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1. Inledning  

Den första januari 2010 infördes det nya arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion 

på Arbetsförmedlingen. Målgruppen för arbetslivsintroduktionen är personer som kommer från 

rehabiliteringskedjan som infördes 2008. Rehabiliteringskedjan avser att hjälpa personer med 

långvariga perioder av sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning (SA)1 tillbaka till arbete. För att 

vara aktuell för introduktionen ska man ha haft förlängd sjukpenning i 550 dagar, eller ett 

tidsbegränsat sjukersättningsbeslut som löpt ut, och därför inte längre vara berättigad till någon 

ersättning från Försäkringskassan. Introduktionen på Arbetsförmedlingen syftar till att hjälpa 

arbetssökande som är oklara över sina egna förutsättningar och möjligheter samt kraven på 

arbetsmarknaden och som därför behöver vägledning och stöd för att kunna börja arbeta igen. Detta 

ska åstadkommas genom att förbereda personen på att delta i Arbetsförmedlingens insatser, program 

och samlade tjänsteutbud såsom arbetslivsinriktad rehabilitering, jobb och utvecklingsgarantin, 

lönebidrag, särskilt anställningsstöd, nystartsjobb eller eget arbetssökande. Introduktionen ska vara 

individanpassad och kunna pågå i högst tre månader. 

 

Syftet med den här rapporten är att beskriva individkaraktäristika för de individer som har deltagit i 

arbetslivsintroduktionen från den första januari 2010 till september 2010 – totalt drygt 30 104 

individer. Vad har dessa individer för bakgrund, det vill säga hur länge har de varit frånvarande från 

arbetsmarknaden, vilken utbildning och vart i landet bor de? I rapporten undersöks även individernas 

historiska arbetsinkomster samt inkomster från arbetslöshetskassan och Försäkringskassan – de 

historiska inkomsterna undersöks för perioden 1991-2008. Vidare kommer vi även att följa upp vad 

som har hänt med programdeltagarna efter det avslutade programmet. Har de, i enlighet med 

programmets syfte, gått vidare till Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet eller har de lämnat 

programmet för något annat, till exempel arbete?  Eller har de återvänt till Försäkringskassan? 

  

Rapporten ska inte ses som en utvärdering av arbetslivsintroduktionen utan snarare som en 

beskrivande studie av de individer som berörs av programmet. Arbetsförmedlingens bedömning är att 

en regelrätt utvärdering av programmets effekt inte är möjlig eftersom det inte går att skapa en giltig 

kontrollgrupp. 

 

Rapporten inleds med en beskrivning av de senaste årens reformer inom sjukförsäkringsområdet. 

Avsnitt två ger även en beskrivning av regelverket som omgärdar rehabiliteringskedjan och 

arbetslivsintroduktionen. Avsnitt tre redovisar och analyserar data. Rapporten avslutas sedan med en 

sammanfattning. 

 

                                                           
1 Fram till och med 2003 kallades detta för förtidspension. Skillnaden mellan sjukersättning och aktivitetsersättning är att 
sjukersättning är en ersättning för individer mellan 30 och 64 år medan aktivitetsersättning är en ersättning för individer som 
är mellan 19 och 29 år.  
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2. Bakgrund 

I juli 2008 infördes den så kallade rehabiliteringskedjan. Syftet var att effektivisera 

sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå till arbete.2 Bakgrunden var 

att antalet individer som stod utanför arbetsmarknaden och som av olika skäl inte deltog i arbetslivet 

hade ökat under lång tid. En stor del av dem som hade lämnat arbetslivet i förtid bestod av individer 

med sjuk- och aktivitetsersättning (SA). Antalet individer med SA ökade från drygt 400 000 individer 

1995 till omkring 550 000 individer i början av 2006. Att antalet individer med SA ökade så kraftigt 

förklaras dels av att inflödet till SA var omfattande, dels av att SA beviljades till allt yngre individer och 

dels av att antalet individer som lämnade SA varit litet. I en rapport från Försäkringskassan (2007) 

framgår att det är mycket få individer som återvänder till arbetsmarknaden för att arbeta eller söka 

arbete. Majoriteten har kvar förmånen fram till dess att de pensioneras eller avlider. Av det totala 

beståndet av individer med SA var det mindre än en procent som återvände till arbetsmarknaden åren 

1995-2005. Andelen ökade dock kraftigt under 2004 och 2005 men från mycket låga nivåer.  

 

Rapporten från Försäkringskassan visar också att de individer som återvänder från SA till 

arbetsmarknaden skiljer sig i flera avseenden från de individer som inte lämnar SA. Kvinnor och män 

med psykiska diagnoser återvänder till arbetsmarknaden i högre grad än de som beviljats SA till följd 

av andra sjukdomar. I förhållande till det totala antalet individer med SA var de individer som 

återvände till arbetsmarknaden förhållandevis unga, i medeltal runt 40 år. Det kan jämföras med 

medelåldern för det totala antalet med SA som var knappt 55 år. Sannolikheten att återvända till 

arbetsmarknaden minskar med tiden en individ haft SA och ökar med utbildningsnivå. Utrikes födda 

och män lämnar i lägre utsträckning SA än inrikes födda och kvinnor. 

