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Arbetsmarknadsrapport 2011
Enligt regleringsbrevet för 2011 ska Arbetsförmedlingen senast den 1 juni
2011 lämna en Arbetsmarknadsrapport med en samlad redovisning och
analys av hur myndigheten arbetar för att förbättra arbetsmarknadens
funktionssätt och hur myndigheten fullgör sina uppgifter enligt sin
instruktion samt verksamhetens kostnadseffektivitet. Rapporten ska
lämnas till regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet), Institutet
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) och Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen (IAF).
Arbetsmarknadsrapporten är myndighetens återrapport till regeringen.
Analysen avser utöver detta att ge bidrag till ledningens och styrelsens
policyslutsatser. Rapporten är även tänkt att användas på
arbetsförmedlingar för att skapa ett erkännande av hur arbetet på lokal nivå
förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt.
2011 års rapport är strukturerad enligt följande. Kapitel ett beskriver
uppdraget. Kapitel två beskriver Arbetsförmedlingens arbete ur tre olika
perspektiv, målgrupper, insatser och leveranssätt. Analysen i kapitel tre
syftar till att beskriva arbetsmarknadens funktionssätt och vad
arbetsmarknadspolitik kan göra för skillnad. I ett avslutande kapitel fyra
finns en sammanställning av befintlig forskning kring effekter samt en
sammanställning över behov av ytterligare kunskap.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles BermudezSvankvist. Ärendet har föredragits av Fredrik Jansson Dahlén. I den slutliga
handläggningen har chefen för Analysavdelningen Clas Olsson, biträdande
generaldirektör Lena Liljebäck och chefen för Ledningsstaben Jan-Olof
Dahlgren deltagit.

Angeles Bermudez-Svankvist

Fredrik Jansson Dahlén
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Sammanfattning
Arbetsförmedlingen har på kort tid genomgått stora förändringar. Tidigare
Arbetsmarknadsverket som bestod av Arbetsmarknadsstyrelsen som
chefsmyndighet och Länsarbetsnämnder (med arbetsförmedlingar) som
egna länsmyndigheter gjordes 2008 om till en sammanhållen myndighet –
Arbetsförmedlingen. Under främst åren 2008 – 2010 tillfördes nya samt
utökade uppdrag. Parallellt med dessa förändringar präglades 2009 och
2010 av stora insatser för att lindra effekterna av den finanskris som under
hösten 2008 drabbade arbetsmarknaden.
Under 2008 introducerades kompletterande aktörer som är upphandlade
leverantörer av delar av Arbetsförmedlingens tjänsteutbud. Under våren
2009 genomfördes det så kallade Arbetsmarknadspaketet, det vill säga
förstärkta resurser inom arbetsmarknadspolitiken med anledning av
finanskrisen. Här förflyttades den arbetsmarknadspolitiska tyngdpunkten
från att i huvudsak ge särskilda insatser till personer med långa inskrivningstider mot fler insatser tidigt i den arbetssökandes arbetslöshetsperiod. I
Arbetsmarknadspaketet ingick, upphandling av coachningsinsatser
motsvarande 27 500 platser, Arbetspraktik utanför garantierna motsvarande
9 500 platser, Praktisk kompetensutveckling motsvarande 9 500 platser och
ytterligare 4 700 nya platser inom Nystartsjobb med fördubblad nedsättning
av arbetsgivaravgiften. I regeringens proposition som lämnades under
hösten 2009 tillkom dessutom ytterligare ett program, Lyft som började
sysselsätta deltagare under 2010. Under 2010 har uppdraget utökats
ytterligare inom områdena rehabilitering och integration. Sammantaget är
detta tämligen stora förändringar av Arbetsförmedlingens organisation och
målgrupper. De program och insatser som Arbetsförmedlingen haft tillgång
till har varierat och så har även prioriteringen av olika sökandegrupper gjort.
Arbetsförmedlingens förmåga till omställning är och har varit betydelsefull
för att klara arbetsmarknadspolitikens genomförande.
För att lösa sitt uppdrag på ett effektivt sätt måste Arbetsförmedlingen
integrera mäklarrollen, informationsrollen, administrationen av arbetsmarknadspolitiska insatser och uppdraget inom arbetslöshetsförsäkringen.
Det är viktigt att ställa kunden i fokus med målet att återvända i arbete.
Utifrån sådana överväganden presenterar rapporten att antal slutsatser.
Genomgående upprätthålls sökaktiviteten på en jämn nivå, det gäller både
nedlagd tid och antalet sökta jobb. Jämfört med situationen under mitten av
2000-talet har omfattningen ökat.
Programinsatser riktas till personer med en svårare situation på arbetsmarknaden, detta sker också i de fall som insatser ges i ett tidigt skede av
arbetslöshetsperioden. Genom subventionerade anställningar har
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skillnaderna i jobbchanser tryckts samman så att olikheterna blivit mindre
mellan de olika grupperna av sökande.
Mätningar av programeffektivitet ger slutsatsen att anställningsstöd är den
insats som har de bästa effekterna på sökandes chanser att få en anställning.
Därefter har arbetsmarknadsutbildning haft bäst effekter om vi bortser ifrån
år med svag konjunkturutveckling och slutligen praktikplatser som i
genomsnitt haft en positiv, om än blygsam, effekt.
Studier visar på positiva effekter av intensifierade förmedlingsinsatser för
långtidsarbetslösa. Möten med förmedlare tycks också ha positiva effekter. I
de fall kostnads och intäktskalkyler har genomförts har sådana insatser
också visats vara kostnadseffektiva i huvuddelen av fallen. Om vi vänder
blicken till förmedlingsinsatser för korttidsarbetslösa så finns en övergripande slutsats av internationella studier att förmedlingsinsatser kan öka
sysselsättningen, kanske i synnerhet om de kombineras med kontroll.
Det finns i dagsläget inte någon allmänt vedertagen definition på vad som är
optimal omfattning av Arbetsförmedlingens kontrollinsatser i uppdraget
inom arbetslöshetsförsäkringen. De processmått som finns indikerar att
Arbetsförmedlingen följer de instruktioner som finns för arbetet.
Information om arbetslöshetsförsäkringen till de sökande med ersättning
och upprättandet av handlingsplaner sker i hög grad. Underrättelsegraden är
emellertid, enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens bedömning,
låg. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen menar också att det finns ett
mörkertal, där arbetsförmedlaren låter bli att agera på vissa sökande som
inte uppfyller villkoren för ersättning. Det pågår här ett utvecklingsarbete
inom Arbetsförmedlingen, med sikte på att säkerställa att hanteringen av
underrättelserna lever upp till de krav som regelverket ställer.
Arbetsförmedlingens matchningsindikator ger intrycket att 2009 och första
halvan av 2010 har varit svåra år för matchningen på arbetsmarknaden.
Trots att en stor del av indikatorerna redovisar allmänt goda resultat av
insatser har den samlade matchningseffektiviteten varit lägre än förväntat.
Vid sidan av effektivitetsaspekter påverkas Arbetsförmedlingens möjligheter
att påverka sysselsättningspolitiken av förtroendet myndigheten har hos sin
uppdragsgivare, sina kunder och samhället i stort. Arbetsförmedlingen har
under senare år fått förtroendet att utveckla regeringens sysselsättningspolitik i flera dimensioner. Etableringsuppdraget för nyanlända, kompletterande aktörer inom arbetsförmedlingsverksamheten och arbetslivsintroduktion för personer som lämnat sjukförsäkringen är sådana uppdrag. Sådana
förtroenden byggs genom att ständigt anpassa verksamheten till föränderliga
krav och att göra det på ett professionellt sätt.
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Möjligheterna att påverka sysselsättningspolitiken skulle eventuellt kunna
öka om Arbetsförmedlingen därtill hade större frihet att prioritera insatser
till utvalda arbetslösa i ett tidigt skede av arbetslöshetsperioden. Tillgången
till profileringsinstrument är ett sätt att visa på vilka behov som finns. För
att kunna ge dessa personer tidiga insatser krävs att delar av regleringen
kring dagens garantier justeras eftersom den sker på detaljnivå. En liknande
detaljstyrning, som eventuellt försvårar anpassningen av verksamheten till
de behov som finns på arbetsmarknaden, sker i samband med upphandling
av kompletterande aktörer. Ju bättre Arbetsförmedlingen blir på att leverera
en kostnadseffektiv och träffsäker tjänst desto mindre blir behovet att
detaljstyra omfattningen av olika tjänster vilket i en förlängning ökar nyttan
för våra kunder. Genom att verksamheten i varje stund strävar efter att lösa
uppdragen på det mest kostnadseffektiva sättet med den mest lämpade
leverantören ökar förutsättningarna att vinna även detta förtroende.
Förtroendet bland kunder avgör slutligen hur Arbetsförmedlingen upplevs
som servicemyndighet. Det finns inga allmängiltiga mått på kundnyttan men
ett sätt att mäta är om de sökande, eller om arbetsgivarna upplever att de fått
det stöd eller de insatser som de behöver av Arbetsförmedlingen. Av de
sökande som fick jobb under 2010 uppger omkring 60 procent att så är
fallet. Det är en högre andel än under föregående år. 20 procent anger att de
inte fick det stöd eller hjälp de behövde från Arbetsförmedlingen. En mycket
stor del av de arbetsgivare som använder Arbetsförmedlingen uppger också
att de är nöjda med den service de har fått. Andelen uppgår till runt 85-90
procent och har legat förhållandevis stabilt under många år men varierar
med konjunkturen. Under 2010 har konkurrensen om de sökande ökat och
arbetsgivare fått svårare att rekrytera. Det avspeglas också i en minskad
andel arbetsgivare som fått tillräckligt med sökande, andelen nöjda
arbetsgivare är ändå fortsatt hög.
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1 Arbetsförmedlingens uppdrag
Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga Arbetsförmedlingen och dess
arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Arbetsförmedlingens uppdrag
kommer från Riksdagen och Regeringen och är formulerat i instruktionen
för Arbetsförmedlingen. Uppdraget kompletteras årligen i regleringsbrevet.
Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra
arbetsmarknadens funktionssätt. Detta ska ske genom att:




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

Uppdraget att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som
söker arbetskraft är grundläggande och har funnits med i den offentliga
Arbetsförmedlingen sedan starten i början av 1900-talet. Den offentliga
förmedlingens resurser ska i första hand riktas mot områden där marknaden
inte fungerar tillfredsställande. Det gäller både ur arbetssökandens,
rekryterarens och samhällets perspektiv.
Uppdraget att prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden
handlar till stor del om på vilket sätt Arbetsförmedlingen fullgör uppdraget
att sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft.
Uppdraget har funnits i olika former sedan 1960-talet och uttrycktes första
gången i Arbetsmarknadskungörelsen 1966:368. Det speglar en tydlig
politisk ambition och vilja inom arbetsmarknadspolitiken. Det handlar om
att bidra till att sökande som står långt ifrån arbetsmarknaden ska vara
attraktiva för arbetsgivarna. Insatserna måste anpassas till den enskildes
förutsättningar och samtidigt kopplas ihop med efterfrågan på arbetsmarknaden. I uppdraget ingår att öka mångfalden och motverka diskriminering i arbetslivet. De metoder, tjänster och program som används för att
fullgöra uppdraget är avsedda att skapa en efterfrågan på arbetsmarknaden
som inte uppstår utan detta stöd.
Uppdraget att bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt är
i jämförelse med de två andra av väsentligt mycket senare datum och skrevs
in i förordningen 2007. Det bör ses som en ytterligare förstärkning av den
politiska ambition som finns när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Den
ska bidra till att öka social inkludering genom att individen rustas. Det
viktigaste bidraget är de insatser som görs för att förbättra matchningen och
att bryta utanförskapet. Något förenklat innebär det att ett framgångsrikt
arbete med de första två uppdragen bidrar till att uppfylla detta tredje
uppdrag.
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I sitt matchningsuppdrag arbetar Arbetsförmedlingen på en marknad där
majoriteten av de lediga platserna tillsätts genom andra kanaler utöver
Arbetsförmedlingen. Matchningsfunktionerna utvecklas också kontinuerligt.
Under långa tider var annonser uppsatta på anslagstavlor sättet att
annonsera lediga platser, vilket gav en begränsad geografisk spridning.
Senare kom platserna att annonseras i platstidningar. Under 1980-talet
utvecklades verktyg för att göra platser synliga genom olika självserviceinstrument, under andra hälften av 1990-talet började platserna att
publiceras på internet. Fram till 2000-talet har emellertid den tekniska
utvecklingen i informationssystemen varit ensidig. Informationen har
huvudsakligen gått i en riktning och arbetsgivarnas möjligheter att söka upp
personer har hela tiden varit begränsad. Detta är sannolikt ett viktigt skäl till
att informella kontakter har varit en dominerande informationskanal. Under
2000-talet har förutsättningarna förändrats genom tillgången till sökandedatabaser där arbetsgivare direkt kan söka personer utifrån tjänstens kvalifikationskrav. Numera finns således både arbetssökande och vakanser tillgängliga på sökmotorer via internet, under dygnets alla timmar. En sådan
utveckling ställer andra krav på matchningsprocessen och rapporten
kommer att diskutera några förväntade effekter på matchningen och hur
arbetsmarknadspolitiken på bästa sätt kan förbereda sig för dessa.
Utvecklingen mot en allt mer datorbaserad och moderniserad arbetsförmedling möjliggör att många tjänster kan levereras direkt till hemmet.
Medför den ökade transparensen på arbetsmarknaden som följer av detta ett
minskat behov av lokala arbetsförmedlingskontor och personlig service från
arbetsförmedlare? Liksom med all teknisk utveckling bör vi förvänta oss
vissa substitutionseffekter. Personalintensiva arbetsuppgifter kan i vissa fall
ersättas med andra system. Det är dock inte rimligt att tro på en omfattande
minskning av verksamheten till följd av nya matchnings-funktioner. Skälet
är att det samlade uppdrag som Arbetsförmedlingen har getts av samhället
är alltför komplext för att reduceras till sökfunktioner på internet. Det
arbetsmarknadspolitiska uppdraget innefattar uppdrag inom ramen för
arbetslöshetsförsäkringen, insatser för personer som saknar kompetens
inom yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden, etablerings-uppdraget för
nyanlända, rådgivning till arbetsgivare och arbetssökande, arbetslivsintroduktion för personer som lämnat sjukförsäkringen, rehabilitering till arbete,
anställningsstöd till personer med lägre produktivitet på arbetsmarknaden,
coachning av sökande, insatser för att garantera en fortsatt hög sökaktivitet,
och så vidare. Detta är grundläggande uppgifter för att arbetsgivare ska möta
en så stor mängd kvalificerade och aktiva arbetssökande som möjligt, och för
att även de arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden ska vara
attraktiva för arbetsgivarna. Uppdraget kan givetvis delegeras men dessa
funktioner måste sannolikt kvarstå i någon form.
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Det finns således skäl för att Arbetsförmedlingens verksamhet inte kan
reduceras till internetbaserade sökmotorer. Möten kommer fortfarande att
vara viktiga. Mötet med enskilda sökande kan dock fortfarande utvecklas.
Det sker bland annat genom användning av sociala medier, som facebook,
genom sms., samt genom interaktiva tjänster på internet, med distanskontor
och genom kundtjänst som levererar service genom telefon, e-mail och
internet. Med tillgång till databaser över sökande och arbetsgivare uppstår
också möjligheten att utveckla profileringsinstrument som på ett tydligare
sätt ska kunna peka ut vilka arbetssökande som kommer att ha större
svårigheter att finna ett jobb och därmed riskera lång tids arbetslöshet. Detta
möjliggör att mer träffsäkert rikta insatser till personer med större svårigheter på arbetsmarknaden i ett betydligt tidigare skede än som hittills varit
möjligt.
Introduktionen av valfrihetssystem och upphandling av kompletterande
aktörer som levererar en del av förmedlingsverksamheten har även medfört
andra former av utveckling av arbetsförmedlingsverksamheten. Att komplettera myndighetens leverans med upphandlade externa aktörer har gett
nya arbetssätt och de arbetssökande har fått en ökad valfrihet att välja
leverantör av insatser. Därmed finns ökade förutsättningar till förnyelse och
en effektivare användning av resurser. En utmaning för myndigheten under
kommande år är att på bästa sätt ta tillvara de möjligheter som uppstår
genom detta. Alldeles särskilt kommer utvecklingen av effektiva ersättningsmodeller som stimulerar till önskat resultat av kompletterande aktörers
insatser att vara i fokus, och även uppföljningen av resultatet av olika
kompletterande aktörers arbete.
Liksom många myndigheter och företag levererar Arbetsförmedlingen
många av sina tjänster på Internet. Tjänsterna är av två slag och levereras
genom webbportalen ”arbetsformedlingen.se”. Den ena utgör individuella
tjänster såsom att söka information om de tjänster som Arbetsförmedlingen
erbjuder och möjligheten att hantera personliga ärenden. Den andra platsoch sökandebankerna där Arbetsförmedlingen erbjuder en infrastruktur för
att understödja matchningen på arbetsmarknaden. Information är i grunden
en kollektiv vara, men som lätt begränsas om den kan köpas och säljas på en
marknad. Det finns därför samhällsekonomiska vinster att hämta genom att
tillhandahålla en kostnadsfri infrastruktur för informationsspridning i rekryteringsprocessen. Rapporten separerar dessa två uppgifter då de i grunden är
av olika slag.
Att arbetsförmedling har ett samhällsuppdrag, fordrar att verksamheten
utformas så att den bedrivs effektivt, enhetligt och rättssäkert. Verksamheten ska erbjuda en likvärdig service i hela landet samtidigt som hänsyn tas
till olika regioners och olika kunders skilda förutsättningar och behov. En
effektiv matchning på arbetsmarknaden kräver geografisk och yrkesmässig
rörlighet bland de arbetssökande, och att insatserna anpassas till den enskildes förutsättning. De insatser som vidtas får heller inte snedvrida kon-
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kurrensförutsättningarna på arbetsmarknaden, eller bidra till att arbetstillfällen trängs undan, såvida det inte kan anses arbetsmarknadspolitiskt
motiverat. I uppdraget ingår också att öka mångfalden och motverka
diskriminering i arbetslivet. För att samhället ska kunna fortsätta att erbjuda
en generös arbetslöshetsersättning har också Arbetsförmedlingen fått
uppgiften att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en
omställningsförsäkring. Det är en särskild utmaning att lösa dessa uppgifter
och samtidigt utveckla verksamheten mot en ökad mångfald av leverantörer.
För Arbetsförmedlingen kan följande betraktas som nyckelfrågor. 1
Arbetsförmedlingen måste vara redo att konstant ändra och anpassa sin
service till arbetsmarknadens och samhällets utveckling, men samtidigt hitta
en balans mellan förändring och stabilitet. Arbetsförmedlingen måste även
identifiera sig med sin roll som ett regeringsinstrument, förtjäna sitt förtroende som myndighet och därigenom påverka sysselsättningspolitiken.
Vidare måste Arbetsförmedlingen så långt som möjligt integrera mäklarrollen, informationsrollen, administrationen av arbetsmarknadspolitiska
insatser och uppdraget inom arbetslöshetsförsäkringen. Därtill behöver
Arbetsförmedlingen söka nära samarbete med ett brett spektra av parter och
där möjligt ta en ledande roll. Och slutligen så måste Arbetsförmedlingen
också bli ett serviceföretag som känns lockande för arbetsgivare och ständigt
utveckla sin kvalitet och effektivitet.
Myndighetens uppdrag spänner över ett stort område. I sin strävan att
fullgöra sina uppdrag på bästa sätt finns ett uppenbart intresse att analysera,
följa upp och utvärdera hur verksamheten och de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Denna uppgift
fullgörs mer sammanhängande bland annat genom Arbetsmarknadsrapporten. Därutöver har myndigheten ett intresse av att göra bedömningar
av arbetsmarknadsläget för att tillhandahålla beslutsunderlag för den framtida arbetsmarknadspolitiken. I detta syfte bedrivs en prognosverksamhet
och rapporten Arbetsmarknadsutsikterna presenteras två gånger per år. För
att få en så bra genomlysning som möjligt av verksamheten bistår även
Arbetsförmedlingen myndigheter och andra som bedriver uppföljning och
utvärdering inom Arbetsförmedlingens verksamhetsområde.
Arbetsmarknadsrapporten är en återrapportering till regeringen. Analysen
avser utöver detta att ge beslutsunderlag till myndighetens ledning och
styrels. Rapporten är även tänkt att användas på arbetsförmedlingar för att
öka förståelsen för hur arbetet på lokal nivå förbättrar arbetsmarknadens
funktionssätt. 2011 års rapport är strukturerad enligt följande. Kapitel två
beskriver Arbetsförmedlingens arbete med en bred ansats. Det sker ur tre
olika perspektiv, målgrupper, insatser och leveranssätt. Analysen i kapitel tre

