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Förord 

Arbetsförmedlingen har ett viktigt samhällsuppdrag. Genom att hjälpa arbetssökande 
att hitta rätt arbete och arbetsgivare att hittar rätt kompetens bidrar vi till att 
människor och företag växer och gör på så sätt samhället rikare. Eget arbete och 
inkomst bidrar till människors frihet och oberoende. När arbetsgivare hittar rätt 
kompetens ger det förutsättningar för tillväxt som i sin tur skapar nya arbetstillfällen. 
Arbetsförmedlingen ska vara en ledande matchningsaktör på den svenska 
arbetsmarknaden. 

Under 2014 påbörjade myndigheten ett reformarbete som vi kallar Förnyelseresan. 
Det är ett långsiktigt arbete för att vi ska bli en modern myndighet med högt 
förtroende. Målbilden i detta utvecklingsarbete siktar mot 2021. För att uppnå målen 
är en viktig del att Arbetsförmedlingen ska vara en expertmyndighet. Det är en 
förutsättning för att vi ska kunna erbjuda effektiva mötesplatser som ger nytta för 
våra kunder. Kännedom om vad Arbetsförmedlingens insatser har för resultat och 
hur verksamheten påverkar arbetsmarknadens funktionssätt är mycket viktig för att 
vi ska kunna utveckla verksamheten och på ett effektivt sätt genomföra vårt uppdrag.  

Syftet med rapporten är att redovisa hur Arbetsförmedlingen arbetar för att förbättra 
arbetsmarknadens funktionssätt och vad våra insatser har fått för effekter. 
Analyserna baseras både på forskning och på myndighetens egna utvärderingar. 
Rapporten har tidigare skrivits på uppdrag av regeringen men från och med i år görs 
den på vårt eget initiativ.  

Jag hoppas att andra läsare också ska ha nytta av rapporten och att den kan utgöra 
ett underlag för diskussioner om hur arbetsmarknadspolitiken kan fortsätta att 
utvecklas för att möta de stora utmaningar som vi står inför på arbetsmarknaden. 

 
 
Mikael Sjöberg, Generaldirektör 
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Sammanfattning och slutsatser 

Arbetsförmedlingens uppdrag enligt sin instruktion kan sammanfattas i tre punkter: 
1) effektivt sammanföra arbetssökande med arbetsgivare som söker arbetskraft, 2) 
prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden och 3) bidra till att 
stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. Arbetsförmedlingen har också en rad 
andra uppdrag enligt sin instruktion. Två viktiga uppgifter är att säkerställa att 
arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring och att ansvara 
för samordningen av frågor rörande funktionsnedsättning inom 
arbetsmarknadspolitiken. Sedan 2010 har Arbetsförmedlingen också haft ansvaret 
för nyanlända och för de arbetstagare som förbrukat maximalt antal dagar i 
sjukförsäkringen. 

Syftet med denna rapport är att ge en redovisning och analys av hur 
Arbetsförmedlingen arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och om 
myndigheten fullgör sina uppgifter enligt sin instruktion.  

Läget på arbetsmarknaden 
Utvecklingen på arbetsmarknaden utgör förutsättningarna för Arbetsförmedlingens 
arbete. Under 2014 förbättrades den svenska arbetsmarknaden. Under året har både 
utbudet av arbetskraft och sysselsättningen ökat något samtidigt som arbetslösheten 
har minskat marginellt. 2014 har antalet lediga platser som anmäldes till 
Arbetsförmedlingen ökat successivt och antalet var i slutet av 2014 uppe på 2007 års 
nivå. Det är framför allt tidsbegränsade platser som har ökat. Antalet inskrivna hos 
Arbetsförmedlingen minskade marginellt. Antal nyanställningar ökade och uppgick 
till knappt 1,5 miljoner under 2014. Det höga utbudet av arbetskraft kan förklara den 
höga arbetslöshetnivån. Den höga efterfrågan på arbetskraft kan vara anledningen till 
det stora antalet rekryteringar och ökningen av sysselsättningen på den svenska 
arbetsmarknaden. Samtidigt har efterfrågan på arbetskraft förändrats och många 
arbetsgivare hittar inte den kompetens som de söker. Detta ställer ökade krav på att 
de arbetssökande får möjlighet till den kompetensutveckling och omställning som 
efterfrågas. Under året ökade också Arbetsförmedlingens marknadsandel av lediga 
platser. Inkomna varsel har legat på relativt låga nivåer under året.  

En allt större del av dem som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen tillhör grupper 
som i genomsnitt har svårare att få ett arbete om de blir arbetslösa. Till dessa grupper 
räknas personer med förgymnasial utbildning, äldre (55–64 år), utomeuropeiskt 
födda och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
Andelen personer i de utsatta grupperna har ökat 2014 och utgör 64 procent av 
antalet inskrivna, även om ökningen av antalet personer med en mer utsatt position 
på arbetsmarknaden tillfälligt klingade av 2014.  

Arbetsförmedlingens verktyg för att påverka 
arbetsmarknadens funktionssätt 
Arbetsförmedlingen har en rad verktyg att arbeta med för att förbättra 
arbetsmarknadens funktionssätt. För att arbetsmarknadspolitiken ska fungera på ett 
ändamålsenligt sätt är det viktigt att rätt individ får ta del av rätt insatser. För de 
arbetssökande som riskerar en lång period i arbetslöshet kan insatser sättas in direkt. 
För arbetssökande som bedöms stå nära arbetsmarknaden skulle tidiga insatser 
däremot riskera att leda till inlåsningseffekter och därigenom förlänga tiden i 
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arbetslöshet. För att bedöma den arbetssökandes risk för arbetslöshet kan 
arbetsförmedlaren ta hjälp av ett statistiskt verktyg, det så kallade bedömningsstödet. 
Kontakter med den arbetssökande ger dessutom arbetsförmedlaren den kunskap om 
de arbetssökandes kompetens som är nödvändig för att föreslå lämpliga sökanden till 
lediga platser.  Det är viktigt att individerna tidigt i sin inskrivningsperiod prövas mot 
arbetsmarknaden. Detta ger ytterligare information om hur nära en person står 
arbetsmarknaden. En fördel med förmedlingsinsatser jämfört med många andra 
arbetsmarknadspolitiska insatser är att det inte föreligger någon risk för inlåsning. 

Platsförslag är ett verktyg för att uppmärksamma arbetssökanden på lediga platser 
och säkerställa att arbetsgivare får kontakt med lämpliga sökanden. Sedan slutet av 
mars 2014 behöver inte arbetsförmedlarna lämna platsförslag vid varje kontakt med 
de arbetssökande. Sedan dess syns också en nedgång i antalet platsförslag. Om detta 
påverkar arbetssökandes möjlighet att få arbete är oklart. En förutsättning för att få 
arbete är att man söker arbete, å andra sidan kan kravet att lämna ett platsförslag vid 
varje kontakt ha inneburit platsförslag som inte matchar individens kompetens. Varje 
platsförslag är också förknippat med kostnader. Det är sannolikt bättre för både 
samhället och individen att arbetsökande får en anställning där deras kompetens 
utnyttjas, även om det tar något längre tid för dem att hitta ett sådant arbete.  

Den vanligaste kontaktformen mellan arbetssökande och arbetsförmedlare är 
personliga besök följt av e-post och telefonsamtal. De arbetssökande har i genomsnitt 
haft lite mer än ett personligt besök per månad. Det är inte bara antalet kontakter 
eller i vilken form de genomförs som är det viktiga. Även förmedlarnas kompentens, 
nätverk av arbetsgivarkontakter och inställning till de arbetssökande är viktigt för de 
arbetssökandes möjligheter att få ett arbete.  

Genom goda arbetsgivarkontakter kan Arbetsförmedlingen bidra till en effektiv 
matchning och underlätta för dem som saknar jobbrelaterade nätverk. 
Arbetsförmedlingen har ett flertal verktyg till sitt förfogande för arbetet med 
arbetsgivare. Vid rekrytering kan arbetsgivare använda formella annonseringskanaler 
som platsbanken, annonsera direkt och Platsjournalen. Arbetsförmedlingen kan 
också hjälpa arbetsgivare att göra ett urval av arbetssökande till en viss tjänst. Vidare 
anordnar Arbetsförmedlingen möten mellan arbetsgivare och arbetssökande, till 
exempel rekryteringsträffar och jobbmässor. Arbetsförmedlingen söker också upp 
arbetsgivare för att informera om Arbetsförmedlingens tjänster och arbetsgivarnas 
möjligheter att få anställningsstöd om de anställer arbetssökande med en svag 
förankring på arbetsmarknaden.  

Arbetsförmedlingen kan också hänvisa arbetssökande till privata aktörer i 
jobbsökandet. De privata aktörerna arbetar med att stödja de arbetssökande i 
jobbsökandet och att matcha dem till arbete. De erbjuder också förberedande 
aktiviteter och insatser för att stärka de arbetssökande. Flera utvärderingar av privata 
aktörers verksamhet har gjorts. Det finns dock inte några klara belägg för vare sig 
starka positiva eller negativa effekter. 

För att öka förutsättningarna för de arbetssökande att få en anställning finns olika 
typer av program och insatser att tillgå. Genom att se till att de arbetssökandes 
kompetens motsvarar arbetsgivarnas kompetenskrav kan Arbetsförmedlingen 
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsförmedlingen kan också påverka 
arbetskraftsdeltagandet genom att erbjuda arbetssökande det stöd som krävs för att 
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de ska stanna i arbetskraften. Tanken är att i huvudsak begränsa erbjudandet av 
insatser och program till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, för att 
minska den inlåsning och den undanträngningseffekt som kan uppstå när 
arbetssökande deltar i program.  

Arbetsförmedlingen utvärderar årligen effekterna av att delta i programmen praktik, 
arbetsmarknadsutbildning och stöd till start av näringsverksamhet. Både praktik och 
arbetsmarknadsutbildning hade en liten negativ effekt på möjligheten att få ett arbete 
utan stöd år 2013. Det betyder att för arbetssökande som under året påbörjade 
praktik eller arbetsmarknadsutbildning hade några procentenheter färre fått ett 
arbete utan stöd jämfört med dem som inte deltagit i programmen. Deltagande i 
praktik är positivt för möjligheten att få ett subventionerat arbete. De senaste fem 
mätningarna visar att ungefär 10 procentenheter fler av dem som deltagit i praktik 
har ett subventionerat arbete ett år senare. För stöd till start av näringsverksamhet är 
effekten störst för arbeten utan stöd. År 2013 uppgick effekten till cirka 37 
procentenheter.  Den relativt stora effekten av programmet förklaras sannolikt av att 
deltagarna utgör en starkt selekterad grupp. Det är endast personer som bedöms ha 
en förmåga att driva ett företag och har en affärsidé som bedöms som lönsam som får 
stödet. 

Praktik och arbetsmarknadsutbildning är viktiga för att underlätta möjligheterna till 
kompetensutveckling och omställning för arbetssökande som saknar de kompetenser 
som arbetsgivarna efterfrågar. Volymerna i praktik är historiskt sett låga, dessa skulle 
kunna ökas för att stärka de arbetssökandes position på arbetsmarknaden. För att 
öka effekterna av framför allt arbetsmarknadsutbildningen behövs en förändring. 
Arbetsförmedlingens analys visar att arbetsmarknadsutbildningen i större 
utsträckning än tidigare anvisats till arbetssökande som inte kunnat tillgodogöra sig 
den i tillräcklig utsträckning och att utbildning inte enbart används för att utbilda 
arbetssökande till yrken där det råder brist på arbetskraft. För att 
arbetsmarknadsutbildningen ska ge goda effekter ska deltagarna  kunna tillgodogöra 
sig utbildningen och utbildningen måste riktas bättre mot efterfrågan. Ett 
förbättringsarbete kring arbetsmarknadsutbildning har satts igång på 
Arbetsförmedlingen. Bland annat håller upphandlingsförfarandet och stöd- och 
matchningsinsatserna för deltagare i arbetsmarknadsutbildning på att ses över. 
Handläggarstödet har också setts över så att det tydligare framgår att rekryteringen 
till bristyrkesutbildningar ska ske utifrån den sökandes möjligheter att tillgodogöra 
sig utbildningen, liksom att även personer som varit arbetslösa kort tid kan gå 
bristyrkesutbildningar. Sedan augusti 2014 kan även personer som inte riskerar 
långtidsarbetslöshet delta i programmet för att snabbt lösa arbetsgivarnas 
rekryteringsproblem. 

Det är viktigt att arbetsmarknadspolitiken på bästa sätt tar tillvara arbetskraften hos 
dem som trots omfattande insatser under lång tid inte kunnat få ett arbete. I dag 
befinner sig många av dessa personer i sysselsättningsfasen i jobb- och 
utvecklingsgarantin. Det har under lång tid funnits problem med 
sysselsättningsfasen. För det första finns det deltagare som utför arbetsuppgifter som 
inte har något samhällsekonomiskt värde. För det andra finns det deltagare som utför 
riktigt arbete utan att få lön för detta. För att öka sannolikheten att 
sysselsättningsfasen leder till ett arbete bör, enligt befintlig forskning, 
sysselsättningsfasen vara konstruerad så att deltagarna utför arbetsuppgifter i 
ordinarie verksamhet med en anställningssubvention.  
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Arbetsgivare som anställer personer som varit arbetslösa en längre period eller av 
andra skäl behöver stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden kan erbjudas olika 
former av anställningssubventioner. Sedan 1996 har de subventionerade 
anställningarna ökat kraftigt. Det är framför allt nystartsjobben tillsammans med 
stöd riktade till personer med en funktionsnedsättning som har ökat. Jämfört med 
andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder har subventionerade anställningar uppvisat 
de största effekterna när det gäller att förbättra personers möjlighet att få ett jobb. 
Subventionen ska minska arbetsgivarens osäkerhet inför att anställa en person som 
varit arbetslös länge, men trots förhållandevis höga subventionsnivåer så är det 
många arbetsgivare som väljer att inte anställa med lönesubvention. Detta indikerar 
att arbetsgivarens anställningsbeslut inte enbart styrs av incitament som kan 
påverkas av subventionsgraden. Även kännedomen om stöden är relativt låg bland 
många arbetsgivare.  Ett mer enhetligt system för de subventionerade 
anställningarna skulle möjligen underlätta och innebära att fler arbetsgivare tar 
möjligheten att anställa. En förändring av utformningen av stödformerna skulle 
också öka effektiviteten och träffsäkerheten i insatserna och därigenom minska 
eventuell oönskad undanträngning och snedvridning.  Exempelvis går nystartsjobben 
till personer med relativt sett höga jobbchanser samtidigt som stödformen inte kräver 
någon behovsprövning, vilket gör att risken för oönskad undanträngning är stor. För 
att öka träffsäkerheten skulle exempelvis tiden för hur länge stödet kan tas emot 
kunna minskas. Om syftet med subventionen är att kompensera för tillfälligt nedsatt 
produktivitet och att anställningen ska bidra till att individen återfår sin produktivitet 
är det svårt att motivera att stödet bör kunna ges alltför lång tid, särskilt som stödet 
ges till personer som redan står relativt nära arbetsmarknaden.  

Arbetsförmedlingen fyller en viktig roll för att öka möjligheterna för personer som 
kommer från sjukförsäkringen att återgå till arbete.  I februari 2012 införde 
Arbetsförmedlingen tillsammans med Försäkringskassan en ny arbetsmetod kallad 
gemensam kartläggning med syftet att i ett tidigt skede identifiera individer med 
behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Effekten av gemensam kartläggning har 
undersökts i en försöksverksamhet där en försöksgrupp fick gemensam kartläggning 
på en gång och en kontrollgrupp fick vänta i 90 dagar. En första studie med relativt 
kort uppföljningstid visade på högre sannolikhet att ha avslutat sjukfrånvaron och att 
ha gått till arbete eller utbildning för försökgruppen jämfört med kontrollgruppen. 
Preliminära resultat från en studie med längre uppföljningstid finner dock inte lika 
stora skillnader. 

En ökad befolkning genom invandring kan motverka den demografiska utmaningen, 
där de yngre ska försörja allt fler, och motverka rekryteringsproblemen till vissa 
bristyrken. För att omhänderta denna potential krävs en snabb etablering på 
arbetsmarknaden. Här har Arbetsförmedlingen ett stort ansvar. 
Etableringsuppdraget innebär att Arbetsförmedlingen har ett övergripande ansvar för 
etableringsinsatser för vissa nyanlända grupper i Sverige.  Antalet nyanlända som 
omfattas av etableringsuppdraget har ökat kraftigt och 2014 var antalet deltagare 
36 000 per månad. När det gäller nyanlända är det en stor utmaning att se till att 
systemet tar hänsyn till den stora heterogenitet som präglar gruppen och att förbättra 
systemen. För nyanlända akademiker är det viktigt att öka utflödet till arbete och 
samtidigt frigöra resurser för de nyanlända som står långt från arbetsmarknaden. En 
utvärdering av etableringsreformens första år har gjorts där effekterna av reformen 
på de nyanländas etablering på arbetsmarknaden studerades. Resultaten visar att det 
inte är någon skillnad mellan dem som fick etableringsåtgärder och de personer som 
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fått tidigare introduktionsåtgärder. För att få bättre kunskap om 
etableringsreformens effekt behövs dock en längre uppföljningsperiod och fler 
studier.  

Ett av Arbetsförmedlingens uppdrag är att säkerhetsställa att 
arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. En viktig del i 
detta arbete är att kontrollera att de som får eller begär ersättning från 
arbetslöshetskassan aktivt söker efter arbete.  Ett liknande kontrollförfarande finns 
för personer som deltar i program med aktivitetsstöd. 

I syfte att öka sökaktiviteten och underlätta uppföljning av denna infördes den 1 
september 2013 aktivitetsrapportering. Aktivitetsrapporteringen innebär att den 
arbetssökande med jämna mellanrum lämnar in en rapport om allt som hen gjort för 
att få eller komma närmare ett jobb. Även om Arbetsförmedlingens analys av tätare 
aktivitetsrapportering visar att antalet sökta jobb ökar så finns det hittills inget som 
tyder på att de arbetssökandes sannolikhet att vara i arbete påverkas. 

Ett annat verktyg för kontroll är platsanvisningar. En platsanvisning innebär ett 
åläggande om att söka ett visst arbete för arbetssökande med ersättning från 
arbetslöshetskassan. Om den arbetssökande anger att hen inte har sökt det anvisade 
arbetet kan Arbetsförmedlingen skicka ett meddelande till arbetslöshetskassan som 
beslutar om eventuell åtgärd. Studier visar att information om ökad kontroll ledde till 
att fler arbetssökande sökte de arbeten som de anvisats till. Effekten på tiden i 
arbetslöshet var dock obefintlig. 

Olika indikatorer på hur Arbetsförmedlingen påverkar 
arbetsmarknadens funktionssätt 
En av Arbetsförmedlingens huvuduppgifter är att fungera som en effektiv informa-
tionskanal mellan arbetssökande och arbetsgivare och på så vis förbättra 
matchningen på arbetsmarknaden. 90 procent av arbetsgivarna är nöjda med hur 
Arbetsförmedlingen har hanterat deras ärende. Andelen arbetsgivare som uppger att 
de har fått tillräckligt med sökande har minskat under senare år. 2014 uppger 75 
procent av arbetsgivarna att de fått tillräckligt med sökande. Bland de arbetssökande 
har ungefär 16 procent fått information om jobbet via Arbetsförmedlingen. De allra 
flesta (cirka 70 procent) fick information om det lediga jobbet via informella kanaler. 

Enligt ekonomisk sökteori kan de arbetssökande påverka matchningseffektiviteten 
och lönesättningen på arbetsmarknaden genom sitt sökbeteende och sina lönekrav. 
En ökad sökintensitet ökar de arbetssökandes sannolikhet att få ett jobberbjudande, 
vilket i sin tur leder till att anställningsavtal sluts snabbare och att arbetslöshetsnivån 
minskar. Rent empiriskt är det svårt att belägga denna teori. I genomsnitt lägger de 
arbetssökande ner åtta timmar i veckan på att söka jobb. År 2014 sökte de 
arbetssökande knappt nio jobb per månad. Det är en nedgång från 2013 då de sökte 
knappt tio jobb per månad. Det förbättrade efterfrågeläget med fler lediga jobb att 
söka har inte lett till en ökad sökaktivitet hos de arbetssökande, snarare tvärtom. En 
möjlig förklaring till att antalet sökta jobb inte ökar trots det ökade antalet lediga 
platser kan vara att de arbetssökande inte har den kompetens som krävs för de lediga 
jobben.  

De arbetsökande som lämnat förmedlingen för arbete tillfrågas om 
Arbetsförmedlingen har erbjudit någon hjälp som har varit av betydelse för att få 
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jobbet. Under 2014 ansåg drygt en fjärdedel av de arbetssökande att hjälpen de fått 
från Arbetsförmedlingen bidrog till att de fick jobbet. Ungefär 60 procent uppgav att 
de fått det stöd de behövde. Drygt en fjärdedel uppgav att de inte fått den hjälp de 
behövde.  

Om individer inom regioner och yrken med överskott av arbetskraft tar arbeten inom 
regioner och yrken med brist på arbetskraft kan obalanser på arbetsmarknaden 
utjämnas. Arbetsförmedlingens undersökning visar att sökaktiviteten när det gäller 
yrken på annat ort eller inom ett annat yrke har utvecklats positivt över tid. Detta har 
dock inte resulterat i att en större andel av dem som fått arbete har fått det på annan 
ort eller inom andra yrkesområden. En förklaring kan vara att ökade krav på aktivt 
jobbsökande för att ha rätt till ersättning gör att de arbetssökande i större 
utsträckning söker arbeten som de inte är tillräckligt kvalificerade för. 

Arbetsförmedlingen ska prioritera grupper som står långt från arbetsmarknaden. En 
viktig fråga är därför om tidiga programinsatser i förebyggande syfte har riktats till 
personer som står långt från arbetsmarknaden. Resultaten visar att andelen som får 
en arbetsmarknadspolitisk insats tidigt ökar med den bedömda risken att bli 
långtidsarbetslös. Även utflödet till arbete med stöd är högst för gruppen med sämst 
jobbchanser.  

Matchningen på arbetsmarknaden 
Eftersom det tar tid för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra finns det 
samtidigt både arbetslösa och lediga jobb. Om arbetssökande och arbetsgivare lättare 
kan mötas, det vill säga matchningen förbättras, bidrar det till kortare 
arbetslöshetstider, en lägre arbetslöshet och högre sysselsättningsgrad. Omvänt blir 
arbetslösheten högre och tiden i arbetslöshet längre om matchningen fungerar sämre. 
En uppgift för Arbetsförmedlingen är att understödja och förbättra matchningen av 
arbetssökande med de lediga platser som finns på arbetsmarknaden. 

Förutsättningarna för att matcha arbetslösa mot lediga jobb bestäms av hur 
relationen mellan arbetskraftsutbudet och efterfrågan på arbetskraft utvecklas. Att 
vakanstalen är höga samtidigt som arbetslösheten är hög visar på stora obalanser på 
arbetsmarknaden och att arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens. En 
indikation på detta är de allt längre rekryteringstiderna som har ökat trendmässigt 
sedan 2004. En effektiv matchningsprocess kännetecknas av att arbetsgivarna snabbt 
hittar lämpliga sökande till de lediga platser som de utannonserar.  

En annan indikation på obalanser och försämrad matchningseffektivitet är att den så 
kallade Beveridgekurvan, som relaterar arbetslöshet och lediga platser, har rört sig 
utåt.  Beveridgekurvan ger dock ingen information om varför kurvan rört sig utåt. 

Även hur stor andel av de arbetssökande som får ett arbete med eller utan stöd, kan 
ge en uppfattning om arbetsmarknadens matchningseffektivitet. I samband med 
finanskrisen 2008 sjönk andelarna som fick ett jobb kraftigt. Utflödet har därefter 
legat kvar på denna nivå. Den lägre nivån efter finanskrisen tyder på att de som idag 
är inskrivna vid Arbetsförmedlingen har svårare att hitta jobb jämfört med tidigare. 
Om utflödet delas upp på grupper med en mer utsatt position på arbetsmarknaden 
och övriga ser man att andelen arbetssökande som varje månad lämnar till arbete är 
betydligt lägre för utsatta grupper. Skillnaden mellan grupperna har dessutom ökat 
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över tid. Sammanfattningsvis medför den ökande andelen med en utsatt position ett 
lägre utflöde till arbete och större obalanser på arbetsmarknaden.  

