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1 Sammanfattning 

En ökad grad av digitalisering och automatisering av verksamheten är en viktig del av 

Arbetsförmedlingens reformering. Som en del av denna process utvecklar 

Arbetsförmedlingen kunskapen om förutsättningar och möjligheter för att använda 

statistiska verktyg i myndighetsutövningen. Denna rapport är en del i denna 

kunskapsutveckling. En ökad förmåga att rätt nyttja statistiska bedömningsverktyg 

har potential att starkt bidra till förutsättningarna för att automatisera delar av 

handläggningsprocessen.  

I den här rapporten studeras hur träffsäkerheten i ett statistiskt verktyg skiljer sig 

från arbetsförmedlares i bedömningar om arbetslöshetstid. Med träffsäkerhet menas 

att korrekt kunna förutsäga hur lång tid det tar för en person som skriver in sig på 

Arbetsförmedlingen att hitta ett jobb. En viktig fråga för möjligheterna att använda 

statistiska bedömningsverktyg är hur träffsäkra deras bedömningar är i relation till 

arbetsförmedlares. Ytterligare en viktig fråga kopplad till förutsättningar för 

automatisering är om dessa verktyg kan förbättras av att inkludera arbetsförmedlares 

bedömningar. Dessa frågor besvaras i denna rapport med hjälp av unika enkätdata 

där arbetsförmedlare fick bedöma bland annat förväntad arbetslöshetstid hos en 

grupp unga arbetssökande. 

Rapportens huvudsakliga slutsatser redovisas i detta avsnitt, som avslutas med några 

rekommendationer för hur Arbetsförmedlingen kan fortsätta arbetet med att 

förbättra träffsäkerhet och rättssäkerhet i myndighetens arbetsmarknadspolitiska 

bedömningar. För mer ingående reflektioner kring rapportens slutsatser hänvisas till 

den avslutande diskussionen i avsnitt 8. 

1.1 Det statistiska verktyget är mer träffsäkert än 
arbetsförmedlarna i bedömningen om långtidsarbetslöshet – 
automatisering av bedömningen kan frigöra tid till andra mer 
komplexa delar av handläggningen  

Med ett enkelt statistiskt verktyg görs konservativa jämförelser av träffsäkerheten i 

bedömningen av arbetslöshetstid som uppnås av arbetsförmedlare och ett statistiskt 

verktyg. Med konservativa jämförelser menas att i den mån det är svårt att jämföra 

människa och statistiskt verktyg och jämförelsen är orättvis åt något håll, har 

ansträngning gjorts för att vara hård mot det statistiska verktyget. Verktyget tillåts 

vara enkelt och dess fulla potential utnyttjas inte i försök att skapa jämförbara villkor 

med de mänskliga bedömarna. Även att det är målgruppen unga som studeras är en 

aspekt som gör att tillgänglig information som kan användas av det statistiska 

verktyget är mer begränsat jämfört med för andra målgrupper med mer historik. 

  

Resultaten visar att det statistiska bedömningsverktyget är mer träffsäkert än 

arbetsförmedlarnas bedömningar, det gäller särskilt när det faktiska avståndet till 
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arbetsmarknaden är långt. Resultaten kan tolkas som att statistiska 

bedömningsverktyg bör få en viktig roll i bedömning av risken för 

långtidsarbetslöshet. Det statistiska bedömningsverktyget kan dock, till skillnad mot 

arbetsförmedlaren, inte utföra komplexa moment som att motivera eller lotsa 

arbetssökande. Inte heller kan det statistiska verktyget fatta och dokumentera beslut 

utifrån det arbetsmarknadspolitiska regelverket. En automatisering av delar av 

handläggningen har därför potential att frigöra tid hos redan hårt belastade 

arbetsförmedlare till andra krävande delar av handläggningen. 

1.2 Träffsäkerheten i det statistiska verktyget förbättras inte av 
att arbetsförmedlarnas bedömningar inkluderas 

Studien finner inget tydligt stöd för att det statistiska verktygets träffsäkerhet kan 

förbättras med inkludering av arbetsförmedlares bedömningar – varken deras 

bedömningar om förväntad arbetslöshetstid eller faktorer de identifierar att den 

arbetssökande behöver förbättra för ökade jobbchanser. Resultaten behöver tolkas 

med viss försiktighet då studien varken är uttömmande eller självklart generaliserbar 

till andra grupper av arbetssökande. Resultaten innebär inte heller att ytterligare 

information som saknas som registeruppgifter eller som samlas in från 

arbetssökande vid inskrivningen inte kan bidra till att förbättra träffsäkerheten i ett 

statistiskt verktyg.  

1.3 Även enkla statistiska verktyg uppnår en bra träffsäkerhet – 
men fortsatt utvecklingsarbete är viktigt för att uppnå så hög 
träffsäkerhet som möjligt 

Rapporten indikerar att även enkla statistiska verktyg kommer långt i bedömningen 

av arbetssökandes arbetslöshetstid, men vidare modellutveckling kan förbättra 

träffsäkerheten ytterligare. Även en mycket enkel modellspecifikation har en högre 

träffsäkerhet än arbetsförmedlarna. I sin fulla potential uppnår verktyget en 

träffsäkerhet på 66 procent i bedömningen av långtidsarbetslöshet jämfört med 74 

procent som uppnås av ett mer utvecklat bedömningsverktyg som tagits fram på 

myndigheten. Detta indikerar att vinster med en automatisering av bedömningen av 

arbetslöshetstid finns relativt nära till hands. Att fortsatt utveckla träffsäkerheten är 

viktigt, men träffsäkerheten kommer också att ha en övre gräns. Det förekommer till 

exempel både tillfälligheter och oförutsägbara händelser som påverkar en 

arbetssökandes tid i arbetslöshet. Därför kommer inget statistiskt verktyg uppnå 100 

procents träffsäkerhet. Med andra ord kommer det alltid finnas en viss grad av 

osäkerhet i handläggningen. 
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1.4 Rekommendationer 

Viktiga slutsatser och rekommendationer från studien sammanfattas nedan: 

• Det finns tydliga vinster med att automatisera bedömningen av risken för 

långtidsarbetslöshet. Automatisering av delar av bedömningen har potential 

att frigöra dyrbar tid hos redan hårt belastade arbetsförmedlare till att utföra 

andra komplexa delar av handläggningen. Detta gäller även unga 

arbetssökande som är en målgrupp som är särskilt utmanande för statistiska 

verktyg på grund av deras begränsade arbetsmarknadshistorik.  

 

• Även om statistiska verktyg uppnår bättre träffsäkerhet än arbetsförmedlare i 

bedömningen om arbetslöshetstid kommer det alltid finnas osäkerhet i 

handläggningen. Inget verktyg kommer uppnå fullständig träffsäkerhet. 

System som utformas behöver kunna ta höjd för detta.  
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2 Inledning  

Ett mycket aktuellt ämne för Arbetsförmedlingen är om statistiska verktyg för 

bedömning av arbetslöshetslängd kan bidra till att öka träffsäkerheten i 

arbetsmarknadspolitiska bedömningar. Vid en statistisk bedömning beräknas en 

individs förväntade arbetslöshetstid utifrån kunskap från en stor mängd 

observationer av tidigare arbetssökande. I takt med att stora delar av 

förmedlingsverksamheten flyttas över till fristående aktörer aktualiseras denna fråga 

allt mer. Detta särskilt då statistiska bedömningsverktyg används för att beräkna 

ersättning till fristående aktörer. Reformeringen av Arbetsförmedlingen aktualiserar 

även frågan om möjligheten till en helt automatiserad bedömningsprocess. Det finns 

stora förväntningar på potentialen hos statistiska verktyg att bidra till högre 

träffsäkerhet och enhetlighet i de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna1. 

Samtidigt finns det även en oro kring vad som kan gå förlorat utan den mänskliga 

bedömningsförmågan. 

En statistisk bedömning för en arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden är en 

uppskattning av individens förväntade arbetslöshetslängd baserat på hens 

observerbara egenskaper. Sannolikheten att en individ förblir arbetslös en viss tid 

beräknas med utgångspunkt i arbetslöshetslängden hos tidigare arbetssökande med 

liknande observerbara egenskaper. En bedömning baserad på ett statistiskt verktyg 

fungerar i övrigt på samma sätt som en arbetsförmedlares bedömning av behov, att 

denna del av den arbetsmarknadspolitiska bedömningen ligger till grund för att 

avgöra behovet av insatser. Bedömningar av arbetssökandes avstånd till 

arbetsmarknaden kan sägas ha hög träffsäkerhet om de ofta bedömer rätt. 

Statistiska verktyg har länge visats prestera bättre än mänskliga bedömare vad gäller 

långsiktiga utfall hos andra individer, både på arbetsmarknaden och i andra 

sammanhang (se exempelvis Meehl, 1954 och Dietvorst m.fl., 2015)). Det finns 

sannolikt flera mekanismer bakom detta. Människor har i olika 

bedömningssituationer visats vara inkonsekventa i hanteringen av omfattande och 

komplex information. Samtidigt begränsar bristen på återkoppling på längre sikt 

lärandet och därmed möjligheten att förbättra framtida prediktioner (se Kahneman, 

2011). Studier har också visat att olika handläggare värderar olika saker i sina 

bedömningar och har därmed olika arbetssätt (se exempelvis ISF, 2013 och Liljeberg 

m.fl., 2017). I vissa bedömningslägen presterar mänskliga bedömare inte bättre än 

slumpen (se Lechner och Smith, 2007). I kontrast har statistiska bedömningsverktyg 

visats uppnå träffsäkerheter på upp till 74 procent i bedömningar om arbetslöshetstid 

(se exempelvis Bennmarker m.fl., 2007 och Arbetsförmedlingen, 2021a och 2021b).  

I dagsläget tar den arbetsmarknadspolitiska bedömningen sin utgångspunkt i en 

kombination av arbetsförmedlarens egen bedömning och Arbetsförmedlingens 

 
1 Se exempelvis följande uppdragsbeskrivning i regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen 2021 inom området 

Förbereda för reformeringen av myndigheten: ”…enhetliga och träffsäkra arbetsmarknadspolitiska 
bedömningar, i syfte att de arbetsmarknadspolitiska insatserna kan användas mer effektivt givet tillgängliga 
medel, inklusive ett statistiskt bedömningsstöd som ska utgöra en integrerad del av myndighetens 
arbetsmarknadspolitiska bedömning.” 
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statistiska bedömningsverktyg, Bedömningsstödet.2 Hur mycket av bedömningen 

som baseras på Bedömningsstödet bestäms av arbetsförmedlaren själv. Detta har 

lyfts fram som något som försvårar för principerna kring likvärdighet och 

rättssäkerhet i handläggningen av alla ärenden som myndigheter förväntas agera 

utifrån (se Assadi och Lundin, 2014 och SOU 2019:3). Detta är också problematiskt 

ur aspekten att mänskliga bedömare generellt har visats ha en övertro på sin intuition 

och att de inte heller över tid blir mer positivt inställda till att ta hjälp av statistiska 

verktyg (se Highhouse, 2008). 

Bakgrunden till denna studie är de förhoppningar och farhågor avseende 

träffsäkerheten hos statistiska verktyg kontra mänskliga bedömare som lyfts från 

både politiken och tidigare erfarenheter av statistiska bedömningsverktyg inom 

arbetsmarknadspolitiken. Med hjälp av unika enkätdata där arbetsförmedlare fick 

bedöma bland annat förväntad arbetslöshetstid hos en grupp unga arbetssökande 

jämförs träffsäkerheten som uppnås mellan arbetsförmedlare och ett statistiskt 

bedömningsverktyg.3 Studien tar sin utgångspunkt i litteraturen om 

expertbedömningars begränsningar när utfallen är osäkra och ligger långt fram i 

tiden. Att jämförelser av träffsäkerhet mellan experter och statistiska verktyg fallit ut 

till verktygens fördel inom ett flertal områden innebär att studien startar med en 

tydlig och testbar hypotes: en statistisk bedömning bidrar till ökad träffsäkerhet 

jämfört med en mänsklig bedömning. Rapportens huvudsyfte är att pröva denna 

hypotes. 