1

Phan m.fl. (2001)
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syftar till att beskriva arbetsmarknadens funktionssätt och vad arbetsmarknadspolitik kan göra för skillnad beroende på vilket arbetsmarknadsläge vi
möter. I det avslutande avsnittet, kapitel fyra, görs en sammanställning av
den forskning som finns kring effekterna av verksamheten. Avsnittet innehåller också en sammanställning över behov av ytterligare kunskap av
relevans för verksamheten.
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2 Arbetsförmedlingens arbete
Arbetsförmedlingen har på kort tid genomgått stora förändringar. Det
tidigare Arbetsmarknadsverket som bestod av Arbetsmarknadsstyrelsen som
chefsmyndighet och Länsarbetsnämnder (med arbetsförmedlingar) som
egna länsmyndigheter gjordes 2008 om till en sammanhållen myndighet –
Arbetsförmedlingen. Främst under åren 2008 – 2010 tillfördes nya samt
utökade uppdrag. Parallellt med dessa förändringar präglades 2009 och
2010 av stora insatser för att lindra effekterna av den finanskris som under
hösten 2008 drabbade arbetsmarknaden.
Före finanskrisen hade Regeringens politik för full sysselsättning inriktats
mot en effektiv matchning och en stärkt konkurrenskraft hos dem som stod
längst från arbetsmarknaden. De arbetsmarknadspolitiska programmen gavs
en tydligare inriktning mot att öka sökaktiviteten och att stödja dem som
stod längst från arbetsmarknaden. Utgångspunkten för regeringen var att
denna princip för politiken skulle bevaras, även under en djup lågkonjunktur, och stödde sig på forskning som visade att förmedlingsinsatser var en
förhållandevis effektiv åtgärd för att minska arbetslösheten och att lönesubventionerade anställningar ökade sannolikheten att få ett arbete i högre
grad än arbetsmarknadsutbildning. Det var därför viktigt att stimulera
sökaktiviteten hos arbetslösa i en situation med tillfälligt ökade arbetsmarknadspolitiska insatser samtidigt som det var fortsatt viktigt att stärka
konkurrenskraften hos dem som stod längst från arbetsmarknaden. Under
2008 introducerades kompletterande aktörer som är upphandlade
leverantörer av delar av Arbetsförmedlingens tjänsteutbud som ett led i
detta.
Av planeringen inför 2009 framgick att möjligheter till insatser utöver jobboch utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar var begränsade. För
att ge ökade möjligheter att även genomföra insatser för personer som blivit
arbetslösa som en följd av den snabbt försämrade arbetsmarknaden fick
Arbetsförmedlingen utökade resurser vi årsskiftet 2008/2009 som senare
under våren 2009 utökades ytterligare. Under några få månader förändrades
förutsättningarna för olika programinsatser. Myndigheten gick från ett
arbete med inriktning nästan enbart på deltagare i garantierna till en
situation där särskilda insatser måste sättas in för att utöka arbetet, ändra
prioriteringarna och också utveckla ett effektivt arbete med arbetssökande
som hade en kortare inskrivningstid.
De åtgärder som regeringen föreslog genomfördes under våren 2009 under
namnet Arbetsmarknadspaketet. I detta paket förflyttades den arbetsmarknadspolitiska tyngdpunkten från att enbart ge särskilda insatser till
långtidsinskrivna mot fler insatser tidigt i den arbetssökandes
arbetslöshetsperiod. I paketet ingick, upphandling av coachningsinsatser
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motsvarande 27 500 platser, Arbetspraktik utanför garantierna motsvarande
9 500 platser, Praktisk kompetensutveckling motsvarande 9 500 platser och
ytterligare 4 700 nya platser inom Nystartsjobb med fördubblad nedsättning
av arbetsgivaravgiften. I regeringens proposition som lämnades under
hösten 2009 tillkom dessutom ytterligare ett program, Lyft 2 som började
sysselsätta deltagare under 2010.
Under 2010 har uppdraget utökats ytterligare inom områdena rehabilitering
och integration. Sammantaget är detta tämligen stora förändringar av
Arbetsförmedlingens organisation och målgrupper. De program och insatser som Arbetsförmedlingen haft tillgång till har varierat och så har även
prioriteringen av olika sökandegrupper gjort. Arbetsförmedlingens förmåga
till omställning är och har varit betydelsefull för att klara arbetsmarknadspolitikens genomförande.
I detta kapitel görs en genomgång av Arbetsförmedlingens verksamhet under
2010. Även de instrument som Arbetsförmedlingen har till förfogande för att
matcha dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft beskrivs i
korthet.

2.1 Tre olika perspektiv
För att ge en övergripande bild av verksamheten, beskrivs den nedan utifrån
tre olika sätt att dela upp verksamheten.
Det första perspektivet utgår från målgrupperna för de
arbetsmarknadspolitiska insatserna. Arbetsförmedlingens målgrupper kan
delas in i arbetsgivare och arbetssökande. Grupperna kan finfördelas ytterligare. Under 2010 har det även tillkommit nya sökandegrupper som; personer som har lämnat sjukförsäkringen och som går in i arbetslivsintroduktion och nyanlända invandrare inom etableringsuppdraget.
Det andra perspektivet utgår från Arbetsförmedlingens olika uppdrag
och de insatser som finns tillgängliga för att genomföra uppdraget.
Insatserna kan delas in i tjänster för sökande och tjänster för arbetsgivare.
Inom tjänsterna finns ett antal metoder och program tillgängliga. Förutom
det grundläggande uppdraget att förbättra matchningen på arbetsmarknaden har Arbetsförmedlingen ett sektorsansvar för handikappfrågor inom
arbetsmarknadspolitiken och särskilda uppdrag att kontrollera att arbetssökande uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen (kontrollfunktionen),
att ta hand om nyanlända invandrare (etableringsuppdraget) samt att ta
hand om sjukskrivna som har förbrukat rätten till ytterligare ersättning från
Försäkringskassan (arbetslivsintroduktionen). De två senare har tillkommit
under 2010. De nya uppdragen har medfört att sammansättningen av

2

Lyft är en arbetsplatsförlagd insats där deltagaren ägnar 25 procent av tiden till att söka arbete.
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gruppen arbetssökande har förändrats och hör därför även till perspektivet
målgrupper.
Det tredje perspektivet utgår från hur tjänsten levereras. Leveranssättet
grupperas efter lokal arbetsförmedling, kompletterande aktörer, kundtjänst
och Arbetsförmedlingen Internet.

Tre perspektiv på Arbetsförmedlingens verksamhet
 Målgrupper
o Arbetsgivare
o Arbetssökande
 Insatser/Uppdrag
o Tjänster för sökande
o Tjänster för arbetsgivare
o Metoder
o Program
o Uppdrag
 Leveranssätt
o Lokal arbetsförmedling
o Kompletterande aktörer
o Kundtjänst
o Arbetsförmedlingen Internet
För att beskriva Arbetsförmedlingens arbete och få grepp om förändringar
över tid hanteras dessa tre perspektiv var för sig. Vi ska i det följande beskriva dessa perspektiv och försöka att kvantifiera dem. Vi kommer inte att
göra något försök att mäta effektiviteten utifrån de olika perspektiven utan
återkommer till sådana frågor i kapitel fyra.

2.2 Målgrupper
Arbetsförmedlingens kunder består av arbetssökande och arbetsgivare. För
att möta efterfrågan från de båda grupperna har Arbetsförmedlingen tillgång
till en rad olika tjänster för respektive målgrupp. Nedan följer en beskrivning
av hur Arbetsförmedlingen arbetar med respektive grupp samt beskrivande
statistik för att spegla omfattningen av tjänsterna.

2.2.1 Arbetsgivare
Goda arbetsgivarkontakter är en förutsättning för att genomföra myndighetens uppdrag, därför är det också viktigt att Arbetsförmedlingen har ett
högt förtroende hos arbetsgivarna. Fokus på arbetet med arbetsgivare har
ökat under senare år och mått för att mäta omfattningen av dessa kontakter
tillämpas och utvecklas successivt. Tabell 2.1 redovisar några mått för arbete
med arbetsgivare. Både antal anmälda platser och antal aktiva arbetsgivare
(det vill säga de arbetsgivare som anmält en ledig plats till Arbetsförmedlingen) var fler under 2010 än 2009 vilket speglar en ökning av efterfrågan
på arbetskraft. Även Arbetsförmedlingens marknadsandel av de lediga

17

Arbetsmarknadsrapport 2011

platserna har ökat. Marknadsandelen har visat sig variera positivt med
konjunkturen då arbetsgivarna tenderar att i större utsträckning anmäla
lediga platser till Arbetsförmedlingen när efterfrågan på arbetskraft är hög. 3
Den ökade efterfrågan på arbetskraft avspeglas också i en ökning av antalet
tillsatta praktikplatser, anställningsstöd och nystartsjobb under 2010 jämfört
med året innan.
Tabell 2.1 Nyckeltal för arbetsgivare

2009
Antal a nmälda platser

201 0

4 09 100

551 000

Antal a ktiva* arbetsgivare

53 200

65 400

Marknadsandel platser

31%

Registrerade** arbetsgiva re i Platsbanken

34%
101 400

Tillsatta praktikplatser

47 700

75 100

Tillsatta anställnin gsstöd

30 200

35 400

Tillsatta nystartsjobb

23 700

44 500

*Aktiv arbetsgivare innebär att vederbörande har annonserat en ledig tjänst via
Arbetsförmedlingen.
**En registrerad arbetsgivare i Platsbanken har ett personligt konto varifrån han eller hon
exempelvis kan administrera platsannonser. Uppgift saknas för 2009.
I anställningsstöd ingår instegsjobb och särskilt anställningsstöd, i nystartsjobb inkluderas även
särskilt nystartsjobb.
Källa: Arbetsförmedlingen

Rekrytering och platser
Många arbetsgivare använder Arbetsförmedlingen som rekryteringskanal. På
Arbetsförmedlingen Internet fanns 101 400 arbetsgivare registrerade i
början av 2011 och under 2010 anmälde 65 400 olika arbetsgivare minst en
ledig plats till Arbetsförmedlingen. Av de lediga platser som funnits tillgängliga på arbetsmarknaden under 2010 fanns 551 000 platser anmälda på
Arbetsförmedlingen (Figur 2.1). Detta utgör 34 procent av samtliga rekryteringar som genomfördes under året. 4 Inflödet av lediga platser till
Arbetsförmedlingen varierar över året och är vanligtvis högre under första
kvartalet.

Arbetsmarknadsrapport 2009:2
På uppdrag av Arbetsförmedlingen tar Statistiska Centralbyrån fram uppgifter om
nyanställningar som gäller hela arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens marknadsandel
beräknas genom att relatera de platser som anmäls till Arbetsförmedlingen till det totala antalet
nyanställningar på arbetsmarknaden.

3

4
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Figur 2.1 Antal nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen. Totalt, tillsvidareoch visstidsanställningar per kvartal 1992 kv1 – 2010 kv. 4
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Källa: Arbetsförmedlingen

En plats som anmäls till Arbetsförmedlingen kan hanteras på flera olika sätt
men majoriteten publiceras i Platsbanken. Att annonsera via Arbetsförmedlingen ger vanligtvis ett stort genomslag med många sökande till platsen. Det
är arbetsgivaren som avgör hur platsen ska publiceras och i vissa fall kan en
arbetsgivare göra bedömningen att hanteringen av för många sökande blir
för kostsam och då kan andra sökkanaler vara en strategi.
Arbetsförmedlingen kan också begränsa publiceringen och istället erbjuda
ett urval av lämpliga kandidater till arbetsgivaren.
En annan rekryteringskanal är så kallade rekryteringsträffar (jobbmässor)
som Arbetsförmedlingen återkommande genomför på många orter. Syftet
med träffarna är att skapa ytterligare en möjlighet för arbetsgivare och
arbetssökande att mötas.