 

Att öka antalet individer som kan återgå till arbete är viktigt såväl för enskilda individer som ur 

samhällets synvinkel. Efter regeringsskiftet hösten 2006 har en rad reformer genomförts inom 

sjukförsäkringsområdet. Sjukförsäkringen har, enligt regeringen, förändrats till att bli mer förutsägbar 

och ge starkare drivkrafter för återgång till arbete med det övergripande syftet att stärka arbetslinjen. 

Ju längre ett sjukfall pågår, desto mindre är sannolikheten att den sjukskrivne kan komma tillbaka till 

arbete. Det har därför bedömts vara särskilt viktigt med jobbstärkande insatser tidigt i sjukfallet.3 

 

De reformer som har införts de senaste åren är bland annat rehabiliteringskedjan, 

sjukskrivningsmiljarden, försäkringsmedicinskt beslutsstöd, rehabiliteringsgarantin och 

företagshälsovården. De senaste decennierna har en rad olika reformer genomförts inom 

sjukförsäkringsområdet oberoende av ifall det varit en borgerlig eller socialdemokratisk regering. För 

en aktuell genomgång av såväl historiska som mer nutida reformer se Hägglund och Skogman Thoursie 

                                                           
2 Se proposition 2007/08:136. 
3 Vidare har även ersättningsnivån justerats nedåt. Inom nationalekonomin existerar en teoribildning om hur 
försäkringssystem påverkar människors beteenden. Diskussionen som förs inom den så kallade moral hazard-teorin är att 
försäkringar kan leda till att människor blir mer riskbenägna och till att de överutnyttjar systemen. För att få ett önskvärt 
utnyttjande kan man då antingen satsa på mer övervakning av dem som utnyttjar försäkringen eller sänka ersättningsnivån. En 
diskussion kring moral hazard inom sjukförsäkringen finns till exempel i Johansson och Palme (2005) eller Hall och Hartman 
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(2010). Den här rapporten belyser endast rehabiliteringskedjan eftersom det är den reform som är den 

huvudsakliga inkörsporten till arbetslivsintroduktionen. 

 

2.1. Rehabiliteringskedjan 

En rehabiliteringskedja med fasta tidsgränser för prövning av arbetsförmågan trädde i kraft den 1 juli 

2008.4 Rehabiliteringskedjan innebär att man med hjälp av tidsgränser försöker formalisera 

sjukskrivningsprocessen i Sverige och bryta den höga sjukfrånvaron och den höga nivån av individer 

med sjukersättning. Reformen syftar till att skapa drivkrafter för ett tidigt agerande i sjukfallet och 

därigenom påskynda återgången till arbete. Rehabiliteringskedjan kan ses som tidsbestämda gränser 

där den fortsatta rätten till sjukpenning ska bedömas. Rehabiliteringskedjan illustreras i Figur 1 nedan. 

 

Vanlig sjukpenning kan betalas ut i högst 364 dagar under en period på 450 dagar, så kallad ramtid.5 

Under de inledande 90 dagarna av sjukskrivningen bedöms arbetsförmågan mot de befintliga 

arbetsuppgifterna och mellan dag 91 och 180 avser prövningen även andra arbetsuppgifter hos 

arbetsgivaren. Från och med dag 181 av sjukperioden ska sedan den försäkrades arbetsförmåga 

bedömas mot hela den reguljära arbetsmarknaden.  

 

Efter 364 dagar kan individen antingen ansöka om förlängd sjukpenning eller fortsatt sjukpenning. 

Individen kan efter ansökan beviljas förlängd sjukpenning i högst 550 dagar (cirka ett och ett halvt år). 

Vid förlängd sjukpenning på grund av en godkänd arbetsskada finns inte någon tidsgräns. I 

undantagsfall går det också att få förlängd sjukpenning längre än 550 dagar. Det kallas förlängd 

sjukpenning i vissa fall och gäller vid vård på sjukhus eller om individen får omfattande vård utan att 

vara intagen på sjukhus, om det finns risk för att allvarligt försämras eller om individen arbetar eller 

deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Man kan också få förlängd sjukpenning i vissa fall om 

man på grund av sjukdom fått sådan avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och förmågan att 

orientera sig att man inte kan tillgodogöra sig information. I dessa fall behövs ingen ansökan.  

 

Om individen har en allvarlig sjukdom kan han eller hon ha rätt till fortsatt sjukpenning. Fortsatt 

sjukpenning innebär samma ersättning som den vanliga sjukpenningen. Det finns ingen tidsgräns för 

hur länge fortsatt sjukpenning kan betalas ut. Även de som har haft tidsbegränsad sjukersättning eller 

aktivitetsersättning kan ansöka om fortsatt sjukpenning. De som haft tidsbegränsad sjukersättning 

eller aktivitetsersättning kan även ansöka om förlängd sjukpenning i vissa fall. Reformen innebär att 

det inte längre är möjligt att bevilja tidsbegränsad sjukersättning. 