Även om statistiska verktyg kan uppnå hög träffsäkerhet är de beroende av mängden 

tillgängliga registerdata. För unga och nyanlända, som saknar erfarenhet från svensk 

arbetsmarknad, är informationen som kan användas i statistiska verktyg begränsad. 

Därmed borde potentialen för mänskliga bedömningar vara jämförelsevis stark för 

dessa grupper. Att statistiska verktyg har svårt att prestera i avsaknad av historik gör 

det viktigt att undersöka om insamling av ytterligare uppgifter kan bidra till bättre 

bedömningar, särskilt för grupper med begränsad tid på svensk arbetsmarknad. 

Detta leder även till frågan om faktorer som anses viktiga för arbetsförmedlare kan 

och bör integreras i statistiska bedömningsverktyg. 

I denna rapport jämförs träffsäkerheten mellan arbetsförmedlares och ett statistiskt 

verktygs bedömningar av unga personers förväntade arbetslöshetstider. Jämförelsen 

görs med ett enkelt statistiskt bedömningsverktyg för olika avstånd till 

arbetsmarknaden. Att verktyget tillåts vara enkelt och att tillgänglig 

arbetslöshetshistorik är relativt begränsad gör att jämförelserna kan betraktas som 

konservativa. Med konservativa jämförelser menas att i den mån det är svårt att 

jämföra människa och statistiskt verktyg och jämförelsen är orättvis åt något håll, har 

ansträngning gjorts för att vara hård mot det statistiska verktyget. Syftet med detta är 

 
2 Bedömningsstödet är ett statistiskt bedömningsverktyg som redan idag används av arbetsförmedlare som ett 
stöd för att identifiera individer i risk för att hamna i långtidsarbetslöshet och därmed deras stödbehov. 
Bedömningsstödet ger en av följande rekommendationer: Bör ha mycket goda möjligheter till arbete, Bör ha 
goda möjligheter till arbete, Överväg behov av stöd för ökade möjligheter till arbete och Behov av stöd för 
ökade möjligheter till arbete. Överväg insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet.  
3 Enkätinsamlingen genomfördes inom ramen för projektet Ung framtid som finansierades av Europeiska 
socialfonden (ESF). 
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att testa rapportens hypotes, om en jämförelsevis hög träffsäkerhet för statistiska 

verktyg håller även under prövande förhållanden. Konservativa test ökar 

förutsättningarna att generalisera rapportens slutsatser till andra 

bedömningsförhållanden och grupper: om ett statistiskt verktyg gör bättre 

bedömningar än arbetsförmedlare på en svår grupp, kan det antas att skillnaden 

kommer vara minst lika stor för andra grupper. 

Studiens resultat faller ut till fördel för statistiska bedömningsverktyg, det gäller 

särskilt när bedömningen är att avståndet till arbetsmarknaden är långt. Det vill säga, 

förväntningar om långa tider utan arbete. Resultaten kan tolkas som att statistiska 

bedömningsverktyg bör få en viktig roll i bedömning om långtidsarbetslöshet. För 

andra avstånd till arbetsmarknaden har både arbetsförmedlare och statistiska 

bedömningsverktyg svårt med prediktionsförmågan.  

Studien finner inget tydligt stöd för att det statistiska verktygets träffsäkerhet kan 

förbättras med inkludering av arbetsförmedlares bedömningar, men studien är inte 

uttömmande och osäkerhet finns om huruvida resultaten håller för andra grupper än 

unga arbetssökande. Varken arbetsförmedlarens bedömning om arbetslöshetstid 

eller kring specifika egenskaper påverkar verktygets resultat. En fördjupning av vad 

arbetsförmedlare baserar sina bedömningar på belyser dock att vissa bedömningar 

om huruvida individen behöver förbättra sina förutsättningar i vissa avseenden har 

starka samband med faktisk och bedömd arbetslöshetstid, även fast de inte får utslag 

på verktyget. Detta gäller bland annat bedömningar kring om individer behöver 

bättre kunskaper i svenska eller bättre hälsa för ökade jobbchanser. Dessa faktorer är 

kända sedan tidigare för att vara viktiga för en persons arbetsmarknadsutsikter. Att 

det är få i den studerade målgruppen som anses behöva förbättra sina förutsättningar 

i något av de här avseendena indikerar behov av reflektion om generaliserbarhet. 

Resultaten som uppnås är inte nödvändigtvis tillämpbara på andra grupper av 

arbetssökande. Inte heller är möjliga uppgifter, utöver registeruppgifter, som ökar 

träffsäkerhet i statistiska verktyg nödvändigtvis sådana som baseras på 

arbetsförmedlares bedömningar av individen. Detta leder till behov av försiktighet 

när generella slutsatser dras om behov av insamling av ytterligare uppgifter för 

förbättrad träffsäkerhet. 

Rapporten indikerar att enkla statistiska verktyg kommer långt i bedömningen av 

arbetssökande, även om vidare modellutveckling kan förbättra träffsäkerheten 

ytterligare. Även med en mycket enkel modellspecifikation, uppnår verktyget en 

träffsäkerhet på 66 procent. Detta kan jämföras med en träffsäkerhet på 68 procent 

som uppnås av det statistiska verktyget som används för profilering i Kundval Rusta 

och Matcha, KROM (se Arbetsförmedlingen, 2021a).4 Ett annat verktyg som 

myndigheten tagit fram uppnår en träffsäkerhet på cirka 74 procent (se 

Arbetsförmedlingen, 2021b). Det här visar att träffsäkerheten i statistiska verktyg kan 

 
4 Kundval rusta och matcha (KROM) är en matchningstjänst där fristående aktörer arbetar med att få 
arbetssökande i arbete och studier på kortast möjliga tid. Ett statistiskt bedömningsverktyg bedömer om 
individen lämpar sig för tjänsten eller om de står för nära eller långt från arbetsmarknaden för att delta. De som 
anses lämpliga för KROM fördelas av verktyget in i ett av tre spår, beroende på deras förväntade 
arbetslöshetstider. Spåren bestämmer vilken ersättning leverantören får för uppnådda mål.   
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förbättras med vidare modellutveckling, men att det samtidigt finns ett tak i hur hög 

träffsäkerhet som kan förväntas uppnås. Det finns till exempel tillfälligheter och 

oförutsägbara händelser som påverkar hur och när en arbetssökande hittar ett jobb, 

och som inte kan fångas upp i någon modell. Med andra ord kommer det alltid finnas 

en viss grad av osäkerhet vad gäller arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden. 

Detta i sin tur behöver beaktas vid allokeringsprocessen för aktiva insatser – ”rätt 

insats till rätt person i rätt tid”. 

2.1 Rapportens disposition 

Rapporten är disponerad enligt följande. Avsnitt 2 består av en sammanfattning av 

litteratur kring mänskliga bedömare respektive statistiska bedömningsverktyg. 

Avsnitt 3 och 4 beskriver projektet Ung Framtid, deltagarna i projektet samt 

enkätsvaren. I avsnitt 5 beskrivs data och tillvägagångsättet. Avsnitt 6 redovisar 

studiens resultat. Resultatdelen fortsätter med en fördjupning om vad 

arbetsförmedlare baserar sina bedömningar om arbetssökande på och en redogörelse 

för hur rättvis jämförelsen mellan arbetsförmedlare och det statistiska 

bedömningsverktyget är. Rapporten avslutas med en sammanfattning av resultaten 

och en diskussion kring deras implikationer.  

3 Litteratur  

Ett problem för likvärdighet och rättssäkerhet i handläggningen av ärenden är bland 

annat ett starkt personberoende i handläggningen. Viktiga vinster som framhålls av 

att kunna automatisera delar av arbetsförmedlarens arbete är likvärdig behandling 

men också att uppgifter lyfts från den redan hårt arbetsbelastade arbetsförmedlaren 

(se Hartman, 2018). 

Handläggare gör olika när tolkningsutrymme finns i handläggningen. På 

Arbetsförmedlingen avgör handläggaren själv i vilken grad bedömningen baseras på 

Bedömningsstödet och i vilken grad de gör en egen bedömning. Detta medför stora 

skillnader i hur profileringsresultaten används (se Assadi och Lundin, 2014 och SOU 

2019:3).5 Studier har kunnat visa på variation i exempelvis hur ofta olika 

arbetsförmedlare träffar sina arbetssökande (se exempelvis Liljeberg och Söderström, 

2017). Arbetsförmedlares attityder till olika inslag i förmedlingsarbetet och specifika 

insatser påverkar anvisningarna samt hur framgångsrika olika moment blir för de 

arbetssökande (se Riksrevisionen, 2020). Handläggare på Försäkringskassan har 

dessutom visats tolka styrdokument helt olika; vissa har till exempel varit mer 

regelorienterade än andra vilket har påverkat deras arbetssätt (se ISF, 2013 och 

2018). Att det även riskerar förekomma diskriminering i handläggningen kan 

 
5 Arbetsförmedlingens handläggarstöd specificerar att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen ska baseras 
på bland annat den arbetssökandes förutsättningar och arbetsmarknadens krav och behov. Bedömningsstödet 
ska användas vid ny- och återinskrivning samt rekommenderas att användas under inskrivningstiden (Se 
Arbetsförmedlingens handläggarstöd). 
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påverka likvärdigheten. Exempelvis kan hjälpen individer får påverkas av att de delar 

grupptillhörighet med sin handläggare eller att de passar in i särskilda utseendeideal 

(se exempelvis Behncke m.fl., 2010 och Arai m.fl., 2016). 

Utöver problemen som mänskliga bedömare medför, handlar argumenten för eller 

emot en övergång till statistisk bedömning om hur bra prediktionerna som kan 

uppnås är. Profileringsverktyg som predicerar sannolikheter för långtidsarbetslöshet 

har testats i bland annat Sverige, Nya Zealand och Danmark och uppnår 

träffsäkerheter på mellan 60 och 74 procent (se exempelvis Bennmarker m.fl., 2007, 

Arbetsförmedlingen, 2021b, Rosholm m.fl., 2004 och Watson m.fl., 1997). 

Litteraturen pekar på flera anledningar till att använda statistiska verktyg i 

bedömningen av arbetssökande. Vidare tvingas arbetsförmedlare idag till hårda 

prioriteringar för att hinna med alla sina arbetsuppgifter (se Arbetsförmedlingen, 

2019a). Att lyfta bort vissa moment från handläggningen öppnar upp för mer tid för 

mer krävande aspekter i handläggningen. Detta är högst önskvärt då evidens finns 

om att exempelvis fler möten med Arbetsförmedlare har positiva samband med 

övergångar till arbete (Se exempelvis Arbetsförmedlingen, 2019b och Maibom m.fl., 

2017). 

4 Projektet Ung Framtid 

Enkätsvaren samlades in inom ramen för projektet Ung framtid som finansierades av 

Europeiska socialfonden (ESF). Ung Framtid var ett projekt där förstärkta 

förmedlingsinsatser riktades till unga arbetssökande för att minska 

ungdomsarbetslösheten i regioner som bedömts ha relativt hög sådan.6 Insatserna 

innebar intensifierat matchningsarbete i form av fler kontakter med arbetsgivare 

samt andra rustande aktiviteter såsom arbete med ökad kvalitet på jobbsökande och 

vägledning. Projektet syftade till att öka övergångar till arbete och studier. Cirka 

16 900 unga arbetssökande deltog i projektet mellan april 2015 och april 2018. Till en 

början riktades projektet till arbetssökande som ansågs stå relativt nära 

arbetsmarknaden men målgruppen utvidgades under projektets gång.7 En pågående 

utvärdering av projektet ger indikationer på att effekterna på återgången till arbete är 

små men svagt positiva för målgruppen generellt, men att det skiljer sig åt mellan 

män och kvinnor. Effekterna för kvinnor tycks ha varit något större. 