Varsel
I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att ta emot varsel - förvarningar - om
kommande personalneddragningar. Hur stor del av de sysselsatta som
omfattas av de varsel som inkommer till Arbetsförmedlingen varierar med
konjunkturens utveckling. I samband med den internationella finanskrisen
under hösten 2008 ökade antalet varslade mycket kraftigt. Under 2008
inkom varsel som omfattade drygt 95 000 sysselsatta. 2009 ökade antalet
berörda ytterligare och mer än 115 000 sysselsatta omfattades av de varsel
som inkom till Arbetsförmedlingen. Därefter har inkomna varsel minskat
och återgått till mer normala nivåer. 2010 inkom varsel som omfattade 44
500 sysselsatta.
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Långt ifrån alla av de varsel som inkommer till Arbetsförmedlingen
resulterar i uppsägningar och än färre i arbetslöshet, se tabell 2.2. 5 Efter att
Arbetsförmedlingen varslats vidtar som regel förhandlingar mellan
arbetsgivare och lokala fackliga företrädare. Syftet med dessa förhandlingar
är att komma överens om vilka arbetstagare som ska sägas upp och när
uppsägningarna kan verkställas. När förhandlingarna är klara ska arbetsgivaren informera Arbetsförmedlingen om de individer som kommer att
sägas upp och när uppsägningarna kommer att realiseras. Ofta leder förhandlingarna mellan arbetsgivare och lokala fackliga representanter till att
antalet uppsägningar minskar. Av den information som inkommit till
Arbetsförmedlingen kan man se att av de varsel som inkom till Arbetsförmedlingen under 2008 och 2009 var det drygt 60 procent (59 800 under
2009 och 71 800 under 2009) som slutade i uppsägningar. Det är också
viktigt att komma ihåg att inte alla uppsägningar leder till arbetslöshet. Av
dem som blir uppsagda är det en hel del som går vidare till nya jobb, börjar
studera eller av andra skäl lämnar arbetskraften. Av dem som blev uppsagda
under 2008 och 2009 var det 32 800 respektive 32 700 (cirka 30 procent)
som inom 9 månader registrerades som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
Figur 2.2: Antalet sysselsatta som omfattas av inkomna varsel, antal per månad
1975-2010
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Tabell 2.2: Antal individer omfattade av varsel, antal uppsagda samt antal som
återfinns på Arbetsförmedlingen inom sex respektive nio månader
Sysselsatta
som omfattas
av inkomna
varsel

Inskrivna på Arbetsförmedlingen
Uppsagda

inom 6 mån

inom 9 mån

2005

52 500

29 000

10 400

12 100

2006

36 800

20 000

5 800

6 800

2007

30 000

15 900

4 200

5 000

2008

95 900

59 800

28 700

32 800

2009

115 200

71 800

29 200

32 700

Sept. 2010*

33 500

21 400

5 400

-

* Data endast till och med september för att få en uppföljningsperiod på sex månader. Totalt
omfattades 44 500 sysselsatta av varsel under 2010.
Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetssökande
Under 2010 uppgick antalet enskilda personer som någon gång under året varit
inskriven vid Arbetsförmedlingen till 1,1 miljoner varav drygt 730 000 någon
gång var registrerade som öppet arbetslösa. 6 Motsvarande siffra för 2009 var
drygt 1 miljon inskrivna varav cirka 726 000 varit öppet arbetslösa någon gång
under året. Vid slutet av 2010 var 708 600 individer inskrivna vilket var en svag
minskning jämfört med föregående år. Nästan 500 000 individer lämnade
Arbetsförmedlingen (avaktualiserades) under 2010, 280 000 av dem gick till
arbete (Tabell 2.3) övriga orsaker att lämna Arbetsförmedlingen kan vara
studier, pension etc. Det minskande inflödet tillsammans med det ökande
utflödet vittnar om ett förbättrat läge på arbetsmarknaden.
Tabell 2.3: Nyckeltal arbetssökande
2009

2010

Inskrivna vid årets slut

711 300

708 600

Inflöde (nyinskrivna)

544 700

488 600

162 400

157 500

409 000

493 900

varav till arbete

221 200

281 800

Påbörjat program

230 000

310 600

varav förstagångsinskrivna
Avaktualiserade

Källa: Arbetsförmedlingen

Varje kvartal under 2010 skrevs omkring 125 000 personer in som sökande
och ungefär en tredjedel av dessa var helt nya det vill säga fanns inte sedan
tidigare i Arbetsförmedlingens register. Omkring 125 000 personer lämnade
också Arbetsförmedlingen varje kvartal under 2010, vilket förklarar varför

Öppet arbetslösa är de arbetssökande som inte befinner sig i något program och som står till
arbetsmarknadens förfogande d.v.s kan ta ett arbete omgående.
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beståndet under året var konstant. Figur 2.3 visar antalet inskrivna under
varje kvartal fördelat på totalt inskrivna, nyinskrivna respektive helt
nyinskrivna under perioden 1992-2010.
Figur 2.3: Antal inskrivna, nyinskrivna och helt nya på Arbetsförmedlingen per
kvartal, 1992-2010
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Källa: Arbetsförmedlingen

Många som har en anställning använder sig av Arbetsförmedlingens tjänster
utan att vara inskrivna som arbetssökande. Av dem som är arbetslösa är
flertalet dock inskrivna. Andelen av de arbetslösa som väljer att skriva in sig
kan uppskattas genom att använda statistik från Statistiska centralbyrån
(Tabell 2.4). Data från Arbetskraftsundersökningen (AKU) ger en indikation
på hur stor andel som skriver in sig och även på hur det förändras över tid.
Andelen varierar i mätningar gjorda sedan 1990. Variationen är så stor som
från cirka 74 och upp till 93 procent. En orsak till detta är att definitionen på
arbetslöshet i AKU-mätningarna förändrades år 2005. Fler studerande som
söker arbete ingår sedan dess i gruppen arbetslösa. Det gör att data för åren
före 2005 inte är helt jämförbara med data för senare år. Andelen ungdomar
som skriver in sig minskade också efter det att studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen togs bort 2007.
Tabell 2.4: Andel arbetslösa enligt AKU som har varit i kontakt med
Arbetsförmedlingen, i procent
År
Andel

19901998

2003

2006

2007

2008

2009

2010

93,4

89,1

81

76

74,0

80,2

79,5

Källa: Arbetsförmedlingen, IAF 2009:7 och SCB.
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Sammansättning av inskrivningstider
Sammansättningen av inskrivningstider varierar över tiden (Figur 2.4).
Sedan mitten av 1990-talet har andelen korttidsinskrivna (< sex månader)
ökat för att under det senaste året sjunka kraftigt. Denna andel varierar med
konjunkturen och inflödet till Arbetsförmedlingen. Under en lågkonjunktur
när inflödet ökar kommer också andelen korttidsinskrivna att öka. Gruppen
med de längsta inskrivningstiderna har tredubblat sin andel jämfört med
1995.
Figur 2.4: Andelar av arbetssökanden med olika inskrivningstider av den totala
arbetssökandestocken i september, 1995-2010 (sammanlagd inskrivningstid
under den senaste tvåårsperioden).
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Källa: Arbetsförmedlingen

Det är också intressant att studera individernas inskrivningshistorik längre
tillbaka i tiden. Tabell 2.5 visar antalet inskrivna i september 2010 fördelade
efter inskrivningstider det vill säga hur länge individerna varit inskrivna
sammanlagt under den senaste tvåårsperioden (samma indelning som i
Figur 2.4), samt vilket år individen registrerades på Arbetsförmedlingen för
första gången. Av dem som varit inskrivna kortare än sex månader under de
senaste två åren (129 020) har 30 procent (36 690) också varit inskrivna vid
Arbetsförmedlingen så tidigt som 1999 eller tidigare. Av alla individer som
var inskrivna vid den aktuella tidpunkten (412 510) är det endast 17 procent
(68 860) som skrevs in för första gången 2010. Det innebär att en stor del av
de inskrivna också har en mer eller mindre lång inskrivningshistoria vid
Arbetsförmedlingen. 7

7 Eftersom Arbetsförmedlingens register inte sträcker sig längre tillbaka än 1991, kan individer
som registrerades senare i praktiken också varit inskrivna före 1991.
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Tabell 2.5: Arbetslösa och programdeltagare fördelat på inskrivningstid och
tidpunkt för första inskrivningstillfället, 15 september 2010, antal.
Tid i arbetslöshet eller program
Första
inskrivningsår
<6 mån
6-12 mån
12-18 mån
2010
2009

60 330

8 520

10

18-24 mån

>24 mån
-

Totalt
-

68 860

5 700

18 450

18 460

3 000

-

45 610

2000-2008

26 300

27 410

29 920

29 670

21 050

134 350

1991-1999

36 690

35 510

33 620

27 680

30 190

163 690

129 020

89 890

82 010

60 350

51 240

412 510

Summa
Källa: Arbetsförmedlingen

Sökandegrupper
Inskrivningstiderna bland sökande varierar mycket mellan olika grupper. I
Tabell 2.6 redovisas mer detaljerat hur individer med olika lång inskrivningstid fördelar sig utifrån olika individegenskaper. De viktigaste resultaten
kommenteras nedan.
Tabell 2.6: Arbetslösa och programdeltagare med olika inskrivningstider fördelade efter egenskaper för år 2010, 15 september, procent samt totalsumma i antal
Tid i arbetslöshet eller program, andelar
< 6 mån

6-12
mån

12-18 mån

18-24 mån >24 mån

Totalt antal

Män

34

22

19

13

13

198 700

Kvinnor

29

21

21

17

12

216 500

18-24 år

49

20

19

10

3

103 900

25-54 år

27

23

20

16

13

250 400

55-64 år

20

20

20

16

24

60 900

Grundskola

24

23

20

17

16

111 400

Gymnasium

34

21

20

14

11

206 200

Högre utbildning

35

23

18

13

12

97 500

Utrikesfödd

34

21

20

14

12

281 100

Inrikesfödd

26

23

20

17

14

134 100

35

23

20

14

9

341 700

15

18

21

20

26

73 400

31

22

20

15

12

415 200

Ej
funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning
Totalt
Källa: Arbetsförmedlingen

Åldersgrupper
Gruppen ungdomar (yngre än 25 år) har en betydligt större andel som varit
inskrivna kortare än sex månader. Delvis beror det på åldern i sig där många
studerar eller av andra skäl inte kontaktar Arbetsförmedlingen. Den viktigaste förklaringen är dock att omsättningen till arbete är hög. Inflödet i denna
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grupp är högt men de stannar inte på Arbetsförmedlingen under någon
längre tid. Gruppen 55 år och äldre är en grupp med en hög förvärvsfrekvens
på arbetsmarknaden men bland dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är omsättningen lägre och personer i denna åldersgrupp tenderar att bli
kvar länge på Arbetsförmedlingen, en relativt stor andel, 24 procent, har
varit inskrivna i två år eller mer.
Utbildningsnivå
Personer med endast grundskoleutbildning skiljer sig från övriga med en
högre andel inskrivna i gruppen med längre tider och en mindre andel i
intervallet 0 till 6 månader, 16 procent har varit inskrivna längre än två år
jämfört med 12 procent bland övriga. Gruppen med lägre utbildning
sammanfaller också till viss del med de äldre åldersgrupperna där inskrivningstiderna också är längre. Gruppen med eftergymnasial utbildning skiljer
sig däremot inte nämnvärt från gruppen gymnasieutbildade.
Utrikes födda
Skillnaden mellan utrikes och inrikes födda speglas av att andelen med korta
inskrivningstider är betydligt större bland födda i Sverige. Bland födda i
Sverige har 34 procent varit inskrivna kortare än sex månader jämfört med
26 procent i gruppen utrikes födda.
Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Jämförelsen mellan personer med och utan funktionsnedsättning visar stora
skillnader. Andelen som varit inskrivna två år eller längre utgör en betydligt
större andel bland dem med funktionsnedsättning (26 procent) än bland
dem som inte har någon funktionsnedsättning (9 procent). Endast 15
procent av dem med funktionsnedsättning har varit inskrivna kortare än sex
månader jämfört med 35 procent bland övriga. 8

2.3 Insatser och uppdrag
Under 2003 beslutades att Arbetsförmedlingens arbete med sökande och
arbetsgivare skulle beskrivas i form av tjänster. Syftet med införandet av
beskrivningarna var att skapa ett enhetligt och rättssäkert arbetssätt över
hela landet. Detta resulterade i att Arbetsförmedlingen idag tillhandahåller
nio tjänster, sju för arbetssökande och två för arbetsgivare. Inom ramen för
tjänsterna har Arbetsförmedlingen också tillgång till ett antal arbetsmarknadspolitiska program och metoder. En metod är en systematisk
beskrivning av de olika arbetsmoment som används för att leverera
tjänsterna.
Nedan följer en kortare beskrivning av respektive tjänst. I Tabell 2.7
redovisas antalet sökande som enligt registeruppgifter tagit del av respektive
tjänst under 2010. Motsvarande uppgifter för de tjänster som riktar sig till
arbetsgivare finns inte tillgängliga.
En kod för funktionsnedsättning som registreras på en arbetssökande föregås av en utredning
vilket medför att nyinskrivna som senare kommer att få en kod för funktionsnedsättning
inledningsvis i inskrivningsperioden inte har det, det är en förklaring till att andelen
nysinskrivna bland individer med funktionsnedsättning är förhållandevis liten.

8
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2.3.1 Tjänster för arbetssökande
I samband med att handlingsplanen upprättas görs en bedömning av den
sökandes behov. Samtidigt tilldelas den sökande en eller flera tjänster utifrån
den bedömda svårigheten på arbetsmarknaden (se faktaruta). De sju 9
tjänster som Arbetsförmedlingen tillhandahåller för arbetssökande är:








Söka arbete
Förbättra ditt arbetssökande
Vägledning till arbete
Utbildning till arbete
Starta eget företag
Klargöra dina arbetsförutsättningar
Anpassa din arbetssituation

Tabell 2.7 visar hur många sökande som under 2010 tagit del av respektive
tjänst. Uppgifterna baseras på information från den arbetssökandes handlingsplan. Dessa uppgifter är en uppskattning eftersom det också finns en
grupp sökande där uppgift saknas om vilken tjänst de tar del av. Målet är att
alla arbetssökande ska ha en handlingsplan inom 30 dagar men det finns
ändå personer som saknar handlingsplan (cirka 85 700), till viss del kan det
förklaras av att de endast varit inskrivna under en kort period. Dessutom
fanns det 72 400 som hade en handlingsplan men där uppgift om vilken
tjänst de tar del av saknas. Delar av tjänsten söka arbete är också tillgänglig
för arbetssökande som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen (genom de
verktyg som finns tillgängliga på arbetsformedlingen.se). Det finns därmed
ett antal arbetssökande som tar del av tjänsterna (främst söka arbete) som
inte är inkluderade i statistiken nedan. Observera att samma sökande kan ta
del av en eller flera tjänster. I genomsnitt tar en sökande del av 1,6 tjänster
(av de sökande som har en handlingsplan där tjänsterna framgår).