Utflödet från arbetslöshet till arbete säger inte allt om hur arbetslösheten drabbar 
individerna. Det är också viktigt att titta på hur vanligt det är att den som lämnar en 
arbetslöshetsperiod för arbete, utbildning eller något annat efter en kort period åter 
blir arbetslös, så kallad rundgång. Många som lämnar en arbetslöshetsperiod 
kommer tillbaka till arbetslöshet inom ett år. Andelen var 44 procent bland dem som 
lämnade arbetslösheten 2012. Jämfört med situationen under 1990-talet innebär 
detta dock en klar minskning. Flera faktorer kan ha bidragit till att rundgången 
minskat under den studerade perioden. En viktig faktor är troligen 
arbetsmarknadsläget. Ett förbättrat arbetsmarknadsläge mätt som minskad 
arbetslöshet eller ökad täthet sammanfaller med en minskad rundgång. Ett försämrat 
arbetsmarknadsläge åtföljs av en ökad rundgång. Andra förklaringar är förändringar 
inom arbetsmarknadspolitiken. Dels har en växande andel arbetslösa gått till arbeten 
med någon typ av subvention, dels har garantierna införts.  

Arbetsförmedlingen har analyserat matchningen på arbetsmarknaden genom att 
estimera en så kallad aggregerad jobbchans. Resultaten från denna visar ett tydligt 
mönster av allt mer försämrade jobbchanser för utsatta grupper på arbetsmarknaden. 

Slutsatsen är att Arbetsförmedlingen efter finanskrisen har allt svårare att matcha de 
arbetssökande som skrivs in på Arbetsförmedlingen med de lediga platserna. Den 
förändrade sökandesammansättningen, där de arbetssökande alltmer utgörs av 
grupper med en utsatt position på arbetsmarknaden, är sannolikt en bidragande 
orsak till detta. I takt med att konjunkturen förbättras kan obalanserna förväntas 
minska. Detta kräver dock att de arbetssökande har den kompetens som efterfrågas. 
Utifrån detta kan man dra slutsatsen att det behövs en stor utbildningssatsning och 
en utbildningspolitik som designas och genomförs i nära samarbete med 
arbetsgivare. Arbetsförmedlingen måste också utvidga sitt arbetsgivararbete så att 
fler branscher och yrken täcks in jämfört med idag. Även den yrkesmässiga och 
geografiska rörligheten måste öka.  
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1. Inledning   

1.1 Arbetsförmedlingens uppdrag  
Arbetsförmedlingens uppdrag anges i myndighetens instruktion som beslutas av 
regeringen.1 Därutöver kommer årligen ett regleringsbrev med mer detaljerade 
riktlinjer. I instruktionen anges att Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra 
arbetsmarknadens funktionssätt. Uppdraget kan sammanfattas i tre punkter: 

 effektivt sammanföra arbetssökande med arbetsgivare som söker arbetskraft 

 prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden 

 bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. 

Arbetsförmedlingen har också en rad andra uppdrag enligt sin instruktion. Två 
viktiga uppgifter är att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en 
omställningsförsäkring och att ansvara för samordningen av frågor rörande 
funktionsnedsättning inom arbetsmarknadspolitiken. Sedan 2010 har 
Arbetsförmedlingen haft ansvaret för vissa nyanlända och för de arbetstagare som 
förbrukat maximalt antal dagar i sjukförsäkringen. 

Arbetsförmedlingen utför sitt arbete med utgångspunkt i de uppgifter som anges i 
myndighetens instruktion och årliga regleringsbrev. Samtidigt kan andra faktorer 
påverka myndighetens dagliga arbete som konjunkturläget på arbetsmarknaden och 
egenskaperna hos de arbetssökande. Arbetsförmedlingens uppdrag som omfattar 
ansvaret för de arbetstagare som förbrukat maximalt antal dagar i sjukförsäkringen 
och vissa nyanlända har fått betydande inverkan på Arbetsförmedlingens verksamhet 
efter 2010.  

Arbetsförmedlingens arbete har också påverkats av systemet med 
aktivitetsrapportering. I september 2013 infördes aktivitetsrapportering som en 
förändring i regelverket kring arbetslöshetsförsäkringen. Införandet har skett 
successivt och numera ska – med några få undantag − alla arbetssökande rapportera 
sina jobbsökaraktiviteter i en aktivitetsrapport. Under 2014 har i genomsnitt drygt 
365 000 arbetssökande omfattats av skyldigheten att aktivitetsrapportera varje 
månad.  

Under 2014 påbörjade Arbetsförmedlingen en omfattande förnyelseresa som syftar 
till att modernisera stora delar av verksamheten. Det innefattar genomgripande 
förändringar som att leverera tjänster på ett annorlunda sätt, med nya metoder och i 
nya kanaler. I korthet handlar det om att stärka samarbetet och ha en helhetssyn på 
uppdraget samt att mer utgå från kundernas behov. Arbetsförmedlingens vision är att 
göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.  

Arbetet med förnyelseresan är långsiktigt och en målbild är satt till år 2021. Utifrån 
målbilden har strategiska mål identifierats – Arbetsförmedlingen som en ledande 
matchningsaktör är en offensiv partner, en innovativ tjänsteutvecklare, en självklar 
expertmyndighet, en attraktiv och utmanande arbetsgivare samt en myndighet med 
god förvaltning. Utifrån målbilden har också ett antal utvecklingsbehov identifierats. 

                                                             
1 Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
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Arbetsförmedlingen behöver förnya tjänsteutbudet och erbjuda betydligt mer service 
via digitala kanaler. Arbetsförmedlingen vill också utveckla sin roll som 
expertmyndighet inom arbetsmarknadsområdet. Under de närmaste åren kommer 
Arbetsförmedlingen att lansera nya e-tjänster, kontorsnätet kommer att ses över och 
kontakterna med arbetsgivare kommer att stärkas.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att ge en redovisning och en analys av hur 
Arbetsförmedlingen arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och om 
myndigheten fullgör sina uppgifter enligt sin instruktion. Det är närmast en omöjlig 
uppgift att direkt empiriskt mäta effekten av hur Arbetsförmedlingen påverkar 
arbetsmarknadens funktionssätt. En grundläggande orsak är att det saknas en 
kontrafaktisk jämförelse, det vill säga det är omöjligt att mäta hur utfallet skulle ha 
blivit om Arbetsförmedlingen inte hade funnits. Det är dock möjligt att närma sig ett 
svar på frågan om Arbetsförmedlingens verksamhet bidrar till att påverka 
utvecklingen genom att studera olika indikatorer.  

Ytterligare ett viktigt syfte med rapporten är att Arbetsförmedlingen ska använda 
dess slutsatser för att utveckla verksamheten till att effektivt säkerställa 
genomförandet av myndighetens arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Vid sidan av 
detta är förhoppningen att även andra läsare kommer att ha nytta av rapporten och 
att den kan bidra till en diskussion om hur arbetsmarknadspolitiken kan utvecklas. 

1.3 Rapportens disposition 
Rapporten är disponerad enligt följande. I kapitel 2 beskrivs utvecklingen på 
arbetsmarknaden som utgör förutsättningarna för Arbetsförmedlingens arbete. 
Arbetsförmedlingens verktyg för att påverka arbetsmarknadens funktionssätt 
presenteras i kapitel 3. Kapitel 4 innehåller indikatorer på hur Arbetsförmedlingen 
påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Slutligen behandlas matchningen på 
arbetsmarknaden i kapitel 5. 
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2. Förutsättningarna för Arbetsförmedlingen  

I det här kapitlet beskrivs läget på arbetsmarknaden. I det första avsnittet beskrivs 
utbudet av arbetskraft, i det andra efterfrågan på arbetskraft. Slutligen redovisas 
Arbetsförmedlingens marknadsandelar av antalet lediga platser och antalet 
arbetssökande. 

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

2.1.1 Arbetskraften och sysselsättningen 
Av figur 2.1 framgår hur arbetskraften och sysselsättningen har utvecklats under 
perioden 1987–2014. Både antalet personer i befolkningen och i arbetskraften ökade 
något under 2014. Arbetskraftsdeltagandet (arbetskraftens andel av befolkningen) 
var som högst i början av 1990-talet och låg då på 85 procent. I samband med 
lågkonjunkturen i början av 1990-talet minskade arbetskraftsdeltagandet och 
stabiliserade sig runt 80 procent. De senaste åren har arbetskraftsdeltagandet ökat 
något, och i slutet av 2014 uppgick arbetskraftsdeltagandet till 83 procent av 
befolkningen.  

Figur 2.1 Antal personer i befolkningen, i arbetskraften och antalet sysselsatta, samt arbetskraften 
och sysselsättningen som andel av befolkningen, 16−64 år, 1987–2014, trendade månadsdata. 

 

Källa: AKU, SCB.2 

Sysselsättningsgraden (sysselsattas andel av befolkningen) har uppvisat en likartad 
utveckling som arbetskraften under den observerade perioden. Nedgången i 
sysselsättningsgraden i början av 1990-talet var dock kraftigare vilket ledde till att 
gapet mellan arbetskraftens och sysselsättningens andel av befolkningen ökade. 
Sysselsättningsgraden ökade därefter successivt fram till början av 2000-talet och låg 
sedan relativt stabilt på cirka 75 procent fram till hösten 2008 när 
sysselsättningsgraden åter minskade till följd av den internationella finanskrisen. I 

                                                             
2 De tidsserier som återges från AKU utgår från AKU:s definitioner från 2005. Det innebär att heltidsstuderande 
som söker arbete ingår i gruppen av arbetslösa och därmed även i arbetskraften. I rapporten har vi valt att visa 
utvecklingen för åldersgruppen 16–64 år, där så är möjligt. 
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början av 2010 vände utvecklingen och sysselsättningen har sedan dess fortsatt att 
öka i långsam takt och i slutet av 2014 uppgick sysselsättningsgraden till 76 procent. 

2.1.2 Arbetslöshet 
Både arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningen har ökat de senaste åren, men 
sysselsättningen har inte ökat tillräckligt för att arbetslösheten ska minska. I figur 2.2 
visas utvecklingen av arbetslösheten och långtidsarbetslösheten under tidsperioden 
1987–2014.3 Arbetslösheten har varierat kraftigt under perioden. Den var låg i slutet 
av 1980-talet, ökade kraftigt under 1990-talets krisår, och har sedan 
millenniumskiftet varierat mellan sex och nio procent. Under 2014 minskade 
arbetslösheten marginellt till knappt åtta procent.  

Andelen långtidsarbetslösa tenderar att variera med konjunkturens utveckling, 
andelen ökar när konjunkturen vänder nedåt och minskar när konjunkturen vänder 
uppåt.4 Andelen långtidsarbetslösa av samtliga arbetslösa har minskat sedan 2010 
från 35 till drygt 33 procent. Andelen långtidsarbetslösa av arbetskraften har minskat 
något sedan 2010 från cirka 3 procent till knappt 2,5 procent, men andelen är 
fortfarande hög, betydligt högre än innan finanskrisen. 2008 var andelen 
långtidsarbetslösa av arbetslösa 26 procent och andelen långtidsarbetslösa av 
arbetskraften 1,5 procent. Dessa andelar var ännu lägre innan 1990-talskrisen, 14 
respektive 0,3 procent.  

Utvecklingen av arbetslösheten och långtidsarbetslösheten visar att efter varje stor 
ekonomisk kris ökar både arbetslösheten och långtidsarbetslösheten kraftigt. De har 
sedan en tendens att ligga kvar på en hög nivå och bara sjunka marginellt under goda 
tider utan att nå tillbaka till sina tidigare nivåer. 

Figur 2.2 Arbetslöshet som andel av arbetskraften samt långtidsarbetslöshet som andel av 
arbetskraften (högra axeln) och andel av arbetslösa (vänstra axeln), 16−64 år, 1987–2014, 
trendade kvartalsdata, procent. 

Källa: AKU, SCB. 

Risken att drabbas av långtidsarbetslöshet varierar för olika personer. Bland dem 
som saknar en fullständig gymnasieutbildning är risken för långvarig arbetslöshet 
särskilt hög. Dessutom finns det personer som har svårt att få en fast förankring på 
arbetsmarknaden. Detta gäller framför allt unga och nyanlända men också personer 

                                                             
3 Med långtidsarbetslösa avses här personer som varit arbetslösa i sex månader eller mer. 
4 För en mer ingående analys av långtidsarbetslöshetens utveckling över tid och utveckling för olika grupper, se 
Zetterberg (2011). 
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med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.5 Det är viktigt att 
öka möjligheterna för personer som varit arbetslösa under längre perioder att få ett 
arbete men det är samtidigt viktigt att motverka att fler blir långtidsarbetslösa 
eftersom chanserna att komma tillbaka till arbete minskar ju längre tid en person är 
arbetslös. 

2.1.3 Inskrivna vid Arbetsförmedlingen 

Antalet inskrivna har varierat kraftigt sedan mitten av 1990-talet, se figur 2.3. I 
samband med krisåren i början av 1990-talet ökade antalet inskrivna snabbt, och i 
mitten av 1990-talet uppgick antalet inskrivna i genomsnitt till knappt en miljon per 
månad. Därefter minskade antalet under flera år till drygt 600 000 i början av 2000-
talet och stabiliserade sig på denna nivå under några år. Under åren 2004 till 2006 
ökade antalet inskrivna till som mest knappt 700 000 individer. Under den starka 
konjunkturutvecklingen 2006–2007 och i början av 2008 minskade antalet åter igen 
och var som lägst nere på nivåer runt 500 000 inskrivna per månad. Till följd av 
finanskrisen hösten 2008 ökade antalet inskrivna under 2009. Sedan 2010 har 
antalet inskrivna varierat runt 700 000. 

Figur 2.3 Samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen, kvarstående per månad, totalt och för olika 
grupper, 16−64 år, 1996–2014, trendat. 

 

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

Det är inte alla inskrivna vid Arbetsförmedlingen som saknar ett arbete. En del av 
dem är ombytessökande (de har ett arbete men söker efter ett annat), tillfälligt 
anställda, timanställda eller har en subventionerad anställning. En del är av olika skäl 
förhindrade att ta ett arbete. Majoriteten av dem som är inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen utgörs dock av öppet arbetslösa och deltagare i program med 
aktivitetsstöd. Under 2014 utgjorde denna grupp knappt 60 procent av samtliga 
inskrivna. Antalet öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd har 
varierat kraftigt under den studerade tidsperioden, från 600 000 i mitten av 1990-
                                                             
5 Härefter är ”funktionsnedsättning” likställt med ”funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga” om 
inget annat anges. 
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talet till 200 000 som lägst i början av 2008. I slutet av 2014 uppgick antalet till 
370 000 arbetssökande. Antalet personer som har arbete utan stöd har halverats 
under den studerade tidsperioden, från cirka 200 000 inskrivna till drygt 100 000 
inskrivna per månad. Samtidigt har arbetssökande som har en subventionerad 
anställning nästan fördubblats från cirka 75 000 till cirka 140 000 inskrivna per 
månad. Nystartsjobb står för den största delen av ökningen. I gruppen som har en 
subventionerad anställning har många en funktionsnedsättning. 

I Arbetsförmedlingens olika rapporter uppges att sökandesammansättningen har 
förändrats under senare år.6 Av rapporterna framgår att en allt större del av dem som 
är inskrivna vid Arbetsförmedlingen tillhör utsatta grupper som i genomsnitt har 
svårare att få ett arbete om de blir arbetslösa. Till dessa grupper räknas personer med 
förgymnasial utbildning, äldre (55–64 år), utomeuropeiskt födda och personer med 
funktionsnedsättning. 

Under senare år har Arbetsförmedlingen tillförts en rad uppdrag som har medfört att 
personer som tidigare fanns inom andra myndigheters ansvar nu skrivs in på 
Arbetsförmedlingen. Dessa uppdrag har tillsammans med situationen på 
arbetsmarknaden bidragit till att antalet inskrivna med en förhållandevis utsatt 
position på arbetsmarknaden har ökat kraftigt. 

Figur 2.4 visar antalet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd uppdelat 
på grupper med en utsatt position på arbetsmarknaden och övriga under 2004–2014. 
Som framgår av figuren har gruppen arbetssökande med en utsatt position på 
arbetsmarknaden ökat med knappt 100 000 personer sedan början av 2004. Andelen 
inskrivna som tillhör någon av dessa grupper har ökat med 19 procentenheter, från 
47 procent 2004 till 64 procent 2014. De grupper som har ökat snabbast är 
utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning. Att dessa grupper 
ökar kan antas vara kopplat till de uppdragen inom arbetslivsinriktad rehabilitering 
och etableringen av vissa nyanlända invandrare.7 Under 2014 har dock ökningen av 
antalet personer med en utsatt position på arbetsmarknaden tillfälligt stannat av (se 
figur 2.4).  Eftersom antalet inskrivna personer som inte tillhör någon utsatt grupp 
har minskat i antal 2014 så har ändå andelen personer med en utsatt position ökat. 

  

                                                             
6 Arbetsförmedlingen (2011, 2012a, 2014a).  
7 Arbetsförmedlingen (2012b, 2014b). 
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Figur 2.4 Antalet öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd som tillhör utsatta 
respektive ej utsatta grupper på arbetsmarknaden, 16−64 år, 2004–2014, trendade månadsdata, 
antal. 

 
Not: Till utsatta grupper räknas personer med förgymnasial utbildning, äldre (55–64 år), utomeuropeiskt födda 
och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

2.2 Arbetskraftsefterfrågan  
Den totala efterfrågan på arbetskraft i ekonomin består dels av dem som är anställda, 
dels av de lediga platser som ännu inte har tillsatts, det vill säga vakanser.8 Figur 2.5 
visar den totala efterfrågan på arbetskraft och det totala antalet anställda under 
2001–2014. Under 2014 ökade den totala efterfrågan på arbetskraft och uppgick i 
slutet av året till drygt 4,2 miljoner personer. Det är den högsta nivån som uppmätts 
sedan tidsserien startade 2001. Om efterfrågan beräknas som andel av befolkningen 
har den också ökat under 2014, men har dessförinnan minskat vilket gör att andelen 
nu är lika hög som 2001.  Skillnaden mellan den totala efterfrågan på arbetskraft och 
antalet anställda utgörs av vakanser, vilka har ökat. Att antalet vakanser ökat 
samtidigt som arbetslösheten är hög tyder på stora obalanser på arbetsmarknaden. 
En bidragande orsak kan vara att efterfrågan har förändrats, sysselsättningen i 
tjänstebranscherna har exempelvis ökat kraftigt samtidigt som sysselsättningen 
fortsatt minska inom industrin. 

  

                                                             
8 Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Vakanser är således en 
delmängd av indikatorn lediga platser. Därmed definieras vakanser på ett sätt så att vakanser mäter 
arbetskraftsbrist. 
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Figur 2.5 Efterfrågan på arbetskraft per kvartal, 16−64 år, 2001–2014, antal samt andel av 
befolkningen, trendat.  

 

Källa: AKU, SCB. 

En närliggande indikator till efterfrågan på arbetsmarknaden är utvecklingen av 
nyanställningar (rekryteringar) som redovisas i figur 2.6. Arbetsgivare kan rekrytera 
arbetskraft bland personer som är arbetslösa, personer som står utanför 
arbetsmarknaden och personer som vill byta jobb. Bland dem som vill byta jobb finns 
både de som vill byta till ett annat jobb och de som har en tillfällig anställning. 
Nyanställningar av dem som redan har ett jobb leder som regel till att det uppstår ett 
rekryteringsbehov för att ersätta dessa och därmed uppstår lediga arbeten. 

Arbetsförmedlingens statistik fångar in nyanställningar av de arbetslösa som är 
registrerade på förmedlingen men fångar bara delvis in de nyanställningar som sker 
av personer utanför arbetskraften och bland dem som byter jobb. Statistiska 
centralbyrån (SCB) gör därför på uppdrag av Arbetsförmedlingen en 
specialbearbetning av arbetskraftsundersökningarna (AKU) för att bättre täcka in 
samtliga nyanställningar som sker på arbetsmarknaden. Nyanställda utgörs här dels 
av personer som har bytt jobb (arbetsgivarbyten), dels av personer som vid 
rekryteringstillfället antingen var arbetslösa eller stod utanför arbetskraften 
(inträdande). Under 2014 uppgick antalet nyanställningar totalt till knappt 1,5 
miljoner.9 

I figur 2.6 visas utvecklingen för samtliga nyanställningar fördelade på inträdande 
och arbetsgivarbyten för perioden 1994–2014.10 Det totala antalet nyanställningar 
har varit relativt högt under högkonjunkturer och relativt lågt under lågkonjunkturer. 
Antalet nyanställningar är dock många även under lågkonjunktur.  

I samband med finanskrisen hösten 2008 minskade antalet nyanställningar kraftigt. 
Nedgången blev dock inte särskilt långvarig och i slutet av 2009 började åter antalet 
nyanställningar att öka igen. Först ökade rekryteringar av redan anställda, det vill 
säga arbetsgivarbyten, och några kvartal därefter började även rekryteringarna av 
inträdande att öka. Andra kvartalet 2013 uppgick antalet nyanställningar åter till de 
nivåer som uppmättes innan finanskrisen. Ökningen har fortsatt under 2014. 

                                                             
9 Observera att det totala antalet nyanställningar ges av summan av samtliga anställningar under årets fyra 
kvartal. I figur 2.6 visas antalet nyanställningar per kvartal. 
10 För tredje och fjärde kvartalet 2004 och första kvartalet 2005 bygger uppgifterna på beräknade, imputerade, 
värden. Det beror på att data saknas för dessa kvartal vilket i sin tur beror på att SCB införde den nya EU-
anpassade arbetskraftsundersökningen. 
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Figur 2.6 Antal nyanställningar per kvartal, totalt och fördelat på inträden och personer som bytt 
jobb, 16−64 år, 1994–2014. 

 

Källa: Specialbearbetningar av AKU, SCB. 

Nyanställningar av inträdande (det vill säga arbetslösa eller de som står utanför 
arbetskraften) utgör den största gruppen av det totala antalet nyanställningar. 
Trendmässigt har utvecklingen för denna grupp varit tämligen stabil med relativt små 
variationer sedan mitten av 1990-talet. Antalet nyanställningar av inträdande per 
kvartal har i genomsnitt uppgått till cirka 200 000. Under 2014 har nyanställningar 
av inträdande ökat under första halvåret för att sedan minska under andra halvåret. 

Sett över hela perioden har antalet arbetsgivarbyten ökat mer än nyanställningar av 
inträdande. Antalet arbetsgivarbyten har ökat trendmässigt under den studerade 
tidsperioden från drygt 50 000 per kvartal i mitten av 1990-talet till drygt 140 000 
nyanställningar per kvartal under de senaste åren.  

2.2.1 Varsel 
En annan indikator på hur arbetskraftsefterfrågan utvecklas är arbetsgivarnas varsel 
om kommande uppsägningar.11 Hösten 2012 ökade varslen kraftigt under ett par 
månader men minskade därefter åter till mer normala nivåer. Inkomna varsel har 
därefter legat kvar på dessa relativt låga nivåer, se figur 2.7. Totalt omfattades drygt 
44 000 sysselsatta av de varsel som inkom till Arbetsförmedlingen under 2014. 

  

                                                             
11 Alla arbetsgivare som avser att säga upp fem anställda eller fler är enligt främjandelagen skyldiga att 
informera (varsla) Arbetsförmedlingen om detta. Varselplikten omfattar även de driftsinskränkningar som under 
en period av 90 dagar kan antas föra med sig att antalet uppsägningar sammanlagt kommer att uppgå till minst 
20 anställda. Det finns undantag från regeln om fem anställda, exempelvis ser reglerna annorlunda ut för 
byggbranschen där varselplikten endast omfattar beräknade uppsägningar av minst 20 anställda. 
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Figur 2.7 Antalet sysselsatta som omfattas av inkomna varsel, antal per månad, 16−64 år, 1975–
2013.  

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

Inkomna varsel anses ofta vara en tillförlitlig indikator på konjunkturläget i 
ekonomin. När företagen börjar varsla i större omfattning är det en tydlig signal om 
att de drar ner på sina planer för produktionen och att vi är på väg mot sämre tider. 
Eftersom varsel om kommande uppsägningar verkställs längre fram i tiden ger även 
de en signal om kommande förändringar i arbetslösheten.12 Det är viktigt att komma 
ihåg att långt ifrån alla varsel leder till uppsägningar och av dem som ändå blir 
uppsagda är det en hel del personer som går direkt vidare till nya jobb, börjar studera 
eller av andra skäl lämnar arbetskraften. Varsel är inte heller en huvudorsak till 
arbetslöshet. Av AKU:s statistik framgår att den övervägande majoriteten av de som 
blir arbetslösa blir det av andra orsaker.13 Den vanligaste orsaken till arbetslöshet är 
en förlorad visstidsanställning eller att den arbetssökande inte får ett jobb när hen 
träder in på arbetsmarknaden för första gången. 