I samband med projektet samlades enkätuppgifter in från både arbetssökande och 

arbetsförmedlare. Målet var att undersöka om projektet bidrog till att påverka 

faktorer som forskning visat vara viktiga för närmanden till arbetsmarknaden 

 
6 Projektet var en del av den Europeiska kommissionens ”Sysselsättningsinitiativ för unga” som avsåg att 
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och länken mellan utbildning och arbete i regioner med hög 
ungdomsarbetslöshet runtom Europa. Mellersta Norrland, norra Mellansverige och Sydsverige omfattades av 
initiativet. 
7 Målgruppen utökades så småningom till att även inkludera individer i etableringsuppdraget i åldrarna 18–29. 
Detta berodde på att det gynnsamma arbetsmarknadsläget minskade antalet potentiella deltagare.  
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(progression) men som inte fanns tillgängliga som registeruppgifter.8 Därefter 

undersöktes om förändringar i faktorerna som skedde under projektet hade samband 

med önskvärda utfall. Arbetsförmedlare fick bedöma bland annat arbetssökandes 

jobbchanser, förutsättningar som behövde förbättras för att öka chanser till arbete 

samt fick göra nivåbedömningar på ett antal förmågor.9 I progressionsuppföljningen 

användes dock endast de arbetssökandes självuppskattningar. Dimensionerna som 

hade positiva samband med övergången till arbete och studier var uppfattningen om 

ens arbetsmarknadsutsikter, livsnöjdhet och arbetsrelaterade kontakter.10 

Förmedlarenkäterna används för första gången i denna studie. 

5 Beskrivning av deltagarna och enkätsvaren 

Enkäterna som används i studien besvarades av arbetsförmedlare och baserades på 

en bedömning om den arbetssökande vid ett startmöte vid projektstart. Startmötet 

innehöll bland annat en arbetsmarknadspolitisk bedömning.11,12 Enkäterna skickades 

per mejl till arbetsförmedlaren i samband med att deltagaren skrevs in i projektet och 

uppskattades ta 5–10 minuter att besvara.13 Enkäten skulle besvaras av 

arbetsförmedlare inom två veckor från projektstart och skickades ut mellan februari 

2016 och mars 2017. Att svara på enkäten var frivilligt och svarsfrekvensen låg på 

cirka 44 procent.14  

I denna studie avgränsas användning till de enkäter som besvarades inom 10 dagar 

från startmötet. Anledningen till avgränsningen handlar om att enkätsvaren ska 

spegla de tankar och avvägningar som görs under en arbetsmarknadspolitisk 

bedömning. Att använda enkäter där det hann gå lång tid mellan startmötet och 

svarstillfället riskerar innebära att fall där arbetsförmedlaren inte längre mindes 

individen eller detaljer om individen kommer med i studien.  

 
8 Detta gjordes genom att enkäterna besvarades vid två tillfällen. Frågorna besvarades först vid projektstart och 
sedan igen vid ett uppföljningstillfälle, antingen två eller tre månader senare. 
9 Informationen som skulle samlas in med hjälp av förmedlarenkäten bestämdes i samråd med 
arbetsförmedlare. De speglar både vad forskning visat har viktiga kausala samband med arbetssökandes 
jobbchanser men också vad arbetsförmedlare har uttryckt är viktiga för deras bedömningar om arbetssökande. 
10 Förmedlarenkäterna användes till slut inte i progressionsuppföljningen då bortfallet blev för stort när både de 
två arbetssökarenkäterna och två arbetsförmedlarenkäterna skulle sammanföras per arbetssökande. Alla 
svarstillfällen medför ett visst bortfall vilket blir särskilt stort när varje observation ska utgöras av svar från 4 
enkäter. Därför upphörde utskicken till arbetsförmedlare i mars 2017 medan utskicken till arbetssökande 
fortsatte i ytterligare ett år. Se Arbetsförmedlingen (2019c) för en mer detaljerad beskrivning av 
tillvägagångsättet och resultaten för progressionsuppföljningen. 
11 Individens behov kartlagdes och en planering om vad individen skulle göra påbörjades. Arbetsförmedlingens 
handläggarstöd är tydliga med att planeringsprocesser alltid startar med att arbetsförmedlare gör en 
arbetsmarknadspolitisk bedömning och därefter beslutar vilka tjänster och aktiviteter som den arbetssökande 
har behov av. Vilka specifika aktiviteter individen skulle delta i inom ramen för projektet kunde dock ta flera 
möten. Mötet tog i vanliga fall cirka en timme.  
12 I förmedlarenkäten behövde arbetsförmedlaren fylla i den arbetssökandes mejladress, därför behövde 
arbetsförmedlaren försäkra om att den arbetssökande hade en fungerande mejladress. När arbetsförmedlaren 
hade besvarat enkäten gick en signal om att deltagarenkäten kunde skickas till den arbetssökande i fråga. 
13 Vid uteblivet svar skickades först mejlpåminnelser och till slut kontaktades arbetsförmedlaren för en 
telefonintervju. 
14 Svarsfrekvenserna varierade starkt mellan kontoren. Vissa kontor var väldigt noga med att deras 
arbetsförmedlare skulle svara på enkäterna vilket medförde mindre selektionsproblem på arbetsförmedlarnivå.  



Träffsäkerhet i bedömningen av arbetssökande 
 

Beskrivning av deltagarna och enkätsvaren 

 
 
 
 
 

14 

Under den specificerade perioden fanns 7441 unga arbetssökande med på 

deltagarlistorna, varav cirka 40 procent bedömdes av arbetsförmedlare (se tabell B1 i 

Bilaga 2).15,16 Bland deltagarna var 78 procent inrikes födda och 76 procent hade en 

avklarad gymnasial utbildning, men med högre andelar på båda bland de som 

bedömdes av arbetsförmedlare.17 Deltagarna hade vid projektstart varit arbetslösa i 

genomsnitt 163 dagar.18 Skillnaderna mellan de arbetssökande som bedöms och inte 

är generellt små. Viktigt att lyfta är att studiens syfte är att jämföra träffsäkerheten i 

bedömningar mellan ett statistiskt verktyg och handläggare, inom, eller hos, 

respektive individ, inte mellan individer. Därför är systematiskt bortfall av 

arbetssökande med specifika egenskaper inte ett problem för resultaten. Systematiskt 

bortfall skulle dock kunna vara ett problem om systematiken snarare är kopplad till 

förutsättningarna att göra en korrekt bedömning. Exempelvis att just lätt- eller 

svårbedömda individer systematiskt inte bedöms av arbetsförmedlare.19 

Enkätfrågorna 

De enkätfrågor som används i rapporten berör arbetsförmedlarens bedömning om 

den arbetssökandes förväntade arbetslöshetstid, vad den arbetssökande behöver 

förbättra för att kunna öka sina jobbchanser samt nivåbedömningar på social 

kompetens, motivation och yrkeskompetens (se fråga 6, 8 och 9 i Bilaga 1 för 

frågeformuleringarna). 

Vanligast är att arbetsförmedlare tror att den arbetssökande kommer vara arbetslös i 

4–5 månader följt av 1–2 månader (se Tabell 1). Få arbetsförmedlare bedömer att 

den arbetssökande kommer vara i arbete inom mindre än en månad eller om 12 

månader eller längre. Tillsammans utgör bedömningar om att stå allra närmast och 

allra längst från arbetsmarknaden endast åtta procent av alla bedömningar om 

arbetslöshetstid. 

De vanligaste aspekter som arbetsförmedlaren anser att den arbetssökande behöver 

förbättra för att öka jobbchansen är förankring på arbetsmarknaden följt av 

jobbsökande samt kompetens inom det sökta yrket (se Tabell 1). Minst vanliga är 

bedömningarna om hälsa och kunskaper i svenska, som utgör sammanlagt nio 

procent av bedömningarna.  

 
15 Deltagare kom med på deltagarlistan när de påbörjade projektet. I flera fall har dock individer lagts till i 
efterhand på fel datum då listorna även användes som underlag om deltagarantal för ersättning från ESF-rådet. 
Dessa individer har tagits bort då det inte går att veta hur långt efter start de bedömdes av en arbetsförmedlare. 
16 I början fick arbetsförmedlare enkäter för varje deltagare som påbörjade projektet. Av budgetskäl begränsades 
så småningom enkätutskicken till arbetsförmedlarna till en slumpmässigt vald delmängd av projektdeltagarna, 
cirka 60 procent. 
17 Cirka 5 procent av alla deltagare deltog i etableringsuppdraget och skillnaderna i utbildningsnivå mellan de 
som bedöms av arbetsförmedlare och inte blir mindre när hänsyn inte tas till dem. 
18Känslighetsanalyser indikerar att resultaten i studien förblir ungefär desamma när hänsyn endast tas till de 
som var relativt nyinskrivna på arbetsförmedlingen, dessa diskuteras närmare i kommande avsnitt. 
19 Selektion som teoretiskt skulle kunna vara problematisk för studien skulle vara att individer som var särskilt 
lättbedömda för människor, jämfört med statistiska verktyg, föll bort, eller om arbetsförmedlare som var särskilt 
bra på att bedöma arbetssökande systematiskt föll bort. Detta skulle medföra att arbetsförmedlarnas 
träffsäkerhet skulle underskattas relativt det statistiska verktygets träffsäkerhet. Det finns inga indikationer på 
att individer vars arbetslöshetslängd varit jämförelsevis enkel för mänskliga bedömare att predicera skulle ha 
fallit bort. Det är också oklart vilken mekanism som skulle kunna ligga bakom ett sådant systematiskt bortfall. 
Vad gäller bortfall av särskilt träffsäkra arbetsförmedlare innebär det faktum att vissa kontor lade stor vikt på att 
bedömningar skulle göras att selektion i hög grad är på kontorsnivå snarare än arbetsförmedlarnivå, vilket 
ytterligare kan förväntas minska risken för problem med systematiskt bortfall. 
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För den arbetssökandes motivation, social kompetens och kompetens inom sökt yrke 

görs en nivåbedömning. Där bedöms nivån på en skala mellan 1 och 10, där 1 är allra 

sämst och 10 är allra bäst. Nivåbedömningarna på motivation och social kompetens 

är relativt höga med i genomsnitt lite över 7 på nivåskalan (se Tabell 1). Bedömningen 

av kompetens inom sökt yrke är aningen lägre. 

Tabell 1: Fördelning av arbetsförmedlarnas bedömningar 

Bedömning Andel 

Bedömd arbetslöshetstid utan fördjupat stöd  

1: Arb. < 1 mån (%) 2,5 

2: Arb. 1-3 mån (%) 31,6 

3: Arb. 4-5 mån (%) 36,7 

4: Arb, 6-11 mån (%) 23,2 

5: Arb. 12+ mån (%) 5,9 

Behöver förbättra för att öka möjligheter till arbete  

Förankring på arbetsmarknaden (%) 75,8 

Jobbsökande (%) 67,8 

Kompetens inom sökt yrke (%) 53,5 

Motivation (%) 21,9 

Svenska (%) 5,7 

Hälsa (%) 2,1 

Annat (%) 5,4 

Nivåbedömning (Skala 1-10)  

Motivation (medel) 7,4 

Social kompetens (medel) 7,2 

Kompetens inom sökt yrke (medel) 6,1 

Antal bedömda 3 232 

6 Data och tillvägagångsätt 

Att mäta träffsäkerhet handlar om att räkna andelen korrekta prediktioner, dvs. hur 

hög andel sanna positiva prediktioner respektive falska positiva prediktioner ett 

verktyg eller en person uppnår. Med andra ord, hur ofta en förutsägelse eller gissning 

om ett framtida utfall blir rätt respektive fel. Ett sätt att få till en rättvisande 

jämförelse mellan arbetsförmedlare och ett statistiskt verktyg är att prediktioner och 

utfall är definierade på samma sätt, samt att båda bedömer samma urval av 

arbetssökande. Det statistiska verktyget bör vara så prediktiv som möjligt samtidigt 

som den begränsas av samma restriktioner som arbetsförmedlaren.  