Under 2011 introduceras ytterligare en tjänst ”Arbetsförberedande insatser”. Tjänsten är
främst avsedd för: • Arbetssökande som efter lång sjukfrånvaro ska återgå i arbete •
Arbetssökande med funktionsnedsättning • Arbetssökande med lång tids arbetslöshet

9
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Fördjupning
När en arbetssökande skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen gör arbetsförmedlaren en bedömning av
vilket behov av stöd den sökande har. För varje tjänst finns ett antal kriterier som stöd i beslutet om
lämplig tjänst eller lämpliga tjänster.
Tjänst
Söka arbete

Förbättra ditt
arbetssökande
Vägledning till arbete

Utbildning till arbete

Starta eget företag

Klargöra dina
arbetsförutsättningar

Anpassa din
arbetssituation

Beskrivning av mottagare
Jobbklar
i)
har ett yrke som är gångbart på arbetsmarknaden
ii) är matchningsbar i AIS (Arbetsförmedlingens
informationssystem)
iii) kan och vill ta arbete
Behov av fördjupat stöd
i)
löper risk för långtidsarbetslöshet
ii) har svårigheter att marknadsföra sin kompetens
iii) har funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga
i)
behöver stöd/hjälp att hitta jobben, med ansökningar,
meritförteckning och intervjuförberedelser
ii) behöver hjälp att analysera varför arbetssökandet inte ger
resultat
i)
behöver byta eller välja inriktning av arbete/utbildning
ii) behöver stöd för sitt yrkesval
iii) behöver få ökad kunskap om de egna personliga
iv) förutsättningarna i arbets- och yrkesval och om
möjligheterna på arbetsmarknaden
v) behöver stöd i att ta vara på sina resurser och de möjligheter
som finns inom nya yrkesområden
vi) behöver stöd i att bedöma sin kompetens
vii) behöver underlag för att hitta andra lämpliga
sysselsättningsmöjligheter, t ex entreprenörskap
i)
behöver förbättra sin yrkeskompetens för att få ett arbete och
har en icke gångbar utbildning eller en utbildning som
behöver kompletteras med hänsyn till dagens krav
ii) har förutsättningar att klara utbildningen med hänsyn till
personliga tillgångar och socialt stöd
iii) är beredd att söka arbete där efterfrågan finns
iv) är motiverad för utbildningen
i)
behöver information om start av näringsverksamhet
ii) har en idé/plan för egen verksamhet
iii) behöver pröva om affärsidén är hållbar
Oklarhet råder beträffande
i)
på vilket sätt sjukdom eller funktionsnedsättning påverkar
arbetsförmågan
ii) hur den sociala situationen påverkar arbetsförmågan
iii) förmågan att ta ansvar för ett arbete/arbetsuppgifter
iv) den arbetssökandes förmåga att värdera sina förutsättningar
för arbete i förhållande till olika yrken och yrkesområden
v) hur den arbetssökandes personlighetsmässiga
förutsättningar påverkar möjligheten att arbeta inom ett
yrke/yrkesområde
vi) behov av stöd vid introduktion till nytt arbete/nya
arbetsuppgifter
i)
har en registrerad funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga och har behov av att få arbetshjälpmedel för
att klara arbete/utbildning
ii) behöver personligt stöd vid introduktion till arbete
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Tabell 2.7: Tjänsternas omfattning – antal sökande som tagit del av respektive
tjänst, 2010. (Samma sökande kan ta del av flera tjänster)
Tjänst

Antal

Söka arbete

895 100

Förbättra ditt arbetssökande

215 400

Vägledning till arbete

62 700

Utbildning till arbete

90 100

Starta eget företag

27 700

Klargöra dina arbetsförutsättningar

121 100

Anpassa din arbetssituation

109 500

Summa antal tjänster
Sökande som tar del av minst en tjänst enligt
handlingsplanen

1 521 600
956 400

Saknar tjänst

72 400

Saknar handlingsplan

85 700

Totalt antal individer inskrivna på Arbetsförmedlingen
någon gång under 2010

1 114 500

Källa: Arbetsförmedlingen

Även om de tjänster som den sökande tar del av i de flesta fall dokumenteras
(i de fall sökande har fått sina behov bedömda och dokumenterade i en
handlingsplan) är det problematiskt att redovisa i hur stor utsträckning de
olika tjänsterna levereras och på vilket sätt eftersom en arbetsförmedlares
möte med sökande är komplext. Ett möte med sökande innebär i många fall,
kanske de allra flesta, ett samtal som berör flera av de ovan nämnda tjänsterna. Därför är det svårt att kvantifiera hur mycket stöd sökande får inom
ramen för respektive tjänst. Till exempel kan arbetsförmedlaren ge tips om
vilka kanaler som kan vara lämpliga för den sökande att leta efter arbete
samtidigt som olika möjligheter att eventuellt utbilda sig eller vilka andra
yrkesområden som kan vara aktuella för den sökande diskuteras.
Söka arbete är den vanligaste tjänsten, den är till för alla som söker arbete.
Syftet är att den arbetssökande så snabbt som möjligt ska finna ett nytt
arbete. Målet är att uppnå en väl fungerande sök- och matchningsprocess
som medverkar till att minska arbetslöshetstiden och att öka sysselsättningen. Många som behöver fördjupat stöd för att söka arbete tar del av
andra tjänster i kombination med tjänsten söka arbete.
Förbättra ditt arbetssökande är till för alla som behöver information om hur
man söker arbete. Syftet är att den arbetssökande ska utveckla sina färdigheter i att söka arbete med målet att själv kunna söka arbete.
Vägledning till arbete är till för alla som har behov av att välja eller byta
yrkesinriktning eller arbete. Syftet är att den arbetssökande ska kunna
relatera sina resurser, erfarenheter och önskemål till arbetsmarknadens krav
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och möjligheter och kunna göra ett övervägt val av arbete och/eller
utbildning.
Utbildning till arbete är till för arbetssökande som behöver bredda eller höja
sin yrkeskompetens för att få ett arbete. Tjänsten innehåller fördjupad
information om aktuell arbetsmarknadsutbildning. Sökande kan anmäla
intresse varpå arbetsförmedlaren gör ett urval av sökande som får delta i
utbildningen. Alla som tar del av tjänsten genomgår därmed inte en
utbildning.
Starta eget företag är till för alla som söker information om att starta
näringsverksamhet. Arbetsförmedlingen ger information och prövar 10
affärsidén och anvisar därefter eventuellt till programmet start av näringsverksamhet. Alla som tar del av tjänsten går därmed inte vidare till
programmet start av näringsverksamhet. Sammanlagt tog 30 000 olika
personer del av tjänsten, medan det under samma år var drygt 9 400
individer som påbörjade programmet start av näringsverksamhet.
Klargöra dina arbetsförutsättningar är till för arbetssökande som behöver
fördjupat stöd för att klargöra sina förutsättningar för arbete eller utbildning. Den vänder sig till arbetssökande som är osäkra på sin arbetsförmåga
eller har andra svårigheter som påverkar val av arbete eller yrke.
Anpassa din arbetssituation är till för inskrivna arbetssökande som behöver
hjälp att anpassa sin arbetsplats, arbetsuppgifterna eller arbetsmiljön.

2.3.2 Tjänster för arbetsgivare
Arbetsförmedlingen tillhandahåller två tjänster för arbetsgivare. Dessa är:


Rekrytera nya medarbetare



Utbildning inför rekrytering

För arbetsgivare finns inte motsvarande uppgifter om vilka tjänster de tar
del av som det finns för sökande.
Rekrytera nya medarbetare: Arbetsförmedlingen erbjuder tjänsten rekrytera nya medarbetare till arbetsgivare, bemanningsföretag och rekryteringsföretag. Den inleds med ett kort samtal för att reda ut arbetsgivarens frågeställningar. Den omfattar rekrytering i såväl Sverige som övriga EU/EESländer och Schweiz.
Utbildning inför rekrytering är till för arbetsgivare som har behov av att
rekrytera nya medarbetare inom branscher och yrkesområden där det råder
brist på arbetskraft och som inte kan få sitt arbetskraftsbehov tillgodosett
genom tjänsten rekrytera nya medarbetare.

10

Prövning av affärsidén sker av en extern konsult.
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2.3.3 Metoder
Till varje tjänst finns ett antal metoder, insatser och program tillgängliga,
kompletterat med verktyg på Arbetsförmedlingen Internet som stödjer
tjänsterna. Definitionen av en metod är att den är en beskrivning av ett
systematiskt tillvägagångssätt, som vilar på en vetenskaplig grund och/eller
ett beprövat arbetssätt. Metoder är ett sätt att beskriva Arbetsförmedlingens
och arbetsförmedlarnas arbete med syftet att skapa ett enhetligt arbetssätt,
effektivitet och rättssäkerhet. Begreppet metod har därmed en ganska bred
innebörd, där vissa metoder består av ett fåtal steg medan andra är längre
och mer omfattande. Arbetsförmedlingens metoder är generella eller
relaterade till en viss tjänst. De generella metoderna kan användas inför eller
inom de olika tjänsterna. De tjänsterelaterade metoderna ger möjlighet för
arbetsförmedlaren/specialisten att välja en lämplig metod så att kunden kan
få stöd i vald tjänst utifrån hans/hennes behov. Totalt finns 32 kvalitetssäkrade metoder. De vanligaste metoderna är de två kvalitetssäkrade generella metoderna som ska tillämpas vid det första mötet med en arbetssökande. Metoden inskrivning och introduktion syftar till att den arbetssökande ska bli korrekt inskriven på Arbetsförmedlingen. Att informationen
om den sökande blir korrekt är en förutsättning för effektiv matchning. I
samband med inskrivningen ges även den information den sökande behöver
för att få rätt till ersättning och ta del av de sökverktyg som Arbetsförmedlingen erbjuder. Redan i samband med inskrivningen gör Arbetsförmedlingen en första matchning av den sökandes kvalifikationer med lämpliga jobb.
Metoden fastställ tjänst används i syfte att fastställa vilka tjänster som den
sökande har behov av för att så snabbt som möjligt få ett arbete. Fastställ
tjänst är den process som föregår varje beslut om tjänst.

2.3.4 Program med aktivitetsstöd
Inom ramen för tjänsterna finns även ett antal arbetsmarknadspolitiska
program tillgängliga. Som deltagare i programmen kan sökande under tiden
antingen få ersättning i form av aktivitetsstöd eller subventionerad lön
beroende på programmets utformning. Alla program och övrigt stöd till
arbetssökande kan inordnas under någon tjänst.
Varaktigheten på program varierar kraftigt, men gemensamt är att
deltagarna erhåller ersättning i form av aktivitetsstöd oavsett om individen
som arbetslös tidigare har fått eller inte fått ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Nivån på ersättningen kan dock variera beroende på vilken
ersättning individen haft som arbetslös. En sökande som blir anvisad ett
program och tackar nej riskerar också att bli av med ersättningen eller att
ersättningen sänks, varför det finns starka incitament för individen att delta i
programmen. Nedan följer en sammanfattning av de program som finns eller
har funnits på Arbetsförmedlingen. 11

För en utförligare beskrivning av programmen se till exempel arbetsformedlingen.se eller
Arbetsförmedlingens rapport ”Arbetsmarknadspolitiska program, Årsrapport 2009”

11
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Arbetsmarknadsutbildning, där också lärlingsplatser brukar inkluderas. Historiskt har också till exempel bristyrkesutbildning för anställda
funnits.
Praktik i flera olika former har förekommit på Arbetsförmedlingen. Idag
finns till exempel arbetspraktik, prova-på-platser och praktisk kompetensutveckling. Lyft som var ett projekt som pågick under 2010 har fortfarande
deltagare men inga nya beslut får fattas efter årsskiftet 2010/2011. Historiskt
har till exempel akademikerpraktik och interpraktik funnits.
Stöd till start av näringsverksamhet innebär att en sökande med en
prövad affärsidé under en uppstartsperiod får aktivitetsstöd.
Ungdomsinsatser riktar sig till individer som är 24 år eller yngre. I
nuläget innefattar jobbgarantin för ungdomar insatser som specifikt riktar
sig till ungdomar. Historiskt har det funnits andra former av ungdomsprogram som ungdomsgarantin och kommunalt ungdomsprogram.
Förberedande insatser innebär förberedelse inför vidare utbildning eller
andra arbetsmarknadspolitiska program. Det kan t.ex. vara en förberedande
utbildning för individer som behöver komplettera sina baskunskaper för att
kunna genomföra en arbetsmarknadsutbildning. Andra exempel kan vara
aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, arbetslivsinriktad
rehabilitering eller arbetslivsintroduktion.
Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning sker i samverkan
mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden och
syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få arbete.
Jobb- och utvecklingsgarantin är idag det enskilt mest omfattande
programmet. Alla arbetssökande som förbrukat sina 300 ersättningsdagar
från a-kassan erbjuds att delta i programmet. Det finns ingen tidsbegränsning för insatsen utan sökande avslutar programmet när vederbörande får
arbete eller av annan anledning inte längre står till arbetsmarknadens
förfogande. Den första fasen i programmet innebär kartläggning, jobbsökaraktiviteter och förberedande insatser. I den andra fasen inriktar sig verksamheten mer mot utbildning eller praktik och arbetsplatsförlagd verksamhet.
Sökande kan också inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin ta del av
andra insatser såsom utbildning eller praktik. I den tredje och sista fasen får
deltagaren sysselsättning hos en anordnare.

2.3.5 Subventionerat arbete
Gemensamt för insatser som betecknas som subventionerat arbete är att
deltagaren har en anställning hos en arbetsgivare och får lön av denne.
Arbetsgivaren får i sin tur en subvention i form av en skattereduktion.
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Anställningsstöden minskade kraftigt under 2008 och 2009, de som
finns tillgängliga idag är särskilt anställningsstöd och instegsjobb. Tidigare
former som funnits är till exempel allmänt anställningsstöd och plusjobb.
Insatser för personer med funktionsnedsättning är en grupp av
lönesubventioner som ofta sträcker sig över en längre period och där också
subventionsgraden kan variera. Lönebidrag är den vanligaste formen, de
andra är offentligt skyddat arbete, utvecklingsanställning och trygghetsanställning.
Nystartsjobb är en insats som sökande som varit utanför arbetsmarknaden under en längre period är berättigade till. Alla individer som uppfyller de
formella kvalifikationerna och har en arbetsgivare som är villig att anställa
individen, har rätt till stödet. Särskilt nystartsjobb som riktar sig till dem
som är 25 år eller yngre är ytterligare en variant av nystartsjobb. Tidigare
fanns också nystartsjobb för deltidsarbetslösa.

2.3.6 Omsättning och flöden mellan olika aktiviteter
Inom de flesta av Arbetsförmedlingens sökandekategorier gäller att flödena
under ett år är betydligt större än beståndet vilket implicerar en stor
omsättning av de sökande mellan olika sökandekategorier (se Tabell 2.8).
Beståndet av öppet arbetslösa är exempelvis bara cirka en tredjedel av flödet
till eller från sökandekategorin under året. Då flödena är beräknade årsvis
kan det tolkas som att den genomsnittliga tiden i sökandekategorin öppet
arbetslösa är omkring fyra månader. 12
Några kategorier avviker från detta mönster. Lönebidrag är ett exempel där
beståndet är mer än dubbelt så stort som flödet till eller från kategorin vilket
implicerar inskrivningstider på längre än två år. Vid stora förändringar i de
in- och utgående bestånden går det inte att använda förhållandet mellan
flöde och bestånd för att uppskatta inskrivningstiderna. Men det är ändå
intressant att se den stora skillnad som finns mellan in och utflöden i jobboch utvecklingsgarantins fas 3, där inflödet är betydligt större än utflödet.
Beståndet kommer att fortsätta att byggas upp så länge som detta
förhållande råder.

En enkel tumregel är att genomsnittstiden är lika med stocken dividerat med inflödet (eller
utflödet). En tredjedel av ett år är fyra månader.

12
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Tabell 2.8: Flöden till och från olika sökandekategorier under 2010, samt
ingående och utgående stock vid årets början och slut. Inflöde och utflöde
summerar antalet under året, samma individ kan förekomma flera gånger i
flödena.
Sökandekategori
11 Öppet arbetslös

Ingående stock
2010-01-01

Inflöde

Utflöde

Utgående stock
2010-12-31

255 800

640 300

685 500

210 500

14 Arbetssökande med förhinder

54 100

145 100

148 000

51 100

21 Deltidsarbetslös

37 300

58 400

63 800

32 000

22 Timanställd

63 100

126 700

134 300

55 500

31 Tillfälligt arbete

22 000

111 000

108 600

24 400

33 Nystartsjobb

21 000

47 400

28 800

39 500

35 Ombytessökande Samhall

2 500

2 300

2 300

2 500

36 Särskilt nystartsjobb

1 600

600

1 200

1 000

38 Utvecklingsanställning

2 000

3 700

2 700

2 900

39 Trygghetsanställning

11 700

6 700

2 800

15 600

41 Ombytessökande

18 600

40 200

37 700

21 000

42 Lönebidrag

47 700

20 000

21 700

46 000

43 Offentligt skyddat arbete, OSA

4 500

1 900

1 800

4 500

46 Start av näringsverksamhet

3 800

9 400

9 300

4 000

49 Särskilt anställningsstöd

3 100

4 400

4 400

3 100

14 000

58 900

62 200

10 600

-

8 800

6 700

2 100

800

5 400

5 600

600

2 600

9 900

11 000

1 500

69 Jobbgaranti för ungdomar

51 900

88 000

91 200

48 700

70 Jobb- och utvecklingsgarantin

54 300

89 300

79 500

64 100

71 Arbetslivsinriktad rehabilitering

10 500

40 700

38 300

12 800

-

38 400

31 800

6 500

1 000

7 400

6 200

2 200

100

1 300

1 000

400

200

15 200

12 900

2 500

54 Arbetspraktik
55 Lyft
59 Prova-på-plats
67 Praktisk kompetensutveckling

72 Arbetslivsintroduktion
Aktiviteter inom vägledning och
73
platsförmedling
Projekt med arbetsmarknadspolitisk
75
inriktning
76 Fördjupad kartläggning och vägledning
78 Instegsjobb

2 400

5 700

5 500

2 600

12 000

21 400

8 500

24 900

81 Arbetsmarknadsutbildning

5 700

19 700

20 100

5 300

83 Förberedande utbildning

2 400

31 800

28 900

5 200

79 Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3

Källa: Arbetsförmedlingen
Not: Arbetsmarknadsutbildning inkluderar inte den utbildning som ges inom ramen för
garantierna (sökandekategorierna 69 och 70).
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2.4 Särskilda uppdrag
Utöver uppdraget att effektivt sammanföra arbetssökande med arbetsgivare
som söker arbetskraft har Arbetsförmedlingen ytterligare ett antal särskilda
uppdrag, nedan följer en kortare beskrivning av dessa.