2.2.2 Lediga platser anmälda till Arbetsförmedlingen 
I figur 2.8 visas de lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen sedan början 
av 1990-talet.14 Antalet anmälda platser varierar med konjunkturens utveckling. I 
början av 1990-talet och fram till 2005 låg antalet anmälda platser på låga nivåer. I 
samband med högkonjunkturen 2006 och 2007 ökade antalet lediga platser kraftigt 
och uppgick som mest till 830 000 platser under 2007. Därefter minskade antalet 
platser snabbt till följd av den kraftiga konjunkturavmattningen under 2008 och 
2009. När sedan utvecklingen vände på arbetsmarknaden år 2010 ökade åter antalet 
lediga platser och åren därefter låg antalet lediga platser stabilt på cirka 165 000 
platser per kvartal. Under 2014 har antalet platser ökat successivt och är i slutet av 
2014 uppe på 2007 års nivå. Det är framför allt tidsbegränsade platser som har ökat. 

                                                             
12 Arbetsförmedlingen (2009) och Jans (2002, 2009). 
13 Arbetsförmedlingen (2010). 
14 Det förekommer dubbletter i platsstatistiken. Förekomsten av dubbletter kan vara större i konjunkturtoppar än 
vid konjunkturnedgångar, se Liss (2008). En genomgång av platsstatistiken indikerar att förekomsten av 
dubbletter har ökat systematiskt under senare år.  
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Figur 2.8 visar att platser som avser tidsbegränsade anställningar var vanligast under 
1990-talet. Därefter ökade antalet platser som avser tillsvidareanställningar och 
dessa utgör från år 2000 en större andel av platserna. 

Figur 2.8 Antal nya platser som har anmälts till Arbetsförmedlingen, totalt samt tillsvidare- och 
tidsbegränsade platser, 1992–2014, årsdata. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

2.3 Arbetsförmedlingens marknadsandelar  
I vilken grad lediga platser anmäls till Arbetsförmedlingen och i vilken grad 
arbetssökande skriver in sig på Arbetsförmedlingen ger en uppfattning om vilken 
betydelse Arbetsförmedlingen har för de rekryterings- och sökprocesser som sker på 
arbetsmarknaden.  

2.3.1 Arbetsförmedlingens marknadsandelar av antalet lediga platser 
Sedan början av 1990-talet har Arbetsförmedlingens marknadsandel gällande platser 
(platser anmälda till Arbetsförmedlingen i förhållande till det totala antalet lediga 
platser på arbetsmarknaden) varierat mellan 27 och 52 procent, se figur 2.9.15 År 
2014 uppgick marknadsandelen till sin högsta nivå, 52 procent.16 Marknadsandelen 
tenderar att samvariera med konjunkturens utveckling.17 Den ökar i högkonjunktur 
och minskar i lågkonjunktur. Detta indikerar att arbetsgivare är mer benägna att 
anmäla lediga platser till Arbetsförmedlingen när konkurrensen om arbetskraften 
ökar. Större konkurrens gör att det blir viktigt för arbetsgivarna att använda fler 
kanaler för att få tag på den arbetskraft de söker. 

  

                                                             
15 På uppdrag av Arbetsförmedlingen tar Statistiska centralbyrån fram uppgifter om samtliga nyanställningar 
som sker på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens marknadsandel beräknas genom att relatera anmälda 
lediga platser på Arbetsförmedlingen till det totala antalet nyanställningar på arbetsmarknaden.  
16 Observera att nivån är överskattad eftersom det förekommer dubbletter i platsstatistiken. Förekomsten av 
dubbletter kan vara större i konjunkturtoppar än vid konjunkturnedgångar, vilket kan leda till att 
marknadsandelen överskattas vid högkonjunkturer, se Liss (2008). En genomgång av platsstatistiken indikerar 
att förekomsten av dubbletter har ökat systematiskt under senare år.  
17 Enkla regressionskattningar med marknadsandelen och täthetsfunktionen visar på en positiv samvariation.  
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Figur 2.9 Arbetsförmedlingens marknadsandel av lediga platser, 1990–2014, procent. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

2.3.2 Arbetsförmedlingens marknadsandelar av antalet 
arbetssökande 
Det finns inga direkta uppgifter om hur stor andel de inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen utgör av samtliga arbetslösa på arbetsmarknaden. Att 
arbetssökande måste vara inskrivna på Arbetsförmedlingen för att få olika 
ersättningar innebär dock att en relativt stor andel av dem som är arbetslösa är 
registrerade hos Arbetsförmedlingen. Med hjälp av Arbetskraftsundersökningarna 
(AKU) är det möjligt att beräkna ungefär hur stor andel av de arbetslösa som är 
registrerade på Arbetsförmedlingen. Andelen har under det senaste decenniet 
uppgått till i genomsnitt 70 procent och tenderar att variera med konjunkturens 
utveckling. Andelen ökar när konjunkturen försämras och minskar när konjunkturen 
förbättras. 

Hur stor andel av de arbetslösa som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen varierar 
mellan olika grupper. Andelen är högre för män, utlandsfödda och för personer med 
gymnasial utbildning. I vilken grad de arbetslösa har kontakt med 
Arbetsförmedlingen varierar också med ålder. Av ungdomar mellan 16 och 24 år är 
bara ungefär 42 procent inskrivna på Arbetsförmedlingen (Tabell 2.1). Ungdomar 
som studerar och samtidigt söker arbete räknas som arbetslösa i AKU men de 
registrerar sig sällan på Arbetsförmedlingen. 
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Tabell 2.1 Andel arbetslösa som varit i kontakt med Arbetsförmedlingen enligt AKU, 2006–2014. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kvinnor 68,3 62,1 59,6 66,6 68,2 65,9 65,4 65,1 64,3 

Män 73,5 66,6 63,9 74,2 74,3 73,7 74,2 72,2 69,7 

Inrikes födda 67,4 59,7 55,5 66,7 67,0 63,8 63,7 61,5 59,5 

Utrikes födda 81,2 76,7 77,2 81,1 81,7 81,9 82,7 82,3 80,0 

16–24 45,2 36,2 35,4 47,3 48,0 46,2 46,5 44,1 41,5 

25–54 84,5 80,6 78,2 83,5 83,6 82,9 82,7 82,4 80,8 

55–64 92,1 89,0 86,6 91,5 91,7 90,9 91,9 90,6 88,4 

Förgymnasial 55,9 51,6 51,1 58,7 61,7 60,3 62,9 61,0 59,7 

Gymnasial 82,7 76,3 73,4 81,2 80,3 78,8 80,3 79,1 76,6 

Eftergymnasial 73,4 66,1 64,0 68,4 70,1 69,4 66,0 65,5 64,5 

Samtliga 71,0 64,4 61,8 70,8 71,5 70,0 70,2 68,9 67,3 
 
Not: AKU har uppdaterat tidsserierna med en ny beräkningsmetod från och med år 2010. Det innebär att de 
siffror som har uppdaterats från och med 2010 skiljer sig från de som har publicerats tidigare. Skillnaderna är i 
huvudsak marginella och ändrar inte beskrivningen i tidigare arbetsmarknadsrapporter.  
Källa: AKU, SCB. 
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3. Arbetsförmedlingens verktyg för att 
påverka arbetsmarknadens funktionssätt 

I det här kapitlet beskrivs de verktyg Arbetsförmedlingen har att arbeta med för att 
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.18 När en arbetssökande skriver in sig på 
Arbetsförmedlingen upprättas en handlingsplan som uppdateras kontinuerligt för att 
kunna fungera som en aktuell beskrivning av vad den arbetssökande och 
Arbetsförmedlingen ska göra för att den arbetssökande ska kunna få ett arbete. För 
en arbetsförmedlare är kontakter med arbetssökande och arbetsgivare grunden för 
förmedlingsarbetet. För att arbetsmarknadspolitiken ska fungera är det viktigt att rätt 
individ får ta del av rätt insatser. Tidiga kontakter med den arbetssökande ger 
arbetsförmedlaren möjlighet att identifiera den arbetsökandes behov av stöd och 
insatser. Genom att ha god kunskap om de arbetssökandes kompetens kan 
arbetsförmedlaren också föreslå lämpliga sökanden till lediga platser. Platsförslag är 
ett verktyg för att uppmärksamma arbetssökanden på lediga platser och säkerställa 
att arbetsgivare får kontakt med lämpliga sökanden. Arbetsförmedlingen kan också 
hänvisa arbetssökande till privata aktörer för att stödja dem i jobbsökandet. Utöver 
detta finns det en rad olika insatser och program för att förbättra de arbetssökandes 
möjligheter att få ett arbete. Arbetsmarknadsutbildning syftar förutom att underlätta 
för den arbetssökande att få ett arbete också till att lösa arbetsgivarnas 
rekryteringsproblem och motverka brist på arbetskraft. Programmet är således ett 
viktigt verktyg för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Slutligen har 
Arbetsförmedlingen också kontrollverktyg att arbeta med för att säkerställa att de 
arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande. I den mån det finns 
utvärderingar av hur Arbetsförmedlingens verktyg fungerar så redovisas dessa i detta 
kapitel.  

3.1 Handlingsplaner 
Vid inskrivning på Arbetsförmedlingen eller senast 30 dagar därefter ska 
Arbetsförmedlingen tillsammans med den arbetssökande upprätta en individuell 
handlingsplan. Nyanlända invandrare inom etableringsuppdraget är dock 
undantagna, de har istället en etableringsplan. Syftet med handlingsplaner är att 
dokumentera både stödjande och obligatoriska delar i arbetssökandet för att 
tydliggöra förhållandet mellan den arbetssökandes rättigheter och skyldigheter och 
därmed göra dem mer konkreta och bindande. 

I handlingsplanen ska en arbetsmarknadspolitisk bedömning finnas där den 
arbetssökandes förutsättningar som utbildning, arbetslivserfarenhet, förmåga att 
söka jobb och eventuella begränsningar beskrivs. Med utgångspunkt från den 
arbetsmarknadspolitiska bedömningen avgörs jobbsökandets inriktning och vilket 
stöd den arbetssökande behöver. Lämpliga aktiviteter planeras. En person som får 
eller begär arbetslöshetsersättning eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program 
eller insats är skyldig att vara aktivt arbetssökande. Den arbetssökande ska söka och 
ta lämpliga arbeten. Den arbetssökande ska också vara beredd att flytta eller 
veckopendla om det krävs för att få ett arbete. Handlingsplanen ska följas upp och 
revideras när den arbetssökandes situation förändras så att handlingsplanen är 
aktuell.  

                                                             
18 I Arbetsmarknadsrapport 2014, kapitel 2.2, presenteras en teoretisk analysram som tar upp områden där 
Arbetsförmedlingens verksamhet skulle kunna påverka arbetsmarknadens funktionssätt (se Arbetsförmedlingen 
2014a). 
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Tidigare utredningar har visat att handlingsplanernas kvalitet många gånger är 
bristfällig och att det behövs en satsning på innehåll och kvalitet.19 I 
Arbetsförmedlingens sökandeundersökning som riktar sig till öppet arbetslösa och 
programdeltagare som varit inskrivna minst tre månader ställs frågor om 
handlingsplanen.20 Andelen som uppger att de har en handlingsplan har legat kring 
75 procent de senaste åren. Andelen som också tycker att handlingsplanen är ett bra 
eller ganska bra stöd i arbetssökandet har legat stabilt kring 60 procent de senaste tio 
åren. Enligt siffror från 2014 har ungefär en tredjedel av dem som är missnöjda med 
handlingsplanen synpunkter på innehållet och uppföljningen av handlingsplanen. 
Övriga missnöjda tycker inte att en handlingsplan fyller någon funktion för dem. 

Många länder använder sig av individuella handlingsplaner.21 Vissa länder lägger mer 
fokus på stödjande aktiviteter i handlingsplanen medan andra lägger mer vikt vid 
kontroll av sökaktiviteten. I de länder där det är större fokus på att kontrollera de 
arbetssökande skrivs det också i regel in i handlingsplanen vilka slags arbeten som 
ska sökas och hur många. Det sker också en mer frekvent uppföljning av 
handlingsplanen. 

Det finns en del forskning om handlingsplaner. Sehlstedt och Schröder (1989) visar 
att ungdomar som fick en så kallad utvecklingsplan, en föregångare till dagens 
individuella handlingsplaner, fick jobb i större utsträckning än de som inte fick en 
sådan plan. Harkman (2002) finner dock inget som tyder på att handlingsplaner 
hjälper arbetssökande att snabbare hitta ett arbete. Flera studier visar att registrering 
av sökaktiviteter i handlingsplanen ökar delaktigheten och stimulerar till ett aktivt 
jobbsökande hos de arbetssökande.22 De deltagare som är mest aktiva vid 
upprättandet av handlingsplanen är också de som upplever arbetssökandet som mest 
positivt. Schneider (2008) visar också att ett upprättande av en handlingsplan leder 
till ett mer aktivt arbetssökande. Det leder också till en liten minskning av 
reservationslönen enligt studien. Utflödet till arbete påverkas dock inte.  

3.2 Bedömningsstödet 
År 2012 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att göra 
inskrivningsprocessen på Arbetsförmedlingen mer enhetlig och likvärdig. Genom att 
tidigt bedöma de arbetssökandes risk för långtidsarbetslöshet skulle insatser kunna 
sättas in direkt för dem som bedöms ha en hög risk. För arbetssökande som bedöms 
stå nära arbetsmarknaden skulle tidiga insatser däremot riskera inlåsning och 
därigenom förlänga tiden i arbetslöshet. Tanken med det nya arbetssättet var att det 
också skulle medföra att kvaliteten i mötet mellan arbetsförmedlare och 
arbetssökande förbättrades. 

Arbetsförmedlingen tog fram ett statistiskt verktyg som beräknar risken för en 
arbetssökande att bli långtidsarbetslös. Verktyget, som kallas bedömningsstödet, 
bygger på en statistisk modell som bland annat tar hänsyn till de arbetssökandes 
ålder, utbildning, födelseland, eventuell funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga och tidigare arbetslöshetshistorik.23  

                                                             
19 Arbetsmarknadsutskottet (2002), Statskontoret (2004), och Riksrevisionen (2009).   
20 Sökandeundersökningen finns beskriven i Arbetsförmedlingen (2007). 
21 The European Commission (2012a, 2012b). 
22 Arbetsmarknadsstyrelsen (2002) och Fröberg och Lindqvist (2002).   
23 Jansson Dahlén (2012). 
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Sedan lanseringen i januari 2012 ska bedömningsstödet användas vid inskrivningar 
av personer som är öppet arbetslösa. Personer som omfattas av etableringsuppdraget 
är undantagna. I den arbetsmarknadspolitiska bedömningen som dokumenteras i 
handlingsplanen utgör bedömningsstödets resultat ett av kriterierna. Om 
arbetsförmedlarens egen bedömning avviker från bedömningsstödets resultat är det 
arbetsförmedlarens arbetsmarknadspolitiska bedömning som ska gälla för 
jobbsökandets inriktning och planeringen av aktiviteter. I arbetsförmedlarens möte 
med den arbetssökande kan förmedlaren ta hänsyn till sådan information som den 
statistiska modellen inte tar hänsyn till.   

Bedömningsstödet ger en bedömning enligt fyra alternativ: 

 bör ha mycket goda möjligheter till arbete  
 bör ha goda möjligheter till arbete 
 överväg behov av stöd för ökade möjligheter till arbete  
 behov av stöd för ökade möjligheter till arbete (överväg tidiga insatser). 

För den första och sista bedömningen är bedömningsstödets resultat mer träffsäkert 
än för alternativen däremellan. Vid bedömningarna i mitten blir arbetsförmedlarens 
egen bedömning desto viktigare. Ungefär en tiondel av de arbetssökande får de två 
sista bedömningarna; ”överväg behov av stöd för ökade möjligheter till arbete” och 
”behov av stöd för ökade möjligheter till arbete (överväg tidiga insatser)”. För den 
sista gruppen är precisionen 85 procent. Det betyder att 85 procent av personerna i 
denna grupp blir långtidsarbetslösa. För ungdomar under 25 år har 
bedömningsstödet inte så god prognosförmåga. Ungdomar bedöms istället ha behov 
av tidiga insatser om de till exempel har ofullständiga gymnasiebetyg eller misstänkt 
ohälsa.      

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har i två 
rapporter analyserat implementeringen och användningen av bedömningsstödet.24 
Enligt IFAU fungerade implementeringen inte bra. Det gick för fort och det saknades 
en uttänkt plan. IFAU kommer fram till att en övervägande majoritet av 
arbetsförmedlarna använder bedömningsstödet. Förmedlare med mindre erfarenhet 
använder bedömningsstödet mer än andra. Den egna bedömningen väger vanligen 
tyngre än verktygets utfall då bedömningarna krockar. Det finns dock stora 
variationer i hur verktyget tillämpas och framförallt hur utfallen tolkas. Många 
förmedlare är kritiska till bedömningsstödet och ser begränsad nytta av det. Problem 
som lyfts fram är bland annat tidsbrist och oklar information om hur verktyget ska 
användas.  

Arbetsförmedlingen arbetar för att förenkla användningen av bedömningsstödet. 
Bland annat ska bedömningsstödet integreras i Arbetsförmedlingens operativa 
systemstöd under 2015. Den information som redan finns om de arbetssökande i 
Arbetsförmedlingens register ska användas automatiskt i bedömningsstödet. Detta 
gör att användningen av bedömningsstödet kommer att fungera snabbare och 
enklare. 

                                                             
24 Assadi (2014) och Assadi och Lundin (2014). 
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3.3 Kontakter med arbetssökande och arbetsgivare  

3.3.1 Kontakter med arbetssökande  
En av arbetsförmedlarens uppgifter är att stödja, uppmuntra och hjälpa den 
arbetssökande att upprätthålla en effektiv jobbsökarstrategi och hög sökaktivitet. En 
förutsättning för att kunna identifiera den arbetssökandes behov av insatser och 
stötta den arbetssökande är att det finns en regelbunden kontakt mellan 
arbetsförmedlaren och den arbetssökande. Kontakter och personliga möten är en 
viktig del i matchningsprocessen. Genom att ha god kännedom om de arbetssökande 
kan arbetsförmedlaren matcha ihop passande arbetssökande med lediga platser. 

I Arbetsförmedlingens sökandeundersökning studeras hur omfattande kontakterna 
är mellan arbetsförmedlare och arbetssökande. Här ställs bland annat frågor till de 
arbetssökande om hur många kontakter de har haft med Arbetsförmedlingen 
(inklusive kompletterande aktörer) under den senaste månaden i form av personliga 
besök, telefon eller e-post, se figur 3.1. Den vanligaste kontaktformen är personliga 
besök följt av e-post och telefonsamtal. Öppet arbetslösa och programdeltagare, både 
de som varit inskrivna kortare än två år och de som varit inskrivna längre än två år, 
har sedan 2006 i genomsnitt haft lite mer än ett personligt besök per månad. För 
inskrivna kortare än två år har antalet kontakter minskat under 2014 och uppgick i 
slutet av 2014 till lite drygt två kontakter per månad. Att antalet kontakter minskar 
under 2014 kan bero på att särskilda riktlinjer om att besöksfrekvensen skulle vara 
minst två besök i månaden för dem som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden togs 
bort i mars 2014. För inskrivna längre än två år har det totala antalet kontakter legat 
stabilt kring 2,5 kontakter per månad i genomsnitt.  

Figur 3.1 Genomsnittligt antal kontakter med Arbetsförmedlingen för öppet arbetslösa och 
deltagare i program med aktivitetsstöd uppdelat på arbetssökande med inskrivningstider kortare 
respektive längre än två år, säsongsrensade och trendade månadsdata, 2006−2014. 

 
Not: Arbetssökande och programdeltagare med aktivitetsstöd som väntar på att tillträda ett arbete eller påbörja 
en utbildning har exkluderats.  
Källa: Sökandeundersökningen, Arbetsförmedlingen. 

I tabell 3.1 visas hur antalet kontakter varierat mellan 2012 och 2014 för olika 
grupper. Öppet arbetslösa med arbetslöshetsersättning har fler kontakter än de som 
saknar ersättning. Deltagare i jobbgarantin för ungdomar och arbetssökande inom 
jobb- och utvecklingsgarantin har i genomsnitt tre kontakter per månad, deltagare i 
arbetspraktik har i genomsnitt 3,5 kontakter per månad medan övriga grupper har 
cirka två kontakter per månad.  
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Tabell 3.1 Antal kontakter per månad uppdelat på olika grupper, genomsnitt för åren 2012 till 2014. 

    2012 2013 2014 

Öppet arbetslösa 2,2 2,3 1,9 

Med arbetslöshetsersättning 2,4 2,4 2,1 

Utan arbetslöshetsersättning 1,9 2,0 1,6 

Program         

Jobb- och utvecklingsgarantin 2,7 2,8 2,8 

Jobbgaranti för ungdomar 2,9 3,4 3,1 

Förberedande insatser 2,5 2,4 2,2 

Arbetspraktik 3,1 3,4 3,5 

Arbetsmarknadsutbildning 2,0 2,1 2,0 

Övriga         

Deltidsarbetslösa/Timanställda 2,2 2,1 1,9 

Arbetslösa med förhinder 2,7 2,0 2,0 

Totalt   2,5 2,6 2,4 
Not: Resultat för dem med en etableringsplan kan inte särredovisas på grund av att antalet svarande är för få.  
Källa: Sökandeundersökningen och Arbetsförmedlingens datalager.  

En fördel med förmedlingsinsatser jämfört med många andra 
arbetsmarknadspolitiska insatser är att det inte föreligger någon risk för inlåsning. 
Förmedlingsinsatser är därför lämpliga tidigt i arbetslöshetsperioden även för dem 
som inte har en hög risk för arbetslöshet. Det finns ett antal studier som har 
undersökt och utvärderat effekterna av olika typer av kontakter mellan 
arbetsförmedlare och arbetssökande. En internationell översikt visar att intensifierad 
förmedlingsverksamhet i regel är billigare än andra arbetsmarknadspolitiska 
insatser.25 Sammantaget visar forskningen att intensifierade förmedlingsinsatser med 
mer frekventa möten förkortar arbetslöshetstiden. Dessutom bidrar det till högre 
inkomst vid framtida anställningar, vilket kan ses som ett tecken på bättre kvalitet i 
matchningen.26  

De olika studierna fokuserar på olika målgrupper. Effekten av förmedlingsinsatserna 
beror sannolikt på hur länge individerna har varit arbetslösa och om de tagit del av 
liknande insatser tidigare eller inte. Den största effekten på sysselsättningen bör 
rimligen uppkomma tidigt i arbetslöshetsperioden och för personer som står relativt 
nära arbetsmarknaden. Det är också troligt att effekten är störst för grupper som i 
genomsnitt har ett svagt jobbrelaterat nätverk. Konjunkturläget under 
uppföljningsperioden påverkar sannolikt också storleken på effekten av 
förmedlingsinsatser. 

Täta individuella möten mellan arbetsförmedlare och arbetssökande kan kräva stora 
ekonomiska resurser. Om samma positiva effekter skulle kunna uppnås via 
individuella kontakter på telefon och webb eller via möten där förmedlaren träffar 
grupper av arbetssökande skulle det kunna leda till ett mer effektivt 
resursutnyttjande. I Österrike genomfördes 2010 ett pilotprojekt med rådgivning 

                                                             
25 Kluve (2006). 
26 Delander (1978), Black m.fl. (2003), Hägglund (2009), Liljeberg och Lundin (2010), Liljeberg m.fl. (2012a), 
Pedersen m.fl. (2012) och van den Berg m.fl. (2014). 
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online i fem olika regioner.27 Av slutrapporten från projektet framgår att de 
arbetssökande var nöjda och att rådgivningen lärde dem att använda e-tjänster och 
telefon mer effektivt. Projektet ledde även till att arbetsförmedlarna kunde använda 
sina resurser mer effektivt. Online-rådgivningen gjorde det möjligt för de lokala 
kontoren att begränsa de personliga kontakterna till att enbart bestå av 
överrenskomna möten för rådgivning och administration kring de arbetssökandes 
behov. Erfarenheterna från projektet tyder på att online-rådgivning kan leda till 
resursbesparingar och minskad administration samtidigt som den kan leda till ökad 
kundnöjdhet.  

Gartell (2014) har undersökt effekter av gruppmöten. Gruppmötesdeltagarna fick 
mer handläggarresurser än kontrollgruppen, ungefär 1,5 fler handläggartimmar 
under en femmånadersperiod. Effekten är inledningsvis något positiv, deltagarna fick 
arbete eller påbörjade reguljär utbildning i något högre utsträckning än 
kontrollgruppen. Arbetslöshetstiden förkortades med omkring fyra dagar. Omkring 
fem månader efter gruppstart kvarstår dock inga positiva effekter. Resultaten är 
bättre för individer som står långt från arbetsmarknaden, till exempel 
utomeuropeiskt födda och lågutbildade. Dessa grupper kunde förmodligen dra större 
nytta av den hjälp som erbjöds under gruppmötena, som till exempel cv-skrivande 
och intervjuträning. Det är också sannolikt så att den nätverkseffekt som uppstår vid 
mötet med nya människor har störst påverkan för personer som i genomsnitt har 
mindre jobbrelaterade nätverk som exempelvis utomeuropeiskt födda. 