                                                                                                                                                                                     
(2010). Införandet av rehabiliteringskedjan (som vi diskuterar i nästa avsnitt) samt den sänkta ersättningsnivån stämmer väl 
med slutsatserna av moral hazard-teorin för att erhålla ett önskvärt uttag av socialförsäkringen. 
4 Se proposition 2007/08:136 
5 Ramtiden förhindrar att individer får sjukpenning längre tid är 364 dagar genom att tillfälligt friskskriva sig och sedan begära 
sjukpenning igen. Ramtiden är 450 dagar närmast före den dag som du begär sjukpenning för. Ramtiden är dock inte fast utan 
för varje dag som går flyttar sig också ramtiden framåt.  
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Figur 1. Inflödet till arbetslivsintroduktion 
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individer vars tidsbegränsade sjukersättningsbeslut upphör. Innehållet i arbetslivsintroduktionen 

beskrivs nedan men syftet är att förbereda individen för arbete och på sikt också få ut personer med 
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Individer som nått 364 dagar med sjukpenning (under förutsättning att förlängd eller fortsatt 

sjukpenning inte beviljats) och inte går tillbaka till arbete hänvisas alltså till Arbetsförmedlingen. Den 
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ytterligare 550 dagar. Perioden med förlängd sjukpenning skulle gälla som längst till årsskiftet 

2009/10. I januari 2010 kom cirka 14 000 individer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. 

Dessa individer utgjorde "stocken". Under februari till december förflyttades ytterligare drygt 24 000 

individer. Totalt påbörjade drygt 38 000 individer arbetslivsintroduktionen under 2010. Enligt en 

prognos som gjorts av Försäkringskassan (Försäkringskassan 2011) kommer allt färre individer att 

överföras. Försäkringskassan gör bedömningen att knappt 20 000 individer kommer att starta 

arbetslivsintroduktionen under 2011. Från och med 2012 och framåt görs bedömningen att antalet 

individer som kommer till Arbetsförmedlingen stabiliseras till cirka 500 individer per månad eller 6 

000 individer per år.6 

 

Införandet av arbetslivsintroduktionen innebär att Arbetsförmedlingens målgrupp breddas jämfört 

med tidigare. Deltagarna i arbetslivsintroduktionen har en lång frånvaro från arbetslivet och en del 

personer har kvarstående problem med ohälsa. De som kommer till Arbetsförmedlingen kan ha lämnat 

sjukförsäkringen på hel- eller deltid och kan antingen ha kvar sin anställning eller vara utan 

anställning. Utflödet till arbete förväntas sammantaget därför vara begränsad, åtminstone på kort sikt. 

Bedömningen är att dessa individer behöver rehabiliteringsinsatser under lång tid. 

Arbetsförmedlingens uppdrag är att stötta dessa individer och att se och utveckla deras förutsättningar 

för arbete. Detta kommer initialt att ske genom arbetslivsintroduktionen där individen förbereds för 

arbete eller något annat arbetsmarknadspolitiskt program. Arbetslivsintroduktionen innebär en 

koncentrerad utredning och kartläggning av förutsättningar och behov av stöd. Introduktionen pågår i 

högst tre månader och därefter hänvisas man till Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Under 

arbetslivsintroduktionen är försörjningskällan aktivitetsstöd, arbetslöshetsersättning eller 

försörjningsstöd.  

 

Insatserna delas upp i två nivåer. Insatserna på nivå 1 kan i hög utsträckning anpassas efter den 

enskildes behov. Externa leverantörer av tjänster kan vara aktuella i nivå 1, till exempel coachning. Om 

kartläggningen resulterar i att insatser på nivå 1 inte kan genomföras eller vid eventuella avbrott vid 

insatser på nivå 1 ska insatser på nivå 2 prövas. Insatserna här föregår direkt arbetsrelaterade insatser, 

till exempel vägledningsgrupp eller arbetspraktik. Innehållet i insatserna ska påverka individens 

motivation till ökad aktivitet, upplevelse av meningsfullhet och eget inflytande i arbetsfrågan. Här 

ingår även insatser som bearbetar psykologiska hinder. Målet för insatser på nivå 2 är att personen på 

sikt ska kunna delta i direkt arbetsrelaterade aktiviteter. 

 

2.3. Tidigare studier av rehabiliteringskedjan samt arbetslivsintroduktion 

För såväl rehabiliteringskedjan som arbetslivsintroduktion görs bedömningen att det inte finns någon 

möjlighet att utföra en regelrätt utvärdering av effekten på grund av hur implementeringen av 

respektive åtgärd genomförts. I Inspektionen för socialförsäkringen (2010) utnyttjas det faktum att 

rehabiliteringskedjan endast gällde för nystartade sjukfall. Därmed är det två olika regelverk som gäller 

                                                           
6 Sammansättningen av individer som deltar i arbetslivsintroduktionen kommer dock att förändras: Fler och fler individer 
kommer att komma från kortare sjukfall, vilket bör implicera att de står närmare arbetsmarknaden. 
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beroende på om sjukskrivningen påbörjades före eller efter första juli 2008. Urvalet består därför av 

sjukfall som startades under sista veckan i juni samt under första veckan i juli 2008. Det som då erhålls 

kan snarast tolkas som en effektutvärdering av en partiell del av dem som omfattas av 

rehabiliteringskedjan. Resultaten tyder på, i linje med gängse teoretisk forskning, att 

rehabiliteringskedjan leder till kortare sjukfallsperioder även om de skattade effekterna av utflödet till 

arbete på cirka 0,35 dagar, 0,4 procent, är mycket blygsamma. 