2.4.1 Arbetslivsintroduktion
Den första januari 2010 infördes ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program
kallat arbetslivsintroduktion. För att vara aktuell för introduktionen ska man
ha varit sjukskriven och ha förbrukat rätten till ytterligare ersättning från
Försäkringskassan. Introduktionen syftar till att hjälpa arbetssökande som
är oklara över egna förutsättningar, möjligheter och krav på arbetsmarknaden och som därför behöver vägledning och stöd för att kunna återgå till
arbete.
Introduktionen ska utgöra en koncentrerad utredning och kartläggning av
individens förutsättningar och behov av stöd. Den kan pågå som längst i tre
månader. Individen förbereds under introduktionen för arbete eller för
annat arbetsmarknadspolitiskt program. Om personen efter arbetslivsintroduktionen bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande ska personen
kunna hänvisas till Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.
Under 2010 påbörjade drygt 38 000 individer programmet. Denna
sökandegrupp skiljer sig i flera avseenden från Arbetsförmedlingens övriga
sökande. Gruppen har en lång frånvaro från arbetslivet och det finns i större
utsträckning en kvarstående ohälsoproblematik. De som deltar i
introduktionen kan ha varit sjukskrivna på del- eller heltid och kan antingen
ha sin anställning kvar eller vara utan anställning. Gruppen kan förmodas ha
behov av rehabiliteringsinsatser under en längre tid än övriga arbetssökande
och Arbetsförmedlingens uppdrag är att stötta dem och utveckla deras
förutsättningar att ta ett arbete.

2.4.2 Etableringsuppdraget
Målgruppen för detta uppdrag är nyanlända flyktingar med anhöriga som
beviljats uppehållstillstånd efter oktober 2010. Arbetsförmedlingen har fått
ett övergripande ansvar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden 13 .
Arbetsförmedlingen ska genomföra ett etableringssamtal med samtliga i
målgruppen. Syftet är att upprätta en etableringsplan för att underlätta och
påskynda den nyanländes etablering på arbetsmarknaden. En ny aktör,
etableringslotsen, ska ge stöd vid etableringen i arbets- och samhällslivet.
Individer med en etableringsplan avgör själva om de också vill ha stöd av en
etableringslots. I etableringslotsens uppdrag ingår bland annat att kontakta
arbetsgivare, erbjuda råd och stöd vid till exempel studie- och yrkesval,
coachning, matchning samt ge stöd i olika sociala frågor.
13

Se lagen 2010:97 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
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Under perioden december 2010 fram till och med mars 2011 har Arbetsförmedlingen tagit emot 2 273 individer inom ramen för etableringsuppdraget 14 . Det är hittills något lägre än utifrån Migrationsverkets prognoser.
Individerna inom etableringsuppdraget har något andra förutsättningar än
övriga inskrivna på Arbetsförmedlingen i genomsnitt har. En relativt stor
andel, närmare hälften, har endast förgymnasial utbildning kortare än 9 år
som högsta utbildning. Drygt fyra av tio saknar också yrkesklassificering, det
vill säga de har inget identifierbart yrke. Bland de 2 273 inskrivna nyanlända
hade 1 552 fått rätten till etableringsplan prövad och 98 procent av dessa
hade också rätt till en etableringsplan. Vid utgången av mars hade 770 eller
51 procent av dem som fått en etableringsplan också fått beslut om
etableringslots.
Inom etableringsuppdraget kan också Arbetsförmedlingen erbjuda hjälp
med bosättning. Det innebär att Arbetsförmedlingen gör en samlad bedömning om lämplig boplats utifrån etableringssamtalet och förutsättningarna för den nyanlände att få arbete inom pendlingsavstånd. I bedömningen tas även hänsyn till eventuella medicinska behov och familjesituationen. Den nyanlände får därefter erbjudande om en bostad. Ett
bosättningsärende kan avse flera personer men minst en omfattas av
etableringsreformen. Från årsskiftet 2010/2011 till och med mars har 772
bosättningsärenden upprättats varav 299 har avslutats. Arbetsförmedlingen
tog även över en balans om 302 bosättningsärenden av Migrationsverket
varav 221 av dessa ärenden har avslutats. Arbetsförmedlingen hade vid
utgången av mars totalt erbjudit 663 personer en bostad.

2.4.3 Arbetsförmedlingens kontrollerande funktion
Grunden i Arbetsförmedlingens kontrollfunktion är att kontrollera om de
sökande står till arbetsmarknadens förfogande och därmed har rätt att ta del
av stöd vid arbetslöshet. Stödet består dels av ekonomisk ersättning och dels
av insatser i olika former för att underlätta vägen tillbaka till arbete.
Förutom kopplingen till arbetslöshetsförsäkringen, där Arbetsförmedlingen
har ett specifikt uppdrag, finns det också kopplingar till kommunernas
ekonomiska bistånd. Socialtjänstlagen ger exempelvis kommunerna rätt att
ställa krav på personer under 25 år att mottagare av försörjningsstöd ska
vara inskrivna på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Även
Försäkringskassan använder sig av Arbetsförmedlingens bedömningar av
personers rätt till ersättning i samband med beslut om nivån på aktivitetsstödet. Vid misstanke om bidragsbrott har Arbetsförmedlingen också en
informationsskyldighet.

Siffran är låg på grund av att individer som saknar person- eller samordningsnummer initialt
hanteras manuellt och registreras i databasen i efterhand. Antalet kommer därför att justeras
uppåt när dessa uppgifter läggs in i databasen.

14
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Arbetslöshetsförsäkringen
Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och är inte avsedd
att permanent överbrygga inkomstbortfall. En generös arbetslöshetsersättning kan få negativa konsekvenser på arbetslösheten och på arbetslöshetstiderna om ersättningens negativa effekter inte aktivt motverkas med
politiska åtgärder. Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen är av stor samhällsekonomisk betydelse.
För att få ut ersättning under arbetslösheten ställs krav på den enskilde 15 .
Den arbetslösa ska vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en
arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt
minst 17 timmar i veckan, vara beredd att anta erbjudet lämpligt arbete
under tid för vilken den arbetssökande inte anmält hinder som kan godtas av
arbetslöshetskassan, vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen i den ordning som föreskrivs av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer, att medverka till att en individuell
handlingsplan upprättas i samråd med den offentliga arbetsförmedlingen,
och att aktivt söka ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete.
För att inte arbetslöshetsförsäkringen ska missbrukas krävs en löpande
kontroll av att den arbetssökande faktiskt uppfyller de krav som ställs för rätt
till ersättning. Arbetsförmedlingen har av regeringen getts ett speciellt
uppdrag (SFS 1997:238) att följa upp den arbetslöses sökaktivitet och att
meddela arbetslöshetskassan om det finns skälig misstanke att något av
kraven inte uppfylls. Under 2010 var i genomsnitt cirka 140 000 personer
med ersättning inskrivna på Arbetsförmedlingen som antingen öppet
arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda. Nedan redogörs i
korthet för Arbetsförmedlingens arbete för att upprätthålla
arbetslöshetsförsäkringen som en omställningsförsäkring. 16

Information om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen
Det är viktigt att de sökande är väl informerade om vilka regler som gäller för
att ta del av ersättningen. Det är därför Arbetsförmedlingens skyldighet att
informera den sökande om grundvillkoren och möjligheten att ansöka om
arbetslöshetsersättning. Det bör ske i samband med inskrivningen. Under
2009 uppgav cirka 90 procent av dem som har ersättning att de känner till
villkoren i försäkringen (Figur 2.5), andelen har sedan sjunkit något. Under
2010 uppgav cirka 80 procent att dem känner till villkoren.

Nuvarande regler finns beskrivna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
I samband med upphandling av Kompletterande tjänster krävs särskild uppmärksamhet i
villkoren som understödjer leverantörens medverkan i den kontrollerande funktionen.

15

16

36

Arbetsmarknadsrapport 2011

Figur 2.5: Andel individer som känner till grundvillkoren för att få ersättning
från arbetslöshetskassan, fördelat på individer med respektive utan ersättning.
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Handlingsplaner
Arbetsförmedlingen upprättar handlingsplaner för arbetssökande både med
och utan ersättning. En handlingsplan är en planering som klargör vad som
ska göras för att den arbetssökande ska få ett arbete. Handlingsplanen ska
säkerställa att den arbetssökande följer en effektiv sökstrategi och att den
arbetssökande får ta del av lämpliga tjänster. Planen ska vara individuell för
varje arbetssökande och så tydligt utformad att det vid en uppföljning går att
utläsa om sökanden uppfyllt överenskommelsen i handlingsplanen eller inte.
Skulle den sökande som har ersättning från arbetslöshetskassan inte medverka till att en handlingsplan upprättas, eller att den upprättade planen
sedan inte följs, så underrättas arbetslöshetskassan.
Inom 30 dagar efter inskrivning har 80 procent av sökande med ersättning
2010 fått en handlingsplan (se Figur 6). 17 Motsvarande utveckling för
sökande utan ersättning är liknande men nivån är något lägre, knappt 70
procent har fått en handlingsplan inom 30 dagar (finns ej i diagrammet).
Handlingsplanerna ska sedan uppdateras minst en gång var sjätte månad
eller när den sökandes förutsättningar att söka arbete har förändrats. Runt
80 procent av dem med ersättning och runt 60 procent av dem utan
ersättning får handlingsplanerna uppdaterade före sexmånadersgränsen.

För mer information om hur många som får en handlingsplan, vilka arbetssökande som
prioriteras i arbetet med handlingsplaner samt information om regionala skillnader, se Nilsson
(2011a).

17
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Under 2010 upprättades totalt 1,3 miljoner handlingsplaner. 760 000
enskilda individer fick en ny handlingsplan (eftersom handlingsplanen ska
förnyas med sex månaders intervall kan samma individ få flera
handlingsplaner under ett år).
Figur 2.6: Andel sökande (med ersättning från a-kassan) som fått handlingsplan
inom 30 dagar.
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Kvalitén på handlingsplanen är svår att kvantifiera. En indikator är hur
sökande uppfattar handlingsplanen. Under 2010 ansåg 82 procent av dem
som hade en handlingsplan att den var ett bra eller ganska bra stöd. Det är
framför allt ungdomar och personer med grundskoleutbildning som upplever störst nytta med handlingsplanen. Av dem som inte är nöjda ansåg 21
procent att de inte har något behov av en handlingsplan eftersom de klarar
sig själva. 18

Anvisningar
En anvisning till en ledig plats är ett sätt för en arbetsförmedlare att informera arbetssökande om lämpliga jobb att söka. Till sökande som inte har
ersättning från arbetslöshetskassan används istället platsförslag. Skillnaden
mellan en anvisning och ett platsförslag är att en anvisning är förknippad
med en uppföljning huruvida personen har sökt platsen eller inte. Anvisningar registreras i systemet till skillnad från platsförslag som antingen kan ske
muntligen eller skriftligen men registreras inte någonstans. Enligt Arbetsförmedlingens föreskrifter har arbetsförmedlaren vid en anvisning bedömt att
arbetsgivarens krav i platsbeskrivningen överensstämmer med den arbetssökandes kompetens. 19 Om den arbetssökande inte söker en anvisad plats,
Arbetsförmedlingen, sökandeundersökningen.
Även ett platsförslag utan anvisning innebär en bedömning av att arbetsgivarens krav och den
sökandes kvalifikationer överensstämmer.

18
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ska handläggaren underrätta arbetslöshetskassan. Antal anvisningar som
görs har varierat över tiden och har under 2000-talet uppvisat en minskande
trend (se Figur 2.7). Antalet anvisningar är beroende av hur många arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och hur många jobb det
finns att anvisa till. Samma person kan ha fått flera anvisningar och samma
jobb kan också anvisas till flera personer. 20
Figur 2.7: Antal anvisningar per kvartal, 1991 – 2010
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Avanmälan
En arbetslös ska vara anträffbar de dagar för vilka han eller hon begär
ersättning från arbetslöshetskassan. Vid uteblivet besök, efter kallelse eller
enligt överenskommelse, ska förmedlingen omedelbart avanmäla den
arbetssökande hos arbetslöshetskassan. 21 En avanmälan innebär att
Arbetsförmedlingen meddelar arbetslöshetskassan att en arbetslös inte
längre är anmäld hos Arbetsförmedlingen enligt den ordning som bestäms i
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2009:4).
När avanmälan gjorts upphör utbetalningen av ersättningen fram till att
personen påanmäls igen. Statistik över antalet avanmälningar finns men ger
ingen information om hur Arbetsförmedlingen sköter sitt uppdrag. För att
avgöra hur uppdraget sköts skulle även information om hur många som
borde ha avanmälts exempelvis på grund av uteblivet besök behövas.
Underrättelser
Arbetsförmedlingen är skyldig att skicka en underrättelse till arbetslöshetskassan om den arbetslöse inte bedöms uppfylla villkoren för att få ersättning.
När en underrättelse skickas till arbetslöshetskassan görs en utredning
huruvida den arbetssökande har uppfyllt villkoren eller inte. Utbetalningen
av ersättningen upphör tills utredningen är klar och en bedömning gjorts av
För fördjupad information om anvisningar se t.ex. Arbetsmarknadsrapport 2010
Se förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och AMSFS
(2005:4).
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en eventuell påföljd 22 . De vanligaste orsakerna till att skicka en underrättelse
är att de arbetslösa inte har sökt lämpliga arbeten i tillräcklig omfattning
eller att de inte har sökt ett anvisat arbete, 23 respektive 18 procent av
underrättelserna sker av dessa anledningar. Underrättelserna per 1000
ersättningstagare har haft en nedåtgående trend sedan toppen 2007 (Se
Figur 2.8). Under 2010 har trenden dock vänt och antalet underrättelser
ökar åter igen.
Figur 2.8: Antal underrättelser per 1000 arbetslösa med ersättning,
månadsgenomsnitt.
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Utvecklingsarbete
Sedan 2010 pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom Arbetsförmedlingen i syfte att kontrollen av arbetslöshetsförsäkringen ska ske på ett
enhetligt och rättssäkert sätt (Arbetsförmedlingen, 2010b). Arbetsförmedlingen kommer att följa upp denna särskilda satsning under 2010 och
2011. De särskilda satsningarna ska genomföras för att uppnå




Ökat fokus på kontrollfunktionen
Enhetlig tillämpning av regelverket, och
Uppföljning av insatser

Satsningen sker i flera steg och på olika nivåer i organisationen.
Huvuddragen i de särskilda insatserna är att: Varje arbetsförmedlingskontor
ska utforma lokala handlingsplaner för arbetet med arbetslöshetsförsäkringen. Stickprov kommer att genomföras för att kontrollera att underrättelser görs korrekt vid underlåtenhet att söka anvisat arbete. Det utarbetas
22

En påföljd kan vara utebliven eller nedsatt ersättning under en period.
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stödmaterial för att chefer ska kunna följa upp handläggningskvalitet
avseende försäkringen i enlighet med de resultatdialoger och kvalitetsuppföljningar som ska göras inom myndigheten.

2.4.4 Sektorsansvar för handikappfrågor inom
arbetsmarknadspolitiken
Arbetsförmedlingen har ett samlat ansvar – sektorsansvar – för handikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen ska inom
ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga parter. Arbetsförmedlingen ska även samverka med
Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå
en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Här kan även nämnas ett särskilt tillgänglighetsuppdrag som
besöksviktig myndighet.