Hur många kontakter det är möjligt för arbetsförmedlarna att ha med de 
arbetssökande beror till stor del på hur många arbetssökande varje arbetsförmedlare 
ansvarar för. En studie av 14 tyska lokala arbetsförmedlingskontor som tilläts 
rekrytera nya förmedlare till dess att arbetsbelastningen halverats för befintliga 
förmedlare visar att fler arbetssökande fick arbete och att arbetslösheten minskade 
med tio procent.28 Effekten ökade när de utökade personalresurserna endast fick 
användas till möten och arbetsgivarkontakter och uteblev helt i de fall kontoren fritt 
fick använda resurserna till de områden kontoren ansåg vara i störst behov av 
förstärkning.29  

Det är inte bara antalet kontakter eller i vilken form de genomförs som är det viktiga. 
Forskning visar att förmedlarnas kompentens, nätverk av arbetsgivarkontakter och 
inställning till de arbetssökande är viktiga för de arbetssökandes möjligheter att få ett 
arbete.30 Arbetsförmedlare som har stora nätverk av potentiella arbetsgivare ökar 
möjligheterna för arbetssökande att få kontakt med arbetsgivare och därmed också 
att få ett arbete. Studierna visar även att förmedlare som är mer lika de 
arbetssökande i fråga om ålder, kön och utbildningsnivå, och därmed lättare kan 
relatera till deras individuella situation, på ett bättre sätt kan hjälpa dem att få ett 
arbete. Detsamma gäller förmedlare som ställer krav på att de arbetssökande ska 
anstränga sig mer genom att till exempel söka fler jobb.31 Att testa den arbetssökande 
mot arbetsmarknaden, framför allt tidigt i arbetslöshetsperioden, ger värdefull 
information om den arbetssökandes behov samtidigt som det direkt ökar individens 
möjligheter att få ett arbete. 

                                                             
27 AMS Österreich (2011). 
28 Hainmueller m.fl. (2009). 
29 Hofmann m.fl. (2010). 
30 Behncke m.fl. (2007, 2010a, 2010b). 
31 Gorter och Kalb (1996). 
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3.3.2 Kontakter med arbetsgivare 
Arbetsförmedlingen har ett flertal verktyg till sitt förfogande för arbetet med 
arbetsgivare. Vid rekrytering kan arbetsgivare använda formella annonseringskanaler 
som platsbanken, annonsera direkt och Platsjournalen. Arbetsförmedlingen kan 
också hjälpa arbetsgivare att göra ett urval av arbetssökande till en viss tjänst. Vidare 
anordnar Arbetsförmedlingen möten mellan arbetsgivare och arbetssökande, till 
exempel rekryteringsträffar och jobbmässor. Arbetsförmedlingen söker också upp 
arbetsgivare för att informera om Arbetsförmedlingens tjänster och arbetsgivarnas 
möjligheter att få anställningsstöd om de anställer arbetssökande med en svag 
förankring på arbetsmarknaden.  

Arbetsförmedlingen har undersökt om ökade kontakter med arbetsgivare har gynnat 
arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden.32 Slutsatsen är att mängden 
arbetsgivarkontakter inte påverkar jobbchansen för dem som står långt från 
arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har också studerat om kontakter med 
arbetsgivare påverkar sannolikheten för att de ska tillsätta en ledig plats. Resultaten 
visar att de platser där Arbetsförmedlingen har haft en överenskommelse med 
arbetsgivaren om förslag på lämpliga sökanden tillsätts snabbt. 

Det finns ingen forskning om effekter av arbetsgivarkontakter. Riksrevisionen har 
dock gjort en forskningsöversikt som rör effekter av intensifierad 
förmedlingsverksamhet där arbetsgivarkontakter ingår som en del i den 
intensifierade förmedlingsverksamheten.33 Johansson och Åslund (2006) har 
utvärderat försöket med arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare (SIN-försöket), 
där invandrare och flyktingar fick intensifierad sök- och matchningshjälp. 
Målgruppen bedömdes ha stora problem med att få och behålla ett arbete. De 
arbetsförmedlare som jobbade med SIN-deltagarna hade avsevärt färre 
arbetssökande att jobba med jämfört med övriga förmedlare vilket gjorde att de 
kunde lägga mer tid på att analysera de enskilda deltagarna och på att matcha och 
marknadsföra dem gentemot arbetsgivare. Den tydligaste effekten var att SIN-
deltagarna i ökad utsträckning fick arbetspraktik, vilket sedan ledde till att de fick 
arbete. Författarna menar att den positiva effekten antagligen kom av att insatsen 
kompenserade för att deltagarna hade bristande nätverk på den svenska 
arbetsmarknaden.  

Liljeberg och Lundin (2010) visar i en utvärdering att arbetssättet Jobbnätet kortade 
arbetslöshetstiderna för dem som deltog i förhållande till kontrollgruppen. Jobbnätet 
var ett projekt som bedrevs på några arbetsförmedlingar i Stockholms län 2004–
2007 och som riktade sig till långtidsarbetslösa deltagare i programmet 
aktivitetsgarantin. De arbetsförmedlare som arbetade med Jobbnätet skulle lägga 
hälften av sin tid på att försöka hitta lediga, icke utannonserade, tjänster till sina 
arbetssökande.  

Enligt en enkätundersökning från 2009 genomförd av Riksrevisionen lade 
arbetsförmedlarna i genomsnitt lite mer än en fjärdedel av sin arbetstid på 
arbetsgivarkontakter.34 Riksrevisionen gjorde en motsvarande studie 2006 och 
jämfört med den hade arbetsförmedlarna ökat sin tid till arbetsgivarkontakter 

                                                             
32 Arbetsförmedlingen (2014c). 
33 Riksrevisionen (2010a). 
34 Riksrevisionen (2010a). 
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något.35 Den stora förändringen jämfört med granskningen från 2006 är dock att 
andelen förmedlare som har kontakter med arbetsgivare har ökat betydligt. 2009 
hade 95 procent av arbetsförmedlarna arbetsgivarkontakter, motsvarande 
procentandel 2006 var 65 procent. 2009 upplevde drygt hälften av förmedlarna att 
tiden som läggs på arbetsgivarkontakter är tillräcklig, också det en ökning jämfört 
med 2006.    

3.4 Jobbförslag  
För att säkerställa att arbetsgivare får kontakt med lämpliga arbetssökande och för 
att uppmärksamma arbetssökande på lämpliga arbeten att söka kan 
arbetsförmedlarna skicka jobbförslag till de arbetssökande. Det finns två typer av 
jobbförslag, platsförslag och platsanvisningar (platsanvisningar behandlas mer i 
avsnitt 3.7.2). Ett platsförslag är ett förslag att söka ett visst jobb, medan en 
platsanvisning innebär ett åläggande om att söka ett visst arbete för arbetssökande 
som får eller begär arbetslöshetsersättning eller deltar i program med aktivitetsstöd 
eller utvecklingsersättning. Det senare gäller från den 1 mars 2015 då förordningen 
om aktivitetsstöd ändrades.  

I figur 3.2 visas antalet jobbförslag (summan av antalet platsanvisningar och antalet 
platsförslag) per 1 000 arbetssökande.36 Som framgår av figuren utgör platsförslagen 
merparten av de jobbförslag som förmedlarna lämnar till de arbetssökande. Sedan i 
slutet av mars 2014 behöver inte arbetsförmedlarna lämna platsförslag vid varje 
kontakt med de arbetssökande. Sedan dess ses också en nedgång i antalet 
platsförslag. Detta trots att antalet lediga platser ökar under 2014. Eftersom 
platsförslag bör ges utifrån arbetsgivarens behov av lämpliga sökanden och den 
arbetssökandes behov av stöd för att hitta lämpliga jobb att söka är det svårt att säga 
vad som är en rimlig nivå på antalet jobbförslag totalt sett. Om arbetsgivarna får 
tillräckligt med sökande till sina lediga platser och de arbetssökande själva hittar 
lämpliga jobb att söka är behovet av platsförslag mindre än om så inte är fallet.  

  

                                                             
35 Riksrevisionen (2006). 
36 Platsförslag har länge varit ett viktigt matchningsverktyg för Arbetsförmedlingen men har bara statistikförts 
sedan juni 2012. 
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Figur 3.2 Antal jobbförslag (summan av platsförslag och anvisningar) per 1000 öppet arbetslösa 
och programdeltagare med aktivitetsstöd, juni 2012−2014, kvarstående i slutet av månaden. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

Tabell 3.2 visar andelen arbetssökande som fått jobbförslag och hur många förslag de 
fått i genomsnitt om de fått åtminstone ett förslag. Statistiken är uppdelad på olika 
typer av arbetssökande och visar hur aktiva arbetsförmedlarna är när det gäller att ge 
arbetssökande förslag på lediga jobb att söka. Av tabellen framgår att fyra av tio 
arbetssökande har fått minst ett jobbförslag. Andelen som fått jobbförslag är högst 
för öppet arbetslösa, för personer i jobbgarantierna samt för deltidsarbetslösa och 
timanställda. I dessa grupper har 46 till 50 procent fått jobbförslag. Av öppet 
arbetslösa med arbetslöshetsersättning har 60 procent fått minst ett jobbförslag. 
Arbetslösa med förhinder, personer som deltar i förberedande insatser, 
arbetsmarknadsutbildning eller arbetspraktik får jobbförslag i mycket liten 
utsträckning.  
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Tabell 3.2 Antal arbetssökande, genomsnittligt antal jobbförslag per arbetssökande som fått minst 
ett platsförslag eller en anvisning till jobb under tiden som inskriven i aktuell sökandekategori samt 
andelen personer som fått minst ett jobbförslag, inskrivna den 31 december 2014. 

    
Antal 
arbetssökande 

Antal 
jobbförslag 

Andel med 
förslag 

Öppet arbetslösa 192502 4,6 48 

Med arbetslöshetsersättning 115932 4,9 60 

Utan arbetslöshetsersättning 76570 3,8 30 

Program         

Jobb- och utvecklingsgarantin 102248 4,1 46 

Jobbgaranti för ungdomar 32233 3,0 48 

Förberedande insatser 31130 1,4 4 

Arbetspraktik 2833 1,3 7 

Arbetsmarknadsutbildning 5716 1,4 7 

Övriga         

Deltidsarbetslösa/Timanställda 56180 4,2 50 

Arbetslösa med förhinder 56220 2,0 4 

Totalt   479062 4,2 39 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

3.5 Kompletterande aktörer 
Verksamheten med kompletterande aktörer startade år 2007 som en 
försöksverksamhet. Från och med 2008 blev verksamheten en del av 
Arbetsförmedlingens ordinarie tjänsteutbud.37 Även i andra länder finns privata 
alternativ till den offentliga förmedlingsverksamheten. I Australien har förmedlingen 
helt ersatts av privata leverantörer. I Storbritannien, Danmark, Nederländerna och 
Tyskland har man liksom i Sverige överlåtit en del av verksamheten till privata 
leverantörer.38  

Under 2014 deltog 112 000 personer (149 000 personer 2013) hos kompletterande 
aktörer och totalt 1 115 olika aktörer (1 012 aktörer 2013) var kontrakterade. 
Anledningen till att antalet personer hos kompletterande aktörer minskar mellan 
2013 och 2014 är att det uppstår ett glapp när vissa tjänster fasas ut och nya tjänster 
introduceras. Under 2014 har två nya tjänster för kompletterande aktörer 
introducerats och fyra tjänster har fasats ut. Av öppet arbetslösa och arbetssökande i 
program var mellan 13 och 18 procent per månad hos kompletterande aktörer under 
2014.39 De privata aktörerna arbetar med att stödja de arbetssökande i jobbsökandet 
och att matcha till arbete. De erbjuder också förberedande aktiviteter och insatser för 
att stärka de arbetssökande. 

Fram till februari 2015 erbjöds etableringslotsar som skulle vara ett stöd under 
nyanländas etablering. Alla personer som deltog inom etableringsuppdraget hade rätt 
att ta del av etableringslotsar via ett valfrihetssystem.  Tjänsten ska nu istället 
erbjudas inom Arbetsförmedlingens ordinarie tjänsteutbud. Anledningen till att 
lotstjänsten avslutades var en påtaglig ökning av klagomål från arbetssökande och 

                                                             
37 För en diskussion kring bland annat ersättningsmodellens och kontraktens betydelse för att påverka resultatet 
av de kompletterande aktörerna, samt för- och nackdelar med kompletterande aktörer, se Arbetsförmedlingen 
(2014d) och Karlsson m.fl. (2014). 
38 Mikkonen (2013). 
39 Arbetsförmedlingen (2015). 
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indikationer på olika former av oseriös och brottslig verksamhet, som bedrägeri, 
mutor, hot, utpressning och försäljning av folkbokföringsadresser. 
Arbetsförmedlingen kunde inte garantera kvaliteten i tjänsten eller säkerheten för 
arbetssökande och arbetsförmedlare.   

Flera utvärderingar av kompletterande aktörers verksamhet har gjorts. Lundin (2011) 
sammanfattar forskningsläget genom att säga att det inte finns några klara belägg för 
vare sig starka positiva eller negativa effekter av marknadslösningar inom 
arbetsmarknadspolitikens område. Bennmarker med flera (2009) studerar 
försöksverksamhet med privat arbetsförmedling i olika regioner under 2007−2008. 
De jämför effekten av jobbcoachning beroende på om den arbetssökande finns hos 
kompletterande aktörer eller hos Arbetsförmedlingen. De finner att utrikes födda 
som fick hjälp av kompletterande aktörer fick arbete snabbare än de som fick hjälp av 
Arbetsförmedlingen. För övriga grupper av arbetssökande gick det däremot inte att 
påvisa att kompletterande aktörer ökat möjligheterna för de arbetssökande att få ett 
jobb. Harkman med flera (2010) studerar förmedlingskontor som samverkat 
respektive inte samverkat med kompletterande aktörer inom jobb- och 
utvecklingsgarantin. De hittar inga varaktiga effekter av samverkan med 
kompletterande aktörer för sannolikheten att få arbete. Gartell (2011) jämför intern 
coachning med coachning hos kompletterande aktörer och finner inga skillnader för 
sannolikheten att få ett arbete efter avslutad tjänst. Även Liljeberg med flera (2012a) 
jämför jobbcoachning hos kompletterande aktörer med intern coachning i 
Arbetsförmedlingens regi. Resultaten visar generellt på små effekter av 
kompletterande aktörers insatser. Personer som coachats av kompletterande aktörer 
och personer som coachats på Arbetsförmedlingen får arbete i ungefär lika stor 
utsträckning. Laun och Skogman Thoursie (2014) studerar skillnaden mellan privata 
och offentliga utförare av arbetslivsinriktad rehabilitering under 2008−2010. Inte 
heller de lyckas påvisa några skillnader mellan privata och offentliga utförare.  

Det finns även studier som finner positiva effekter av Arbetsförmedlingens 
verksamhet när den jämförs med kompletterande aktörers. Liljeberg med flera (2013) 
jämför dem som varit inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin hos en 
kompletterande aktör med dem som varit inskrivna i garantin hos 
Arbetsförmedlingen. De som deltagit i aktiviteter hos Arbetsförmedlingen tidigt i 
programmet förefaller att i större utsträckning lämna jobb- och utvecklingsgarantin 
jämfört med dem som är placerade hos en kompletterande aktör. De återkommer 
också i lägre grad som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen, de har högre 
inkomster efter programmet, de får i större utsträckning arbetslöshetsersättning och 
de får mer sällan försörjningsstöd under de två år som personerna följs. Efter ett år är 
effekten två procents kortare arbetslöshetstid (cirka nio dagar) för dem som varit 
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen jämfört med dem som varit hos 
kompletterande aktörer. Motsvarande effekt med två års uppföljning är 4,5 procents 
kortare tid (31 dagar). Alla dessa utfallsmått pekar på att det i genomsnitt går något 
bättre för de deltagare som i jobb- och utvecklingsgarantin deltagit i aktiviteter hos 
Arbetsförmedlingen jämfört med dem som varit placerade hos en kompletterande 
aktör. Liknande resultat får Karlsson med flera (2014) som jämför personer i jobb- 
och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar hos kompletterande aktörer 
med personer i Arbetsförmedlingens reguljära verksamhet. De finner att 
sannolikheten att ha arbete både 90 och 180 dagar efter avslutat program är lägre för 
deltagare hos kompletterande aktörer jämfört med deltagare i Arbetsförmedlingens 
regi.  
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3.6 Arbetsmarknadspolitiska program och övriga insatser 
För att öka förutsättningarna för de arbetssökande att få en anställning finns olika 
typer av program och insatser att tillgå. Genom att se till att de arbetssökandes 
kompetens motsvarar arbetsgivarnas kompetenskrav kan Arbetsförmedlingen 
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsförmedlingen kan också påverka 
arbetskraftsdeltagandet genom att erbjuda arbetssökande det stöd som krävs för att 
de ska stanna i arbetskraften.  

Tanken är att i huvudsak begränsa erbjudandet av insatser och program till personer 
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagande i program kan medföra en 
inlåsning såtillvida att personen blir kvar i programmet istället för att gå ut i arbete. 
Risken är särskilt stor för arbetssökande som står nära arbetsmarknaden. Eftersom 
arbetsmarknadsutbildning syftar till att lösa rekryteringsbehov hos arbetsgivare kan 
det i vissa fall vara motiverat att arbetssökande som inte riskerar långvarig 
arbetslöshet deltar i programmet.  

Det kan finnas anledning att med hjälp av en subvention öka vissa gruppers 
jobbchanser även om det sker på bekostnad av andra (starkare) gruppers möjligheter 
att få ett arbete. Till exempel kan Arbetsförmedlingen erbjuda en lönesubvention för 
individer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för att 
kompensera arbetsgivaren för den nedsatta arbetsförmågan.  

I följande avsnitt beskrivs huvuddelen av Arbetsförmedlingens program och insatser. 
Ett inledande avsnitt redovisar volymerna över tid för några av de stora programmen. 
2007 infördes jobbgarantin för ungdomar och jobb- och utvecklingsgarantin som är 
ramprogram för dem som varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid. Inom 
garantierna kan de arbetssökande delta i olika program och insatser.  

Arbetsförmedlingen utvärderar årligen effekterna av att delta i praktik, 
arbetsmarknadsutbildning och stöd till start av näringsverksamhet.40 I 
utvärderingarna inkluderas bara personer som inte har en historik av tidigare 
programdeltagande för att kunna separera effekten av att delta i det aktuella 
programmet från deltagande i andra program. Restriktionen innebär att deltagande i 
program inom garantierna inte ingår i Arbetsförmedlingens årliga utvärderingar. 
Jobbgarantin för ungdomar och jobb- och utvecklingsgarantin tas istället upp i sin 
helhet i separata avsnitt. 

3.6.1 Utvecklingen av insatser och program över tid 
Arbetsförmedlingen har genom åren erbjudit en mängd olika program och insatser. 
Figur 3.3 visar volymerna i subventionerade anställningar, 
arbetsmarknadsutbildning, praktik, stöd till start av näringsverksamhet och 
ungdomsinsatser.   

  

                                                             
40 Se Gartell m.fl. (2013) för en utförlig beskrivning av hur effekterna av programmen har beräknats.  
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Figur 3.3 Inskrivna arbetssökande fördelade på subventionerade anställningar (för personer med 
funktionsnedsättning, anställningsstöd, nystartsjobb), arbetsmarknadsutbildning (AUB), praktik, 
stöd till start av näringsverksamhet och ungdomsinsatser, 1996−2014, kvarstående, årsgenomsnitt. 

Not: Före 2007 baseras statistiken på skat-koder, från 2007 och framåt på beslut. 
Källa: Arbetsförmedlingen.  

De subventionerade anställningarna har ökat kraftigt under perioden (se den vänstra 
delen av figuren). Arbete med stöd för personer med en funktionsnedsättning har 
ökat successivt. Nystartsjobben som introducerades 2007 har i stort sett ersatt 
anställningsstöd som inte riktar sig till personer med en funktionsnedsättning. 

I den högra delen av figuren visas några av Arbetsförmedlingens program. Volymerna 
i arbetsmarknadsutbildning minskade fram till början av 2000-talet och de senaste 
tio åren har antalet deltagare varit omkring 9 000 i genomsnitt per år. Under slutet 
av 1990-talet var volymerna i praktik mycket höga. De senaste åren har antalet 
deltagare i praktik varit knappt 6 000. Stöd till start av näringsverksamhet har också 
minskat under perioden, från ungefär 10 000 till knappt 2 000. Jobbgarantin för 
unga infördes 2007 vilket gör att volymen i ungdomsinsatser ökar kraftigt.  

I figurerna har program inom jobb- och utvecklingsgarantin redovisats på respektive 
program. Jobb- och utvecklingsgarantin är ett ramprogram där deltagarna erbjuds 
olika typer av program och insatser. Efter att garantin infördes 2007 har volymen i 
programmet ökat kraftigt år för år. De senaste åren är antalet deltagare över 100 000 
i genomsnitt per månad. 

3.6.2 Arbetspraktik 

Arbetspraktik syftar till att ge den arbetssökande yrkesorientering eller praktisk 
erfarenhet av ett yrke för att kunna behålla och stärka sin yrkeskompetens. Praktiken 
varar i maximalt sex månader. I figur 3.4 visas effekten av programmet ett år efter 
programstart.  

För arbete utan stöd var de skattade effekterna av arbetspraktik små eller obefintliga i 
slutet av 1990-talet. Därefter ökade effekterna under en rad år fram till 2007. För de 
arbetssökande som påbörjade arbetspraktik 2007 och 2008 uppgick de skattade 
effekterna till omkring 6−7 procentenheter. Det betyder att 6−7 procentenheter fler 
av dem som deltagit i arbetspraktik fick ett arbete utan stöd jämfört med dem som 
inte deltagit i arbetspraktik. Åren 2009−2013 har det inte funnits någon positiv effekt 
av deltagande i praktik på utflödet till arbete. Under dessa år var andelen som fått ett 
arbete utan stöd ett år efter programstart något mindre för dem som deltagit i praktik 
jämfört med dem som inte deltagit i praktik. 
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Figur 3.4 Effekter av praktik, skillnad mellan programdeltagare och jämförelsegrupp i andel som 
har ett arbete utan stöd, arbete utan stöd samt nystartsjobb samt arbete totalt, ett år efter påbörjat 
program, procent. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen.  

Från och med att nystartsjobben infördes år 2007 har vissa personer som ingår i 
studien fått ett nystartsjobb ett år efter programstart. Figuren visar att andelen som 
fått ett arbete utan stöd eller ett nystartsjobb var högre bland de som deltagit i 
arbetspraktik än bland de personer som ingick i jämförelsegruppen. Under 
2007−2008 fick drygt tio procentenheter fler av programdeltagarna ett arbete utan 
stöd eller ett nystartsjobb, och under 2009−2013 fick drygt åtta procentenheter fler 
av programdeltagarna ett arbete utan stöd eller ett nystartsjobb. Om även andra 
subventionerade anställningar inkluderas, förutom arbete utan stöd och nystartsjobb, 
ökar effekten av arbetspraktik ytterligare. För senare år är effekten omkring 10 
procentenheter. Sammanfattningsvis har praktikdeltagarna fått framför allt 
nystartsjobb men även andra subventionerade arbeten i större utsträckning än de 
personer som inte deltagit i praktik. Det är möjligt att nystartsjobben har trängt 
undan arbeten utan stöd. De som fått ett nystartsjobb skulle kanske ha fått ett arbete 
utan stöd om inte nystartsjobben funnits. Separata effektskattningar för män och 
kvinnor visar att det inte är någon större skillnad mellan könen.  

Att praktikdeltagarna fått subventionerade anställningar i större utsträckning än 
jämförelsegruppen behöver inte betyda att det var praktiken i sig som ledde till en 
anställning. Anställningen kan vara ett resultat av utökade förmedlingsinsatser från 
Arbetsförmedlingens sida. Eftersom praktik sker på en arbetsplats har 
Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att informera både arbetsgivaren och den 
arbetssökande om möjligheterna till nystartsjobb och subventionerade anställningar. 
Att arbetspraktik tidigare har uppvisat små men positiva effekter stämmer väl 
överens med resultaten från tidigare studier.41  

Gerdes (2015) studerar effekterna av att delta i praktik för arbetssökande med en 
funktionsnedsättning under åren 2000−2013. Effekterna är något mer positiva för 
personer med funktionsnedsättning som är programdeltagare, jämfört med personer 
med funktionsnedsättning som utgör jämförelsegrupp, när det gäller arbete med stöd 

                                                             
41 Se Riksrevisionen (2010b) för en genomgång av tidigare svenska och internationella studier och Forslund 
m.fl. (2013). 
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jämfört med figuren ovan. Däremot är det sämre resultat för arbete utan stöd 
respektive arbete utan stöd plus nystartsjobb.  