Medan arbetsförmedlaren endast kan predicera vilken av de fem avstånden till 

arbetsmarknaden är mest trolig, kan det statistiska verktyget skatta fem 
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sannolikheter vid ett och samma tillfälle och individ ─ en för varje avstånd till 

arbetsmarknaden. För att öka jämförbarheten och samtidigt göra så konservativa 

jämförelser som möjligt begränsas även det statistiska verktyget till en prediktion per 

individ. En jämförelse på samma villkor förutsätter också att det statistiska verktyget 

inte får möjlighet att ”lära” sig mer om en individ som ska bedömas än vad en 

arbetsförmedlare kunnat göra vid ett första möte, och tvärtom. Det betyder att ett 

lämpligt statistiskt verktyg inte får tränas fram och specificeras utifrån samma 

individer som den senare ska bedöma. Verktyget har annars fått möjlighet att 

anpassa bedömningar på ett sätt som en arbetsförmedlare som träffar en individ för 

första gången inte kunnat göra. Detta motiverar uppdelning av data i tre grupper; en 

träningsgrupp, en valideringsgrupp och en testgrupp. 

6.1 Att mäta träffsäkerhet 

Träffsäkerhet handlar om hur många gånger ett predicerat utfall stämmer överens 

med ett faktiskt utfall som är definierat på samma sätt. Hög träffsäkerhet innebär att 

en hög andel sanna prediktioner uppnås samtidigt som det är en liten andel falska 

prediktioner. Det vill säga att en förutsägelse eller gissning om att ett visst framtida 

utfall kommer ske ofta är rätt och sällan är fel. Ett sätt att visualisera andelen 

korrekta prediktioner är med hjälp av ROC-kurvor som plottar andelen sanna 

positiva prediktioner mot andelen falska positiva prediktioner.20 Denna studie 

använder inte ROC-kurvor per se, utan ROC-kurvans användning av area som ett sätt 

att visualisera och värdera träffsäkerhet.21  

Figur 1 visar hur slumpen fördelas mellan andelen sanna och falska positiva 

prediktioner. Linjen motsvarar alla punkter där det är lika stor sannolikhet att en 

prediktion är en sann postiv eller falsk positiv. Alla prediktioner som hamnar över 

linjen är bättre än slumpen och alla punkter under linjen är sämre. Ett sant positivt 

värde på 100 procent och ett falskt positivt värde på noll procent återfinns högst upp 

till vänster i figuren och är det bästa möjliga som kan uppnås. Det vill säga att alla 

prediktioner stämmer med det faktiska utfallet – exempelvis då ett statistiskt verktyg 

alltid gissar rätt.  

 
20 ROC-kurvor används för att avgöra den lämpligaste skärningspunkten för att definiera en dikotom, eller 0–1, 
variabel. Exempelvis var gränsen ska dras för att klassificera någon som virussjuk eller inte, eller riskerar bli 
långtidsarbetslös eller inte. Då ROC-kurvan redovisar fördelningen av sanna och falska positiva värden för alla 
möjliga gränser som kan dras, är ROC-kurvan ett visuellt hjälpmedel som underlättar för att välja vilken gräns 
som kommer ge största andelen korrekta diagnoser eller predicerade utfall.  
21 I denna studie studeras andelarna korrekta prediktioner för redan definierade variabler där gränser redan är 
beslutade. ROC-kurvan används här alltså inte som ett hjälpmedel för att besluta om den bästa 
gränsdragningen. Istället utnyttjas ROC-kurvan som visualiseringsverktyg av specifika bedömningspunkter, 
eller fördelningen av sanna och positiva prediktioner för en variabel med en redan definierad gräns. 
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Figur 1: Fördelning av slumpen över sanna och falska positiva prediktioner

 

6.2 Modellspecifikation 

Arbetsförmedlarnas bedömningar definieras utifrån enkätens utformning. 

Enkätfrågan om förväntad arbetslöshetstid är utformad så att ett av fem 

svarsalternativ om arbetslöshetstid kan väljas. Därför definieras också de faktiska 

utfallen på samma sätt.22 Arbetsförmedlaren kan vid ett och samma tillfälle göra en 

prediktion på arbetslöshetstid per individ, dvs. de kan välja vilken av de fem 

förväntade arbetslöshetstiderna som är mest trolig. Enkätfrågan är formulerad som 

en fråga om övergång till enbart arbete, men i studien behandlas även 

avaktualiseringar till studier eller av okänd orsak som övergångar till arbete.23 I 

studien kan därför övergång till arbete snarare tolkas som övergång till lyckat 

utfall.24,25 

Ett statistiskt verktyg baseras på en statistisk modell som formuleras för att skatta 

förväntad tid till arbete eller studier. De oberoende variablerna är huruvida individen 

har en funktionsnedsättning, är född i Sverige, har a-kassa, är kvinna, 

utbildningsnivå, inskrivningsmånad, ackumulerade antal dagar i tidigare 

 
22 Det första utfallet definieras som alla övergångar som sker i under 30 dagar, det andra är de som sker inom 
30–89 dagar, den tredje de inom 90–149 dagar, den fjärde de inom 150–329 dagar, och den sista de som sker 
efter 330 dagar eller mer. 
23 Avaktualisering innebär att den arbetssökande upphör att vara anmäld som arbetssökande på 
Arbetsförmedlingen. Detta kan exempelvis bero på att individen övergår till arbete, studier eller skrivs ut av 
annan känd eller okänd orsak.   
24 Övergångar till studier räknas som framgångsrika utfall då Ung Framtid hade som uttalat mål att öka 
övergångarna till arbete och reguljär utbildning. Avaktualiseringar av okänd orsak antas i denna studie också 
vara framgångsrika utfall då tidigare undersökning av koden visade att 50 procent av alla okända 
avaktualiseringar var övergångar till arbete (se Arbetsförmedlingen, 2012). 
25 Känslighetsanalyser som refereras till i resultatavsnittet visar att resultaten påverkas ytterst lite av att 
använda endast övergång till arbete kontra övergång till arbete tillsammans med övergångar till studier och 
avaktualiseringar av okänd orsak.  
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inskrivningstider, dagar i aktuell inskrivningstid innan projektstart, den lokala 

ungdomsarbetslösheten samt kontorsfixa effekter.26,27 

Modellen specificeras nedan: 

E(𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑)= 𝛼+ 𝛽X 

För att skapa en rättvis jämförelse behöver svaren från det statistiska verktyget 

anpassas till förutsättningarna som ges av enkäten och arbetsförmedlarnas svar. Det 

statistiska verktyget kan till skillnad mot arbetsförmedlaren vid ett och samma 

tillfälle skatta en sannolikhet för alla fem avstånd till arbetsmarknaden för varje 

individ. För att skapa en så rättvis jämförelse som möjligt behöver även det statistiska 

verktyget begränsas till en prediktion per individ, uppdelat på samma kategorier som 

i enkäten (se Tabell 1).  

Ett sätt att uppnå detta är att först för varje individ skatta ett exakt förväntat antal 

arbetslöshetsdagar utifrån deras egenskaper och därefter klassificera dessa som en av 

de fem predicerade arbetslöshetstidskategorierna. Med en OLS-regression på 

arbetslöshetstid (i kontinuerlig form) kan individernas predicerade arbetslöshetstider 

samlas in och därefter fördelas mellan en av de fem grupperna: ju högre antal 

skattade dagar, desto högre arbetslöshetskategori.28,29 Hur stora grupperna för de 

predicerade arbetslöshetstiderna är bestäms av storleken på grupperna för de 

faktiska utfallen i samma dataset. Om exempelvis åtta procent av alla får ett faktiskt 

utfall till arbete inom en månad, klassificeras de nio procent av observationerna med 

lägst antal predicerade arbetslöshetsdagar till denna prediktion (se figur B1 i Bilaga 4 

för hela fördelningen av de faktiska utfallen).  

6.3 Gruppindelning av data 

För att uppnå villkoren där det statistiska verktyget får möjlighet att bli så bra som 

möjligt utan att den specificeras utifrån individerna den till slut ska testa delas data 

upp i tre grupper, en tränings-, en validerings- och en testgrupp.  

Testgruppen är den grupp vilken den slutliga analysen – och rapportens resultat om 

träffsäkerhet – baseras på. Individerna som ingår har bedömts av arbetsförmedlare 

inom tio dagar från start varför en jämförelse mellan arbetsförmedlare och ett 

statistisk verktygs prediktioner på samma individer och villkor är möjlig. Efter att det 

statistiska verktyget har använts på denna grupp har modellspecifikationen inte 

ändrats.  

 
26 Kontors fixa effekter har lagts till på grund av den stora variationen i svarsfrekvens på kontorsnivå.  
27 Val av relevanta variabler har sin utgångspunkt i det nuvarande bedömningsstödet samt en Stepwise 
regression ansats för att avgöra vilka variabler som är relevanta för just den här målgruppen.  
28 Individer utan någon avaktualseringskod antas ha en arbetslöshetstidslängd som slutar när datauttaget för 
studien göra, dvs. den 3:e februari 2020. Längsta arbetslöshetstidslängd sträcker sig i 1438 dagar. Dessa 
individer klassificeras därför per automatik i gruppen som är arbetslös i 12 månader eller längre. 
29 Metoden som först testades var att skatta värden på 5 logit modeller, en för varje utfallskategori i 
dummyvariabel form och individ. Tanken var sedan att klassificera det högsta värdet av de 5 som 1 och övriga 0. 
Med den starka övervikten på långtidsarbetslöshet fick vissa förväntade arbetslöshetstidskategorier inga 
observationer och därför användes inte denna metod.  
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Då modellspecifikation inte ändras efter att den använts på testgruppen behöver hur 

applicerbar den är på testgruppen tidigare ha validerats på en identisk grupp. Av de 

individer som bedömdes av arbetsförmedlare inom 10 dagar slumpades cirka en 

tredjedel till att utgöra en valideringsgrupp. Valideringsgruppen är den gruppen på 

vilken verktygets träffsäkerhet undersöks under analysprocessen. Valideringsdatat 

kommer från samma population som testdatat, vilket medför att verktygets 

träffsäkerhet på denna grupp ger tillförlitlig information om förväntad träffsäkerhet 

när den slutligen tillämpas på den identiska testgruppen. Om verktyget inte presterar 

väl på valideringsgruppen kan modellspecifikationen fortfarande modifieras oändligt 

många gånger.  

Träningsgruppen är observationer på vilka en bra modellspecifikation utvecklas. En 

statistisk modell specificeras utifrån ett stort antal individer som är någorlunda lika 

de som till slut ska studeras. Träningsdatats syfte är att ligga till grund för ett 

statistiskt verktyg som är så träffsäker som möjligt på testdatat, där både 

träningsdatats storlek och dess likhet med testdatat är viktiga egenskaper. 

Träningsgruppen behöver dock inte vara identisk med testgruppen. 

Då antalet individer som bedöms av arbetsförmedlare inom specificerad tid redan är 

begränsad, februari 2016 till mars 2017, används bortfallet och de som inte uppfyller 

kraven för test- och valideringsgrupperna som träningsdata. Träningsgruppen utökas 

ytterligare genom att även inkludera de som deltog i projektet en tid efter att 

enkätutskicksperioden tog slut i mars 2017, fram till slutet av 2017. Då de alla tillhör 

målgruppen för projektet anses de vara tillräckligt lika testgruppen för att vara 

träningsgrupp, och att valideringsgruppen finns innebär att systematiska skillnader 

hanteras. Detta genom att modellen kan ändras i träningsdatat oändligt många 

gånger tills den passar valideringsgruppen. När den passar valideringsgruppen kan 

den antas passa testgruppen. Totalt utgörs tränings-, validerings- och testgrupperna 

av 6737, 1188 respektive 1950 individer (se Tabell B1 i Bilaga 3).30 Som väntat skiljer 

sig träningsgruppen från de andra grupperna i vissa avseenden särskilt vad gäller 

fördelningen mellan geografiska områden och antalet dagar i aktuell 

inskrivningstid.31 Validerings- och testgrupperna är väldigt snarlika varandra men 

visar ändå små och statistiskt signifikanta skillnader i vissa dimensioner såsom 

könsfördelningen och födelseland. Dessa skillnader bedöms dock vara små och 

därmed inte ett problem. De tre grupperna är dock alla lika varandra vad gäller 

fördelning på de faktiska utfallen.  