 

För arbetslivsintroduktionen finns det inga egentliga studier att tillgå. I dag görs bedömningen att det 

inte går att göra någon utvärdering av programmets effekt.7 

 

3. Analys 

3.1. Beskrivning av data 

Analysen baseras på samtliga individer som påbörjat arbetslivsintroduktion mellan 1/1-2010 och 22/9-

2010. Totalt rör det sig om 30 104 individer varav 24 107 individer hunnit avsluta 

arbetslivsintroduktionen innan 22/9-2010. Dataanalysen bygger på uppgifter från Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Statistiska centralbyrån (SCB), Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 

samt Migrationsverket. 

 

3.2. Beskrivning av tidigare inkomster 

Nedan visas inkomstutvecklingen mellan åren 1991-2008 för arbetslivsintroduktionsgruppen samt för 

hela befolkningen,8 uppgifterna kommer från SCB:s databas LISA (Longitudinell integrationsdatabas 

för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier). I LISA finns uppgifter för hela befolkningen från 16 

år och äldre. I inkomstmåttet summeras lön samt inkomster från Arbetslöshetskassan och 

Försäkringskassan. I inkomsten från Försäkringskassan ingår sjukdoms-, arbetsskade- och 

rehabiliteringsinkomster samt inkomster föranledd av förtidspension eller SA. Uppgifterna från LISA 

sträcker sig till och med år 2008 medan uppgifterna från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

sträcker sig till och med 2010. Uppgifter om individernas deklarerade inkomster för 2009 eller 2010 

saknas.9 

 

Figur 2 nedan visar att inkomstutvecklingen för de två grupperna har varit ungefär densamma under 

en stor del av undersökningsperioden – om än på en betydligt blygsammare nivå för 

arbetslivsintroduktionsgruppen. Skillnaden har varit runt 35 000-45 000 kronor i årsinkomst mellan 

de två grupperna. Skillnaden börjar dock öka något 2004 för att efter 2006 öka kraftigt. 2007 var 

skillnaden knappt 80 000 kronor för att 2008 vara 90 000 kronor. Det är även värt att notera att 

                                                           
7 Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan publicerar regelbundet uppgifter om framför allt genomströmningen i 
programmet. Dessa uppgifter redovisas på respektive myndighets hemsida. 
8 För arbetslivsintroduktionsgruppen är det ett antal yngre individer som ännu inte trätt in på arbetsmarknaden och därför är 
inte hela gruppen representerad under hela perioden 1991-2008. 
9 För inkomster är det dock rimligt att anta att relativt hela populationen har inkomsterna för deltagarna i 
arbetslivsintroduktion sjunkit under åren 2009-2010 eftersom ersättningsgraden i såväl rehabiliteringskedjan som 
arbetslivsintroduktionen är lägre än vad som var fallet i de tidigare ersättningssystemen. 
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inkomstutvecklingen för åren 2005 och framåt i princip har varit oförändrad för 

arbetslivsintroduktionsgruppen. 

 

Figur 2. Total inkomst för perioden 1991-2008 
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Källa: Arbetsförmedling samt SCB, egna beräkningar. 
 

Inkomstutvecklingen ovan gör det intressant att undersöka hur stor andel av den historiska inkomsten 

för de två grupperna som kan härledas till inkomster från arbetslöshetskassan eller Försäkringskassan? 

Genom att undersöka dessa andelar kan vi se om anledningen till den lägre inkomsten för 

arbetslivsintroduktionsgruppen kan förklaras av perioder med inkomster som kan härledas till 

arbetslöshet eller ersättning från Försäkringskassan. Dessa andelar visas i Figur 3 nedan. 
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Figur 3: Andel av total inkomst som kommer från arbetslöshetskassan eller Försäkringskassan för 

perioden 1991-2008 
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Källa: Arbetsförmedling samt SCB, egna beräkningar. 
 

Andelen av den totala inkomsten som kommer från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan har 

för LISA-populationen varit förhållandevis konstant och uppgått till drygt 10 procent av den totala 

inkomsten. Utvecklingen med minskade sjuktal och en allt friskare befolkning visas i figuren ovan 

genom att andelen under de senaste åren sjunkit. Andelen har inte någon gång under hela 

undersökningsperioden varit lägre än vad den var 2008. I snitt kommer endast 7 procent av den totala 

inkomsten från arbetslöshetskassan eller Försäkringskassan år 2008. 