3.6.3 Arbetsmarknadsutbildning 
Arbetsmarknadsutbildning är en yrkesinriktad utbildning som syftar till att öka 
arbetssökandes möjligheter att få ett arbete samt att underlätta för arbetsgivarna att 
få arbetskraft med lämplig kompetens. Utbildningen varar normalt som längst i sex 
månader. Under de senaste åren har utbildningar inom transport, hantverksarbete 
inom tillverkning, kundservice, maskinoperatörsarbete samt vård och omsorg varit 
vanligast.  

I figur 3.5 visas effekterna av arbetsmarknadsutbildning.42 Figuren visar att 
deltagande i arbetsmarknadsutbildning ökade möjligheterna att få ett arbete utan 
stöd fram till 2007, därefter har effekterna av programmet varit små och under 
senare år obefintliga eller till och med negativa. Programeffekterna för 
arbetsmarknadsutbildning uppvisar därmed samma mönster som effekterna av 
arbetspraktik, även om nivåerna skiljer sig åt. Även Okeke (2005) och de Luna med 
flera (2008) har studerat effekterna av arbetsmarknadsutbildning. Båda studierna 
finner en effekt av arbetsmarknadsutbildning på omkring 15 procentenheter för åren 
2003 respektive 2002−2004, vilket stämmer väl överens med de effekter som 
redovisas här. 

Figur 3.5 Effekter av arbetsmarknadsutbildning, skillnad mellan programdeltagare och 
jämförelsegrupp i andel som har ett arbete utan stöd, arbete utan stöd samt nystartsjobb samt 
arbete totalt, ett år efter påbörjat program, procent. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen.  

Inkluderas även arbete med stöd blir effekten av programmet något högre än för 
enbart arbete utan stöd. Sedan nystartsjobben infördes 2007 utgör dessa skillnaden i 
subventionerade anställningar mellan deltagargruppen och jämförelsegruppen. 

Separata effektskattningar för män och kvinnor visar att det inte är någon större 
skillnad mellan könen med undantag för åren 2012 och 2013. För kvinnor är effekten 
av arbetsmarknadsutbildning mer negativ för dessa år. Det skulle kunna bero på att 

                                                             
42 Gartell m.fl. (2013). 
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kvinnor till stor del har deltagit i utbildningar inom serviceyrken där det inte 
föreligger någon brist på arbetskraft.  

Två studier undersöker effekten av arbetsmarknadsutbildning för arbetssökande med 
funktionssnedsättning.43 Rent allmänt är de uppmätta effekterna av att delta i 
arbetsmarknadsutbildning positiva för personer med funktionsnedsättning som är 
programdeltagare jämfört med personer med funktionsnedsättning som tillhör 
jämförelsegruppen. Gerdes (2015) studerar effekterna under åren 2000−2013. 
Effekterna är liknande dem för samtliga deltagare enligt figuren ovan, för vissa år är 
effekterna något bättre för personer med funktionsnedsättning. 

Att arbetsmarknadsutbildning inte längre leder till att deltagarna får arbete i större 
utsträckning än personer som inte deltagit i programmet kan bero på flera olika 
saker. För det första har Arbetsförmedlingen under senare år fått ett tydligare 
uppdrag att prioritera arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknadsutbildningen används inte längre enbart för att utbilda 
arbetssökande till yrken där det råder brist på arbetskraft, programmet används i viss 
mån också för att rusta personer som står långt från arbetsmarknaden. Det kan ha 
lett till att vissa deltagare inte har kunnat dra nytta av programmet i termer av att få 
ett arbete efter slutförd utbildning.   

I en fördjupad analys av de minskade effekterna av arbetsmarknadsutbildning 
konstateras för det första att det är särskilt för personer födda i ett icke-europeiskt 
land som effekterna av att delta i arbetsmarknadsutbildning varit sämre under senare 
år. Koordinering av arbetsmarknadsutbildning med andra insatser, som 
föreberedande yrkessvenska eller validering av meriter, har varit bristfällig. För det 
andra hade arbetsmarknadsutbildningen under åren 2000 till 2007 som mål att 70 
procent av deltagarna skulle ha ett arbete inom 90 dagar efter avslutad utbildning. 
Detta medförde förmodligen att arbetsförmedlarna under dessa år i större 
utsträckning försökte identifiera de arbetssökande som skulle gynnas av 
utbildningen. Arbetsförmedlingen kan också ha varit mer selektiv med vilka 
utbildningar som erbjöds. För det tredje kan en förklaring av de försämrade 
effekterna under samma period vara det försämrade arbetsmarknadsläget. När 
finanskrisen drabbade den svenska ekonomin hösten 2008 minskade efterfrågan på 
arbetskraft mycket snabbt. Trots den minskade efterfrågan deltog många 
arbetssökande i utbildningar inom industri och transport. Slutligen kan ändrade 
upphandlingsrutiner ha lett till försämrade effekter. Fram till och med år 2007 
ansvarade länsarbetsnämnderna för upphandling av arbetsmarknadsutbildning. 
Därefter har upphandlingen skett centralt från huvudkontoret i Stockholm. Att 
upphandlingen numera sker centralt kan ha lett till en sämre anpassning till lokala 
förutsättningar.  

Ett förbättringsarbete kring arbetsmarknadsutbildning har satts igång på 
Arbetsförmedlingen. Bland annat håller upphandlingsförfarandet och stöd- och 
matchningsinsatserna för deltagare i arbetsmarknadsutbildning på att ses över. 
Handläggarstödet har också setts över så att det tydligare framgår att rekryteringen 
till bristyrkesutbildningar ska ske utifrån den sökandes möjligheter att tillgodogöra 
sig utbildningen, liksom att även personer som varit arbetslösa kort tid kan gå 
bristyrkesutbildningar. Sedan augusti 2014 kan även personer som inte riskerar 

                                                             
43 Regnér (2014) och Gerdes (2015). 
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långtidsarbetslöshet delta i programmet för att snabbt lösa arbetsgivarnas 
rekryteringsproblem. 

3.6.4 Stöd till start av näringsverksamhet 
Stöd till start av näringsverksamhet innebär att arbetssökande som startar ett företag 
får aktivitetsstöd. Stödet lämnas endast till dem som bedöms ha goda förutsättningar 
att driva företag och där verksamheten bedöms få en tillfredställande lönsamhet och 
ge varaktig sysselsättning. Vanligtvis lämnas stödet under högst sex månader.  

För stöd till start av näringsverksamhet är effekten störst för osubventionerade 
arbeten och något lägre om även subventionerade anställningar studeras (figur 3.6).44 
Deltagarna får därmed en subventionerad anställning i mindre utsträckning än 
jämförelsepersonerna. 

År 1996 är effekten för osubventionerade arbeten knappt 40 procentenheter för att 
sedan minska till knappt 25 procentenheter under perioden 1998−2002. De skattade 
effekterna ökar sedan över tid till ungefär 45 procentenheter 2008 för att därefter 
åter minska. Under de senaste åren har effekterna uppgått till ungefär 40 
procentenheter. År 2014 föll det till 37 procentenheter. En så stor skillnad mellan 
deltagare och jämförelsegrupp är i linje med tidigare forskning.45  

En jämförelse av programdeltagarnas och jämförelsegruppens inkomster visar att 
deltagare i programmet hade lägre inkomster än jämförelsegruppen under perioden 
2005−2008. En förklaring är att deltagarna i hög grad är sysselsatta i sina företag, 
men att de har låga inkomster från sin verksamhet. Riksrevisionen (2012) har jämfört 
utfall av stöd till start av näringsverksamhet mellan inrikes och utrikes födda 
deltagare under 2003. Studien visar att stödet har positiva effekter på 
sysselsättningen, men att effekten är något lägre för utrikes födda. Även här 
konstateras att deltagarna har låga inkomster från sin verksamhet. Detta gäller 
särskilt utlandsfödda kvinnor. 

  

                                                             
44 Gartell m.fl. (2013). 
45 Forslund m.fl. (2011). 
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Figur 3.7 Utflödet per månad från jobbgarantin för unga december 2007−2014, trendade 
månadsdata, procent. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen.  

Figur 3.8 visar andelen deltagare som fortfarande är inskrivna på 
Arbetsförmedlingen efter inskrivningstid i UGA.46 Figuren är uppdelad på olika 
årgångar inskrivna. Ju lägre kurva och ju brantare lutning desto snabbare har det gått 
för deltagarna att avaktualiseras från Arbetsförmedlingen. Åren 2008 och 2009 var 
utflödet som lägst. Åren 2012 till 2014 ligger kurvorna lägre än under åren 
2008−2011. Utflödet har varit större år för år under de senaste tre åren. År 2014 är 
utflödet som störst, i alla fall fram till ungefär nio månaders deltagande i UGA. 
Utflödet från UGA har utvecklats positivt över tid.  

Figur 3.8 Andelen som finns kvar i UGA efter inskrivningstid i dagar (överlevnadskurvor), 
2008−2014. 

Källa: Arbetsförmedlingen.  

Studier av jobbgarantin för ungdomar visar på såväl positiva som uteblivna effekter. I 
Hall och Liljeberg (2011) studeras de ungdomar som skrevs in i programmet 
2008−2009. Resultaten visar att programmet hade en positiv effekt på deltagarnas 
sannolikhet att hitta ett arbete under 2008 men inte under 2009. Gerdes (2011) 

                                                             
46 Vid beräkningen av överlevnadsfunktionerna tillåts inskrivningstiden i UGA att brytas om högst 30 dagar. Det 
innebär att inskrivningsperioderna för de arbetssökande som lämnar UGA och återkommer inom 30 dagar 
räknas som en sammanhängande period. 
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studerar dem som skrevs in i programmet mellan 2008−2010 och finner att 
deltagargruppen lämnar Arbetsförmedlingen i något snabbare takt än personer i 
kontrollgruppen. Resultaten är dock inte statistiskt säkerställda. Effektskattningarna 
tenderar att vara känsliga för vid vilken tidpunkt efter programstart som mätningen 
sker. Antagligen påverkas effekten av programmet av konjunkturen och 
arbetsmarknadsläget. När konjunkturen vänder nedåt och det finns färre jobb att 
söka blir effekten sämre. Under 2009 deltog betydligt fler ungdomar i programmet 
till följd av det försämrade arbetsmarknadsläget. Detta kan ha medfört en minskning 
av programmets kvalitet. Båda studierna finner att jobbgarantin för ungdomar ger 
upphov till det som kallas för förprogrameffekter.47 Det innebär att ungdomarna 
lämnar Arbetsförmedlingen i högre utsträckning precis innan programmet startar. 
De ungdomar som inte vill delta i programmet och har möjlighet att studera eller ta 
ett arbete istället gör det.  

3.6.6 Jobb- och utvecklingsgarantin 
Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) är idag en av Arbetsförmedlingens största 
programinsatser.  Den infördes i juli 2007. Arbetssökande som varit utan ett arbete i 
drygt ett år kan delta i programmet. Programmet har ingen bortre tidsgräns utan 
individen kvarstår i programmet fram till dess att hen hittar ett jobb eller 
avregistreras från Arbetsförmedlingen av en annan anledning. Eftersom samtliga 
skrivs in i programmet är det svårt att identifiera en lämplig jämförelsegrupp och 
därmed kunna utvärdera insatsen.  

I figur 3.9 visas hur utflödet per månad från JOB har utvecklats under de senaste 
åren. Det totala utflödet inkluderar förutom de som lämnat programmet för arbete 
även de som lämnat för att studera, de som lämnat arbetskraften och de som blivit 
sjukskrivna. I samband med finanskrisen hösten 2008 sjönk utflödet kraftigt och 
minskade sedan fram till årsskiftet 2009/2010. Som lägst var det totala utflödet 
knappt fem procent per månad. Sedan dess har utflödet ökat för att i slutet av 2014 
ligga kring åtta procent per månad. Det innebär att den förväntade vistelsetiden i 
JOB nu är mellan 12 och 13 månader. Utflödet till arbete har legat kring fyra procent 
per månad sedan 2011 vilket betyder att den genomsnittliga väntetiden på arbete är 
cirka två år. 

  

                                                             
47 Förekomsten av förprogrameffekter stämmer väl överens med resultaten i tidigare studier av insatser riktade 
mot ungdomar, se Carling och Larsson (2005) samt Forslund och Nordström Skans (2006). 
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Figur 3.9 Utflödet per månad från jobb- och utvecklingsgarantin, juli 2007−2014, trendade 
månadsdata, procent . 

 

Källa: Arbetsförmedlingen.  

Det finns skillnader i utflödet beroende på hur länge deltagarna har varit inskrivna i 
programmet. Figur 3.10 visar andelen JOB-deltagare som fortfarande är inskrivna 
efter en viss tid.48 Figuren är uppdelad på olika årgångar inskrivna. Åren 2010 till 
2014 ligger kurvorna lägre än under åren 2007−2009. Utflödet har alltså varit större 
under de senaste fem åren. Medan kurvorna för senare år följer varandra skär de 
varandra på några ställen för åren 2007 till 2009 vilket innebär att utvecklingen har 
varit olika vid olika delar av inskrivningsperioden dessa år. Bland dem som skrevs in 
under 2007 var det många som lämnade programmet relativt snabbt. Skillnaden är 
stor jämfört med dem som skrevs in i programmet under de två påföljande åren, 
2008 och 2009. En viktig förklaring till dessa skillnader är sannolikt 
arbetsmarknadens utveckling. Finanskrisen hösten 2008 påverkade efterfrågan på 
arbetskraft ända fram till 2010 vilket tydligt avspeglar sig i hur chanserna att få ett 
arbete utvecklats för deltagarna i programmet.  

Figur 3.10 Andelen som finns kvar i JOB efter inskrivningstid i dagar (överlevnadskurvor), 
2007−2014. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen.  

                                                             
48 Vid beräkningen av överlevnadsfunktionerna tillåts inskrivningstiden i JOB att brytas om högst 30 dagar. Det 
innebär att inskrivningsperioderna för de arbetssökande som lämnar JOB och återkommer inom 30 dagar 
räknas som en sammanhängande period. 
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3.6.7 Subventionerade anställningar 
Långtidsarbetslösa har svårare att få ett arbete än personer som varit arbetssökande 
en kortare tid. En förklaring kan vara att arbetsgivare är oroliga för att en 
långtidsarbetslös person inte har samma arbetskapacitet och därmed inte bidrar lika 
mycket till produktionen som den som varit arbetslös en kortare tid. Genom att 
erbjuda olika former av anställningssubventioner kan arbetsgivare kompenseras för 
en eventuell anpassning av arbetsinnehåll och arbetstempo. Förhoppningen är att 
den som blir anställd med en subventionerad anställning senare har lättare att hitta 
ett reguljärt jobb eller att den subventionerade anställningen övergår i ett reguljärt 
jobb. Subventionen är tänkt att minska arbetsgivarens tvekan inför att anställa en 
person som varit arbetslös länge. Det är dock inte bara subventionsgraden som 
påverkar arbetsgivarens anställningsbeslut. Trots förhållandevis höga 
subventionsnivåer så är det många arbetsgivare som väljer att inte anställa med 
lönesubvention. Ekström (2001) visar att 86 procent av arbetsgivarna inte tycker att 
ekonomiskt stöd har betydelse för anställningsbeslutet. Statskontoret (2011) finner 
att många arbetsgivare inte känner till lönesubventionerna. 

Forskning visar att olika former av riktade och tillfälliga anställningssubventioner 
generellt fungerar väl när det gäller att få personer med långa arbetslöshetstider 
tillbaka in på arbetsmarknaden.49 Jämfört med andra arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder har subventionerade anställningar generellt uppvisat de största effekterna 
när det gäller att förbättra personers möjlighet att få ett jobb.50 En negativ effekt av 
subventionerade anställningar är så kallade undanträngningseffekter. 
Undanträngningseffekter är större ju närmare den ordinarie arbetsmarknaden en 
subventionerad anställning är. Exempelvis skulle en subventionerad anställning 
kunna tränga undan en ordinarie icke subventionerad anställning. Sådan 
undanträngning innebär att arbetsgivare väljer att anställa en person med subvention 
i stället för att anställa någon annan utan subvention. Tidigare studier visar på en stor 
undanträngning av olika typer av subventionerade anställningar.51 Den mest allvarliga 
formen av undanträngning är den som uppstår när en arbetsgivare anställer samma 
person med stöd som hen skulle ha anställt även utan stödet.  

Angelov och Eliason (2014) skattar effekterna av lönebidrag, skyddat arbete hos 
offentlig arbetsgivare och anställning hos Samhall. Dessa subventionerade 
anställningar riktar sig till personer med en funktionsnedsättning. Resultaten visar 
stora positiva effekter för deltagarna. De får högre inkomster och blir sysselsatta i 
högre grad både på kort och medellång sikt. De får dock reguljära anställningar i 
lägre utstäckning än personer med samma typ av funktionsnedsättning som inte tar 
del av insatserna. Deltagarna blir kvar i de subventionerade anställningarna.  

År 2007 infördes nystartsjobben som innebär en skattereduktion för arbetsgivare 
som anställer arbetssökande som varit arbetslösa i minst ett år. Alla arbetssökande 
som uppfyller kraven har rätt till nystartsjobb. Det innebär att Arbetsförmedlingen 
inte kan prioritera dem som står längst ifrån arbetsmarknaden vilket 
Arbetsförmedlingen kan göra för andra typer av subventionerade anställningar. De 

                                                             
49 Forslund m.fl. (2004) finner att tiden att hitta ett osubventionerat arbete minskade med 8 procent som en 
effekt av anställningssubventionen. Resultatet styrks av Larsson m.fl. (2005) som utvärderar friåret och finner 
att möjligheten att få ett subventionerat vikariat minskade arbetslöshetstiden för dem som fick vikariaten. För 
andra studier se exempelvis Calmfors m.fl. (2002), Card m.fl.(2010), Forslund och Vikström (2011). 
50 Se översikt i Calmfors m.fl. (2002) för en jämförelse av svensk arbetsmarknadspolitik. Grubb och Martin 
(2001) finner liknande resultat för OECD-länderna.  
51 Forslund och Vikström (2011). 
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som får nystartsjobb är i högre grad män, utrikes födda och yngre.52 De har kortare 
arbetslöshetstider och högre utbildning än samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen. 

Liljeberg med flera (2012b) studerar hur nystartsjobben påverkar arbetslöshet och 
sysselsättning. Nystartsjobben medför att flödet från arbetslöshet till subventionerad 
anställning ökar med i genomsnitt 17 procent. Studien visar att 
undanträngningseffekten är stor. 63 procent av alla anställningar skulle ha kommit 
till stånd även utan lönesubventionen. Undanträngningseffekten för nystartsjobb är 
större än för andra subventionerade anställningar.53  

3.6.8 Insatser för sjukskrivnas återgång till arbete 
Arbetsförmedlingen har tillsammans med Försäkringskassan ett gemensamt uppdrag 
att ge stöd till individer som varit sjukskrivna under en längre tid att återfå sin 
arbetsförmåga och underlätta vägen tillbaka till egen försörjning. Samarbetet med 
Försäkringskassan gäller dels de som utförsäkras, dels de som tidigare i sjukfallet 
bedöms ha behov av insatser från Arbetsförmedlingen. Arbetslivsintroduktion är ett 
program som vänder sig till de personer som har förbrukat maximalt antal dagar i 
sjukförsäkringssystemet. Programmet varar i maximalt tre månader och föregås av 
en gemensam kartläggning där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
tillsammans med den enskilde och eventuellt andra parter lägger plan och 
förebereder deltagaren inför övergången från sjukförsäkringen till 
Arbetsförmedlingen. Programmet riktar sig till personer med omfattande ohälsa och 
syftar till att påbörja arbetslivsinriktad rehabilitering och klargöra individernas behov 
av åtgärder från Arbetsförmedlingen efter det att programmet är avslutat.  

Det saknas effektutvärderingar av programmet eftersom det är svårt att mäta på 
vilket sätt programmet påverkar individernas möjligheter att återgå till arbete. Flera 
uppföljningar om vad deltagarna gör efter avslutat program har dock genomförts och 
dessa visar att en relativt stor andel av deltagarna övergår till någon form av 
verksamhet i Arbetsförmedlingens regi efter programmets slut. Denna andel har dock 
minskat de senaste åren. Av dem som påbörjade arbetslivsintroduktion under 2014 
var 30 procent kvar hos Arbetsförmedlingen eller i jobb eller utbildning 90 dagar 
efter avslutat program. Motsvarande andel för 2013 var 41 procent och  2012 var 53 
procent kvar på Arbetsförmedlingen eller i jobb eller utbildning.54 Den sjunkande 
andelen som blir kvar på Arbetsförmedlingen kan bero på flera saker. En del personer 
går nu in i arbetslivsintroduktion för andra gången och har en lång historik av ohälsa. 
Förändrad ekonomisk styrning har gjort att personer som inte har en tydlig 
förutsättning att tillgodogöra sig arbetslivsinriktad rehabilitering på 
Arbetsförmedlingen i större utsträckning återgår till Försäkringskassan. En rapport 
från Inspektionen för socialförsäkringen visar att ungefär hälften av dem som 
lämnade sjukförsäkringen 2010 återvände till denna inom ett år.55 

I februari 2012 införde Arbetsförmedlingen tillsammans med Försäkringskassan ett 
nytt arbetssätt, gemensam kartläggning och samarbete under aktiva insatser, med 
syftet att i ett tidigt skede erbjuda insatser till individer med behov av 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Kartläggningen består av möten mellan individen, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Även andra aktörer som vårdgivare, 

                                                             
52 Arbetsförmedlingen (2012c). 
53 Statskontoret (2011).  
54 Arbetsförmedlingen (2015). 
55 Inspektionen för socialförsäkringen (2013). 
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arbetsgivare och kommunen kan delta i dessa möten. Den gemensamma 
kartläggningen avslutas med en gemensam planering av de insatser personen ska ta 
del av, tidpunkter för uppföljningsmöten och vem som i övrigt tar ansvar för det som 
ska genomföras. De individer som bedöms redo för aktiva insatser får möjlighet att ta 
del av både arbetsförberedande och arbetsrelaterade/arbetslivsinriktade insatser med 
fortsatt ersättning från Försäkringskassan. Arbetslivsinriktade insatser erbjuds 
personer med en relativt stabil aktivitetsnivå och kan till exempel bestå av 
vägledning, jobbsökaraktiviteter och arbetsplatsförlagda aktiviteter medan 
arbetsförberedande insatser erbjuds till personer med mycket låg aktivitetsnivå i syfte 
att göra dem redo att i ett senare skede gå in i arbetslivsinriktade insatser. Exempel 
på arbetsförberedande aktiviteter är datorträning, friskvårdsaktiviteter och ergonomi, 
motiverande samtal och gruppaktiviteter. Genom att Försäkringskassan identifierar 
deltagare med behov av åtgärder från Arbetsförmedlingen allt senare i sjukfallen 
kommer även en allt större andel av deltagarna i det förstärkta samarbetet att utgöras 
av personer som inom kort har förbrukat maximalt antal dagar med sjukförsäkring. 

För att undersöka effekten av gemensam kartläggning genomfördes en 
försöksverksamhet där individer som bedömdes vara i behov av gemensam 
kartläggning slumpmässigt delades in i en försöksgrupp och en kontrollgrupp.56 
Deltagarna i försöksgruppen kallades omedelbart till gemensam kartläggning medan 
deltagarna i kontrollgruppen kallades först 90 dagar senare. En första studie med 
relativt kort uppföljningstid visade på högre sannolikhet att ha avslutat sjukfrånvaron 
och att ha gått till arbete eller utbildning för försöksgruppen jämfört med 
kontrollgruppen. Preliminära resultat från en studie med längre uppföljningstid 
finner dock inte lika stora skillnader.  

3.6.9 Etableringsuppdraget 
När etableringsreformen trädde i kraft den 1 december 2010 fick Arbetsförmedlingen 
ett utökat och övergripande ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända 
grupper i Sverige. Tidigare har detta ansvar legat på kommunerna. Syftet med 
reformen är att stärka nyanländas arbetsmarknadsetablering. Arbetsförmedlingen 
fick även ett utökat mandat att i samråd med länsstyrelserna och Migrationsverket 
påverka bosättningen efter det lokala arbetsmarknadsläget. Reformen omfattar i 
huvudsak flyktingar, andra skyddsbehövande och deras anhöriga i åldern 20 till 64 
år, som beviljats uppehållstillstånd inom en viss tid efter ankomsten till Sverige.  

Så snart ett uppehållstillstånd har blivit beviljat ska Arbetsförmedlingen genomföra 
etableringssamtal med den nyanlände. Om den nyanlände bor på ett 
anläggningsboende informeras den nyanlände om var i landet det finns goda 
förutsättningar för boende och arbete utifrån dennes kompetens och bakgrund. Vid 
etableringssamtalet eller när den nyanlände är mottagen i en kommun ska en 
individuell etableringsplan upprättas med insatser på heltid som syftar till att 
påskynda etablering på arbetsmarknaden. Förutsatt ett aktivt deltagande i de insatser 
som ingår i planen har den nyanlände rätt till etableringsersättning. I 
etableringsplanen ska svenskundervisning för invandrare (Sfi), samhällsorientering 
och arbetsförberedande insatser som praktik, arbetsmarknadsutbildning och 
validering alltid ingå. Etableringsinsatserna varar i regel som längst i två år.  