 
30 Deltagare i Etableringsuppdraget exkluderas i träffsäkerhetsanalyserna då så få bedömdes av 
arbetsförmedlare. 
31 Arbetslöshetsepisoderna är mycket kortare för de som började i perioden efter enkätutskicken avslutades 
vilket är i linje med det stärkta arbetsmarknadsläget under den perioden.  



Träffsäkerhet i bedömningen av arbetssökande 
 

Resultat och fördjupning 

 
 
 
 
 

20 

7 Resultat och fördjupning 

7.1 Det statistiska verktyget är tydligt bättre än 
arbetsförmedlaren på att förutsäga långtidsarbetslöshet 

Figur 2 plottar de sanna och falska positiva värdena för alla fem definierade tider till 

arbete för arbetsförmedlarens och det statistiska verktygets prediktioner. Exempelvis 

visar punkt fem andelen gånger arbetsförmedlare eller det statistiska verktyget 

predicerat att en individ kommer vara arbetslös i 12 månader eller längre och faktiskt 

blivit det (andelen sanna positiva prediktioner), samt andelen gånger de predicerat 

detta men haft fel (andelen falska positiva prediktioner).32  

Figur 2: Det statistiska verktygets och arbetsförmedlarnas prediktioner och faktiska utfall  

 
              * (1) Arb. < 1 mån (2) Arb. 1-3 mån (3) Arb. 4-5 mån (4) Arb. 6-11 mån (5) Arb. 12+ mån 

 

Figur 2 visar överlag svag träffsäkerhet för arbetsförmedlarnas prediktioner. Utfall 2, 

eller övergång till arbete inom 1–3 månader, uppnår den största andelen sanna 

positiva prediktioner på cirka 40 procent men uppnår också 30 procent falska 

positiva prediktioner. Arbetsförmedlarnas prediktioner till utfall 3, eller utfall till 

arbete inom 4–5 månader, presterar på nivå med slumpen. Prediktionerna till 

utfallen allra närmast och allra längst från arbetsmarknaden, dvs. är i arbete inom 

mindre än 30 dagar respektive är i arbete efter 12 månader eller mer, utfall 1 

respektive utfall 5, uppnår inte mer än tio procent korrekta positiva prediktioner.  

 
32 I alla beräkningar räknas övergångar till studier och avaktualiseringar av okänd orsak också som övergångar 
till arbete. Se figurer B1 och B2 i Bilaga 6 för en känslighetsanalys över skillnaderna mellan att inkludera och 
inte inkludera avaktualiseringar till studier och av okänd orsak som framgångsrika utfall. Resultaten påverkas 
ytterst lite av att använda denna expanderade definition av övergång till arbete. 
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Figuren visar även andelen sanna och falska positiva prediktioner som det statistiska 

verktyget uppnår.33 Verktyget uppnår särskilt stark träffsäkerhet för utfall 5, dvs. de 

som antas stå längst från arbetsmarknaden och även faktiskt får längst tid i 

arbetslöshet. För dessa uppnås ett sant positivt värde på nästan 60 procent och ett 

falskt positivt värde på så lågt som cirka 15. Prediktionerna för de andra avstånden 

till arbetsmarknaden är dock betydligt svagare. 

Det statistiska verktyget presterar alltså betydligt bättre vad gäller prediktioner om 

långtidsarbetslöshet. För de andra avstånden till arbetsmarknaden är det dock 

svårare att avgöra. Ibland har exempelvis arbetsförmedlaren högre andel sanna 

positiva prediktioner än det statistiska verktyget, exempelvis till utfall 2, men då 

också högre andel falska positiva prediktioner. Resultaten kvarstår när analysen 

begränsas till individer som var relativt nyinskrivna på Arbetsförmedlingen vid 

projektstart och därmed ännu svårare för det statistiska verktyget att predicera utfall 

för.34 

7.2 Inkludering av arbetsförmedlares bedömningar i det 
statistiska verktyget förbättrar inte verktygets träffsäkerhet 

Att ett statistiskt verktyg gör mer träffsäkra prediktioner än arbetsförmedlare 

utesluter inte att verktygets träffsäkerhet kan göras ännu bättre genom att inkludera 

arbetsförmedlares bedömningar. I detta delavsnitt redovisas träffsäkerheten som 

uppnås när faktorerna arbetsförmedlare angivit som viktiga för ökade jobbchanser, 

deras nivåbedömningar samt bedömningar om förväntad arbetslöshetstid inkluderas 

i det statistiska verktyget.  

För att kunna besvara frågan inkluderas först enkätuppgifterna om 

arbetsförmedlarnas bedömningar om vad den arbetssökande behöver förbättra för 

okade jobbchanser samt deras nivåbedömningar på de arbetssökandes motivation, 

social kompetens och kompetens inom sökt yrke. Sedan undersöks vad som händer 

när enkätuppgifterna om deras bedömningar om arbetslöshetstid inkluderas i det 

statistiska verktyget. Resultaten redovisas i Figur 3a och 3b. 

 

 

 

 

 
33 Det statistiska verktygets prediktioner för träningsgruppen liknar de för valideringsgruppen, och både det 
statistiska verktygets och arbetsförmedlarnas prediktioner i valideringsgruppen liknar de för testgruppen (se 
figurerna i Bilaga 5 för en visualisering av jämförelserna).  
34 Figurer B4 och B5 i Bilaga 6 visar liten skillnad när endast personer som varit inskrivna i 90 och sedan 30 
dagar inkluderas.  
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Figur 3a: Det statistiska verktygets prediktioner och faktiska utfall med och utan arbetsförmedlares 

bedömningar om faktorer som behöver förbättras för ökade jobbchanser samt nivåbedömningar av 

ett antal förmågor. 

 
               * (1) Arb. < 1 mån (2) Arb. 1-3 mån (3) Arb. 4-5 mån (4) Arb. 6-11 mån (5) Arb. 12+ mån 

 

Figur 3b: Det statistiska verktygets prediktioner och faktiska utfall med och utan 

arbetsförmedlarnas bedömningar om arbetslöshetstid. 

 
               * (1) Arb. < 1 mån (2) Arb. 1-3 mån (3) Arb. 4-5 mån (4) Arb. 6-11 mån (5) Arb. 12+ mån 
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Figur 3a och 3b visar det statistiska verktygets prediktioner med och utan 

arbetsförmedlarnas olika bedömningar. Den första serien i Figur 3a visar det 

ursprungliga verktygets prediktioner, den andra inkluderar bedömningarna om vad 

som behöver förbättras för ökade jobbchanser och den tredje inkluderar även de tre 

nivåbedömningarna. Figur 3b jämför det ursprungliga verktyget med när den utökas 

till att inkludera arbetsförmedlarnas bedömningar om arbetslöshetstid. Alla punkter i 

de två figurerna är nästan identiska med det ursprungliga verktygets.35 Detta 

indikerar att arbetsförmedlarnas bedömningar vad gäller de faktorer som inkluderats 

i enkäten inte tillför något till det statistiska verktyget i den här studien.  

Överlag tycks faktorerna som bedöms som viktiga av arbetsförmedlare, och som ryms 

inom ramen för denna studie, inte påverka träffsäkerheten i bedömningen om 

arbetslöshetstid. Möjliga förklaringar är att de helt enkelt inte spelar roll, att viktiga 

faktorer för målgruppen inte fångats upp av enkäten eller att det som är viktigt är 

sådant som arbetsförmedlaren ser och erfar i en mötessituation men inte kan 

dokumentera. Den sistnämnda förklaringen verkar dock kunna uteslutas som en 

generell förklaring då arbetsförmedlarnas bedömningar om arbetslöshetstid borde ha 

fångat upp detta och därmed lett till en större skillnad mellan linjerna i figur 3b. 

7.3 Inget stöd för framtida insamling av flera av uppgifterna, 
öppen fråga om insamling av andra 

En förståelse av vad arbetsförmedlare utgår ifrån i sina bedömningar om 

arbetslöshetstid kan vara en pusselbit i att förstå varför arbetsförmedlares 

bedömningar inte presterar bättre. Frågor som uppstår är om det finns ett samband 

mellan å ena sidan nivåbedömningarna och förbättringsfaktorerna som identifieras i 

studien, och å andra sidan arbetslöshetstiderna, både de bedömda och de faktiska.36  

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Den tredje linjen, den där både behov av förbättring och nivå inkluderas i modellen, ser något annorlunda mot 
de andra. Detta beror på att andelen falska negativa prediktioner för utfall 3 är aningen större än för utfall 5, 
vilket den inte är för de andra modellspecifikationerna. 
36 Då fördjupningen begränsas till de faktorer som identifierats som viktiga i enkäten är det möjligt att det finns 
andra faktorer som är viktiga men som inte ryms inom ramen för studien. 
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Figur 4a: Fördelningen av svar om vad den arbetssökande behöver förbättra för att närma sig 

arbetsmarknaden över bedömd tid i arbetslöshet.37 

 

 

Figur 4b: Fördelningen av svar om vad den arbetssökande behöver förbättra för att närma sig 

arbetsmarknaden över faktisk tid i arbetslöshet. 

 

Figur 4a och 4b redovisar fördelningen av de bedömda förbättringsfaktorerna över de 

bedömda respektive faktiska arbetslöshetstiderna. De vanligaste identifierade 

faktorer i behov av förbättring är förankring på arbetsmarknaden följt av 

jobbsökande och kompetens inom det sökta yrket. Andelen som bedöms behöva 

 
37 Alla deltagare som bedömts av arbetsförmedlare ingår här till skillnad mot i träffsäkerhet analysen där 
deltagare i etableringsuppdraget inte ingår. 
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förbättras i de här avseendena stiger för varje bedömt avstånd till arbetsmarknaden 

enligt figur 4a. Sambanden med det bedömda avståndet är dock inte statistiskt 

signifikanta (se kolumn 3 i Tabell B1 i Bilaga 7). Förutom för bedömningen ”behov av 

stärkt förankring på arbetsmarknaden”, har inte heller dessa bedömningar något 

statistiskt signifikant samband med faktiskt utfall (se kolumn 5 i Tabell B1 i Bilaga 7). 

Sambanden är svaga redan innan hänsyn tas till bakgrundsegenskaper hos individen 

och påverkas inte när dessa läggs till.38 En möjlig förklaring hade annars varit att de 

svaga sambanden handlade om att bakgrundskarakteristika, som exempelvis 

individens utbildningsnivå, fångade upp effekterna av dessa annars icke-

observerbara faktorer (se Caliendo m.fl., 2017). Då detta inte sker är mer troliga 

förklaringar för bristen på samband antingen kvaliteten i bedömningarna eller att 

frågeformuleringarna helt enkelt inte mäter egenskaperna som önskat.  

Bedömningarna om huruvida individen behöver förbättra sin motivation och särskilt 

behöver förbättra sin svenska och hälsa har mycket starka samband med bedömd och 

faktisk arbetslöshetstid (se kolumn 3 och 5 i Tabell B1 i Bilaga 7). Figur 4a och 4b 

indikerar dock att det sker relativt sällan att någon bedöms behöva förbättras i något 

av de här avseendena, särskilt vad gäller de två sistnämnda egenskaperna. De 

grupper där dessa egenskaper utgör en stor andel är generellt små.  

Att egenskaperna med särskilt starka samband med det studerade utfallet inte 

påverkar den sammantagna träffsäkerheten i verktyget kan bero på hur sällan 

individerna som studeras bedöms behöva förbättra dem. Det vill säga, bland unga 

arbetssökande där många står relativt nära arbetsmarknaden är det få som 

exempelvis har problem med hälsa och språkkunskaper. Att resultaten inte är 

självklart generaliserbara till andra grupper av arbetssökande medför ett behov av 

försiktighet i tolkningen av resultaten i detta avsnitt. Därmed behövs även 

försiktighet i rekommendationer som ges kring värdet av insamling av ytterligare 

uppgifter. 

7.4 Det statistiska verktyget begränsas till fördel för människan 

Tidigare studier har tydligt indikerat att människor har svårt i bedömningssituationer 

som liknar de som beskrivs i denna studie. Av denna anledning görs 

träffsäkerhetsjämförelserna i rapporten under kriterier som ska vara så förmånliga 

som möjligt för människan. Om människan har svårt att prestera relativt det 

statistiska verktyget under dessa förhållanden är det osannolikt att den får lättare 

under svårare sådana. För att kunna uppnå detta görs allt för att kunna säkra 

konservativa jämförelser mellan ett statistiskt verktyg och arbetsförmedlare.  