 

Andelen av inkomsten som inte utgörs av arbetsinkomster har för arbetslivsintroduktionsgruppen varit 

konsekvent högre än för befolkningen som helhet. Under perioden 1991-2000 har skillnaden uppgått 

till mellan 10 och 15 procentenheter. År 2003 var skillnaden 30 procentenheter och ökade till 43 

procentenheter år 2005. Därefter är skillnaden 52 respektive 65 procentenheter. 2008 kunde nästan 

85 procent av den totala inkomsten för arbetslivsintroduktionsgruppen knytas antingen till 

arbetslöshetskassan eller till Försäkringskassan. Att det är en hög andel åren precis före 2008 är inte 

anmärkningsvärt utan är en följd av att individerna kvalificerat sig för rehabiliteringskedjan. Det som i 

stället är anmärkningsvärt är att arbetslivsintroduktionsgruppen under hela undersökningsperioden 

haft en betydande större del av sin inkomst som inte är arbetsinkomst. Detta tyder på att denna grupp 

under lång tid varit betydligt mer utsatt för arbetslöshet eller inte bedömts ha någon arbetsförmåga av 

Försäkringskassan än vad befolkningen som helhet varit. 
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För att avgöra om det är på grund av arbetslöshet eller bristande arbetsförmåga som 

arbetslivsintroduktionsgruppen har lägre inkomster undersöks nedan hur inkomster från 

Försäkringskassan förhåller sig till den totala inkomsten. Dessa andelar för de två grupperna visas i 

Figur 4. Skillnaden mot tidigare är att vi nu exkluderat arbetslöshetsersättningen. 

Arbetslöshetsersättningen kan givetvis uppskattas genom att jämföra figurerna 3 och 4 med varandra. 

 

För LISA-populationen har Försäkringskassans andel av den totala inkomsten varit förhållandevis 

konstant och legat runt 6-7 procent. Det betyder att i snitt ungefär 6-7 procent av LISA-populationens 

inkomster kommer från Försäkringskassan. För arbetslivsintroduktionsgruppen har motsvarande 

andel varit ungefär identisk fram till och med 1997. Efter 1997 börjar skillnaden mellan de två 

grupperna att öka kraftigt och arbetslivsintroduktionsgruppen får i allt högre grad sin försörjning från 

Försäkringskassan. År 2001 är skillnaden 15 procentenheter, 2003 är skillnaden 27 procentenheter och 

2005 är skillnaden 40 procentenheter. 

 

Slutsatserna från figurerna 3 och 4 är således att arbetslivsintroduktionsgruppen under hela 

undersökningsperioden haft en betydligt större andel av sin inkomst från arbetslöshetskassan eller 

Försäkringskassan. Under början av 1990-talet förefaller det i huvudsak ha varit på grund av en högre 

arbetslöshet för denna grupp. Dock har arbetslösheten övergått till sjukskrivning eller förtidspension 

(SA) i allt högre utsträckning, en utveckling som inleddes redan i slutet av 90-talet och som accelererat 

under hela 2000-talet. Ohälsan, mätt som ersättning från Försäkringskassan, har med andra ord varit 

långvarig för arbetslivsintroduktionsgruppen.  

 

Figur 4: Andel av total inkomst som kommer från Försäkringskassan för perioden 1991-2008 
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Källa: Arbetsförmedling samt SCB, egna beräkningar. 
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De förklaringar som vanligtvis förekommer till de höga nivåerna på sjukfrånvaron och 

förtidspensioneringen från senare delen av 1990-talet är att sjukförsäkringen var för mjuk och att den 

tilläts lösa problem som snarare hörde hemma på arbetsmarknaden. Det resulterade i att uttaget av 

socialförsäkringen varierade över tid, inom landet och mellan människor med samma diagnos på ett 

orimligt sätt enligt Socialförsäkringsutredningen (2006a, 2006b). 

 

Avslutningsvis analyseras även skillnaderna mellan män och kvinnor för de båda grupperna. 

Resultaten visas i Figur 5 nedan. Beträffande de två heldragna linjerna, som illustrerar LISA-

inkomster, följer de varandra väl över tiden. Kvinnornas inkomst är dock betydligt lägre än männens. 

De streckade linjerna visar inkomsten för arbetslivsintroduktionsgruppen, för män respektive kvinnor. 

Kvinnors inkomst har även i detta fall varit lägre än mäns. Däremot har skillnaden minskat kraftigt de 

senaste åren – i huvudsak därför att mäns inkomster har minskat.  

 

Figur 5: Total inkomst för perioden 1991-2008 uppdelat på kön 
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Källa: Arbetsförmedling samt SCB, egna beräkningar. 
 