                                                             
56 Arbetsförmedlingen (2014e). 
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Antalet nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget har ökat kraftigt. Under 
2012 deltog i genomsnitt 12 000 personer per månad, under 2013 deltog 23 000 
personer och 2014 ökade antalet deltagare till 36 000 per månad.57 Sedan 
etableringsreformen trädde i kraft har förändringar skett.58 Exempelvis har det blivit 
tillåtet att arbeta inom ramen för etableringsplanen med bibehållen ersättning. Andra 
förändringar inkluderar en utveckling av tolk- och språkstödet för att öka 
möjligheterna till distanstolkning för dem som bor i glesbygden samt ett praktiskt 
basår eller arbetspraktik för att stärka personer med låg utbildningsnivå. Det finns nu 
också möjlighet att delta i en folkhögskoleutbildning på sex månader som innehåller 
orienterande och arbetsförberedande insatser samt studier i svenska.  

Fram till februari 2015 hade nyanlända via ett valfrihetssystem rätt att få en 
etableringslots, en aktör som skulle stödja den nyanländes 
arbetsmarknadsetablering. Eftersom tjänsten inte höll god kvalitet och 
Arbetsförmedlingen inte kunde garantera säkerheten för arbetssökande och 
arbetsförmedlare, har samtliga avtal sagts upp och motsvarande tjänst erbjuds nu 
istället inom Arbetsförmedlingens ordinarie tjänsteutbud. 

Under 2014 granskade Riksrevisionen, i tre separata studier, de insatser som syftar 
till att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens. Riksrevisionen drar slutsatsen 
att det finns effektivitetsbrister i statens insatser. Arbetsförmedlingens uppdrag 
försvåras dels av att det finns få lämpliga jobb att förmedla, dels av att det finns 
betydande brister i de upphandlande tjänsternas inriktning, omfattning och kvalitet. 
Mycket tid och resurser måste därför ägnas åt att kontrollera leverantörer så att de 
nyanlända får de tjänster som staten har betalt för.59 I en särskild granskning av 
insatserna för mottagande och bosättning av nyanlända drar Riksrevisionen 
slutsatsen att det saknas skäl för att Arbetsförmedlingen ska behålla sitt nuvarande 
bosättningsuppdrag.60 Detta eftersom en majoritet av de nyanlända har en 
utbildnings- och yrkesbakgrund som inte är tillräckligt specifik för att en matchning 
mot arbetsmarknaden ska bli aktuell. Dessutom tenderar det att råda brist på 
bostäder i de kommuner som har goda arbetsmarknadsförutsättningar, vilket i 
praktiken leder till att principen om ett arbetsmarknadsperspektiv i bosättningen är 
svår att upprätthålla. Slutligen visar Riksrevisionens granskning av den 
arbetsförberedande insatsen etableringslots att det fanns betydande brister i 
systemet.61 Det huvudsakliga problemet var avsaknaden av kvalitetssäkring, vilket 
bedömdes kunna leda till minskad måluppfyllelse och ett ineffektivt användande av 
statliga medel.  
 
De försöksverksamheter som föregick den nationella lanseringen av 
etableringsreformen har studerats och därmed bidragit med värdefull kunskap. 
Uppföljningar av de etableringssamtal som genomfördes under 2009 och 2010 visar 
att samtalen leder till snabbare möten mellan Arbetsförmedlingen och den nyanlände 
och till att nyanlända snabbare får del av ett arbetsmarknadspolitiskt program. Trots 
att samtalen syftade till att hjälpa de nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden 
genom rådgivning om bostadsort och arbete visar uppföljningarna att samtalen inte 
ledde till att fler deltagare fick arbete.62   

                                                             
57 Arbetsförmedlingen (2015). 
58 Arbetsförmedlingen (2014f). 
59 Riksrevisionen (2014a). 
60 Riksrevisionen (2014b). 
61 Riksrevisionen (2014c). 
62 Liljeberg och Sibbmark (2011). 
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Mellan september 2010 och juni 2014 fanns en Sfi-bonus som var en 
prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskaundervisning för invandrare. 
Bonusen syftade till att fler nyanlända invandrare skulle lära sig svenska snabbare. 
Insatsen infördes i mindre skala ett år innan den sjösattes på nationell nivå. 
Utvärderingen av försöksverksamheten i femton kommuner visar att bonusen inte 
har haft någon märkbar effekt på studieresultat förutom i Stockholms kommun.63  
 
Förstärkta satsningar på integration av nyanlända i form av jobbcoachning bedrevs 
som försöksverksamhet i ett antal kommuner under 2006. Utvärderingen visar att 
handläggartätheten är en viktig faktor för att lyckas stärka individers ställning på 
arbetsmarknaden. De arbetssökande som hade en förmedlare med färre ärenden 
hade högre sannolikhet att få ett arbete utan stöd. Förmedlare med färre ärenden 
hade mer tid att stärka de arbetssökandes  kunskaper i svenska. De hade också mer 
tid för kvalitativ jobbcoaching och kunde på så vis kompensera de nyanländas 
bristande sociala nätverk. Dessa positiva effekter återfanns dock endast för 
nyanlända män.64  
 
Det finns en utvärdering av etableringsreformens första år.65  Effekterna av reformen 
på de nyanländas etablering på arbetsmarknaden i form av sysselsättning, 
löneinkomst och deltagande i reguljär utbildning ett till två år efter ankomsten 
studeras. Deltagare i etableringsåtgärder (nyanlända i åldern 20–64 år vilka anlände 
mellan 1 december 2010 och 31 december 2011) jämförs med deltagare i de tidigare 
introduktionsåtgärderna (individer som anlände i perioden närmast dessförinnan, 
mellan 1 januari och 30 november 2010). Utfallen mäts 2012 för etableringsgruppen 
och 2011 för introduktionsgruppen. Resultaten visar, för det första, att det inte är 
någon skillnad mellan grupperna i sannolikheten att vara sysselsatt ett till två år efter 
mottagandet. Sysselsättningen är lika låg i båda grupperna, endast omkring 27 
procent av dem som hade varit mottagna i fyra kvartal var sysselsatta någon gång 
under 2012 respektive 2011. Vad gäller löneinkomsten är det, för det andra, liknande 
resultat som för sysselsättning. Av dem som har haft någon löneinkomst är det ingen 
skillnad i lönenivå mellan grupperna. För det tredje, andelen som har deltagit i 
reguljär utbildning under 2012 respektive 2011 var låg, omkring 6 procent bland dem 
som varit mottagna i fyra kvartal i båda grupperna. Kvinnor har omkring 15 
procentenheter lägre sannolikhet att vara sysselsatta och omkring 14 procents lägre 
lön än männen. Skillnaden var lika stor i båda grupperna. Enligt författarna betyder 
resultaten inte att etableringsreformen inte har haft någon effekt. De visar bara att 
reformen har haft lika stor effekt som de tidigare introduktionsåtgärderna. Det har 
gått mindre än två år sedan reformen genomfördes när utfallen mäts och författarna 
jämför ett inarbetat system med ett nytt som haft påtagliga barnsjukdomar. Samtidigt 
har inte reformen lyckats uppnå bättre utfall för deltagarna än då kommunerna hade 
ansvaret för introduktionen. 

3.7 Verktyg för kontroll  
Det finns forskning som tyder på att regelbunden uppföljning och kontroll av 
sökaktiviten leder till kortare arbetslöshetstider.66 Studierna visar att det finns ett 
samband mellan kontroll, sanktioner och utflöde till arbete. Forskningen är dock inte 

                                                             
63 Engdahl och Åslund (2013). 
64 Andersson Joona och Nekby (2012). 
65 Andersson Joona m.fl. (2015) 
66 Johnson och Klepinger (1994), Klepinger m.fl. (2002), Lalive m.fl. (2005) och Arni m.fl. (2009). 
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entydig. En studie visar att ökad kontroll i början av arbetslöshetsperioden inte ger 
någon effekt alls på tiden i arbetslöshet.67 I två brittiska studier framgår att högre 
krav på sökaktivitet kan leda till att de arbetssökande avregistrerar sig och lämnar 
Arbetsförmedlingen snarare än att de får arbete.68 Sanktioner kan också leda till att 
arbetssökande tar arbeten av sämre kvalitet (arbeten med sämre lön, sämre 
anställningsform eller kortare varaktighet).69  

Arbetsförmedlingen ställer krav på de arbetssökande att de står till 
arbetsmarknadens förfogande.70 Arbetssökande med arbetslöshetsersättning och 
deltagare i program måste vara aktivt arbetssökande för att ha rätt till ersättning. 
Arbetsförmedlingen ska informera berörd arbetslöshetskassa vid misstanke om att en 
arbetssökande till exempel inte aktivt söker jobb (för mer information se avsnitt 
3.7.3). Ett kontrollförfarande finns också för arbetssökande som deltar i program 
med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Olika sanktionstrappor, liknande dem 
som gäller arbetslöshetsersättning, gäller från den 1 mars 2015 för sanktioner inom 
aktivitetsstödsförordningen. Varning eller avstängning från aktivitetsstödet eller 
utvecklingsersättningen kan beslutas om den arbetssökande missköter 
arbetssökandet, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar arbetslösheten. Om den 
arbetssökande inte kan tillgodogöra sig programmet alternativt missköter sig eller 
stör verksamheten gäller liksom tidigare att anvisningen till det aktuella programmet 
kan återkallas.   

På Arbetsförmedlingen finns också en relativt stor grupp personer som har 
ekonomiskt bistånd från kommunerna. Arbetsförmedlingen har inte något tydligt 
kontrolluppdrag kring dessa personer. Följden blir att den kontroll som till viss del 
finns inbyggd för arbetssökande med arbetslöshetsersättning och deltagare i program 
inte finns på samma sätt för mottagare av ekonomiskt bistånd. Incitamenten att ta 
tillfälliga arbeten är dessutom små för personer som har ekonomiskt bistånd 
eftersom biståndet räknas av mot inkomsten från arbetet. Inträde i program med 
aktivitetsstöd ger inte mycket mer ersättning än försörjningsstödet vilket innebär att 
intresset att delta i ett program kan vara litet. Sanktionsmöjligheterna från 
Arbetsförmedlingen saknas samtidigt. 

3.7.1 Aktivitetsrapporter 
Under 2013 infördes aktivitetsrapportering för de arbetssökande. 
Aktivitetsrapportering innebär att den arbetssökande varje månad lämnar in en 
rapport om sökta jobb och vilka andra aktiviteter hen har genomfört för att få ett 
arbete. Vissa grupper behöver inte lämna en rapport varje månad, deltagare i 
programmet stöd till start av näringsverksamhet, deltagare i arbetslivsintroduktion 
samt personer som omfattas av etableringsuppdraget lämnar aktivitetsrapporter mer 
sällan. Arbetsförmedlingen granskar aktivitetsrapporterna. Vid uppföljningssamtal 
med den arbetssökande stämmer arbetsförmedlaren av aktivitetsrapporten med 
handlingsplanen/etableringsplanen och bedömer om inriktningen på arbetssökandet 
behöver justeras. 

                                                             
67 Ashenfelter m.fl. (2005). 
68 Petrongolo (2009) och Manning (2009). 
69 van den Berg m.fl. (2004), Lalive m.fl. (2005), Røed och Westlie (2007), Arni m.fl. (2009), van den Berg och 
Vikström (2013) och Svarer (2011). 
70 Arbetsförmedlingen (2013). 
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Under 2014 har i genomsnitt 365 000 arbetssökande omfattats av skyldigheten att 
aktivitetsrapportera varje månad. 62 procent av dem lämnade in sin rapport i tid. 
Arbetsförmedlingen granskade 83 procent av aktivitetsrapporterna inom 14 dagar.  

En analys av hur sökaktiviteten påverkas av tätare aktivitetsrapportering visar att det 
finns ett visst positivt samband mellan tätare aktivitetsrapportering och antal sökta 
jobb för nyinskrivna arbetssökande.71  Studien omfattade nyinskrivna under 
september-december 2013 och utgick från deras första inlämnade aktivitetsrapport. 
Arbetssökande som skrivs in i början på en månad måste lämna in 
aktivitetsrapporten tidigare än de som skrivs in i slutet av månaden och denna 
skillnad utnyttjades för att utvärdera hur tätare aktivitetsrapportering påverkade 
sökaktiviteten. Författarna påpekar dock att uppföljningsperioden i studien är kort 
vilket gör resultaten osäkra. 

3.7.2 Platsanvisningar 
Anvisningar är ett sätt för Arbetsförmedlingen att matcha den som söker arbetskraft 
med den som söker arbete men även ett sätt att kontrollera om de arbetssökande står 
till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbeten. En platsanvisning innebär 
ett åläggande om att söka ett visst arbete för arbetssökande som får eller begär 
arbetslöshetsersättning eller deltar i program. Alla anvisningar till lediga platser ska 
följas upp. Om den arbetssökande anger att hen inte har sökt det anvisade arbetet ska 
Arbetsförmedlingen ta ställning till om det finns godtagbara skäl till det. Saknas 
godtagbara skäl ska Arbetsförmedlingen skicka ett meddelande till berörd 
arbetslöshetskassa som beslutar om eventuell åtgärd eller fatta beslut om eventuell 
sanktion enligt aktivitetsstödsförordningen när det gäller programdeltagare.  

 Under 2014 meddelade Arbetsförmedlingen arbetslöshetskassan i 42 procent av 
fallen när de arbetssökande uppgett att de inte sökt det anvisade arbetet.72 
Arbetsförmedlingen förändrade uppföljningen av anvisningar i samband med 
regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen den 1 september 2013. Det är därför 
inte lämpligt att göra en direkt jämförelse mellan resultatet för 2014 och tidigare år.  

Den arbetssökandes uppgift om att hen har sökt anvisat arbete behöver inte stämma. 
Sedan 2009 har Arbetsförmedlingen genomfört stickprovskontroller hos 
arbetsgivare. Dessa har visat att omkring sju till nio procent av de arbetssökande som 
uppgett att de har sökt ett anvisat arbete inte har gjort det enligt arbetsgivarna.73  

Engström med flera (2008) studerar hur anvisningar till jobb kombinerat med 
information om ökad kontroll påverkar sannolikheten att de arbetssökande söker de 
jobb de anvisats till. De studerar också om anvisningar i kombination med ökad 
kontroll påverkar de arbetssökandes tid i arbetslöshet.  Information om ökad kontroll 
ledde till att fler arbetssökande sökte de arbeten som de anvisats till. Informationen 
om ökad kontroll hade störst effekt för unga arbetssökande. Effekten på tiden i 
arbetslöshet var obefintlig. Anvisning till arbete i kombination med information om 
ökad kontroll ledde inte till att de arbetssökande fick arbete snabbare.  

                                                             
71 Arbetsförmedlingen (2014d). 
72 Arbetsförmedlingen (2015). 
73 Arbetsförmedlingen (2015). 



Sida: 54 av 86 
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2015 
 

3.7.3 Meddelanden till arbetslöshetskassorna 
Ett av Arbetsförmedlingens uppdrag är att säkerhetsställa att 
arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. 
Arbetsförmedlingen ska informera berörd arbetslöshetskassa om sådant som kan 
påverka rätten till ersättning eller leda till en åtgärd från arbetslöshetskassan. Sedan 
september 2013 lämnar Arbetsförmedlingen informationen genom att skicka 
meddelanden (tidigare kallade underrättelser) till arbetslöshetskassan.  

Arbetsförmedlingen ska skicka ett meddelande om den arbetssökande inte uppfyller 
de allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. När den arbetssökande åter 
uppfyller alla allmänna villkor ska ett nytt meddelande skickas. Arbetsförmedlingen 
ska även skicka ett meddelande om den arbetssökande antas missköta 
arbetssökandet, förlänga tiden i arbetslöshet eller orsaka arbetslösheten. 
Meddelanden skickas dels automatiskt, dels genom att en arbetsförmedlare skickar 
ett meddelande. Meddelanden skickas automatiskt när arbetssökande inte har 
lämnat in en aktivitetsrapport inom utsatt tid, nästa kontakt med 
Arbetsförmedlingen inte är uppföljd eller om Arbetsförmedlingen registrerar att en 
arbetssökande till exempel är förhindrad att söka arbete. Arbetslöshetskassan utreder 
ärendet och fattar därefter beslut. 

Figur 3.11 visar antal meddelanden per 1 000 kvarstående ersättningsanmälda. 
Arbetsförmedlingen har skickat ungefär 230 automatiska meddelanden per 1 000 
ersättningsanmälda varje månad. Arbetsförmedlarna har manuellt skickat ungefär 66 
meddelanden per 1 000 ersättningsanmälda varje månad. Den vanligaste orsaken till 
att Arbetsförmedlingen skickade ett meddelande till arbetslöshetskassan var att den 
arbetssökande inte lämnat sin aktivitetsrapport i tid och den näst vanligaste orsaken 
var att den arbetssökande inte besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen eller 
kompletterande aktör vid överenskommen eller på annat sätt beslutad tidpunkt. 

Figur 3.11 Antal meddelanden per 1000 kvarstående ersättningsanmälda, september 2013 
till december 2014. 

 

 
Not: Kvarstående ersättningsanmälda i skat 11, 21, 22, 23, 96, 97 och 98. 
Källa: Arbetsförmedlingen.  
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4. Olika indikatorer på hur 
Arbetsförmedlingen påverkar 
arbetsmarknadens funktionssätt 

I det här kapitlet diskuteras några indikatorer på hur Arbetsförmedlingen påverkar 
arbetsmarknadens funktionssätt. I det första avsnittet redovisas i hur stor 
utsträckning Arbetsförmedlingen fungerar som informationskanal mellan 
arbetssökande och arbetsgivare. Här tas också upp i vilken utsträckning 
Arbetsförmedlingen har bidragit till att en arbetssökande fått jobb. 
Arbetsförmedlingen har till uppgift att fungera som en effektiv informationskanal. I 
det andra avsnittet visas hur sökaktiviteten har utvecklats över tid. I det tredje 
avsnittet redovisas i vilken utsträckning de arbetssökande upplever att 
Arbetsförmedlingen har hjälpt och stöttat dem på ett sådant sätt att de fått arbete. I 
det fjärde avsnittet visas i vilken utsträckning de arbetssökande fått arbete på en 
annan ort eller inom ett annat yrke. Arbetsförmedlingen kan bidra till att obalanser 
på arbetsmarknaden utjämnas genom att stimulera de arbetssökande att ta arbeten 
inom regioner och yrken med brist på arbetskraft. Slutligen diskuteras om tidiga 
programinsatser och subventionerade anställningar har riktats till personer som står 
långt från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ska förebygga långtidsarbetslöshet.  

4.1 Informationskanal mellan arbetssökande och 
arbetsgivare 
Både arbetssökande och arbetsgivare har tillgång till en mängd olika sökkanaler för 
att söka arbete respektive arbetskraft. De kan använda sig av formella kanaler som 
Arbetsförmedlingen och annonser i dags- och fackpress eller informella kanaler som 
till exempel personliga kontaktnät. En effektiv matchningsprocess är beroende av att 
både arbetsgivare och arbetssökande använder sig av samma sökkanaler. Om de inte 
gör det får de svårt att hitta varandra.74 Det kan också uppstå situationer där en viss 
typ av sökväg över- eller underutnyttjas jämfört med vad som är mest effektivt. 
Formella sökkanaler ger ett större urval av sökande och kan därmed vara mer 
effektiva. Om dessa är förknippade med höga kostnader är det dock inte säkert att 
dessa används i tillräckligt stor utsträckning.  

En offentlig arbetsförmedling kan öka effektiviteten genom att centralisera och 
koordinera information och sökvägar. En av Arbetsförmedlingens huvuduppgifter är 
att fungera som en effektiv informationskanal mellan arbetssökande och arbetsgivare 
och på så vis förbättra matchningen på arbetsmarknaden.  

4.1.1 Arbetsgivarnas sökkanaler 
Enligt en rapport från Riksrevisionen (2010a) uppger arbetsgivare att en stor del av 
rekryteringarna, nästan 70 procent, sker genom informella kanaler. Över 30 procent 
sker med hjälp av Arbetsförmedlingen, 25 procent genom annonser på internet, 16,5 
procent genom annonser i dags- eller fackpress samt 7 procent genom andra 
aktörer.75 

För de arbetsgivare som använder Arbetsförmedlingen som sökkanal kan 
Arbetsförmedlingen följa hur nöjda arbetsgivarna är med Arbetsförmedlingen som 
                                                             
74 Cahuc och Fontaine (2009). 
75 Eftersom arbetsgivare kan använda flera kanaler summerar andelarna till med än 100 procent. 
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sökkanal och om arbetsgivarna fått tillräckligt med sökande till de lediga tjänsterna. 
Sedan år 2000 har Arbetsförmedlingen intervjuat ett urval av de arbetsgivare som 
anmält en ledig plats till Arbetsförmedlingen. I figur 4.1 visas andelen arbetsgivare 
som är nöjda med hur Arbetsförmedlingen har hanterat deras ärende samt andelen 
arbetsgivare som uppger att de har fått tillräckligt med sökande till den 
utannonserade platsen. 88 procent av arbetsgivarna var nöjda 2014. Andelen 
arbetsgivare som uppger att de har fått tillräckligt med sökande har minskat under 
senare år. År 2014 uppger 77 procent av arbetsgivarna att de fått tillräckligt med 
sökande.  

För att se till att arbetsgivarna får tillräckligt med sökande kan platsförslag användas 
i större utsträckning. En förutsättning är dock att arbetsförmedlaren vet vilka platser 
som riskerar att få ett för litet antal sökande och att det finns arbetssökande med 
lämplig kompetens att skicka platsförslagen till.   

Figur 4.1 Arbetsgivare som är nöjda med den service de fått och som fått tillräckligt  
med sökande för att anställa, 2000−2014, procent. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

4.1.2 Arbetssökandes sökkanaler 
För att få en uppfattning om i vilken utsträckning Arbetsförmedlingen påverkar 
matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande tillfrågas arbetssökande som 
fått arbete om vilka informationskanaler de använt sig av när de fått ett arbete.76  

I figur 4.2 visas andelen som fått information om jobbet av Arbetsförmedlingen 
under perioden 2006−2014. För senare år har ungefär 16 procent fått information om 
jobbet via Arbetsförmedlingen. Av dem som uppger att de fick information om jobbet 
via Arbetsförmedlingen hade de flesta hittat jobbet i Platsbanken. Andelen som 
uppger att de fick information om jobbet via förmedlingspersonal, inklusive 
jobbcoacher och kompletterande aktörer har varierat mellan tre till sju procent under 
mätperioden. Under åren 2011 till 2013 uppgick andelen till drygt fyra procent. År 
2014 minskade andelen till fyra procent.   

                                                             
76 Arbetsförmedlingen genomför sedan hösten 2006 intervjuundersökningar som riktar sig till de personer som 
lämnat Arbetsförmedlingen för att de fått ett arbete. Undersökningen genomförs vår och höst uppdelat på olika 
mättillfällen. Urvalstorleken är cirka 6 000 personer per år. För mer information, se Nilsson (2011). 
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Det kan vara så att Arbetsförmedlingens bidrag till att en arbetssökande fått jobb 
underskattas. Det är inte säkert att arbetssökande alltid uppfattar att 
Arbetsförmedlingen varit direkt eller indirekt delaktig i att förmedla information som 
lett till att de fått arbete. Ett exempel är när Arbetsförmedlingen hjälpt 
bemanningsföretag med att ta fram ett urval sökande till olika tjänster.  

Figur 4.2 Andelen arbetslösa och programdeltagare som fått information om jobbet via 
Arbetsförmedlingen, 2006−2014, procent. 

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

I figur 4.3 visas andelen som fått information om det lediga jobbet via andra kanaler 
än Arbetsförmedlingen. Av figuren framgår att de flesta fick reda på att jobbet var 
ledigt via informella kanaler (via direktkontakt med arbetsgivaren eller genom vänner 
och bekanta). Att informella kanaler har stor betydelse för matchningen mellan 
arbetssökande och lediga jobb är ett internationellt mönster.77 

  

                                                             
77 Se till exempel Marsden och Gorman (2001) för en översikt av studier på området.  
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Figur 4.3 Andelen arbetslösa och programdeltagare som fått information om jobbet via övriga 
kanaler, 2006−2014, procent. 

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

Personer med en förhållandevis svag position på arbetsmarknaden eller med ett 
begränsat nätverk kan förväntas vara i större behov av hjälp från 
förmedlingspersonal för att hitta ett arbete än personer med en starkare ställning på 
arbetsmarknaden. Nilsson (2011) visar att de personer som fick information om det 
lediga jobbet via sin arbetsförmedlare till större del var födda utanför Sverige, hade 
en arbetsmarknadsrelaterad funktionsnedsättning, bodde i storstadslän och var inte 
medlemmar i en arbetslöshetskassa. De hade också varit inskrivna på 
Arbetsförmedlingen under en längre tid innan de fick arbete jämfört med dem som 
fick information om det lediga jobbet via övriga informationskanaler. 