Konservativa jämförelser innebär att restriktioner har satts på verktyget som gör att 

förutsättningarna för det statistiska verktyget och arbetsförmedlarna är så lika som 

möjligt. Det statistiska verktyget utnyttjar alltså inte sin fulla potential. Samtidigt 

 
38En jämförelse av kolumner 2 och 4, utan bakgrundsegenskaper, med kolumn 3 respektive 5, med 
bakgrundsegenskaper, i Tabell B1 i Bilaga 7 visar att koefficienterna förändras ytterst lite när 
bakgrundsegenskaperna läggs till i modellen.  
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speglar enkätsvaren de förhållanden och överväganden som görs vid vilken 

arbetsmarknadspolitisk bedömning som helst i ordinarie verksamhet. 

Arbetsförmedlarna har alltså haft fullgoda förutsättningar att göra en bedömning 

som är minst lika bra som en i ordinarie verksamhet. 

En faktor som skulle tala emot att jämförelserna som görs är konservativa är om 

enkätsvaren baseras på förutsättningar som försvårar eller omöjliggör för en bra 

arbetsmarknadspolitisk bedömning. Att enkätfrågorna besvaras utifrån startmötet i 

samband med projektstart och pågick i cirka en timme innebär att alla 

förutsättningar har funnits för en minst lika gedigen bedömning som i ordinarie 

verksamhet. 

En annan aspekt som skulle kunna tala emot att en konservativ jämförelse görs är om 

arbetsförmedlarna som ingick i studien systematiskt gjorde sämre bedömningar än 

de i ordinarie verksamhet.39 Exempelvis anställdes flera nya medarbetare för att 

arbeta i Ung Framtid. Huruvida detta var ett problem undersöktes genom att 

exkludera bedömningarna som gjordes av nyanställda.  

7.4.1 Även det enkla statistiska verktyget uppnår hög träffsäkerhet när det 

inte begränsas 

Det enkla statistiska verktyget i denna studie uppnår i sin fulla potential liknande 

träffsäkerheter som uppnås av andra verktyg, såsom det AI-inspirerade 

bedömningsverktyget i Kundval rusta och matcha (KROM). När samma gränser dras, 

nämligen att 57 procent av observationerna med högst antal inskrivningsdagar 

klassificeras som långtidsarbetslösa, uppnår verktyget i denna studie en träffsäkerhet 

på 66 procent, medan KROM-verktyget uppnår en på 68 procent (se 

Arbetsförmedlingen, 2021a). Ett mer utvecklat statistiskt verktyg än den som använts 

i denna studie uppnår en träffsäkerhet på 74 procent när samma gränsdragning görs 

(Se Arbetsförmedlingen, 2021b).40,41 Även ett enkelt statistiskt verktyg kan alltså 

uppnå en god träffsäkerhet, även om det finns utrymme att förbättra och utveckla 

träffsäkerheten.  

7.4.2 Resultaten stabila när nyanställda arbetsförmedlare exkluderas   

Figur 5 visar att exkludering av bedömningarna som gjordes av nyanställda, 

definierade som anställd på Arbetsförmedlingen i under 6 och 12 månader, inte 

påverkar resultaten. Alltså finns ingen evidens för att skillnader i erfarenhet skapade 

skillnader i bedömningarnas kvalitet.42 Inte heller finns evidens för att Ung Framtid 

förmedlarna bedömde systematiskt olika än förmedlare i ordinarie verksamhet av 

 
39 Bättre bedömningar skulle inte skapa problem för målet med att göra konservativa jämförelser. De skulle 
förbättra arbetsförmedlarnas träffsäkerhet gentemot det statistiska verktyget. 
40 Det verktyget är mer utvecklat än den som används i denna studie, även om den är mindre avancerad än den 
AI-inspirerade som används i KROM. Den inkluderar flera olika kombinationer av egenskaper, så kallade 
interaktionstermer. Exempelvis tillåter den individers födelseland att koppla till arbetslöshetstid olika beroende 
på deras kön. Det statistiska verktyget i denna rapport tar också hänsyn till individens födelseland och kön, men 
inte effekten av kombinationen.   
41 Modellen tränas upp på en slumpmässigt utvald delmängd av sökandestocken under 2018. 
42 Resultatet är i linje med studier som visar att erfarenhet och utbildningsnivå hos bedömaren i genomsnitt inte 
förbättrar prediktioner om mänskligt beteende (Se exempelvis Highouse, 2008, Grove m.fl., 2000 och Camerer 
och Johnsson, 1991). 
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andra skäl. För mer detaljerad information om hur arbetsförmedlarna i Ung Framtid 

skiljde sig från de i ordinarie verksamhet har en detaljerad analys gjorts för ett urval 

av förmedlare (vid totalt åtta kontor). För detta mindre urval jämförs om det finns 

skillnader i observerbara egenskaper (exempelvis ålder, kön och erfarenhet) mellan 

de två grupperna. Resultaten visar att det inte finns några skillnader i observerbara 

egenskaper mellan de två grupperna av förmedlare. 

Figur 5: Känslighetsanalys där nyanställda arbetsförmedlares bedömningar exkluderas och jämförs 

med när alla bedömningar som gjordes inom 10 dagar finns med. Två definitioner av nyanställd, de 

som varit arbetsförmedlare i under 6 och 12 månader. 

  

               * (1) Arb. < 1 mån (2) Arb. 1-3 mån (3) Arb. 4-5 mån (4) Arb. 6-11 mån (5) Arb. 12+ mån 

 

7.4.3 Resultaten stabila för när Arbetsförmedlaren gjorde sin bedömning 

och hur många bedömningar arbetsförmedlaren gjorde samma dag 

Ytterligare ett potentiellt scenario som skulle kunna tala emot att en konservativ 

jämförelse uppnåtts är om arbetsförmedlarna inte mindes detaljer om de 

arbetssökande eller själva individerna i fråga vid svarstillfället. Att arbetsförmedlarna 

enligt instruktion fick två veckor på sig att besvara enkäterna, innan påminnelser 

skickades, skulle kunna ge upphov till sådana problem. Dessutom skulle problemet 

ha blivit ännu större i de fall arbetsförmedlarna bedömde flera personer på samma 

dag. Det sistnämnda problemet motverkades något av att arbetsförmedlare hade som 

uppgift att fylla i deltagarnas mejladresser för att aktivera utskick av deltagarenkäten. 

Att kunna fylla i mejladresser skulle kräva att deltagarens akt, med övriga uppgifter, 

var öppna. Ett test för att se om det här kan ha varit ett problem är att endast titta på 

enkätsvar som besvarades på samma dag som startmötet samt de där 

arbetsförmedlaren endast bedömde en individ den dagen. Resultaten sammanfattas i 

Figur 6. 
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Figur 6: Känslighetsanalys över exkludering av bedömningar som gjordes efter mer än 1 dag och 

exkludering av bedömningar som gjordes efter mer än 1 dag samt där arbetsförmedlaren bedömde 

fler än 1 individ den dagen, jämfört med alla bedömningar som görs inom 10 dagar. 

  
               * (1) Arb. < 1 mån (2) Arb. 1-3 mån (3) Arb. 4-5 mån (4) Arb. 6-11 mån (5) Arb. 12+ mån 

 

Figur 6 visar på ytterst små skillnader mellan att ha bedömts inom tio dagar och 

samma dag. Att resultaten inte påverkas nämnvärt av restriktionen indikerar att 

arbetsförmedlaren med största sannolikhet kommer ihåg individerna och detaljerna 

från mötet även vid tio-dagars gränsen. Resultaten tycks påverkas aningen mer när 

endast deltagare som bedömdes inom en dag och av arbetsförmedlare som hade 

bedömt endast en individ den dagen inkluderas. Att träffsäkerheten försämras något 

för några av avstånden till arbetsmarknaden talar dock snarare för att det beror på en 

minskning av antalet observationer än att arbetsförmedlare inte visste vem exakt de 

besvarade enkätfrågorna om.  

7.4.4 Att det statistiska verktygets förutsättningar i ett avseende varit 

ovanligt bra bedöms inte påverka resultaten 

Konservativa jämförelser uppnås genom att begränsa det statistiska verktyget på alla 

sätt och vis för jämförbarhetens skull. I tidigare avsnitt beskrivs hur det statistiska 

verktyget begränsas för att uppfylla kravet på en prediktion per individ, på samma 

sätt som arbetsförmedlaren.  

Ett avseende där verktyget dock inte begränsas lika mycket som den skulle kunnat är 

genom populationen det statistiska verktyget tränas fram på. Ofta kan ett statistiskt 

verktyg bara tränas fram på historiska data. I detta fall hade en delmängd av 

målgruppen inte bedömts av arbetsförmedlare och kunde därför utgöra en bra 

träningsgrupp. Detta var idealiskt för att träna fram en för gruppen passande 

modellspecifikation men försvagar antagandet om att jämförelsen som gjorts är 
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konservativ. Verktyget har alltså fått förutsättningar som sällan kan ges vid 

användning av ett statistiskt verktyg inom Arbetsförmedlingen. Träningsdata och 

testdatas exakta överrensstämmelse har dock tidigare visats vara av begränsad vikt 

för träffsäkerheten i statistiska verktyg (se Arbetsförmedlingen, 2021b). Därför 

bedöms detta inte allvarligt skada studiens validitet. 

7.4.5 Effekten av projektet bedöms inte påverka resultaten 

En aspekt som behöver diskuteras innan slutsatser kan dras är huruvida insatserna i 

projektet på ett avgörande sätt ändrat arbetslöshetstider och därmed försvårat 

prediktion av arbetssökande. Att prediktioner inte stämmer överens med utfall kan 

ha med kvaliteten på prediktionerna att göra, men kan också bero på att insatserna 

haft önskad effekt, dvs. kortat arbetslöshetstiderna. Analysen bygger på en enkätfråga 

som är formulerad så att arbetsförmedlaren bedömer vad den förväntade tiden i 

arbetslöshet kommer vara givet att den arbetssökande inte skulle få fördjupat stöd. 

Preliminära resultat från en effektutvärdering av Ung Framtid visar på svagt positiva 

effekter från insatsen. Att det är fler arbetssökande som får faktiska 

arbetslöshetstider som är längre än de prediceras få tyder på att detta inte är ett 

övergripande problem för slutsatserna i studien (jämför de predicerade och faktiska 

utfallen som redovisas i Tabell B1 i Bilaga 3).43 

Känslighetsanalyserna stödjer till största del antagandet att jämförelsen som görs är 

konservativ. Modellen begränsas samtidigt som arbetsförmedlarna hade alla 

förutsättningar att uppnå minst lika bra träffsäkerhet som arbetsförmedlare i 

ordinarie verksamhet hade gjort. Att enkätfrågorna dessutom formulerades i samråd 

med arbetsförmedlare tyder på att de speglar vad arbetsförmedlare tycker är viktigt 

när de bedömer arbetssökande. 

8 Avslutande diskussion 

Denna studie är ett exempel på en empirisk jämförelse av arbetsförmedlare med ett 

statistiskt bedömningsverktyg. Den ger stöd till befintliga studier om att 

arbetsförmedlare inte gör bättre bedömningar av förväntad arbetslöshetstid, även när 

den studerade gruppen saknar viktig historik och när det statistiska verktyget är 

relativt enkel och begränsad. Tvärtom tyder resultaten på att statistiska 

bedömningsverktyg kan bidra till förbättrad träffsäkerhet i bedömning av risk för 

långtidsarbetslöshet hos arbetssökande. Inte heller finner studien tydligt stöd för att 

det statistiska verktygets träffsäkerhet förbättras med inkludering av 

arbetsförmedlares bedömningar– varken deras bedömningar om förväntad 

arbetslöshetstid eller förutsättningar som behöver förbättras för ökade jobbchanser. 