2.4.5 Samverkan och samarbete
En av punkterna som lyftes fram som nyckelfrågor för Arbetsförmedlingen i
kapitel ett var att söka nära samarbete med ett brett spektra av parter och
där är möjligt att ta en ledande roll. Arbetsförmedlingens uppdrag förutsätter ett nära samarbete med andra organisationer, myndigheter,
kommuner och företag. Dessa har pågått under lång tid och några av dessa
former är:
Arbetsmarknadsråd med representanter för kommuner, lokalt näringsliv
och fackliga organisationer. Syftet med arbetsmarknadsråden är att i samarbete med externa parter bland annat verka för att understödja en god
sysselsättningsutveckling och att utveckla integrations- och jämställdhetsfrågor. Det finns minst ett Arbetsmarknadsråd i vart och ett av Arbetsförmedlingens 58 Arbetsmarknadsområden 23 .
Branschråd finns på regional och nationell nivå, deltagare i rådet är
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt enskilda arbetsgivare.
Branschrådens huvudsakliga uppdrag är att förbättra matchningen inom
berörda branscher eller yrken genom att öka Arbetsförmedlingens kunskaper
om de behov som finns samt att förbättra samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, företagen och de fackliga organisationerna. Branschråden kan också
lyfta specifika kompetenskrav som har betydelse vid arbetsmarknadsutbildning.
Service- och tjänstesamverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket syftar till att
kostnadseffektivt kunna erbjuda en ökad service i gemensamma lokaler. Här
tillhandahåller Arbetsförmedlingen en form av infrastruktur för statlig
service genom att ha de praktiska förutsättningarna att skapa tillgänglighet i
23 De lokala arbetsförmedlingskontoren är indelade i 58 geografiska arbetsmarknadsområden,
se avsnittet om Lokal arbetsförmedling.
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hela landet genom ett välutbyggt nät av lokaler. Det finns drygt 100
servicekontor och en gemensam planering som är baserad på respektive
myndighets uppdrag.
Samverkansöverenskommelser finns med Försäkringskassan,
Kriminalvården och Samhall. Samverkan med Försäkringskassan ska
underlätta övergång från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt
arbetssökande och nytt arbete. Överenskommelsen med Kriminalvården
skall bidra till att stärka individens förankring på arbetsmarknaden.

2.5 Leveranssätt
Arbetsförmedlingens kunder kan ta del av Arbetsförmedlingens tjänster via
flera olika leveransvägar. Den huvudsakliga leveransvägen är den lokala
Arbetsförmedlingen, det finns drygt 200 kontor runt om i landet, men det
finns numera flera andra kontaktvägar. Andra sätt att ta del av Arbetsförmedlingens tjänster är via kundtjänst, Arbetsförmedlingen internet och
kompletterande aktörer.

2.5.1 Lokal arbetsförmedling
Den lokala Arbetsförmedlingen är den huvudsakliga kontaktvägen.
Öppettiderna varierar beroende på kontorets storlek och befolkningsunderlag, kontoren kan delas in i fyra typer av arbetsförmedlingskontor:
Stora arbetsförmedlingar med ett stort befolkningsunderlag. De har en fullt
utbyggd direktservice (kundmottagning) med kontinuerliga aktiviteter och
hög tillgänglighet för spontanbesök.
Mellanstora arbetsförmedlingar som erbjuder direktservice men där
aktiviteter inte kan erbjudas med samma omfattning och frekvens som på
stora arbetsförmedlingar.
Mindre arbetsförmedlingar som saknar utbyggd direktservice men som
ändå erbjuder kundarbetsplatser och service till personer som spontant
besöker kontoren.
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Tabell 2.9: Antal kontor, anställda och arbetssökande fördelat på
marknadsområde, mars 2011

Marknadsområde

Antal
kontor

Antal
Totalt antal
anställda* inskrivna

Antal
arbetslösa
och
programdeltagare

Anställda
Antal
per
inskrivna
kontor i
per
genomanställd
snitt

Antal
arbetslösa
och
programdeltagare
per
anställd

Stockholm
Gotland

13

709

55 800

34 900

55

79

48

Norra
Mälardalen

28

793

65 600

42 200

28

83

48

Södra
Mälardalen
Östergötland

24

1 064

92 800

59 600

44

87

52

Göteborg
Halland

23

931

81 000

51 400

40

87

49

Nordvästra
Götaland

15

629

59 800

38 000

42

95

53

Västra
Svealand

19

783

68 100

42 600

41

87

48

Södra
Götaland

38

1 261

119 200

71 400

33

95

55

Småland

17

559

52 500

31 100

33

94

54

Södra
Norrland

22

738

64 500

42 000

34

87

52

Norra
Norrland

30

530

45 400

28 300

18

86

48

Avd.
Rehabilitering
till arbete

917

-

Af Kundtjänst

438

-

Centrala
funktioner
(huvudkontor)

1 421

-

10 771

704 600

441 500

39

79

46

Totalt

229

*faktiska resurser, det vill säga exklusive semester, sjukdom och tjänstledighet.
Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingar som är bemannade på distans. Här finns tillgång till
dator där arbetssökande själva kan söka arbete (kundarbetsplats), telefon för
samtal med arbetsförmedlare och videoutrustning för i första hand bokade
besök med arbetsförmedlare. På orter där det tidigare endast funnits
möjligheter att ha ett begränsat öppethållande förbättras tillgängligheten i
och med ökat öppethållande.
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Förutom arbetsförmedlare arbetar också ett stort antal specialister som
psykologer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster på Arbetsförmedlingen. De
lokala arbetsförmedlingarna är organiserade i 58 geografiska arbetsmarknadsområden som i sin tur är inordnade i tio olika marknadsområden. Hur
kontoren, personalresurser och sökande är fördelade mellan dessa marknadsområden visar Tabell 2.9 Specialisterna är organiserade under en
särskild avdelning som arbetar på uppdrag av ett eller flera arbetsmarknadsområden varför de inte går att fördela geografiskt på samma sätt.
Det är svårt att kvantifiera det arbete som läggs ned på de lokala arbetsförmedlingarna under ett år. I brist på tidsanvändningsstudier är ett grovt sätt
att ändå spegla omfattningen av det arbete som läggs ned, på Arbetsförmedlingar och Kundtjänst, att summera händelser som löpande registreras i
Arbetsförmedlingens dataregister. De aktiviteter som kan mätas på det sättet
är byten av sökandestatus, nyinskrivningar, avaktualiseringar (det vill säga
antalet personer som lämnar Arbetsförmedlingen av olika orsaker), beslut
(som exempelvis inkluderar beslutet att en sökande ska delta i ett program),
anvisningar, uppföljning av anvisningar 24 , mottagande av nyanmälda platser
(så kallade ordrar), upprättande och uppdatering av handlingsplaner,
påbörjade aktiviteter inom garantierna, antal skickade underrättelser,
antalet arbetsgivarekontakter 25 , påanmälningar av personer som avanmälts
från arbetslöshetsersättningen, manuella avanmälningar av personer med
a-kassa 26 , påbörjade rehabiliteringsinsatser och genomförda informationsmöten om arbetslöshetsförsäkringen (Tabell 2.10).
Varje sådan registrering är förknippad med en aktiv insats från Arbetsförmedlingens sida. Den tid som varje insats tar i anspråk varierar dock. En
nyinskrivning är förknippad med möten med den sökande bland annat för
att tillämpa metoderna Inskrivning och introduktion och sedan för att
fastställa tjänst. Fastställandet av tjänst genererar vanligtvis en ny eller
uppdaterad handlingsplan. Byte av sökandekategorier föregås av utredningsarbete om det gäller en programplacering, medan ett byte till jobb eller till
studier inte alltid föregås av motsvarande arbetsinsats. Vissa av händelserna
är också beroende av varandra. Händelsen att en person som träder in i ett
program, vilket i praktiken innebär ett byte av sökandekategori, föregås av
ett beslut. Dessa räknas som två händelser, först i form av mötet eller den
arbetsinsats som leder fram till beslutet, det andra i form av placeringen i
programmet. Den tid dessa två händelser tar i anspråk skiljer sig åt, vilket
igen understryker att det som egentligen borde mätas är den faktiska
tidsåtgången för de arbetsmoment som förekommer i arbetsförmedlingsarbetet, och inte summan av ett antal händelser.

En uppföljning av en anvisning innebär att den arbetssökande uppger om han/hon har sökt
jobbet eller fått jobbet eller inte, på grund av eftersläpningen kommer inte alla anvisningar som
gjordes 2010 också att följas upp under samma år.
25 Inkluderar även automatiska uppdateringar av kontaktdatum när en arbestsgivare själv
registrerar en order, vilket innebär att det inte enbart beskriver fysiska kontakter mellan
Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren.
26 En manuell avanmälan görs vid t.ex. uteblivet besök
24
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Tabell 2.10: Registrerade händelser/aktiviteter på Arbetsförmedlingen som kan
avläsas i Arbetsförmedlingens dataregister under 2010
Händelse

Sökandekategoribyten

Antal

1 993 248

Nyinskrivningar

534 354

Avaktualiseringar

536 888

Beslut

1 788 437

Anvisningar

325 188

Uppföljda anvisningar

314 519

Order

334 730

Handlingsplaner
Aktiviteter
Underrättelser

1 343 926
716 031
3 776

Arbetsgivarekontakter

657 260

Påanmälningar

445 563

Manuella avanmälningar

136 227

Påbörjade rehabiliteringsinsatser
Informationer om arbetslöshetsförsäkringen
Antal anställda (exkl. huvudkontoret)*
Totalt antal händelser
Händelser per handläggare under 2010
Händelser per handläggare och dag**

12 958
376 528
9351
9 519 633
1 018
4,0

Not: Det saknas ett flertal arbetsmoment som inte finns registrerade i dataregistret, det gäller
bland annat platsförslag, telefonsamtal och e-postkontakter. Det ingår heller inte genomförda
rekryteringsträffar, möten med kompletterande aktörer, med mera. Tabellen är därför en
underskattning av samtliga händelser under året.
*Detta avser det totalt antalet anställa, mängden personer i arbete en genomsnittlig arbetsdag är
mindre på grund av sjukdom, semester, deltidstjänstgöring, mm.
**Antalet årsarbetsdagar har antagits vara 223 i beräkningen (Arbetsdagar under 2010 = 253
enligt Konjunkturinstitutet minus 30 semesterdagar).
Källa: Arbetsförmedlingen

Sammanställningen kan således inte tolkas i effektivitetstermer. Det säger
inget om kvaliteten i insatsen eller det faktiska behovet av händelsen för den
enskilde sökande. Den ger en bild av olika arbetsmoment som årligen
genomförs på landets Arbetsförmedlingar för att kunna leverera det
arbetsmarknadspolitiska uppdraget. Sammanställningen är inte heller
heltäckande. Det saknas bland annat antalet platsförslag, antalet besvarade
telefonsamtal, antalet e-postkontakter, genomförda rekryteringsträffar och
möten med kompletterande aktörer. Sådan statistik registreras inte i dataregistret om det inte genererar ett beslut eller en uppdatering av handlingsplanen. Kundmöten som genererar daganteckningar utan att handlingsplanen uppdateras och utan att något formellt beslut tas redovisas inte
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heller. Uppdatering av information såsom yrkeskodning och kodning av
funktionsnedsättning är inte heller medräknad om det inte sker som en del
av en uppdaterad handlingsplan. Utifrån enkätmaterial uppskattar
Arbetsförmedlingen (2011) att antalet besvarade telefonsamtal och antalet epostkontakter sammanlagt uppgick till 7430000 kontakter, och att antalet
fysiska besök uppgick till 5475600 stycken. En tidsättning av de redovisade
momenten skulle därför ge en underskattning av den samlade nedlagda
tiden.
Med beaktande av detta så registrerades minst 9,5 miljoner händelser på
landets arbetsförmedlingar under 2010 och antalet skulle öka om även
kontakter genom e-post och telefon kunde särredovisas. Antalet anställda på
landets Arbetsförmedlingskontor uppgick till 9351 personer (se Tabell 2.9).
Omfattningen av arbetet motsvarar i så fall minst 1000 händelser per
handläggare och år, eller minst 4 händelser per dag. Det bör understrykas att
måttet inte är ett effektivitetsmått eller ett mått som bör följas löpande med
någon målsatt nivå. Redovisningen bör istället sporra viljan att på ett
tydligare sätt mäta tidsanvändningen inom verksamheten och sätta det i
relation till faktiska resultat.

2.5.2 Kompletterande aktörer
Arbetsförmedlingen har lång erfarenhet av upphandling av arbetsmarknadsutbildning som levereras av externa anordnare. Genom att upphandla
externa aktörer ges verksamheten större möjlighet att hitta det leveranssätt
eller den leverantör som är mest kostnadseffektiv i olika situationer. Sedan
2007 har Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att även upphandla
arbetsförmedlingstjänster av kompletterande aktörer. En försöksverksamhet
2007 utvidgades snabbt under åren 2008 och 2009. Inledningsvis arbetade
kompletterande aktörer nästan uteslutande med sökande inom ramen för
jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar men under
2009 ökade även antalet utom garantierna. Figur 2.9 visar volymutvecklingen av sökande som är hos en kompletterande aktör. Under 2010
fanns det avtal med 938 kompletterande aktörer och drygt 150 000 personer
har under året fått stöd av en kompletterande aktör. För att säkerhetsställa
att komplette-rande aktörer är en del av tjänsteutbudet har mål satts att en
tredjedel av deltagarna i jobbgarantin för ungdomar samt i faserna 1 och 2 av
jobb- och utvecklingsgarantin ska erbjudas upphandlade tjänster. 27
Upphandlingen genomförs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och
Lagen om valfrihetssystem (LOV). I december 2010 var 15 procent av
deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin hos en kompletterande aktör samt
20 procent av deltagarna i jobbgaranti för ungdomar.
27 En tredjedel av deltagarna bör ha erbjudits. Detta är inte samma sak som att en tredjedel av
de sökande ska vara hos en kompletterande aktör. Med hänsyn till sannolikheten att lämna
Arbetsförmedlingen varierar beståndet som krävs för att uppnå att en tredjedel fått tjänsten. I
medeltal innebär det cirka 20 procent av beståndet, en andel som är lägre när den förväntade
inskrivningstiden är lång, och högre då den förväntade inskrivningstiden är kort (Jansson
Dahlén opublicerat pm 2010).
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Figur 2.9: Antal sökande med pågående beslut hos kompletterande aktör
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Källa: Arbetsförmedlingen

De kompletterande aktörerna har i uppdrag att erbjuda individuellt
anpassade tjänster, vilka innefattar personlig handledning och stöd utifrån
varje arbetssökandes specifika behov. Syftet med att erbjuda tjänster hos
kompletterande aktörer är att förbättra matchningen och motverka
utanförskap, att ge ökade möjligheter till individuellt anpassade tjänster och
service, låta arbetssökande få del av andra aktörers kunskap och erfarenhet
samt ge utrymme för fler lokala och mindre aktörer inom arbetsförmedlingsverksamheten. Utgångspunkten för Arbetsförmedlingens arbete med
kompletterande aktörer är att tjänster ska tillhandahållas på det sätt som
bäst gagnar effektiviteten i verksamheten. Om externa aktörer är bättre på
att leverera en tjänst bör den upphandlas, men om effektiviteten är större i
egen produktion så ska externa leverantörer inte anlitas. Med den utgångspunkten ter det sig naturligt att inte sätta specifika volymmål för andelen
upphandlade tjänster inom Arbetsförmedlingens verksamhet.
En utmaning för myndigheten under kommande år är att på bästa sätt ta
tillvara de möjligheter som uppstår genom detta. Alldeles särskilt kommer
utvecklingen av effektiva ersättningsmodeller att vara i fokus och även
uppföljningen av resultatet av olika kompletterande aktörers arbete.

Tjänster från kompletterande aktörer under 2010
Upphandlingen av tjänster av kompletterande aktörer har specificerats till
ett antal områden och målgrupper. Nedan följer en kort beskrivning av
målgruppen för de kompletterande aktörerna och vad tjänsterna som de
erbjuder innehåller.
Inom jobb- och utvecklingsgarantin finns tjänster som kartläggning,
jobbsökaraktiviteter med coachning och arbetsmarknadspolitiska insatser av
väglednings- eller orienteringskaraktär. Insatser kan ges under maximalt sex
månader.
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Inom jobbgarantin för ungdomar finns under de tre första månaderna en
fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning samt jobbsökaraktiviteter med coachning. Därefter kan arbetspraktik eller kortare
utbildning påbörjas. Även här varar insatsen i maximalt sex månader.
Inom både jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar
kan också kortare coachningsinsatser, så kallad förstärkt jobbcoachning, ges
under en till sex veckor.
Till gruppen nyanlända invandrare erbjuds tjänsterna inledande kartläggningssamtal, matchning och jobbsökaraktiviteter. Jobbsökaraktiviteterna består bland annat av att upprätta CV, öva på anställningsintervjuer, göra arbetsplatsbesök och i vissa fall prova på ett yrke och
vägledning. Delar av tjänsten kan levereras på deltagarnas modersmål och
insatsen kan ges under maximalt sex månader. Nyanlända invandrare kan
sedan den 1:a december 2010 också välja etableringslotsar genom kompletterande aktör, stödet från etableringslotsen ges under maximalt två år.
Inom arbetslivsinriktad rehabilitering ges insatser som ska leda till
sysselsättning och arbete till exempel jobbcoachning, matchning mot
lämpliga arbeten, olika jobbsökaraktiviteter, arbetsträning och
arbetsprövning. Insatsen inom arbetslivsinriktad rehabilitering ges under
maximalt ett år.
Ny- och korttidsarbetslösa kan ta del av coachning till arbete. En personlig
coach erbjuds utifrån varje deltagares unika behov och arbetsmarknadens
efterfrågan på arbetskraft. Syftet är att utveckla den arbetssökandes
färdigheter i att söka jobb på ett aktivt och medvetet sätt, denna insats ges
under maximalt tre månader.