4.2 Sökaktivitet 
Enligt ekonomisk sökteori kan de arbetssökande påverka matchningseffektiviteten 
och lönesättningen på arbetsmarknaden genom sitt sökbeteende och sina lönekrav. 
En ökad sökintensitet ökar sannolikheten för att de arbetssökande ska få ett 
jobberbjudande, vilket i sin tur leder till att anställningsavtal sluts snabbare och att 
arbetslöshetsnivån minskar. Rent empiriskt är det svårt att belägga denna teori. En 
länderjämförande studie visar istället det motsatta. Länder i Europa med högre 
sökintensitet (Frankrike, Spanien och Italien) har högre arbetslöshet än länder med 
lägre sökintensitet (Sverige och Tyskland).78 Det finns empiriska studier som visar att 
det finns ett positivt samband mellan ökad sökintensitet och utflöde till arbete.79 Men 
det finns också studier som visar att det inte finns något samband mellan ökad 
sökintensitet och utflöde till arbete.80 En fördel med sökinsatser jämfört med många 
andra arbetsmarknadspolitiska insatser är att det inte föreligger någon risk för 
inlåsning. Detta gör att sökinsatser är lämpliga tidigt i arbetslöshetsperioden även för 
dem som inte riskerar långvarig arbetslöshet. 

                                                             
78 Kruger och Müller (2011). 
79 Devine och Kiefer (1991), Kruger och Müller (2011), Fougère m.fl. (2005), Van den Berg och van der Klauuw 
(2006). 
80 Faberman och Kudlyak (2014), Bolinder (2006), Nordlund och Strandh (2014). 
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Under en högkonjunktur när det finns många lediga jobb är det mer lämpligt att sätta 
in insatser för att höja sökaktiviteten än under en lågkonjunktur när det är mindre 
sannolikt att sådana insatser leder till ett ökat utflöde till arbete.81 Alltför omfattande 
krav på sökaktivitet kan medföra att arbetsgivarna får ta emot många ansökningar 
från sökande som saknar passande kompetens. Detta riskerar att försämra 
Arbetsförmedlingens relationer till arbetsgivarna. Intensifierade förmedlingsinsatser 
i nära samarbete med arbetsgivarna ökar träffsäkerheten och ger effekt även under 
lågkonjunktur. 

Arbetsförmedlingen genomför regelbundet intervjuundersökningar för att få 
information om hur omfattande sökaktiviteten är bland öppet arbetslösa och 
deltagare i program med aktivitetsstöd.82 Figur 4.4 visar hur mycket tid de 
arbetssökande i genomsnitt lägger ner på att söka jobb per vecka samt hur många 
jobb de söker per månad. Av figuren framgår att de lägger ned ungefär åtta timmar i 
veckan på att söka jobb. Så har det varit sedan 2011. 2014 sökte de arbetssökande 
knappt nio jobb per månad. Under 2012 och 2013 sökte de fler arbeten per månad, 
knappt tio jobb. En möjlig förklaring till att antalet sökta jobb inte ökar trots det 
ökade antalet lediga platser kan vara att de arbetssökande inte har den kompetens 
som krävs för de lediga jobben.  

Figur 4.4 Genomsnittlig sökaktivitet (arbetslösa och programdeltagare) 2005−2014, kvartal. 

 

Källa: Sökandeundersökningen, Arbetsförmedlingen. 

I tabell 4.1 visas sökaktiviteten under 2013 och 2014, uppdelad på olika grupper av 
arbetssökande. Där framgår att sökaktiviteten är högst för öppet arbetslösa och 
arbetssökande inom garantierna. För öppet arbetslösa är sökaktiviteten högre för 
dem med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen jämfört med öppet arbetslösa 
utan ersättning. 2014 söker de med ersättning två jobb mer per månad och de lägger 
ner betydligt mer tid på att leta efter arbeten, drygt fyra timmar mer per vecka.  

Minskningen i antalet sökta jobb mellan 2013 och 2014 är störst för grupperna öppet 
arbetslösa med arbetslöshetsersättning, deltagare i jobbgarantin för ungdomar samt 

                                                             
81 Se  till exempel OECD (2009), Finanspolitiska rådet (2010), Michaillat (2010) och Taslimi (2011). 
82 Sökandeundersökningen. 
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för arbetslösa som är förhindrade att ta ett arbete. Dessa grupper söker ett till två 
jobb färre per månad 2014 jämfört med 2013.  

Studier har visat att sökaktiviteten är lägre för kvinnor än för män.83 Den är också 
lägre för inrikes födda jämfört med utrikes födda.84 Med aktivitetsrapporterna finns 
det möjlighet att gå igenom vilka jobb de arbetssökande sökt och se om sökaktiviteten 
bör öka. Det är dock inte bara antalet sökta jobb som är avgörande för en effektiv 
matchning, utan också vilka typer av jobb de arbetssökande söker. Det kan ur 
samhällsekonomisk synvinkel vara bättre att de arbetsökande får en anställning där 
deras kompetens utnyttjas på ett bättre sätt, även om det tar längre tid för dem att 
hitta ett sådant arbete.  

Tabell 4.1 Sökaktivitet i olika sökandekategorier, genomsnitt för arbetssökande åren 2013 och 
2014. 

  2013   2014   

  Sökta jobb Nedlagd tid Sökta jobb Nedlagd tid 

Öppet arbetslösa 9,8 8,6 8,7 8,1 

Med arbetslöshetsersättning 10,6 9,9 9,4 9,4 

Utan arbetslöshetsersättning 7,9 5,5 7,4 5,2 

Program     

Jobb- och utvecklingsgarantin 8,7 7,3 8,6 7,6 

Jobbgaranti för ungdomar 10,7 6,5 9,0 5,5 

Förberedande insatser 2,3 2,3 2,1 2,3 

Arbetspraktik 5,5 5,3 5,6 3,1 

Arbetsmarknadsutbildning 4,2 3,2 4,4 4,9 

Övriga     

Deltidsarbetslösa/Timanställda 7,5 5,4 7,1 5,8 

Arbetslösa med förhinder 6,4 4,1 4,4 2,2 

Totalt 8,8 7,1 8,2 7,1 
Not: Genomsnittet för samtliga arbetssökande i tabellen är lägre än i figuren för den genomsnittliga 
sökaktiviteten på föregående sida. Det beror på att det i figuren ingår endast arbetslösa arbetssökande och 
deltagare i program med aktivitetsstöd medan det i tabellen även ingår arbetslösa med förhinder samt 
deltidsarbetslösa och timanställda. Dessutom har de arbetssökande och programdeltagare som fått arbete och 
väntar på att tillträda detta exkluderas från genomsnitten i figuren. 
Källa: Sökandeundersökningen och Arbetsförmedlingens datalager.  

4.3 Hjälp och stöd som bidrar till jobb 
De arbetsökande som lämnat förmedlingen för arbete tillfrågas om 
Arbetsförmedlingen har erbjudit någon hjälp som har varit av betydelse för att få 
jobbet. Under åren 2011 till 2014 ansåg drygt en fjärdedel av de arbetssökande att 
hjälpen de fått från Arbetsförmedlingen bidrog till att de fick jobbet (se figur 4.5).  

  

                                                             
83 Ackum Agell (1995) och Bosworth (1990).  
84 Ackum Agell (1995) och Larsson och Lindén (2006). 
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Figur 4.5 Andel öppet arbetslösa och programdeltagare som anser att information om jobbet eller 
annan hjälp från Arbetsförmedlingen har lett till arbete, 2006−2014, procent. 

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

Behovet av hjälp och stöd varierar mellan arbetssökande. Figur 4.6 visar i hur stor 
utsträckning de arbetssökande har fått den hjälp och det stöd som de behöver av 
Arbetsförmedlingen.  

Andelen som fått det stöd de behöver ökade fram till 2011. Sedan dess har andelen 
legat kring 60 procent. För 2014 ser vi en nedgång. Andelen som uppger att de inte 
behövde hjälp har istället minskat trendmässigt. 2014 uppgav 16 procent att de inte 
behövde hjälp. Ungefär en fjärdedel av de arbetssökande har inte fått det stöd eller 
den hjälp de behövde. Under perioden har denna andel varierat mellan 20 och 30 
procent. År 2009 var andelen som lägst, knappt 20 procent uppgav att de inte fått det 
stöd det behövde. Sedan dess har andelen ökat något år för år.  

Figur 4.6 Andel öppet arbetslösa och programdeltagare som fått den hjälp de behövde från 
Arbetsförmedlingen, 2006−2013, procent. 

 

Källa: Arbetsförmedlingens Lämnatundersökning. 
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En orsak till att andelen som uppger att de inte behöver någon hjälp minskar kan 
vara den ändrade sökandesammansättningen. En större andel arbetssökande som 
står långt ifrån arbetsmarknaden medför en minskad andel som uppger att de inte 
behöver någon hjälp. Att en ökande andel står längre ifrån arbetsmarknaden kan 
också ha medfört att allt fler uppger att de inte fått den hjälp och de stöd de behöver. 
Arbetsförmedlingen har inte tillgodosett de arbetssökandes behov av stöd i samma 
utsträckning som tidigare.    

4.4 Yrkesmässig och geografisk rörlighet 
Om individer inom regioner och yrken med överskott av arbetskraft tar arbeten inom 
regioner och yrken med brist på arbetskraft kan obalanser på arbetsmarknaden 
utjämnas. Arbetslösheten kan minska och sysselsättningen öka. Ett av 
Arbetsförmedlingens verktyg för att öka den yrkesmässiga och geografiska 
rörligheten är att skicka jobbförslag inom andra yrken eller på andra orter till de 
arbetssökande. Ett verktyg för geografisk rörlighet är flyttningsbidrag som syftar till 
att underlätta för den arbetssökande att resa till intervju utanför bostadsorten, att 
täcka kostnader för att flytta till en ny arbetsort eller för att pendla till sin nya 
arbetsort. Arbetsmarknadsutbildning har ända sedan 1950-talet varit ett av de 
viktigaste arbetsmarknadspolitiska instrumenten för att öka yrkesmässig rörlighet.  

Arbetsförmedlingens undersökning riktad till personer som lämnat förmedlingen för 
arbete kan ge en viss uppfattning om den geografiska och yrkesmässiga rörligheten 
bland förmedlingens arbetssökande. I figur 4.7 redovisas andelen som fått ett arbete 
som innebär flytt respektive veckopendling samt andelen som fått ett arbete inom ett 
annat yrke än det den arbetssökande är utbildad till eller har erfarenhet ifrån. 
Andelen som uppger att det nya arbetet innebär en flytt har legat kring fem procent 
ända sedan mätningarna startade år 2006. Andelen som veckopendlar har också 
legat stabilt kring sju procent sedan 2006. Andelen som uppger att det nya jobbet 
innebär ett byte av yrke har trendmässigt sjunkit under perioden. År 2006 uppgav 
knappt 40 procent att jobbet innebar ett byte av yrke medan den andelen bara är 
drygt 30 procent 2014. 
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Figur 4.7 Andel öppet arbetslösa och programdeltagare som har flyttat respektive börjat 
veckopendla till det nya jobbet samt andel som fått arbete inom ett annat yrkesområde, 2006−2014, 
procent. 

 

Källa: Arbetsförmedlingens Lämnatundersökning. 

Medan figur 4.7 visar rörligheten för de arbetssökande som fått ett arbete visar figur 
4.8 istället hur sökaktiviteten för arbetslösa och programdeltagare ser ut när det 
gäller arbeten på annan ort och arbeten inom andra yrken. Andelen som den senaste 
månaden sökt arbete inom något annat yrke än det de är utbildade för eller har 
erfarenhet inom har ökat trendmässigt sedan 2004. För senare år har dryg 45 
procent sökt jobb inom andra yrken. Andelen som den senaste månaden sökt jobb på 
annan ort har också ökat. 2014 har knappt 30 procent sökt jobb på andra orter. 

Figur 4.8 Andel öppet arbetslösa och programdeltagare som har sökt arbete på annan ort 
respektive inom ett annat yrkesområde, 2004−2014, procent. 

 

Källa: Arbetsförmedlingens Lämnatundersökning. 
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Slutsatsen blir att sökaktiviteten när det gäller yrken på annan ort eller inom annat 
yrke har utvecklats positivt över tid. Detta har dock inte resulterat i att en större 
andel av dem som fått arbete har fått det på annan ort eller inom andra 
yrkesområden. En förklaring kan vara att ökade krav på aktivt jobbsökande för att ha 
rätt till ersättning gör att de arbetssökande i större utsträckning söker arbeten som de 
inte är tillräckligt kvalificerade för. 

4.5 Prioritering av arbetssökande som står långt från 
arbetsmarknaden   
Arbetsförmedlingen ska förebygga och förhindra långtidsarbetslöshet. 
Arbetsförmedlingen behöver därför identifiera personer med särskilt behov av stöd. 
Genom att tidigt i arbetslöshetsperioden erbjuda dem insatser kan eventuellt 
långtidsarbetslöshet förhindras. En viktig fråga är därför om tidiga programinsatser i 
förebyggande syfte har riktats till personer som står långt från arbetsmarknaden.  

En statistisk modell har använts för att beräkna risken för att ny- och återinskrivna 
arbetssökande ska bli långtidsarbetslösa.85 De arbetssökande delades därefter in i 
fyra lika stora grupper utifrån deras bedömda risk för långtidsarbetslöshet; sämst 
jobbchanser, något bättre jobbchanser, bättre jobbchanser och bäst jobbchanser. De 
arbetssökande följdes därefter upp under tre månader för att undersöka hur stor 
andel som hade fått en insats. Med insatser avses här både program med 
aktivitetsstöd och subventionerade arbeten. Analysen bygger på samtliga personer i 
åldern 25−64 år som skrevs in som arbetssökande på Arbetsförmedlingen under 
perioden januari−juni respektive år från och med 2010. Eftersom särskilda regler 
gäller för ungdomar under 25 år har dessa uteslutits.  

Resultaten har sammanfattats i figur 4.9. Som framgår av figuren ökar andelen som 
får en arbetsmarknadspolitisk insats tidigt med den bedömda risken att bli 
långtidsarbetslös. I den grupp som har de sämsta jobbchanserna och därmed den 
största risken för långtidsarbetslöshet är andelen som har påbörjat ett program högst. 
2014 har knappt sju procent av dem med sämst jobbchanser påbörjat en insats inom 
tre månader. För dem med bäst jobbchanser är motsvarande andel en och en halv 
procent. Andelen som får tidiga insatser visar en uppåtgående trend för de två 
grupperna med sämre jobbchanser medan andelen som får tidiga insatser minskar 
för de två grupper med bättre jobbchanser.  

I januari 2012 började arbetsförmedlarna använda bedömningsstödet som 
hjälpmedel för att bedöma vilka arbetssökande som har ett behov av tidiga insatser. I 
figuren går det inte att utläsa någon särskild förändring i prioriteringen till tidiga 
insatser detta år. Prioriteringen ser ungefär likadan ut som året innan. Det är 
framförallt under 2013 och 2014 som grupperna med sämre jobbchanser prioriteras 
när det gäller tidiga insatser.   

  

                                                             
85 Den statistiska modellen är densamma som används för bedömningsstödet. Med långtidsarbetslöshet avses 
här arbetslöshet som varar i mer än sex månader. 
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Figur 4.9 Nyinskrivna (0−13 veckor) som påbörjat program uppdelat på bedömd jobbchans, 
2010−2014, procent. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

För att undersöka hur Arbetsförmedlingen prioriterar de som står långt från 
arbetsmarknaden när det gäller arbete med stöd studeras andelen deltagare i jobb- 
och utvecklingsgarantin som fått ett arbete med stöd uppdelat på deras jobbchanser. 
Figur 4.10 visar att utflödet till arbete med stöd är högst för gruppen med sämst 
jobbchanser. Denna grupp prioriteras. För övriga grupper finns ingen prioritering 
beroende på bedömd jobbchans.  

Figur 4.10 Utflöde till arbete med stöd per månad under första halvåret 2010−2014 från jobb- och 
utvecklingsgarantin uppdelat på bedömd jobbchans, procent.  

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

När det gäller nystartsjobb har Arbetsförmedlingen ingen möjlighet att prioritera 
dem som står längst från arbetsmarknaden. Nystartsjobb är en rättighet för alla som 
varit arbetslösa under en längre tid. Figur 4.11 visar att de med sämst jobbchanser har 
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fått nystartsjobb i lägst utsträckning. Att nystartsjobben tycks gå till personer med 
relativt sätt höga jobbchanser samtidigt som stödformen inte kräver någon 
behovsprövning gör att risken för att samma person skulle ha fått anställning även 
utan subventionen är stor.   

Figur 4.11 Utflöde till nystartsjobb per månad under första halvåret 2010−2014 från jobb- och 
utvecklingsgarantin uppdelat på bedömd jobbchans, procent.  

 

Källa: Arbetsförmedlingens Lämnatundersökning. 
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5. Matchningen på arbetsmarknaden 

Eftersom det tar tid för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra finns det 
samtidigt både arbetslösa och lediga jobb. Matchningen på arbetsmarknaden är ett 
resultat av en rekryterings- och sökprocess där det handlar om att koppla samman 
arbetsgivare som söker en viss typ av arbetskraft med arbetssökande som uppfyller 
dessa krav. Om arbetssökande och arbetsgivare lättare kan mötas, det vill säga 
matchningen förbättras, bidrar det till kortare arbetslöshetstider, en lägre 
arbetslöshet och högre sysselsättningsgrad. Omvänt blir arbetslösheten högre och 
tiden i arbetslöshet längre om matchningen fungerar sämre. Antalet matchningar 
som leder till nyanställningar under en viss period påverkas av hur många 
rekryteringsprocesser som arbetsgivarna har påbörjat och av hur lång tid det tar att 
tillsätta de lediga platserna. Den tiden bestäms av åtminstone två faktorer. För det 
första går det snabbare att tillsätta platser när konjunkturen viker eftersom det då 
finns ett större antal sökande per ledig plats än i en högkonjunktur när det går 
förhållandevis få arbetssökande per ledig plats.86 För det andra beror tiden som det 
tar att tillsätta platser på effektiviteten i matchningen. En uppgift för 
Arbetsförmedlingen är att understödja och förbättra matchningen av arbetssökande 
med de lediga platser som finns på arbetsmarknaden. 

5.1 Arbetsmarknadens täthet  
Förutsättningarna för att matcha arbetslösa mot lediga jobb bestäms av hur 
relationen mellan arbetskraftsutbudet och efterfrågan på arbetskraft utvecklas. En 
sammanfattande indikator på denna relation kan man få genom att beräkna kvoten 
mellan antalet lediga platser och antalet arbetssökande för att på så sätt få antalet 
lediga platser per arbetssökande. Måttet brukar benämnas arbetsmarknadens 
täthet.87 Måttet är inte ett mått på matchningseffektiviteten utan anger 
förutsättningarna för en bra matchning. Tätheten på arbetsmarknaden varierar med 
konjunkturens utveckling och ju högre (lägre) tätheten är på arbetsmarknaden desto 
fler (färre) lediga jobb finns som de arbetslösa kan söka. 

Figur 5.1 redovisar mått på tätheten som bygger på Arbetsförmedlingens vakans- och 
arbetslöshetsstatistik från och med 1992.88 Det finns ett konjunkturmönster i 
tätheten. Den är mycket låg under 1990-talskrisens lågkonjunktur. När konjunkturen 
vänder uppåt vid millenniumskiftet ökar tätheten för att sedan vända nedåt fram till 
mitten av 2005. Därefter ökar tätheten mycket snabbt fram till tredje kvartalet 2007. 
Från och med början av 2008 och fram till och med det fjärde kvartalet 2009 har 
dock tätheten fallit mycket kraftigt. Under första kvartalet 2010 har tätheten börjat 
öka för första gången sedan första kvartalet 2008 och ökningen har i stort sett 
fortsatt sedan dess fram till fjärde kvartalet 2014.89 

  

                                                             
86 En del arbetsgivare kan dock uppleva att de får för många sökande till varje tjänst, särskilt under 
lågkonjunkturer när sökanden till varje plats är fler. För de arbetsgivarna finns möjligheten att använda sig av 
Arbetsförmedlingen för att få ett urval sökande och därmed begränsa antalet ansökningar. 
87 Termen är en översättning från det engelska uttrycket ”labour market tightness”.  
88 Det förekommer dubbletter i platsstatistiken. Förekomsten av dubbletter kan vara större i konjunkturtoppar än 
vid konjunkturnedgångar, se Liss (2008). En genomgång av platsstatistiken indikerar att förekomsten av 
dubbletter kan ha ökat systematiskt under senare år. 
89 Med undantag för perioden tredje kvartalet 2001 och tredje kvartalet 2013. 
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Figur 5.1 Arbetsmarknadens täthet, 1992−2014, kvartalsdata. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

5.2 Rekryteringstid  
En indikator som visar matchningsprocessens effektivitet är rekryteringstid. En 
effektiv matchningsprocess kännetecknas av att arbetsgivarna snabbt hittar lämpliga 
sökande till de lediga platser som de utannonserar. 

Rekryteringstidens utveckling redovisas i figur 5.2. Genomsnittlig rekryteringstid 
definieras som antalet lediga jobb i relation till antalet nyanställningar.90 Indikatorn 
redovisas kvartalsvis med början första kvartalet 2004. På grund av kvalitetsproblem 
i undersökningen från den offentliga sektorn används enbart data för den privata 
sektorn. Som framgår av figuren har rekryteringstiden ökat trendmässigt sedan 2004 
men legat mer eller mindre still sedan 2012. En förklaring till att rekryteringstiderna 
har ökat över tid är att de arbetssökande i lägre utsträckning än tidigare har den 
kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Kombinationen av hög efterfrågan på 
arbetskraft och hög arbetslöshet liksom långa rekryteringstider tyder på stor obalans 
mellan efterfrågan och utbud på den svenska arbetsmarknaden. Denna obalans skulle 
kunna påverkas genom en genomtänkt kompetensutvecklingspolicy, det vill säga en 
utbildningspolitik som designas och genomförs i nära samarbete med arbetsgivare.91 
 

  

                                                             
90 SCB mäter antalet nyanställningar genom den Kortperiodiska sysselsättningsstatistiken på de arbetsställen 
som ingår i Konjunkturstatistiken över vakanser. Antal lediga jobb utgörs av antalet en viss mätdag i månaden. 
Antal nyanställningar utgörs av antalet personer som har anställts under hela månaden. Kvartalsresultat 
estimeras som ett kvartalsgenomsnitt för de månader som ingår i kvartalet. 
91 OECD (2014) och Taslimi (2015). 
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Figur 5.2 Rekryteringstid, genomsnittlig i månader, per kvartal, 2004−2014. 

 

Källa: SCB. 

5.3 Flödet från arbetslöshet till arbete  
I figur 5.3 visas flödet från arbetslöshet till arbete, det vill säga hur stor andel av dem 
som är öppet arbetslösa och programdeltagare med aktivitetsstöd som varje månad 
får ett arbete med eller utan stöd, för perioden 1996–2014.92 Utflödet ger en 
indikation på hur svårt/lätt arbetslösa har att finna ett arbete och kan användas för 
att ge en uppfattning om arbetsmarknadens matchningseffektivitet.  

Chansen att få ett jobb var relativt liten i mitten av 1990-talet som är de första åren 
det finns information om. Därefter ökade den successivt och i början av 2000-talet 
uppgick andelen som fick ett jobb utan stöd till cirka nio procent och till cirka tio  
procent om även arbete med stöd inkluderas i måttet. Utflödet höll sig sedan stabilt 
på denna nivå fram till 2006/07 då det ökade kraftigt till närmare 12 procent för 
arbete utan stöd och närmare 13 procent för arbete med och utan stöd. I samband 
med finanskrisen 2008 sjönk sedan andelen kraftigt till sex respektive sju-åtta 
procent, det vill säga till ungefär samma nivåer som rådde i mitten av 1990-talet. 
Utflödet har därefter legat kvar på denna nivå. Den lägre nivån efter finanskrisen 
tyder på att de som idag är inskrivna vid Arbetsförmedlingen har svårare att hitta 
jobb jämfört med de som var inskrivna som arbetslösa under första hälften av 2000-
talet. 