Dock behöver resultaten tolkas med försiktighet då studien varken är uttömmande 

 
43 Tabellen visar att endast 4,5 procent bedöms få en arbetslöshetstid på 12 månader eller längre medan hela 26 
procent faktiskt får det. 
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eller resultaten nödvändigtvis generaliserbara till andra grupper än unga 

arbetssökande.  

Det enkla statistiska verktyget kommer långt i bedömningen av arbetssökande. I sin 

fulla potential uppnår den en träffsäkerhet på 66 procent medan andra mer 

utvecklade verktyg har visats uppnå upp till 74 procents träffsäkerhet. Statistiska 

verktyg kan alltså förbättras genom modellutveckling. Att det förekommer 

tillfälligheter och oförutsägbara händelser som påverkar arbetslöshetstiden innebär 

dock att statistiska verktyg även i framtiden inte kommer uppnå träffsäkerheter på 

100 procent. System och arbetssätt behöver därför utformas för att kunna ta höjd för 

att det alltid kommer finnas en viss grad av osäkerhet i handläggningen. 

8.1 Även enkla statistiska bedömningsverktyg kan i utmanande 
situationer bidra till att bättre förutsäga långtidsarbetslöshet  

Resultaten är intressanta för det befintliga kunskapsläget i och med att frågan– 

bedömningar av arbetslöshetslängd– inte är väl undersökt på detta sätt tidigare. 

Trovärdigheten i tolkningen att ett statistiskt verktyg kan bidra till ökad träffsäkerhet 

stärks av att resultaten uppnåtts trots en för det statistiska verktyget särskilt 

utmanande situation med ungas begränsade arbetslöshetshistorik. Dessutom är 

modellspecifikationen relativt enkel och jämförelserna konservativa då det statistiska 

verktyget begränsas för jämförbarhetens skull. Det vill säga, modellens fulla potential 

utnyttjas inte. Det kan antas att det statistiska verktygets träffsäkerhet förbättras för 

grupper av arbetssökande där det finns mer historik och när modellens fulla potential 

används.  

8.2 Träffsäkerheten i det statistiska verktyget förbättras inte av 
att arbetsförmedlarnas bedömningar inkluderas, dock kan 
generella slutsatser om mervärdet av insamling av 
ytterligare uppgifter inte dras 

De faktorer som bedöms som viktiga av arbetsförmedlare, och som finns med i 

studien, tycks inte tillföra något till det statistiska verktyget. Vissa uppgifter visar 

dock på signifikanta samband med bedömda och faktiska utfall även fast de inte ger 

utslag på verktyget. Detta lyfter frågor om både resultatens generaliserbarhet och om 

hur uttömmande studien är. 

Den snäva målgruppen som projektet riktar sig till lyfter frågor om huruvida 

resultaten kan generaliseras till andra grupper av arbetssökande. Att bedömas ha en 

begränsad nivå på svenska och nedsatt hälsa, faktorer i studien med särskilt starka 

samband med de bedömda och faktiska arbetslöshetstiderna, är inte särskilt vanligt 

hos den studerade gruppen. Detta trots dokumenterad kunskap om att dessa är 

vanligt förekommande problem bland andra grupper av arbetssökande. Den 

begränsade generaliserbarheten medför att studiens resultat inom detta område bör 

tolkas med försiktighet.  
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I tillägg kan det finnas ytterligare faktorer som är viktiga att samla in men som inte 

fångas inom ramen för studien. Resultaten säger inte heller något om värdet av 

insamling av andra uppgifter utöver de som baseras på arbetsförmedlares 

bedömningar. Exempelvis kan slutsatser inte dras om behov av insamling av 

uppgifter som saknas i Arbetsförmedlingens register eller som samlas in från de 

arbetssökande. 

8.3 Statistiska bedömningsverktyg bör kunna ha en roll i att 
förbättra arbetsförmedlares bedömningar  

Det kommer alltid finnas behov av att människor gör kompletterande bedömningar. 

Data kommer inte alltid lyckas fånga upp alla viktiga aspekter bakom en specifik 

individs behov. Dessutom kommer ett välfungerande statistiskt bedömningsverktyg 

ta tid att utveckla. Därför är kunskap om hur arbetsförmedlares träffsäkerhet kan 

förbättras viktig. Exempelvis behövs mer kunskap om vilka faktorer arbetsförmedlare 

bör fokusera på vid en bedömning samt hur bedömningar kan bli konsekventa. Ett 

statistiskt verktyg kan vara viktigt i processen att ta reda på detta. 

8.4 Automatisering av delar av bedömningen har potential att 
frigöra dyrbar tid hos redan hårt belastade arbetsförmedlare, 
även i utmanande situationer 

Arbetsmarknadspolitisk bedömning av arbetssökandes stödbehov är ett viktigt 

verktyg för effektiv allokering av arbetsmarknadspolitiska insatser. Den som är i 

behov av stöd ska få det, samtidigt som individer som på egen hand kan söka och 

hitta arbete inte ska låsas in i onödiga insatser. Statistisk profilering kan vara ett bra 

sätt att öka träffsäkerheten, likvärdigheten och rättssäkerheten i myndighetens 

bedömning av arbetssökande. Resultaten i den här studien visar att statistiska 

bedömningsverktyg kan prestera bra och bidra till ökad träffsäkerhet i bedömningen 

av förväntad arbetslöshetstid även i utmanande situationer. Att en enkel 

modellspecifikation uppnår en högre träffsäkerhet än arbetsförmedlare innebär 

dessutom att vinsterna finns relativt nära till hands.  

En viktig implikation av resultaten är att det är bra att nyttja prediktionsförmågan 

hos statistiska verktyg. Statistiska verktyg kan både öka träffsäkerheten och spara tid 

för arbetsförmedlare. Det statistiska verktyget kan bedöma förväntad arbetslöshetstid 

men kan till skillnad mot arbetsförmedlaren inte utföra komplexa 

handläggningsmoment såsom att motivera eller lotsa arbetssökande. Inte heller kan 

det statistiska verktyget stötta den sökande i att navigera bland olika 

arbetsmarknadspolitiska insatser, eller att fatta och dokumentera beslut i enlighet 

med det arbetsmarknadspolitiska regelverket. Bedömningen av risk för 

långtidsarbetslöshet är endast ett av många arbetsmoment som åligger 

arbetsförmedlaren i kontakten med arbetssökande.  

Arbetsförmedlaren tvingas redan idag till hårda prioriteringar för att hinna med alla 

moment som ingår i arbetet (se Arbetsförmedlingen, 2019a). Möjligheten att 
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automatisera vissa arbetsuppgifter bör därför ses som ett välkommet inslag som har 

potential att frigöra tid till andra delar av det hårt pressade förmedlingsarbetet, där 

automatisering inte är möjlig. Statistiska bedömningsverktyg kan därmed erbjuda 

stora möjligheter för effektivare resursanvändning på myndigheten. 
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Bilaga 1 

 

1. Förmedlarens signatur 

2. Ange deltagarens kön 

3. Ange MO 

4. Bakgrundsinformation om deltagaren  

Den arbetssökandes personnummer:…………………….. 
Den arbetssökandes e-post:…………………….. 
 

5. Den arbetssökandes nuvarande ersättningsform: 

 
(Du kan kryssa i flera svarsalternativ ) 

 
o Sjukersättning, omfattning: ……………………procent 
o Aktivitetsstödsersättning eller utvecklingsersättning 
o Försörjningsstöd från kommunen  
o Arbetslöshetsersättning 
o Etableringsersättning 
o Lön från arbete 
o Studiemedel 
o Annat, nämligen ………………………… 
o Har ingen ersättning 

 
6. Utifrån den kontakt som du har haft med den arbetssökande och det underlag du 

har fått: 

”Notera att kärnan av social kompetens är förmågan att kommunicera på ett konstruktivt 

sätt på en arbetsplats, att visa tolerans, att uttrycka och förstå olika åsikter, att förhandla 

med förmåga att skapa förtroende och att känna empati. Man bör också kunna hantera 

stress och frustration och kunna uttrycka detta på ett konstruktivt sätt samt skilja mellan 

den privata och den yrkesrelaterade sfären." 

(Källa: eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32006H0962) 

 Låg                     Hög  

Hur bedömer du deltagarens kompetens i det 

yrkesområde som personen söker arbete inom? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Upplever du att deltagaren är motiverad att söka jobb?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hur bedömer du deltagarens sociala kompetens?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

8. Vet deltagaren vilket eller vilken typ av jobb hen helst skulle vilja ha? 

o Deltagaren har ingen aning  
o Deltagaren har några vaga idéer  
o Deltagaren har en hyfsat bra idé, men vet inte exakt  
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o Deltagaren vet precis  
o Jag vet inte 

 
9. Hur länge tror du att den arbetssökande kommer att vara arbetslös utan fördjupat 

stöd från arbetsförmedlingen? 

 

o mindre än 1 månad  
o 1-3 månader    
o 4-5 månader      
o 6-11 månader 
o mer än 12 månader  

 
 

10. Om du anser att den arbetssökande bör öka sina möjligheter till arbete vad tror du är 

anledningen till detta? Flera val är tillåtna. 

 
o Behöver höja sin arbetsmotivation  
o Behöver stärka sin förankring till arbetsmarknaden 

o Förbättra sitt jobbsökande  

o Förbättra sin hälsa 

o Höja kompetens inom det sökta yrket 

o Annat, nämligen……………………………………….. 
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Bilaga 2  

Tabell B1: Beskrivande statistik över bortfallet och de bedömda arbetssökande under 

enkätutskicksperioden, februari 2016-mars 2017. 

(1) 
Bakgrundsvariabler 

(2) 
Alla 

(3) 
Bedömda 

av 
arb.för. 

(4) 
Bortfall 

(5) 
P-värde 

Kvinnor (%) 38,4 40,1 37,2 0,859 

Ålder 21 21 21 0,016** 

Förgym. utb. (%) 16,6 13,2 19 0,017** 

Gymnasial utb. (%) 75,9 80,3 72,7 0,001*** 

Påbörjat efter 
eftergym. Utb (%) 

7,5 6,5 8,3 0,057* 

Född i Sverige (%) 77,5 84,2 72,7 0,102 

Insk. dagar i befintlig 
insk.tid innan 
deltagande 

140 130 147 0,644 

Acc. insk.dagar i tid. 
insk. perioder 

163 170 157 0,776 

Funk.ned. (%) 4,6 4,3 4,8 0,008*** 

Akassa (%) 51,1 52,9 49,7 0,378 

MO6 (%) 12,6 21,6 6,1 0,000*** 

MO7 (%) 38,2 24,3 48,1 0,000*** 

MO8 (%) 6,3 9,3 4,1 0,000*** 

MO9 (%) 31,6 37,3 27,5 0,002*** 

Start 2016 (%) 76,8 80 74,6 0,445 

Start 2017 (%) 23,2 20 25,4 0,445 

I 
etableringsuppdraget 

5 0,3 8,4 0,009*** 

Tidigare varit i 
etableringsuppdraget 

1,7 1,1 2,1 0,584 

Antal 7441 3232 4209  
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Tabell B1 redovisar beskrivande statistik hos deltagarna i projektet under själva 

enkätutskicksperioden. Kolumn 2 redovisar den beskrivande statistiken för alla 

deltagare, medan kolumner 3 och 4 redovisar uppgifter för de som bedömdes av 

arbetsförmedlare respektive de som inte bedömdes av dem. Kolumn 5 visar om 

skillnaderna mellan kolumn 3 och 4 är statistiskt signifikanta. Mycket liten andel av 

deltagare i etableringsuppdraget bedöms av arbetsförmedlare, medan de utgör 8,4 

procent av bortfallet. Vidare har de som bedöms av arbetsförmedlare i mindre 

utsträckning än bortfallet endast en förgymnasial utbildning.44 Tabellen visar också på 

stor variation i svarsfrekvens på marknadsområde. 