2.5.3 Kundtjänst
Etableringen av Arbetsförmedlingen Kundtjänst är ett led i att höja
servicenivån och öka tillgängligheten av Arbetsförmedlingens tjänster.
Kundtjänst består av arbetsförmedlare som ger arbetssökande och
arbetsgivare service via telefon, e-post och chatt. Kundtjänst granskar även
Annonsera Direktannonser. Förutom service vid inkommande förfrågningar
från Arbetsförmedlingens kunder har kundtjänst också myndighetskontakter
(uppgiftslämnande), ger support på arbetsformedlingen.se och svarar på
frågor via chatt på arbetsformedlingen.se. Ett försök har också genomförts
där kundtjänst hanterat programbeslut.
Arbetsförmedlingen Kundtjänst har drygt 400 anställda på sju platser runt
om i landet, Arvidsjaur, Karlskoga, Luleå, Sollefteå, Södertälje, Söderhamn
och Östersund. Kundtjänst hade under 2010 85 900 arbetsgivarkontakter
och 1 miljon sökandekontakter, dessutom granskades 297 000 platsannonser under året. Varje vecka besvarar kundtjänst i genomsnitt 22 600
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samtal. Budgeten för kundtjänst uppgår till 3,9 procent av Arbetsförmedlingens totala budget, en andel som ökat de senaste åren.

2.5.4 Arbetsförmedlingen Internet
Internetanvändningen i samhället har under det senast årtiondet ökat i
snabb takt. Idag är det närmast en självklarhet att få service från
myndigheter, institutioner och företag på nätet när som helst på dygnet.
Även Arbetsförmedlingen erbjuder en mängd tjänster, dels generella i form
av information och dels möjlighet att utföra personliga ärenden via en
webbportal, på hemsidan. Arbetsförmedlingen erbjuder en kostnadsfri
infrastruktur för att understödja matchningen på arbetsmarknaden, där
arbetssökande och arbetsgivare på ett strukturerat sätt kan utbyta
information av betydelse i rekryteringsprocessen. Arbetsförmedlingen
Internet kan delas in i två huvudsakliga användningsområden:


Tjänster riktade till personer som är berättigade till olika former av
stöd på grund av sin situation på arbetsmarkanden.



En generell funktion som är tillgänglig för alla som söker nytt jobb
eller arbetskraft.

Information kan köpas och säljas på en marknad men eftersom arbetsmarknaden rimligtvis fungerar sämre om information begränsas så finns det
tydliga samhällsekonomiska vinster att göra genom att tillhandahålla en
kostnadsfri infrastruktur för informationsspridning i rekryteringsprocessen.
Arbetsförmedlingen har skapat dessa förutsättningar. Rapporten kommer att
resonera mer kring internets betydelse för rekryteringsprocessen i kapitel tre
och fyra.
Innehållet på arbetsformedlingen.se är strukturerat och anpassat efter
kundgrupperna arbetssökande och arbetsgivare. Varje målgrupp har sin
ingång, där informationen finns samlad. Den service som finns tillgänglig
för sökande är:
”Min sida” där arbetssökande kan skriva in sig, presentera sig med ett CV, se
vilka arbetsgivare som är intresserade av honom/henne och vilka platsannonser som matchas mot CV. I slutet av 2010 fanns omkring 140 000
presentationer av arbetssökande tillgängliga.
”Hitta lediga jobb” där arbetssökande kan söka i platsbanken efter jobb både
nationellt och internationellt, sommarjobb, hitta länkar till andra jobbsajter
och ta del av aktiviteter som erbjuds av Arbetsförmedlingen.
”CV och ansökan” ger sökande möjlighet att interaktivt utforska vilken typ av
arbeten som passar personen, utforma ett CV och förbereda sig inför en
anställningsintervju.
”Yrke och framtid” visar information om yrken, studier och arbetsmarknadsutsikter för olika yrken. Här finns filmer med yrkespresentationer, något
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som inte bara ökar kunskapen om vad sökande kan förvänta sig av ett visst
yrke utan även kan generera mer träffsäkra ansökningar.
”Stöd och service” samlar information om Arbetsförmedlingens tjänster samt
blanketter att ladda ned.
Motsvarande service finns för arbetsgivare:
”Min sida” för arbetsgivare där arbetsgivaren har ett eget konto för att kunna
ta del av tjänsterna som att söka i CV-banken eller lägga in annonser. I slutet
av 2010 hade 101 000 arbetsgivare ett konto på Arbetsförmedlingen.
”Hitta medarbetare” där arbetsgivaren kan söka efter lämpliga kandidater i
CV-banken.
”Annonsera” där arbetsgivaren själv kan lägga in och administrera platsannonser på Arbetsförmedlingens hemsida.
”Stöd och service” ger information om olika typer av ersättning en arbetsgivare kan få i samband med en anställning. Där kan också arbetsgivare
anmäla varsel om driftsinskränkningar.
Den information som finns tillgänglig är också intressant för andra än
Arbetsförmedlingens kunder. Några exempel på användare som besöker
arbetsförmedlingen.se för att söka information om arbetsmarknaden är
enskilda som är allmänt intresserade av arbetsmarknadsfrågor,
branschorganisationer som söker allmän information om arbetsmarknaden,
myndigheter och kommuner, politiska partier och intresseorganisationer.
Omfattningen och användningen av den information som förmedlas genom
Arbetsförmedlingens internettjänst är svår att kvantifiera. Det gäller även
omfattningen av rekryteringar som kommer till stånd efter att antingen den
sökande eller arbetsgivaren utnyttjat någon av dessa tjänster, inte minst då
rekryteringskanalen endast är en av flera möjliga sökkanaler. Kostnaderna
för att upprätthålla denna infrastruktur är däremot förhållandevis liten, och
det värde som den extra service det ger användarna bör mer än väl
kompensera kostnaderna.

2.6 Diskussion
Mycket av det arbete som görs på Arbetsförmedlingen är svårt att
kvantifiera. Några enkla nyckeltal är att under 2010 var drygt 1,1 miljoner
människor inskrivna vid Arbetsförmedlingen under längre eller kortare tid.
Det skedde 530 000 nyinskrivningar och lika många avaktualiseringar. Det
togs nära på 1,8 miljoner beslut i någon form. Arbetsförmedlingen anvisade
arbetssökande till ett ledigt jobb 325 000 gånger. Uppdraget inom arbetslöshetsförsäkringen genomfördes bland annat genom att skriva drygt 1,3
miljoner handlingsplaner, genomföra 380 000 informationsmöten om
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arbetslöshetsförsäkringen och skicka 4 000 underrättelser. 65 000 arbetsgivare anmälde tillsammans 551 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen.
Det är en tredjedel av alla lediga platser i ekonomin under året. De mått som
kan avläsas ur registerdata ger endast en del av det arbete som görs på
arbetsförmedlingar, kundtjänst, Arbetsförmedlingen Internet och av
kompletterande aktörer under ett år.
Arbetsförmedlarens yrkesroll är diversifierad och olika sökande har olika
behov av stöd i matchningsprocessen. Till exempel kan en anvisning som
avslutas med att sökande får arbete antingen föregås av en liten arbetsinsats
genom att matcha sökandes kvalifikationer mot lediga platser eller av en
omfattande arbetsinsats med till exempel kartläggning, utredning, vägledning och coachning. En händelse som registreras föregås av ett mer eller
mindre omfattande arbete. Drygt 300 000 har efter en arbets-förmedlares
bedömning påbörjat ett arbetsmarknadspolitiskt program. Vid inskrivningssamtal eller uppföljningssamtal har 1,3 miljoner handlingsplaner upprättats
tillsammans med den arbetssökande. Det arbete som läggs ned på landets
arbetsförmedlingar är således mycket stort.
Yrkesrollen som arbetsförmedlare utvecklas ständigt. De förändringar som
skett inom Arbetsförmedlingen under senare år påverkar också yrkesrollen.
Arbetsuppgifterna har delvis förändrats som effekt av ökande upphandling
av tjänster. De direkta kundkontakterna minskar också något när behovet av
kontakter med och beslut i förhållande till de kompletterande aktörerna
ökar. Dels behöver arbetsförmedlaren bedöma vilka sökande som bör föras
till vilken leverantör dels behöver de medverka i uppföljning och kontroll av
leverantören.
Det utökade uppdraget för personer som lämnat sjukförsäkringen påverkar
också arbetsförmedlarens yrkesroll eftersom det innebär ökade krav på att
arbetsförmedlaren ska kunna bedöma individernas möjligheter att få arbete.
Ett sådant inslag har historiskt alltid funnits i myndigheten men graden av
detta har varierat. Under perioder har det varit mer aktuellt att avgränsa
insatser i förhållande till personer som inte bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande. Det har gällt i förhållande till arbetslöshetsersättning,
sjukförsäkringen och även i förhållande till socialtjänstens beslut om
bistånd. Det utökade uppdraget att ge stöd till dem som kommer från
sjukförsäkringen innebär att bedöma vilka insatser som kan leda till att
personen kan tillhöra arbetskraften.
Det nya etableringsuppdraget innebär ytterligare förändringar i yrkesrollen.
Inslaget av myndighetsutövning blir ännu mer tydligt på flera sätt.
Arbetsförmedlaren ska ta ställning hur individen kan få stöd i många fler
avseenden än i förhållande till lediga platser. Myndigheten blir även direkt
ansvarig för utbetalning av ersättning till individen. Det har inte varit
aktuellt sedan tiden för Kontant Arbetsmarknadsstöd (KAS) under 1970- och
1980-talen. I denna grupp finns det samtidigt en väldig bredd där några

51

Arbetsmarknadsrapport 2011

individer mycket snabbt går vidare till egen försörjning medan andra står
väldigt långt från arbetsmarknaden.
Med de nya grupperna kommer sannolikt en större del av tiden att behöva
avsättas till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Sökande med
kompetens som stämmer nära med efterfrågan på arbetsmarknaden behöver
manuell service endast i begränsad omfattning. Även arbetsgivare har behov
av stöd och service i olika utsträckning. Hur stora förändringarna är i
förhållande till tidigare uppdrag och hur stora de blir framåt är svårt att
kvantifiera. Generationsväxlingen på arbetsmarknaden nu och de närmaste
åren i kombination med att efterfrågan på arbetskraft förändras påverkar
också Arbetsförmedlingens verksamhet.
Rapporten avser inte att lämna svar på vad dessa förändringar får för
konsekvenser men ser det som viktigt att lyfta fram dem. Rimligen får det
efter hand konsekvenser för hur yrket som arbetsförmedlare beskrivs,
behovet av specialisering inom yrket samt kompetenskrav vid rekrytering av
nya medarbetare.
Rapporten går nu vidare med att diskutera arbetsmarknaden och
arbetsmarknadspolitikens roll för arbetsmarknadens funktionssätt genom
att i kapitel tre diskutera uppgiften i teoretiska termer och sedan analysera
vilka effekter som forskningen påvisat av arbetsmarknadspolitik i kapitel
fyra.
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3 Arbetsmarknadens funktionssätt
Detta tredje kapitel är av mer teoretisk karaktär än de första två kapitlen.
Arbetsförmedlingen har emellertid funnit det angeläget att försöka ge en
sammanhållen referensram för hur arbetsmarknadspolitikens olika verktyg
förväntas att påverka arbetsmarknadens funktionssätt i ett aggregerat
perspektiv. För läsare som bara är intresserade av Arbetsförmedlingens
arbetsuppgifter och resultat räcker det att läsa kapitel två och fyra. För dem
som söker utforma effektiva insatser för att förbättra arbetsmarknadens
funktionssätt kan modellansatsen i detta kapitel utgöra en grund och
referensram.

3.1 Matchningsmodellen
Arbetsmarknadspolitik bedrivs i en mycket konkret kontext – arbetsmarknaden - och har till grundläggande uppgift att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsmarknaden är komplex och svår att få en
fullständig överblick över. För att ändå få en greppbar bild av hur arbetsmarknaden fungerar, och var den i vissa avseende skulle kunna fungera
bättre genom arbetsmarknadspolitiska insatser, finns goda skäl att utgå ifrån
en formaliserad arbetsmarknadsmodell. Med en modellansats blir det också
tydligt hur olika storheter hänger samman och hur enskilda insatser kan
tänkas få följdverkningar på vidare delar av arbetsmarknaden.
En arbetsmarknadsmodell som idag har stort genomslag inom forskningen
kring arbetsmarknadens funktionssätt är en sök-matchningsmodell som i
sitt grundutförande utarbetats av Peter Diamond, Dale T Mortensen och
Christopher Pissarides. 28 Liksom alla modeller ger den en förenklad bild av
verkligheten och gör antaganden som inte alltid kan verifieras. Den ger en
sammanhållen ram för hur vi kan tänka kring det arbetsmarknadspolitiska
arbetets relation till arbetsmarknadens funktionssätt. Modellen väger bland
annat in faktorer som arbetsgivares och arbetssökandes beteenden, den
väger in matchningsfunktionen, att förändringar i arbetslöshet påverkas av
konjunktur och att matchningen påverkas av friktioner och informationsbrister. 29 Den ger stöd för att en rätt inriktad arbetsmarknadspolitik har en
betydelsefull roll att spela för att sänka jämviktsarbetslösheten 30 på
arbetsmarknaden.
En central idé i modellen över arbetsmarknadens funktionssätt och vid
bestämningen av arbetslösheten är att handeln på arbetsmarknaden är
okoordinerad, tidskrävande och kostsam för både arbetsgivare och arbetsDessa tilldelades Nobelpris för sin forskning 2010.
Slutsatserna gäller i s.k. jämvikt och anpassningsprocessen mellan två jämvikter är inte
beskriven i detta avsnitt.
30 Jämviktsarbetslösheten är den konjunkturoberoende nivån på arbetslösheten, den
observerade arbetslösheten inkluderar sedan även den konjunkturberoende delen.
28
29
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sökande. Arbetsgivare och arbetssökande måste använda resurser i olika
former innan arbeten kan skapas och produktionen kan komma igång.
Matchningen påverkas av heterogenitet, friktioner, förhandlingar och av
informationsbrister. Detta innebär att det är förenat med olika kostnader att
faktiskt hitta rätt information inför en matchning.
Modellen förutsäger att det alltid kommer att finnas arbetslöshet, även i ett
jämviktsläge. Befintliga jobb kommer att brytas upp och generera ett nyinflöde till arbetslösheten samtidigt som det kontinuerligt pågår rekryteringar
till andra jobb. Separationer från arbetsgivare styrs av chocker av olika slag
som drabbar enskilda företag, dessa kan härstamma från förändringar i
efterfrågan eller genom teknisk utveckling. I mer realistiska versioner av
modellen så sker separationer också genom att personer byter jobb.
Modellen förutsäger att utan policyinsatser så kommer sökaktiviteten
sannolikt att vara för låg i jämvikt på grund av strukturella faktorer, och att
det är möjligt att förbättra matchningen genom att påverka strukturerna som
orsakar detta. Den förutsäger också att antalet platser som lediggörs kan
vara både för stort och för litet för att nå en optimal jämvikt på
arbetsmarknaden.
Kapitlet är disponerat enligt följande; inledningsvis presenteras modellramen genom att introducera de centrala byggstenarna var för sig. Dessa är
efterfrågetrycket (tätheten), matchningsfunktionen, arbetslöshetens
dynamik, arbetsgivares och arbetssökandes beteende och lönebildningen.
Därefter vägs de samman till en sammanhållen modellram. Kapitlet redovisar sedan några fördjupningar som bedömts vara av särskild relevans för
arbetsmarknadspolitikens uppdrag. Dessa fördjupningar rör matchningsprocessen på olika sätt, där information är i fokus. Kapitlet utgör en bas för
indikatorer som används och slutsatser som dras i kapitel fyra.