Förklaringen till varför mäns inkomster har minskat är förmodligen det förändrade regelverket i 

ersättningssystemen inom såväl arbetslöshetsförsäkringen som sjukförsäkringen. Dessa förändringar 

har slagit extra hårt mot högre inkomster – vilket drabbat män i större utsträckning. Före 2005 hade 

män från arbetslivsintroduktionsgruppen högre inkomst än kvinnor från LISA-populationen trots att 

det under 2000-talet har varit vanligt att en stor andel av den totala inkomsten inte kommer från 

lönearbete. 
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3.3. Beskrivning av personliga karaktäristika 

Vi inleder detta avsnitt med att analysera antalet dagar som arbetslivsintroduktionsgruppen inte haft 

en sysselsättning under perioden 1991-2010. Samtliga individer i gruppen har minst en 

arbetslöshetsperiod och i snitt har inskrivningsperioden varit fyra och ett halvt år under 

tjugoårsperioden. De individer som har haft sjukersättning har i snitt haft det i drygt fyra år. Det är 

dock endast drygt 15 000 individer som har haft sjukersättning – av totalt drygt 30 000 individer. För 

sjukpenning är genomsnittstiden också fyra år. Totalt har 29 000 av gruppen tidigare haft 

ersättningsformen sjukpenning. Sammantaget har arbetslivsintroduktionsgruppen under denna 

tjugoårsperiod, i snitt, varit borta i tio år från lönearbete. 

 

I den resterande delen av detta avsnitt beskrivs arbetslivsintroduktionsgruppens personliga 

karaktäristika såsom inkomster, ålder, boenderegion och utbildning. Samtliga resultat jämförs med en 

jämförelsegrupp som består av samtliga individer som någon gång varit arbetslösa under 2008. Att vi 

jämför med arbetslösa 2008 beror på att LISA, där vi hämtar all jämförande karaktäristika, endast 

finns fram till och med 2008. Utifrån en sådan grupp erhålls en uppfattning om hur 

arbetslivsintroduktionsgruppen förhåller sig jämfört med den grupp som Arbetsförmedlingens 

arbetsförmedlare vanligtvis arbetar med. 

 

I Tabell 1 nedan visas beskrivande statistik om inkomster. Efter att ha analyserat olika typer av 

inkomster och lön är det tydligt att arbetslivsintroduktionsgruppen, även i förhållande till arbetslösa, 

har en betydligt större andel av totalinkomsten från någon form av transferering.10 Förklaringen till det 

är att de arbetslösa, i högre utsträckning, är arbetslösa under kortare perioder och därför hade en 

inkomst i form av lön i högre utsträckning. Totalinkomsten för år 2008 är nästan 15 000 kronor lägre 

för arbetslivsintroduktionsgruppen än för jämförelsegruppen. Arbetslivsintroduktionsgruppen hade 

alltså i snitt drygt 1 000 kronor mindre i inkomst per månad än en redan utsatt grupp. 

 

Tabell 1: Beskrivande statistik om inkomster år 2008 
 Arbetslivsintroduktion Arbetslösa 

Variabler Medelvärde Median Medelvärde Median 

Lön 27 616 0 122 173 117 000 

Sjukinkomst 90 286 99 400 6 105 0 

Socialinkomst 150 171 152 350 69 456 60 800 

Sjukersättning 56 286 0 2 808 0 

Totalinkomst 177 787 174 000 191 629 187 800 
Källa: Arbetsförmedlingen samt SCB, egna beräkningar. 
 

I tabellerna 2-4 nedan redovisas frekvenstabeller för de två grupperna. Alla skillnaderna mellan 

arbetslivsintroduktionsgruppen och jämförelsegruppen är statistisk säkerställd på 95-procentsnivån 

för alla variabelpar. 

 

                                                           
10 Det kan vara värt att notera att lön plus socialinkomst tillsammans utgör totalinkomsten. 
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Åldersfördelningen mellan de två grupperna visas i Tabell 2 nedan. Resultat visas för individer yngre 

än 30 år, mellan 30 och 35 år, mellan 35 och 40 år och så vidare. Fördelningen visar att det i 

arbetslivsintroduktionsgruppen är en betydligt mindre andel som är yngre än 30 år samt även en 

mindre andel som är äldre än 60 år. 

 

Tabell 2: Beskrivande statistik om personliga karaktäristika, LISA år 2008 

 Arbetslivsintroduktion  Arbetslösa 

Ålder Antal Procent  Antal Procent 

< 30 1 391 4,6  192 061 25,3 

30-35 3 069 10,2  96 539 12,7 

35-40 4 428 14,7  94 886 12,5 

40-45 5 891 19,6  99 393 13,1 

45-50 5 574 18,5  84 489 11,1 

50-55 4 813 15,0  72 594 9,6 

55-60 3 738 12,4  67 724 8,9 

> 60 1 200 4,0  51 814 6,8 
Källa: Arbetsförmedlingen samt SCB, egna beräkningar.  
 

Nästan 69 procent av arbetslivsintroduktionsgruppen är kvinnor. Det ska jämföras med nästan 56 

procent för jämförelsegruppen. Vidare ser vi i Tabell 3 att det inte är någon större skillnad i födelseland 

mellan de två grupperna. Det är en mindre andel av arbetslivsintroduktionsgruppen som bor i 

Norrland men en större andel boende i övriga län, (inte Stockholm, Västra Götaland, Skåne eller 

Norrland).  