Det genomsnittliga flödet från arbetslöshet till arbete påverkas av ett stort antal 
faktorer varav en del inte kan tolkas i termer av förändrad matchningseffektivitet. 
Något som kan snedvrida indikatorn är förändringar i statistiken som inte motsvaras 
av att faktiska förhållanden har förändrats. En annan faktor som inte heller direkt 
kan hänföras till matchningens effektivitet är konjunkturläget som kan påverka 

                                                             
92 Flödet från arbetslöshet till arbete beräknas genom att relatera antalet personer som fått ett arbete med eller 
utan stöd varje månad till summan av antalet inskrivna vid månadens början och halva inflödet av nytillkomna 
arbetssökande under månaden. I utflödet ingår alla slag av arbeten, även de arbetssökande som fått 
deltidsarbete och timanställningar. Här ingår således även arbetstagare som tillhör dem som inte har ett fullt 
utnyttjat arbetsutbud. I en studie av Nilsson m.fl. (2012) visas att närmare hälften av alla de arbetssökande vars 
kontakt upphört med Arbetsförmedlingen av okänd orsak, lämnat förmedlingen beroende på att de fått arbete. I 
de beräkningarna som ligger till grund för utflödet i denna rapport tas dock inte hänsyn till detta vilket innebär att 
det totala utflödet till arbete underskattas något. 
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efterfrågan på arbetskraft och därmed balansen mellan antalet arbetssökande och 
lediga platser.  

Figur 5.3 Andel öppet arbetslösa och programdeltagare med aktivitetsstöd som varje månad fått ett 
arbete utan stöd respektive arbete med stöd inklusive nystartsjobb, säsongsrensade månadsdata, 
1996–2014, procent. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

Utöver detta finns det en mängd olika strukturella faktorer som påverkar indikatorn. 
Olika arbetssökande har olika chanser att få arbete beroende på deras utbildning, 
födelseland, kön, ålder, funktionsnedsättning med mera.93 Om sammansättningen 
bland dem som är inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen av någon 
anledning förändras kan det påverka det totala utflödet. Exempelvis kan förändringar 
i befolkningen, förändringar i arbetskraftsefterfrågan för olika typer av arbetskraft 
och institutionella förändringar som påverkar sammansättningen av de arbetsökande 
påverka utflödet. Som visades i kapitel 2 har andelen inskrivna som tillhör grupper 
med en utsatt position på arbetsmarknaden ökat kraftigt sedan 2008. I figur 5.4 visas 
utflödet uppdelat på grupper med en utsatt position på arbetsmarknaden och övriga. 
Andelen arbetssökande som varje månad lämnar till arbete är betydligt lägre för 
utsatta grupper än för övriga grupper, skillnaden mellan grupperna har dessutom 
ökat under tidsperioden. I mitten av 2000-talet hade övriga grupper dubbelt så stor 
chans att få ett jobb som de utsatta grupperna. Det senaste året har det månatliga 
utflödet till arbete utan stöd uppgått till cirka tre procent för utsatta grupper och till 
cirka tio procent för övriga grupper. Inkluderas även arbete med stöd i flödet till 
arbete minskar skillnaden mellan grupperna. År 2014 uppgick utflödet till arbete med 
och utan stöd till cirka fem procent för utsatta grupper och till cirka elva procent för 
övriga grupper. Utflödet är betydligt lägre nu än under mitten av 2000-talet för båda 
grupperna. Det tyder på att det finns andra faktorer, gemensamma för grupperna, 
som också har påverkat utflödets utveckling.  

  

                                                             
93 Se bilaga 3.1 i Arbetsförmedlingen (2014d). 
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Figur 5.4 Andel öppet arbetslösa och programdeltagare med aktivitetsstöd som fått ett arbete utan 
stöd respektive arbete med stöd inklusive nystartsjobb uppdelat på utsatta respektive övriga 
grupper, säsongsrensade månadsdata, 2004-2014, procent. 

 

Not: Till grupper med en utsatt position på arbetsmarknaden räknas personer med förgymnasial utbildning, 
äldre (55-64 år), utomeuropeiskt födda och personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

Utflödet till arbete kan påverkas av de regler och institutioner som finns på 
arbetsmarknaden och som i sin tur påverkar beteendet hos arbetssökande och 
arbetsgivare. Några exempel på detta är regler för ersättningen vid arbetslöshet och 
hur de arbetsmarknadspolitiska programmen utformas. Förändringar av det här 
slaget kan påverka både vilka som vänder sig till Arbetsförmedlingen, hur statistiken 
förs och hur matchningseffektiviteten utvecklas. I samband med regeringsskiftet 
hösten 2006 inleddes en period med ett flertal förändringar inom 
arbetsmarknadspolitiken. Nya arbetsmarknadspolitiska program ersatte gamla och 
nya regler infördes för arbetslöshetsförsäkringen och socialförsäkringen och i slutet 
av 2010 fick Arbetsförmedlingen även det övergripande huvudansvaret för 
nyanlända. Nedan följer en genomgång av flera av de förändringar som kan tänkas ha 
påverkat indikatorn. För en mer utförlig beskrivning av dessa förändringar och dess 
förmodade effekter på utflödet se Harkman (2014). 

I januari 2007 avskaffades studerandevillkoret som grund för ersättning vid 
arbetslöshet samtidigt som möjligheten till arbetslöshetsersättning vid ferieupphåll i 
studier togs bort. Det ledde till att de grupper som berördes av dessa förändringar nu 
i mindre grad skriver in sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Eftersom 
detta är grupper med goda möjligheter till arbete kan det ha medfört att de som nu är 
inskrivna i större utsträckning utgörs av arbetssökande med lägre utflöde till arbete. 

I samband med att jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) och jobbgarantin för 
ungdomar (UGA) infördes 2007 ändrades rutinerna för registrering av utflödet till 
arbete. Det innebär att många händelser som tidigare räknades som övergångar till 
arbete inte längre räknas in. Det gäller till exempel för arbetssökande i garantierna 
som får ett deltidsarbete eller kortvarigt tillfälligt arbete. I statistiken kvarstår dessa 
som arbetssökande. Det innebär att utflödet till arbete, som det mäts idag, blir lägre 
jämfört med tiden före garantiernas införande.  

2007 infördes nystartsjobben som är anställningar med en skattereduktion som 
motsvarar en eller två arbetsgivareavgifter. Till skillnad mot andra anställningsstöd 
som behovsprövas utgör nystartsjobben en rättighet för de arbetsgivare som anställer 
en arbetssökande som uppfyller kraven. Nystartsjobben riktar sig dessutom till en 
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bredare grupp av arbetsökande. Införandet av nystartsjobben har troligen medfört att 
en större andel av de arbetssökande numera får nystartsjobb istället för arbeten utan 
stöd. 

2008 förändrades villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning vid deltidsarbete och 
timanställningar vilket kan ha minskat incitamenten för arbetssökande att ta dessa 
typer av arbeten som en tillfällig lösning. Eftersom utflödet till deltids- och 
timanställningar utgjorde en relativt stor del av det totala utflödet till arbete har det 
medfört att utflödet till arbete har minskat. Ett ökat utflöde till heltidsarbeten har 
inte kunnat kompensera för detta.  

Från och med januari 2010 fick Arbetsförmedlingen ansvaret för de personer som 
förbrukat maximal tid i sjukförsäkringen och i slutet av 2010 genomfördes 
etableringsreformen som innebar att Arbetsförmedlingen gavs det övergripande 
ansvaret för etableringen av nyanlända. Förändringarna har medfört att det totala 
utflödet till arbete har minskat eftersom båda dessa grupper står relativt längre ifrån 
arbetsmarknaden. 

Eftersom många av förändringarna genomfördes samtidigt under en relativt kort 
tidsperiod går det inte att bedöma hur respektive förändring var för sig påverkat 
utflödets utveckling. Resultaten i Harkman (2014) tyder dock på att nedgången i 
utflöde till arbete mellan de relativt stabila perioderna 2003−2005 och 2010−2012 
kan förklaras av ovanstående faktorer.  

Hur ska detta då tolkas i relation till begreppet matchningseffektivitet? 
Matchningseffektiviteten beror dels på hur bra utbudet och efterfrågan stämmer 
överens, dels på hur smidigt matchningsprocessen fungerar. Rena 
statistikförändringar som medför att utflödet till arbete minskar bör inte tolkas i 
termer av minskad matchningseffektivitet. Eftersom beräkningar av utflödet till 
arbete baseras på dem som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen kan inte heller 
förändringar som beror på vilka arbetssökande som väljer att skriva in sig på 
Arbetsförmedlingen nödvändigtvis tolkas i termer av förändrad 
matchningseffektivitet. Om förändringarna däremot också medfört att till exempel 
studerande fått allt svårare att hitta feriejobb har matchningseffektiviteten 
försämrats. 

De förändringar som ligger närmast till hands att ha gett upphov till en försämrad 
matchningseffektivitet, enligt beräkningar av utflödet, är ökningen av andelen utsatta 
grupper bland de arbetssökande och de försämrade villkoren för deltidsarbetslösa. En 
förändrad sökandesammansättning med större inslag av utsatta grupper kan tolkas i 
termer av förändrad matchningseffektivitet om efterfrågan inte samtidigt har 
ändrats. Ett utbud som inte stämmer överens med efterfrågan innebär att det tar 
längre tid för en genomsnittlig arbetssökande att få ett arbete. De förändrade 
villkoren i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa har minskat incitamenten 
för de arbetssökande som helst vill ha ett heltidsjobb att ta ett deltidsjobb som en 
tillfällig lösning. Det har sannolikt lett till ett minskat utflöde till arbeten totalt sett 
eftersom utflödet till heltidsarbeten endast har ökat marginellt. Även i det här fallet 
är det troligt att en del av effekten på utflödesindikatorn, förutom den försämrade 
matchningseffektiviteten, beror på att personer som ofrivilligt arbetar deltid inte 
längre skriver in sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Det är alltså även i 
detta fall svårt att säga i vilken utsträckning effekten kan överföras till 
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arbetsmarknaden som helhet. Hur man värderar effekten måste också vägas mot 
syftet med reformen som var att minska användningen av arbetslöshetsförsäkringen 
som ett inkomststöd under långa perioder av deltidsarbete.  

Nedgången i utflöde till arbete förklaras alltså med både statistikförändringar, en 
förändring när det gäller vilka som skriver in sig som arbetssökande vid 
Arbetsförmedlingen och en förändrad matchningseffektivitet. Eftersom vi inte vet 
tillräckligt om hur utflödet till arbete utvecklats för dem som inte längre skriver in sig 
vid Arbetsförmedlingen är det svårt att göra en uppskattning av effekten på 
matchningseffektiviteten för arbetsmarknaden som helhet. Den jämförelse som görs 
med Arbetskraftsundersökningarna (AKU) i Harkman (2014) som omfattar samtliga 
arbetssökande på arbetsmarknaden tyder dock på en mer positiv utveckling för de 
arbetssökande som inte är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, än för dem som är 
inskrivna.  

5.4 Återkommande arbetslöshet − rundgång 
I föregående avsnitt diskuterades chansen för någon som är arbetslös att få ett arbete. 
Men det säger inte allt om hur arbetslösheten drabbar individerna. Harkman och 
Taslimi (2015) undersöker hur vanligt det är med upprepad arbetslöshet, det vill säga 
att den som lämnat en arbetslöshetsperiod för arbete, utbildning eller något annat 
efter en kort period åter blir arbetslös.  Detta kallas för rundgång. Rundgången är 
alltså en sekvens  

arbetslöshet   →  annat  →  arbetslöshet 

där arbetslöshet avser öppen arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadspolitiska 
program. För att definieras som rundgång måste den återkommande arbetslösheten 
uppstå inom ett år från den föregående arbetslöshetsperioden. 

Skulle rundgång vara vanligt innebär det att vägen in på arbetsmarknaden för den 
som är nytillträdande på arbetsmarknaden eller vägen tillbaka för den som har 
förlorat ett arbete kan bli betydligt längre än vad de enskilda arbetslöshetsperioderna 
ger sken av.  

I rapporten studeras samtliga som lämnade en arbetslöshetsperiod under månaderna 
mars och oktober under åren 1992−2012. Figur 5.5 visar att många som lämnar en 
arbetslöshetsperiod kommer tillbaka till arbetslöshet inom ett år. Andelen var 44 
procent bland dem som lämnade arbetslösheten 2012. Jämfört med situationen 
under 1990-talet innebär detta dock en klar minskning. Jämfört med ett genomsnitt 
för perioden 1992−1998 är rundgången under den senaste sjuårsperioden (2006-
2012) tolv procentenheter lägre.  
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Figur 5.5 Rundgången inom ett år, årsdata, 1992−2012, procent. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

Flera faktorer kan ha bidragit till att rundgången minskat under den studerade 
perioden. En viktig faktor är troligen arbetsmarknadsläget. Det finns ett tydligt 
samband mellan rundgång och arbetsmarknadsläge på så sätt att en förändring av 
läget på arbetsmarknaden också sammanfaller med en förändring av rundgången. 
Ett förbättrat arbetsmarknadsläge mätt som minskad arbetslöshet eller ökad täthet 
sammanfaller med en minskad rundgång. Ett försämrat arbetsmarknadsläge åtföljs 
av en ökad rundgång. Figur 5.6 visar det negativa sambandet mellan rundgång och 
täthet. Däremot är det oklart om arbetsmarknadsläget helt kan förklara nivån på 
rundgången. Det finns alltså även utrymme för strukturella förklaringar. Hit hör de 
olika förändringar inom arbetsmarknadspolitiken som genomförts på senare år. Dels 
har en växande andel arbetslösa gått till arbeten med någon typ av subvention, dels 
har garantierna införts. När det gäller subventionerade arbeten ligger rundgången på 
ungefär samma nivå som för dem som avaktualiseras till arbete, vilket i sin tur ligger 
klart under nivån för dem som går till mer tillfälliga sysselsättningar. Ett ökat inslag 
av mer varaktiga subventionerade jobb på bekostnad av tillfälliga jobb har sannolikt 
bidragit till en minskad rundgång. Den vanligaste formen av subventionerade jobb är 
idag nystartsjobben. 
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Figur 5.6 Sambandet mellan täthet och rundgång, årsdata 1992−2012. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

De garantier som infördes med början år 2000 syftade till att minska flödet mellan 
olika program och öppen arbetslöshet. Den så kallade aktivitetsgarantin, som 
infördes i augusti 2000, innebar att de som deltog i garantin skulle erbjudas olika 
insatser ända tills de hittade ett arbete eller en annan tillfredsställande lösning i 
stället för att gå mellan program och öppen arbetslöshet. Aktivitetsgarantin har 
ersatts av jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgaranti för unga. Samtidigt har 
antalet deltagare ökat kraftigt. Den här typen av program borde ge bättre 
förutsättningar för att den som är arbetslös ska lämna arbetslösheten för en mer 
stadigvarande sysselsättning. Risken för rundgång borde minska. Den minskade 
rundgången som vi observerar kan vara ett tecken på att det är så.  

Garantierna innebär förvisso ingen garanti för en väg till varaktig sysselsättning. 
Många som lämnar garantierna kommer inom relativt kort tid tillbaka till ny 
arbetslöshet. År 2012 var andelen som kommit tillbaka inom ett år 42 procent vilket 
är ungefär samma nivå som bland dem som avslutade en period av öppen 
arbetslöshet.  

5.5 Beveridgekurvan   
En vanlig ansats för att undersöka om matchningseffektiviteten har förbättrats eller 
försämrats är att analysera den så kallade Beveridgekurvan. Kurvan visar på ett 
omvänt samband mellan arbetslöshet och lediga platser.94 Förändringar längs den 
nedåtlutande kurvan kan tolkas som en förändring i efterfrågan på arbetskraft till 
följd av konjunkturförändringar medan en förändring i kurvans läge, ett skift, kan 
tolkas som en förändring i matchningseffektiviteten och därmed som att 
arbetsmarknadens sätt att fungera har förändrats.  

Figur 5.7 visar Beveridgekurvan för den svenska arbetsmarknaden åren 1987−2014. 
För de senare åren ser kurvan ut att ha skiftat utåt vilket skulle kunna bero på en 
försämrad matchningseffektivitet.  

                                                             
94 Till skillnad från tätheten som visade antalet lediga platser per arbetssökande, vilket inte är ett mått på 
matchningseffektiviteten. 
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Figur 5.7 Beveridgekurvan 1987−2014, månadsdata. 

  

Not: v är vakanstalet som utgörs av antalet vakanser i förhållande till antalet personer i arbetskraften medan u 
är den relativa arbetslösheten som ges av antalet arbetssökande i förhållande till arbetskraften. Kvarstående 
lediga platser används som ett mått på vakanser. 
Källa: Arbetsförmedlingen och AKU (SCB). 

Det är viktigt att understryka att Beveridgekurvan beskriver ett långsiktigt samband 
under antagande om stationära jämviktsvillkor på arbetsmarknaden. Vid kraftiga 
konjunkturförändringar som till exempel vid finanskrisen hösten 2008 är risken stor 
att observerade skift av Beveridgekurvan tolkas som förändringar av 
matchningseffektiviteten när det egentligen speglar att det har skett stora 
förändringar i inflödet till arbetslöshet. Ett sätt att ta hänsyn till att 
flödesförändringar på arbetsmarknaden kan påverka Beveridgekurvans läge är att i 
skattningar av kurvan kontrollera för inflödet till arbetslöshet. Skattningarna 
indikerar att matchningseffektiviteten förbättrades fram till finanskrisen 2008 men 
att den därefter försämrades.95 Resultaten gäller både för de skattningar som bygger 
på data för inskrivna vid Arbetsförmedlingen och för de skattningar som bygger på 
statistik från AKU.  

Beveridgekurvan är dock en tämligen trubbig indikator för att analysera utvecklingen 
av matchningseffektiviteten. Någon mer bestämd slutsats om 
matchningseffektivitetens utveckling kan inte enbart vila på skattningar av kurvans 
position, även andra indikatorer måste studeras för att se om dessa visar på en 
liknande utveckling.  

5.6 Den aggregerade jobbchansen och sammansättningen 
av arbetssökande 
Sammansättningen av de arbetssökande vid Arbetsförmedlingen har förändrats 
betydligt under det senaste årtiondet. De utsatta grupperna (arbetssökande som är 
äldre, lågutbildade, utrikes födda och/eller har funktionsnedsättning) har ökat med 
närmare 20 procentenheter och utgör numera 64 procent av dem som är inskrivna 
som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Den förändrade 
sökandesammansättningen kan vara en bidragande orsak till det lägre utflödet till 

                                                             
95 Zetterberg (2013). 
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arbete, sedan finanskrisen hösten 2008. Hypotesen är att arbetssökande med relativt 
svag anknytning till arbetsmarknaden är svårare att matcha till en anställning nu än 
tidigare. Detta gör att matchningseffektiviteten minskar. 
 
Håkanson (2014) analyserar hur sammansättningen av olika kategorier av 
arbetssökande påverkar matchningseffektiviteten. Hon skattar en 
matchningsfunktion som mäter en aggregerad jobbchans med hjälp av data från 
Arbetsförmedlingen för perioden 1992 till 2013. Den aggregerade jobbchansen 
definieras som andelen av de arbetssökande som går till ett arbete (heltid, deltid eller 
timanställning) utan subvention. Tätheten, andelen unga (16-24 år), andelen äldre 
(55−64 år) och andelen med en funktionsnedsättning används som förklarande 
variabler. Håkanson drar slutsatsen att den stora ökningen av grupper som står 
längre från arbetsmarknaden bland de arbetssökande under senare år kan förklara en 
betydande del av nedgången i jobbchansen och den försämrade 
matchningseffektiviteten.  
 
Arbetsförmedlingen har replikerat och kompletterat Håkansons studie för perioden 
juli 1995 till december 2014. Resultaten skiljer sig inte kvalitativt från de resultat som 
redovisas av Håkanson. Andelen unga, äldre och arbetssökande med 
funktionsnedsättning påverkar den aggregerade jobbchansen negativt. Detta 
samband är ännu mer tydligt efter finanskrisen 2008 än före.  
 
Arbetsförmedlingen har vidareutvecklat analysen. En matchningsfunktion skattas där 
också andelen lågutbildade ingår. Lågutbildade tillhör de utsatta grupperna. Utrikes 
födda ingår däremot inte i analysen. Statistik om den gruppen finns först från slutet 
av 2003 varför det bara är möjligt att följa utsatta grupper i sin helhet för en alltför 
begränsad period. När analysen inkluderar de tre utsatta grupperna samt andelen 
ungdomar som förklaringsvariabel visar resultaten på ett tydligt mönster av allt mer 
försämrade jobbchanser för konkurrenssvaga grupper på arbetsmarknaden. Andelen 
unga framstår därmed som viktig för att förklara utvecklingen av 
sökandesammansättningen på Arbetsförmedlingen. Unga ingår inte i 
Arbetsförmedlingens definition av utsatta grupper men ungdomar utgör en 
betydande del av de lågutbildade, dem med en funktionsnedsättning och dem som är 
utrikes födda. Andelen unga samvarierar med övriga grupper och tycks tydliggöra 
sambandet mellan andelen utsatta grupper och den aggregerade jobbchansen. 
Bedömningen är därför att andelen unga tillsammans med andelen äldre, andelen 
med funktionsnedsättning och andelen lågutbildade bör inkluderas i analyser av hur 
sökandesammansättningen påverkar den aggregerade jobbchansen. 
 
För att i mer kvantitativa termer belysa hur jobbchansen har förändrats till följd av 
sammansättningsförändringar bland de arbetssökande efter finanskrisen visar den 
heldragna linjen i figur 5.8 avvikelsen mellan ett förväntat utfall av den aggregerade 
jobbchansen till osubventionerade arbeten och den faktiska jobbchansen. Först 
beräknas det förväntade utfallet för perioden juli 1995 till och med augusti 2008. De 
värden på förklaringsvariablerna som då fås används för att generera ett 
prognostiserat utfall på jobbchansen för hela undersökningsperioden under 
antagandet att sammansättningen av de arbetssökande under perioden september 
2008 till och med utgången av 2014 påverkar jobbchansen i lika mån som under 
perioden före september 2008. Genom att jämföra det prognosticerade utfallet med 
det faktiska utfallet av jobbchansen − som alltså är influerat av 
sökandesammansättningen under perioden efter finanskrisen – indikeras (allt annat 
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lika) sökandesammansättningens betydelse för jobbchansens utveckling sedan 
hösten 2008.  Som framgår av figur 5.8 är utfallet av den verkliga jobbchansen fram 
till finanskrisen periodvis både större och lika med den förväntade jobbchansen men 
ingen av dessa avvikelser är statistiskt säkerställda. I samband med finanskrisen och 
under perioden därefter finns det en negativ avvikelse av den verkliga jobbchansen 
jämfört med det förväntade utfallet. Från och med 2011 är nedgången statistiskt 
säkerställd. Tendensen är dessutom att avvikelsen fortsätter att öka.  
 
Den streckade linjen i figur 5.8 visar som jämförelse avvikelsen mellan den faktiska 
jobbchansen och det utfall som genereras av den statistiska modellen när hela 
skattningsperioden från 1995 till 2014 används. Denna avvikelse kan ses som ett 
”test” på hur väl den skattade modellen förmår att generera utfallet av den faktiska 
jobbchansen. Som framgår är avvikelserna små under perioden vilket indikerar att 
modellen ganska väl kan generera den faktiska jobbchansen. Detta betyder således att 
den heldragna linjen ger en tämligen god indikation på att 
sökandesammansättningen kan förklara den försämrade jobbchansen efter 
finanskrisen.  

 
Figur 5.8 Avvikelsen mellan den faktiska jobbchansen till osubventionerade arbeten och den 
förväntade jobbchansen (noll-linjen), 1995-2014.   

 
Not: Utfallet av den förväntade jobbchansen för den heldragna linjen är beräknad utifrån antagandet att 
sökandesammansättningen är densamma under perioden september 2008 till december 2014, som under 
perioden 1995 fram till augusti 2008. Utfallet av det förväntade värdet för den streckade linjen är beräknad för 
hela undersökningsperioden. 
Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik. 

Slutsatsen av ovanstående, tillsammans med resultaten tidigare i avsnittet om 
utflödet till arbete och Beveridgekurvan, är att Arbetsförmedlingen efter finanskrisen 
har allt svårare att matcha de arbetssökande som skrivs in på Arbetsförmedlingen 
med de lediga platserna. Detta tycks bero på att sökandesammansättningen alltmer 
utgörs av grupper med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. Personer inom 
de utsatta grupperna har en lägre jobbchans efter finanskrisen jämfört med före 
finanskrisen. 
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ARBETSMARKNADSRAPPORTEN

Syftet med Arbetsmedlingens arbetsmarknadsrapport är att pre-
sentera en kvalificerad analys av hur arbetsmarknaden fungerar och                       
Arbetsförmedlingens roll i att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. 
Det handlar om att effektivt sammanföra arbetssökande med arbets-
givare som söker arbetskraft, prioritera dem som befinner sig långt från 
arbetsmarknaden samt bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen 
på lång sikt. Analyserna i rapporten baseras både på forskning och på 
myndighetens egna utvärderingar. Ambitionen är att rapporten ska        
utgöra ett underlag för diskussioner om hur arbetsmarknadspolitiken 
kan fortsätta att utvecklas för att möta de stora utmaningar som vi står 
inför på arbetsmarknaden.
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