  

 
44 Skillnader i utbildningsnivå bland de som bedöms av arbetsförmedlare kvarstår men blir mindre när hänsyn 
inte längre tas till deltagare i Etableringsuppdraget. 
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Bilaga 3 

Tabell B1: Beskrivande statistik över träningsgruppen, valideringsgruppen och testgruppen 

  (1) 
Träning 

(2) 
Validering 

(3) 
Test 

(4) 
P-värde   
 (2)-(3) 

Bakgrundsegenskaper     

Kvinnor (%) 40,5 38,6 41,2 0,080* 

Ålder 21 21 21 0,849 

Förgym. utb. (%) 17 12,7 12,7 0,708 

Gymnasial utb. (%) 75,4 81,6 80,5 0,283 

Påbörjat efter eftergym. Utb (%) 7,6 5,7 6,8 0,248 

Född i Sverige (%) 81 83,5 86,4 0,046** 

Insk. dagar i befintlig insk.tid innan 
deltagande 

99 127 120 0,476 

Acc. insk.dagar i tid. insk. perioder 152 171 170 0,953 

Funk.ned. (%) 5,2 3,1 4,9 0,058* 

Akassa (%) 52,8 53,1 53,3 0,877 

MO6 (%) 8,7 22,8 21,2 0,927 

MO7 (%) 46,6 23 25,3 0,467 

MO8 (%) 5,3 9,9 8,8 0,090* 

MO9 (%) 28,9 37 37,7 0,570 

Start 2016 (%) 43,4 81,7 79,5 0,101 

Start 2017 (%) 56,6 18,3 20,5 0,101 

Utfall:     

Faktisk arbetslöshetstid     

Utfall 1: Arb. < 1 mån 7,1 9,2 7,9 0,012 

Utfall 2: Arb. 1-3 mån 24,5 26,2 26,8 0,207 

Utfall 3: Arb. 4-5 mån 16,5 16,1 16,3 0,304 

Utfall 4: Arb. 6-11 mån 24,6 24,1 22,9 0,743 

Utfall 5: Arb. 12+ mån 27,4 24,4 26,1 0,059* 

Arbetsförmedlarens bedömningar     

Förväntad arbetslöshetstid     

1: Arb. < 1 mån (%)  3 2,4 0,257 

2: Arb. 1-3 mån (%)  31,9 32,7 0,645 

3: Arb. 4-5 mån (%)  36,9 37,7 0,648 

4: Arb. 6-11 mån (%)  22,9 22,8 0,938 

5: Arb. 12+ mån (%)  5,3 4,5 0,294 

Behöver förbättra för att få öka 
chanser för att få arbete 
(kryssfrågor): 
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Motivation (%)  22 22,1 0,957 

Förankring på AM (%)  75,8 76,0 0,920 

Jobbsökande (%)  68 68,2 0,935 

Hälsa (%)  2,3 2 0,606 

Svenska (%)  3,6 3,6 0,965 

Kompetens inom sökt yrke (%)  51,9 53,5 0,383 

Annat (%)  4,6 6,1 0,091* 

Nivåbedömning (Skala 1-10)     

Motivation (medel v.)  7,429 7,415 0,488 

Social kompetens (medel v.)  7,272 7,186 0,142 

Kompetens inom sökt yrke (medel v.)  6,2 6,127 0,353 

Antal 6 737 1 188 1 950   
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Bilaga 4 

Figur B1: Fördelning av faktiska utfall (procent)  

 

Figur B1 visar hur de faktiska utfallen fördelas. Cirka åtta procent övergår till arbete 

inom 1 månad, dvs. utfall 1, 27 till utfall 2, 16 till utfall 3, 23 till utfall 4, och cirka 26 

procent övergår till arbete efter 12 månader eller mer, dvs. utfall 5. Andelarna ligger 

till grund för hur de skattade sannolikheterna fördelas. De 8 procent av 

observationerna med lägst antal predicerade arbetslöshetsdagar klassificeras som en 

prediktion till utfall 1, de 27 procent av observationerna med näst lägst antal 

predicerade arbetslöshetsdagar till utfall 2 osv. De 26 procent av observationerna med 

högst antal predicerade arbetslöshetsdagar klassificeras som prediktioner till utfall 5, 

eller att den arbetssökande är i arbete efter 12 månader eller längre. 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30

Utfall 5: Arb. 12+ mån

Utfall 4: Arb. 6-11 mån

Utfall 3: Arb. 4-5 mån

Utfall 2: Arb. 1-3 mån

Utfall 1: Arb. < 1 mån
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Bilaga 5 

Figur B1: Träffsäkerheten i det statistiska verktygets prediktioner. Jämförelse mellan tränings- och 

valideringsgruppen. 

 
               * (1) Arb. < 1 mån (2) Arb. 1-3 mån (3) Arb. 4-5 mån (4) Arb. 6-11 mån (5) Arb. 12+ mån 

 

Figur B2: Träffsäkerheten i det statistiska verktygets prediktioner. Jämförelse mellan test- och 

valideringsgruppen. 

 
               * (1) Arb. < 1 mån (2) Arb. 1-3 mån (3) Arb. 4-5 mån (4) Arb. 6-11 mån (5) Arb. 12+ mån 
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Figur B3: Träffsäkerheten i arbetsförmedlarnas prediktioner. Jämförelse mellan validerings- och 

testgruppen. 

 

               * (1) Arb. < 1 mån (2) Arb. 1-3 mån (3) Arb. 4-5 mån (4) Arb. 6-11 mån (5) Arb. 12+ mån 

 

Figur B1 jämför träffsäkerheten som uppnås av det statistiska verktyget på tränings- 

och valideringsgruppen. B2 gör samma jämförelse mellan validerings- och 

testgruppen. Figur B3 gör en liknande jämförelse mellan validerings- och testgruppen 

för arbetsförmedlarnas prediktioner. Alla tre jämförelser visar likartade resultat för de 

olika grupperna. 
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Bilaga 6 

Figur B1: Känslighetsanalys över inkludering av olika avaktualiserings typer i utfallsdefinitionerna för 

det statistiska verktygets prediktioner. 

 
               * (1) Arb. < 1 mån (2) Arb. 1-3 mån (3) Arb. 4-5 mån (4) Arb. 6-11 mån (5) Arb. 12+ mån 

 

Figur B3: Känslighetsanalys över inkludering av olika avaktualiserings typer i utfallsdefinitioner för 

arbetsförmedlarens prediktioner. 

 
               * (1) Arb. < 1 mån (2) Arb. 1-3 mån (3) Arb. 4-5 mån (4) Arb. 6-11 mån (5) Arb. 12+ mån 
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Figur B1 och B2 jämför träffsäkerheten som uppnås av det statistiska verktyget 

respektive arbetsförmedlare med olika definitioner av avaktualisering till arbete. Den 

svarta streckade linjen visar träffsäkerheten för den expanderade definitionen av 

arbete som används i alla analyser i studien – där övergång till arbete, studier och 

avaktualisering av okänd orsak ingår. Resultaten påverkas ytterst lite av att 

definitionen begränsas till övergångar till arbete och studier och sedan endast 

övergång till arbete. 

Figur B4: Känslighetsanalys över exkludering av bedömningar av deltagare som var relativt 

nyinskrivna vid projektstart (90 och 30 dagar) jämfört med alla som bedömdes av det statistiska 

verktyget 

 

               * (1) Arb. < 1 mån (2) Arb. 1-3 mån (3) Arb. 4-5 mån (4) Arb. 6-11 mån (5) Arb. 12+ mån 
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Figur B5: Känslighetsanalys över exkludering av bedömningar av deltagare som var relativt 

nyinskrivna vid projektstart (90 och 30 dagar) jämfört med alla som bedömdes av arbetsförmedlare 

inom 10 dagar. 

 

               * (1) Arb. < 1 mån (2) Arb. 1-3 mån (3) Arb. 4-5 mån (4) Arb. 6-11 mån (5) Arb. 12+ mån 

 

Figur B4 och B5 visar hur träffsäkerheten i det statistiska verktygets respektive 

arbetsförmedlarnas prediktioner påverkas av att endast studera arbetssökande som 

var relativt nyinskrivna vid projektstart. Två definitioner testas, en där de 

arbetssökande hade varit inskrivna i som mest 90 dagar och en annan där de hade varit 

inskrivna i som mest 30 dagar. Varken arbetsförmedlarnas eller det statistiska 

verktygets träffsäkerhet påverkas avsevärt av att endast relativt nyinskrivna individer 

bedöms.  
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Bilaga 7 

Tabell B1: OLS samband mellan såväl bedömd som faktisk tid i arbetslöshet (definierad som 5 

kategorier) och bedömningarna om vad den arbetssökande behövde förbättra för ökade jobbchanser 

samt nivåbedömningarna på ett antal förmågor (skala från 1–10).  

(1) (2)  
Förväntad 

tid i 
arbetslöshet 

(5 kat) 

(3)  
Förväntad 

tid i 
arbetslöshet 

(5 kat) 

(4)  
Faktisk tid i 
arbetslöshet 

(5 kat) 

(5)  
Faktisk tid i 
arbetslöshet 

(5 kat) 

Behov av förb,: Höja motivation 0,32*** 0,31*** 0,24*** 0,19*** 
 

(0,001) (0,001) (0,001) (0,007) 

Behov av förb,: Stärka förankring på am, 0,10 0,09 0,24*** 0,20*** 
 

(0,180) (0,222) (0,003) (0,009) 

Behov av förb,: Jobbsökandet 0,13 0,13 0,05 0,05 
 

(0,101) (0,105) (0,448) (0,414) 

Behov av förb,: Hälsa 0,29** 0,27* 0,47*** 0,28* 
 

(0,047) (0,051) (0,003) (0,071) 

Behov av förb,: Svenska 0,77*** 0,64*** 0,82*** 0,44*** 
 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,009) 

Behov av förb,: Höja kompetens inom 
sökt yrke 

0,05 0,05 0,08 0,08 

 
(0,547) (0,502) (0,191) (0,164) 

Behov av förb,: Annat 0,10 0,09 -0,18 -0,20* 
 

(0,683) (0,701) (0,158) (0,083) 

Nivå: Motivation (skala från 1–10)45 -0,02 -0,03 -0,00 -0,01 

 (0,410) (0,360) (0,951) (0,655) 

Nivå: Social kompetens (skala från 1–10) -0,03 -0,03 -0,03 -0,01 

 (0,217) (0,258) (0,204) (0,588) 

Nivå: Kompetens inom sökt yrke (skala 
från 1–10) 

-0,16*** 
 

-0,15*** -0,03 -0,03 

 (0,000) 0,31*** (0,101) 0,19*** 

Bakgrundsvariabler - X - X 

     

Konstant 4.04*** 4,25*** 3,37*** 3,91*** 
 

 (0,000) (0,000) (0,000) 

Observationer 2852 2852 2852 2852 

R2 0,34 0,35 0,06 0,11 

Justerad R2 0,337 0,34 0,06 0,11 

*Robusta p-värden i parantes, *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.  
*Standardfelen är klustrade på arbetsförmedlare. 
*Bakgrundsvariablerna är kön, utbildningsnivå, huruvida man är utrikesfödd eller inte och om man har en funktionsnedsättning 

 
45 VIF tester visar att multikollinearitet mellan de två motivations bedömningarna och de två kompetens 
bedömningarna inte är ett problem, de uppnår VIF värden på som mest 3.  
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Tabell B1 visar OLS sambanden mellan de olika bedömningarna och kategorierna på 

den förväntade och faktiska arbetslösheten.46 I kolumn 3 och 5 ingår kontroller på 

bakgrundsegenskaper såsom kön, utbildningsnivå och om man är utrikes född eller 

inte. Starkast samband med den bedömda arbetslöshetstiden har bedömningarna 

behov av förbättrad motivation, kunskaper i svenska och hälsa. Alla tre har även ett 

statistiskt signifikant samband med faktisk arbetslöshetstid. Även bedömningen behov 

av stärkt förankring på arbetsmarknaden har samband med just den faktiska 

arbetslöshetstiden. 

 

 
46 Den beroende variabeln är en kategorisk variabel med 5 värden där 1 är de med kortast förväntad eller faktisk 
arbetslöshetstid, och 5 är de med längst. Då den beroende variabeln just är en kategorisk variabel går 
koefficienterna inte att tolka mer än att de ger en indikation på riktningen på sambanden samt en indikation på 
hur starka sambanden är relativt de andra.  