 

Tabell 3: Beskrivande statistik om personliga karaktäristika, LISA år 2008 

 Arbetslivsintroduktion  Arbetslösa 

 Antal Procent  Antal Procent 

Kön      

  Kvinna 20 747 68,9  421 969 55,6 

Födelseland     

  Sverige 23 569 78,3  558 770 77,5 

Boende i Stockholm, Västra Götaland, Skåne   

  Ja 13 464 44,7  325 637 42,9 

Boende i Norrland    

  Ja 6 366 21,2  203 041 26,7 

Boende i övriga län    

  Ja 10 274 34,1  230 822 30,4 
Källa: Arbetsförmedlingen samt SCB, egna beräkningar. 
 

I Tabell 4 nedan ser vi att det inte är några större skillnader i om man är gift eller inte mellan 

grupperna. Däremot är det en större andel som är ensamstående förälder i 

arbetslivsintroduktionsgruppen. Beträffande utbildning är det en större andel inom 

arbetslivsintroduktionsgruppen som endast har grundskoleutbildning, samtidigt som det är en mindre 

andel som har gymnasie- eller universitetsutbildning. 
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Tabell 4: Beskrivande statistik om personliga karaktäristika, LISA år 2008 

 Arbetslivsintroduktion  Arbetslösa 

 Antal Procent  Antal Procent 

Gift      

  Ja 11 234 37,3  269 026 35,4 

Ensamstående förälder    

  Ja 5 746 19,1  98 763 13,0 

Grundskola     

  Ja 6 287 20,9  131 052 17,3 

Gymnasiet     

  Ja 17 223 57,2  449 063 59,1 

Universitet     

  Ja 6 594 21,9  179 385 23,60 
Källa: Arbetsförmedlingen samt SCB, egna beräkningar. 
 

Sammanfattningsvis är det små, om än signifikanta, skillnader mellan grupperna. I 

arbetslivsintroduktionsgruppen är det färre individer som är yngre än 30 år och även färre som är 

äldre än 60 år. Det är fler kvinnor i denna grupp och det är fler som bor i storstadslänen och färre som 

bor i Norrland. Det är fler som är gifta och även fler som är ensamstående föräldrar. Vidare är det fler 

med endast grundskola men det är färre med en högre utbildning. Tyvärr, på grund av begränsningar i 

datamaterialet, finns det ingen hälsoinformation av typen diagnos. Man kan misstänka att det hade 

varit tydliga skillnader mellan grupperna för den sortens variabel. 

 

3.4. Vad händer efter avslutad arbetslivsintroduktion? 

Arbetsförmedlingen publicerar tillsammans med Försäkringskassan regelbundet resultat om vad som 

hänt med de individer som avslutat arbetslivsintroduktionen. Eftersom det finns eftersläpningar i 

statistiken i de olika registren är det inte möjligt att få datamaterialet som används i denna rapport att 

överensstämma med de officiella uppgifterna. Eftersläpningarna beror på att ansökningar till 

sjukförsäkringen kan göras retroaktivt samt att det tar tid att handlägga ärenden. Uppgifterna i detta 

avsnitt har därför hämtats ifrån Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans gemensamma rapport 

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/10 

eller under första och andra kvartalet 2010. Totalt under första halvåret 2010 skrevs 23 913 individer 

in till introduktionen och det är för dessa individer som utfallet analyseras. Analysen sträcker sig fram 

till och med den sista oktober 2010. Individerna som analyseras i Arbetsförmedlingens och 

Försäkringskassans rapport påbörjade därmed arbetslivsintroduktionen senast den sista juni (tre 

månader före sista oktober).11 En sammanfattning av resultaten redovisade i Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan (2010) återges i Tabell 5 nedan. 

 

Totalt har alltså 23 913 individer skrivits in i programmet arbetslivsintroduktion. Av dessa hade 14 241 

individer, eller 60 procent, inte återvänt till sjukförsäkringen efter sin avslutade arbetslivsintroduktion. 

Det är dessa individer som analysen i Tabell 5 baseras på. För gruppen som startade 
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arbetslivsintroduktionen under första halvåret 2010 hade den 31 oktober drygt 1 800 personer eller 13 

procent, någon form av subventionerat arbete, vilket inkluderar lönebidrag, anställning på Samhall 

och nystartsjobb 

 
Tabell 5: Vad händer efter arbetslivsintroduktionen för gruppen som trätt in under första halvåret 2010 
 Årsskiftet 2009/10 Första kvartalet 2010 Andra kvartalet 2010 

Status Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Arbete 

Arbete med stöd 680 11,3 299 10,1 419 8,0 

Arbete utan stöd 433 7,2 145 4,9 166 3,2 

Fortsatt anställning hos samma arbetsgivare 165 2,7 49 1,7 56 1,1 

Nystartsjobb 242 4,0 67 2,3 104 2,0 

Ej i arbete 

öppet arbetslösa 583 9,7 226 7,6 300 5,7 

Program med aktivitetsstöd 2 969 49,3 1 620 54,7 3 073 58,5 

Inskrivna utan aktivitetsstöd 457 7,6 345 11,7 893 17,0 

Lämnat av annan anledning än arbete 495 8,2 210 7,1 245 4,7 
Källa: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan (2010). 
 

Totalt hade 744 individer eller 5 procent funnit ett arbete utan stöd. Anställningar utan stöd inkluderar 

bland annat tillsvidareanställningar eller tidsbegränsade anställningar och timanställningar, två 

procent var dessutom i arbete hos sin tidigare arbetsgivare. Totalt hade nästan 20 procent någon form 

av arbete den 31 oktober 2010.  

 

1 100 individer eller åtta procent betecknas som öppet arbetslösa och drygt 7 600 personer eller 54 

procent var inskrivna i program med aktivitetsstöd. Majoriteten av dessa var inskrivna i programmet 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Vidare var knappt 1 700 individer eller 12 procent inskrivna utan att 

vara öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingen gör tillsammans med 

Försäkringskassan bedömningen att majoriteten av dessa har sökt ersättning från sjukförsäkringen 

men ännu inte fått något beslut. Det medför att siffran ovan att 60 procent av dem som gått 

arbetslivsintroduktionen är kvar hos Arbetsförmedlingen efter avslutad introduktion troligtvis borde 

vara närmare 50 procent istället ifall dessa individer hade tagits i beaktande, och resterande 50 procent 

återvänder till Försäkringskassan. 

 

Gruppen som påbörjade arbetslivsintroduktionen vid årsskiftet påvisar högre procentsiffror för 

kategorierna som innebär någon form av arbete eller öppet arbetslös än grupperna som påbörjade 

introduktionen senare. Om dessa resultat kvarstår framöver tyder detta på att det över tiden kan finnas 

ett positivt utflöde till arbete för arbetslivsintroduktionsgruppen. 

  

                                                                                                                                                                                     
11 De individer som analyserats i denna rapport påbörjade arbetslivsintroduktionen senast den 22 juni (tre månader före 22 

september). Det betyder att gruppen som analyseras i denna rapport och gruppen som analyseras i Arbetsförmedlingens och 

Försäkringskassans gemensamma rapport i princip är identiska. 
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4. Sammanfattning 

Rapporten undersöker deskriptivt deltagarna som trätt in i arbetslivsintroduktionen som regeringen 

infört. Programmet riktar sig till personer som har haft förlängd sjukpenning i 550 dagar, eller ett 

tidsbegränsat sjukersättningsbeslut (förtidspension) som löpt ut. Arbetslivsintroduktionen avser att 

förbereda deltagarna för Arbetsförmedlingens övriga programverksamhet och programmet varar upp 

till tre månader. Rapporten undersöker de individer som trädde in i programmet från programmets 

start den första januari 2010 fram till slutet av september. Totalt rör det sig om drygt 30 000 individer 

under denna tidsperiod.  

 

Individerna i denna grupp har under lång tid haft lägre inkomster än befolkningen som helhet. För 

arbetslivsintroduktionsgruppen har det mellan åren 1991 och 2008 varit betydligt vanligare att en del 

av inkomsten kommer från arbetslöshetskassan eller från Försäkringskassan. Under början av 1990-

talet förefaller den lägre inkomsten i huvudsak förklaras av en högre arbetslöshet för denna grupp. 

Dock har arbetslösheten övergått till sjukskrivning eller förtidspension i allt högre utsträckning, en 

utveckling som inleddes redan i slutet av 90-talet och som sedan accelererat under hela 2000-talet. 

Ohälsan, mätt som ersättning från Försäkringskassan, har med andra ord varit långvarig för 

arbetslivsintroduktionsgruppen. I medeltal har gruppen antingen varit arbetslös, sjukskriven eller haft 

sjukersättning, och därför inte arbetat, i tio år under den senaste tjugoårsperioden.  

 

Tidigare rapporter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan visar att för de 60 procent som 

avslutat arbetslivsintroduktionen och som bedömts ha en arbetsförmåga och därför är kvar hos 

Arbetsförmedlingen har knappt fem procent funnit ett arbete utan stöd och två procent var i arbete hos 

sin tidigare arbetsgivare. Tretton procent fick någon form av subventionerat arbete, inklusive 

nystartsjobb. Totalt var andelen som fick arbete 20 procent. Åtta procent var arbetslösa och bedömdes 

stå till arbetsmarknadens förfogande. 54 procent deltog i ett program med aktivitetsstöd där 

majoriteten var inskrivna i programmet arbetslivsinriktad rehabilitering, ett program som syftar till att 

hjälpa individer som bedöms vara i behov av ett stort stöd. 

 

Framförallt ohälsoproblematiken, men även de väldigt långa perioderna utan ett arbete, skiljer dessa 

individer från de arbetssökande som Arbetsförmedlingen vanligtvis kommer i kontakt med. 

Förändringen innebär en bredare målgrupp för Arbetsförmedlingen än tidigare, vilket ställer andra 

krav på Arbetsförmedlingens verksamhet än vad som traditionellt har ställts. 
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