3.1.1 Efterfrågetryck (täthet)
Anställningar kommer vanligtvis till stånd genom att en ledig plats och en
arbetssökande paras samman. Denna matchningsprocess kan vara formell
eller informell och kan föregås av olika aktiva insatser från arbetsgivarens
sida eller ifrån den sökandes sida. I verkligheten behöver inte en vakans ha
varit annonserad i någon formell mening, och rekryteringstiden kan vara
noll. Den sökande behöver inte alltid ha varit direkt arbetssökande utan kan
ha nåtts av informationen på annat vis och då funnit erbjudandet intressant.
I normalfallet kan vi dock anta att det summerade antalet rekryteringar på
arbetsmarknaden kommer till stånd genom att arbetsgivare annonserar
lediga platser, formellt eller informellt, och att det finns en relativt väl
definierad mängd sökande som kan vara aktuella för de lediga platserna.
Med fler vakanser i förhållande till antalet arbetssökande så ökar chanserna
att få jobb för de sökande, samtidigt som chansen att rekrytera minskar för
arbetsgivare. Det omvända gäller om antalet platser minskar i förhållande till
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de sökande. Situationen på arbetsmarknaden skulle således kunna beskrivas
genom att relatera antalet vakanser till antalet sökande över tid. Genom
några rimliga antaganden leder denna enkla observation till intressanta
slutsatser.
Kvoten mellan vakanser och arbetssökande brukar kallas för arbetsmarknadens täthet 31 , eller efterfrågetrycket, och är en första indikator som kan
härledas ur arbetsmarknadsmodellen. Tätheten är en fundamental variabel i
denna form av arbetsmarknadsanalys. Tätheten är ett mått över hur enkelt
det är att finna en matchning för arbetsgivare och arbetssökande. Det finns
trängseleffekter på antingen arbetsgivarsidan eller sökandesidan, beroende
om tätheten är hög eller låg. Den introducerar också en avgörande skillnad
jämfört med äldre tiders arbetslöshetsmodeller. Där tidigare löneanpassningen var avgörande för om arbetslöshet uppstod eller inte, så introduceras
här även slumpmässighet som en viktig förklaringsfaktor. I varje stund finns
en sannolikhet att en arbetsgivare inte hittar en sökande, likväl som att en
sökande inte hittar en arbetsgivare, och denna sannolikhet är oberoende av
vilka löneerbjudanden som finns på arbetsmarknaden. Antalet anställningar
begränsas således till viss del av slumpmässiga händelser som inte
lönebildningen kan eliminera.

3.1.2 Tätheten och matchningsfunktionen
Tätheten är som sagt en fundamental variabel. Lika viktig för analysen är hur
effektivt strukturerna på arbetsmarknaden för samman sökande och
vakanser. Forskningen har visat att denna matchningsprocess relativt väl
kan karakteriseras med en matchningsfunktion där antalet anställningar
bestäms av antalet lediga vakanser och antalet arbetssökande (se referenser i
Pissarides (2000)).
En enkel formulering av matchningsfunktionen är att antalet matchningar
som kommer till stånd på arbetsmarknaden är beroende av antalet sökande
och antalet vakanser och att det finns faktorer som gör att sammanparningen går bättre eller sämre. Några exempel på sådana svårigheter
skulle kunna vara informationsbrist, att inte alla sökande känner till de
vakanser som kan vara intressanta, att arbetsgivare av olika skäl väljer att
använda kanaler som inte är tillgängliga för alla sökande, att det finns en
geografisk spridning i var utbudet och efterfrågan finns eller att det finns
olikheter i kompetenskrav och de sökandes faktiska kompetens. För att
uppnå en väl fungerande matchning på arbetsmarknaden gäller det att
matchningsfunktionen genererar så stor mängd anställningar som möjligt
vid en given tillgång till vakanser och sökande.

31

I den engelska litteraturen benämns sambandet för ”tightness”.

55

Arbetsmarknadsrapport 2011

Nära relaterat till både efterfrågetrycket och matchningsfunktionen är också
rekryteringstider. 32 Med en försämrad matchning bör man förvänta sig en
ökning av både rekryteringstiderna och arbetslöshetstiderna som inte kan
förklaras av efterfrågetrycket. Den geografiska spridningen av sökande och
vakanser, eller fördelningen av sökande och vakanser inom olika yrken kan
också påverka matchningen. Men tiderna kan också öka som en konsekvens
av konjunkturella faktorer, trots att matchningsfunktionen är lika bra som
tidigare.

3.1.3 Arbetslöshetens dynamik
Arbetslöshetens förändring mellan två perioder är en direkt relation mellan
inflödet av nya arbetslösa och utflödet. Arbetslösheten i nästa period är alltid
arbetslösheten vid ingången av periodens början, plus inflödet under perioden minus utflödet under samma period. Detta samband är en grundläggande relation för alla dynamiska system. Arbetslösheten kan således inte
minska om inte utflödet är större än inflödet, och det ökar alltid om inflödet
är större än utflödet. Är inflödet och utflödet lika stora under en period så
kommer arbetslöshetsnivån att vara oförändrad även om en större eller
mindre mängd personer kommer att ha bytts ut. Avgörande för utvecklingen
av arbetslösheten är emellertid vad som bestämmer omfattningen av inflödet
och utflödet.

3.1.4 Utflödet från arbetslöshet
Personer kan lämna arbetslöshet till många olika destinationer. Det är
huvudsakligen till arbete men kan även vara till studier, föräldraledighet,
pension och program. Modellen antar för enkelhets skull att de arbetslösa
huvudsakligen lämnar arbetslösheten till ett arbete. Syftet med en sådan
förenkling är att skapa en grundläggande förståelse för hur olika faktorer
samverkar för att bestämma arbetslöshetens utveckling och då är det i
många fall tillräckligt att studera förenklade sammanhang. Så länge som alla
möjliga rekryteringsuppdrag räknas som en vakans kan aldrig antalet
personer som lämnar arbetslösheten för ett arbete vara större än antalet
vakanser. Sannolikheten att få ett jobb, jobbchansen 33 , är också beroende av
antalet personer som söker de lediga jobben samt av hur effektivt de sökande
förs samman med de lediga platserna, det vill säga matchningseffektiviteten.
Modellen antar att jobbchansen är konstant under arbetslöshetsperioden
och kan beräknas som produkten mellan tätheten och
matchningsfunktionen. Vi förväntar oss således att jobbchansen minskar om
tätheten minskar eller om matchningsfunktionen försämras.

32 Genom att dividera antalet vakanser med antalet nyanställningar får vi en uppskattning av
den genomsnittliga rekryteringstiden
33 Jobbchansen är den term som används i arbetsmarknadsrapporten. Den kan också kallas för
övergångssannolikhet, hazardkvot eller incidens, oftast beroende på forskningsområde.
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Detta är en uppenbar förenkling. Det finns ett negativt varaktighetsberoende
i jobbchansen, att chansen att få ett arbete är lägre för dem som varit arbetslösa länge. 34 Arbetsförmedlingens mål att prioritera dem som befinner sig
långt från arbetsmarknaden syftar i tekniska termer till att så långt möjligt
förhindra detta negativa varaktighetsberoende, att sträva efter en mer
konstant jobbchans.

3.1.5 Inflödet till arbetslöshet
Arbetslöshetens utveckling bestäms både av utflödet och inflödet till arbetslöshet. Inflödet består av personer som förlorar eller slutar ett arbete, lämnar
studier eller inträder på arbetsmarknaden av andra skäl. I den förenklade
modellen antas inflödet till arbetslöshet bestå av personer som lämnar ett
arbete av olika orsaker, huvudsakligen genom att en anställning upphör.
Inflödet är i så fall en direkt funktion av sannolikheten att en arbetsgivare
måste säga upp personal, vilket drivs av konjunkturella faktorer eller den
tekniska utvecklingen.

3.1.6 Utvecklingen av arbetslöshet
Denna dynamiska beskrivning av arbetsmarknaden lyfter fram två centrala
faktorer som är viktiga för att förstå arbetsmarknadens funktionssätt och
bestämningen av arbetslöshet. Arbetslösheten är beroende både av separationen från befintliga jobb och av tillträdet till lediga jobb. Följaktligen kan
utvecklingen av arbetslösheten sättas i relation till både separationssannolikheten och till jobbchansen. Och därmed även sättas i relation till
tätheten, vilket gör arbetslöshetens utveckling beroende av antalet
vakanser. 35
Relationen mellan arbetslöshet och vakanser kallas Beveridgekurvan.
Beveridgekurvan är en av grundstenarna i sök- och matchningsmodeller och
används av många som en indikator över matchningseffektiviteten på arbetsmarknaden. Om antalet vakanser ökar vid en given arbetslöshetsnivå sker ett
skift utåt av kurvan. Detta skulle kunna tolkas som att matchningseffektiviteten försämrats. Tolkningen är dock tvetydig. Nivån på kurvan är inte bara
beroende av matchningseffektiviteten utan den är också beroende av
separationssannolikheten. En ökad separationsgrad ger samma kvalitativa
skift utåt av kurvan och detta kan inte tolkas som ökade matchningsproblem.

Detta gäller om ingen hänsyn tas till individkarakteristika. Med hänsyn till att sökande är
olika och har olika förutsättningar på arbetsmarknaden är det inte lika självklart att
jobbchansen är fallande över tiden, se exempelvis Jansson (2002).
35 Notera att en sysselsättningsökning kräver att det skapas fler jobb än det rationaliseras bort.
Om mängden människor som vill arbeta är konstant kan aldrig arbetslösheten sjunka om inte
det skapas fler jobb än det försvinner under en given tidsperiod. Omsättningen på befintliga
jobb har dock betydelse för arbetslöshetstiderna.
34
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3.1.7 Arbetsgivarens agerande
En nyanställning, matchning, sker då en arbetsgivare och arbetssökande
möts och blir överens om ett anställningskontrakt. Innan detta kan ske
måste arbetsgivaren skapa en ledig plats och på något sätt annonsera den
lediga platsen så att lämpliga arbetssökande kan hitta den.
Det finns en kostnad förknippad med rekryteringsprocessen vilket gör att
arbetsgivaren måste överväga om det lönar sig att annonsera platsen. Detta
övervägande kallas för jobbskapandevillkoret i modellen. Arbetsgivaren tar
sina beslut utifrån ekonomiska överväganden och det finns inga skäl att
försöka rekrytera till en plats om inte arbetsgivaren genom anställningen
förväntar sig att produktionen eller vinsten ska öka. Man skapar inte olönsamma vakanser. Kostnaden kan exempelvis vara i form av annonskostnader, men även urvalsprocessen efter det att ansökningarna kommit in
och intervjuer med sökande är förknippade med kostnader. Ofta ökar
kostnaderna med hur kvalificerad tjänsten är, vilket modellen också antar.
Sannolikheten att en arbetsgivare kontaktas av en sökande styrs av
matchningsfunktionen och efterfrågetrycket. Att andra arbetsgivare skapar
vakanser innebär att konkurrensen om sökande ökar och att strömmen av
ansökningar till varje arbetsgivare blir relativt färre. Detta kan leda till ökade
rekryteringskostnader genom att rekryteringstiden riskerar att förlängas.
Med lägre rekryteringskostnader ökar mängden vakanser som arbetsgivaren
är villig att annonsera. Med fler intressanta sökande ökar också mängden
vakanser. Detta ökar förutsättningarna för att sänka jämviktsarbetslösheten.
Mängden vakanser är således beroende av både konjunktur och förväntningen att nå kvalificerade sökande. En ökad mängd kvalificerade sökande
har således förutsättningar att sänka arbetslösheten genom att arbetsgivare
finner det mer lönsamt att skapa nya jobb.
För att förstå skillnaden mellan äldre tiders nationalekonomiska modeller,
som i grunden har väldigt svårt att förklara arbetslöshet på ett övertygande
sätt, blir skillnaden här tydlig. Historiskt har lönen anpassats till en nivå där
pris och lön överensstämmer. Detta sker inte fullt ut i sök-matchningsmodeller då arbetsgivaren måste väga in även rekryteringskostnader. Detta
lämnar också öppet för att det finns ett ekonomiskt utrymme att förhandla
om och den slutliga lönenivån kommer att vara beroende av en förhandling
mellan arbetsgivaren och den person som ska anställas. Båda dessa faktorer
hjälper till att förklara förekomsten av arbetslöshet.
Förutom lönen påverkas arbetskraftsefterfrågan av räntor, konjunktur,
rekryteringskostnader och tätheten. För Arbetsförmedlingens vidkommande
är det särskilt rekryteringskostnaderna som är möjliga att påverka, de övriga
faktorerna visar arbetsmarknadspolitikens beroende av andra politikområden för att kunna påverka arbetslöshetsnivån i större omfattning.

58

Arbetsmarknadsrapport 2011

Arbetsgivaren anställer inte bara personer och skapar nya jobb. Det finns
också en motverkande process där jobb rationaliseras bort, avvecklas eller
försvinner. Separationer uppstår då sökande byter jobb eller då det inte
längre är lönsamt att fortsätta att producera med given teknologi. Beroende
på hur komplicerad modellen görs är det möjligt att introducera en reservationsproduktivitet. Det innebär i princip den minsta produktivitet till vilken
arbetsgivaren kan tänka sig för att fortsätta att producera. Mindre
produktiva jobb kommer ha en större sannolikhet att falla under denna
gräns vid chocker i ekonomin och därför större risk att rationaliseras bort.
Denna nivå kan påverkas av flera faktorer. T ex är det möjligt att behålla en
större del av dessa jobb genom att erbjuda olika former av subventionerade
anställningar. Det blir också möjligt att kompensera arbetsgivare för att
anställa personer som inte helt uppfyller de produktivitetskrav som ställs på
en given tjänst.

3.1.8 Arbetssökandes agerande
Arbetssökande påverkar utfallet på arbetsmarknaden genom sättet att söka
jobb och beteendet i lönesättningen. Människor är olika och den modell som
skisseras inkluderar implicit en del av dessa olikheter. Kvalifikationer och
intressen avgör inom vilka yrken man söker jobb. Bostadsort och familjesituation kan påverka var man söker jobb. Aktivitet och ork kan påverka
valet av sökintensitet liksom tillgången till olika informationskanaler kan
påverka vilka typer av jobb man kommer i kontakt med. Den alternativa
inkomsten, det vill säga den inkomst personen har just nu, är också
betydelsefull för hur angeläget individen ser det att söka jobb. För den typ av
modell som vi skisserar i detta kapitel, som huvudsakligen abstraherar bort
yrken och olika delarbetsmarknader så är valet av sökintensitet av central
betydelse. Mer nedlagd tid på att söka jobb innebär att förutsättningarna att
hitta fler jobb ökar. Ett sätt att sedan sammanfatta faktorer som resekostnader, alternativ inkomst och kvalifikationer, med mera är att resonera i
termer av reservationslön.
Reservationslönen är en central parameter i arbetsmarknadsekonomiska
resonemang, den avspeglar den lägsta lön som individen vill ha för att
acceptera ett arbetserbjudande. Den antas vanligtvis vara beroende av
åtminstone fem faktorer 36 : För det första gäller det sannolikheten att bli
erbjuden ett jobb. Med större tillgång till lediga jobb, i förhållande till antalet
sökande, så ökar sannolikheten att få ett jobberbjudande vilket innebär att
de sökande får en starkare position på arbetsmarknaden. Möjligheterna att
begära högre lön ökar således, och det höjer reservationslönen. För det andra
har lönespridningen betydelse för reservationslönen. En större spridning
innebär att individen kan höja sin reservationslön eftersom det finns större
förutsättningar att få ett bättre löneerbjudande då lönespridning är större.
För det tredje har individens tidspreferenser, det vill säga i vilken utsträck36

Se exempelvis Devine & Keifer (1991)
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ning som individen värderar en given inkomst idag emot att vänta ytterligare
med möjligheten att därigenom få en högre inkomst, betydelse. De som kan
vänta längre har vanligtvis anledning att sätta en högre reservationslön. 37 En
fjärde faktor är inkomsten som individen tjänar parallellt med jobbsökande.
Ju högre den är desto högre blir reservationslönen. Anställda sänker
vanligtvis inte lönen vid ett arbetsgivarbyte, detsamma kan sägas gälla dem
som har arbetslöshetsersättning. Även sådana faktorer som värdet av fritid
eller att individen kan finna anställning på en sekundär arbetsmarknad eller
svartarbete påverkar reservationslönen. Slutligen finns det anledning att
värdera ett nytt jobb utifrån risken att bli arbetslös. Det gäller särskilt dem
som redan har ett arbete. Med en hög risk att i ett senare skede bli arbetslös
finns skäl mot att höja reservationslönen.
Individens beslut innehåller således faktorer som liknar arbetsgivarens. Det
påverkas av inkomsten (främst lön eller arbetslöshetsersättning), av
tillgången till jobb och andra sökande (tätheten), sannolikheten att förlora
ett jobb (separationssannolikheten) och tidspreferenser (ränta). En
diskussion om reservationslön resulterar inte i någon omedelbar indikator.
Indirekt är det emellertid uppbenbart att reservationslönen i sig påverkas av
faktorer som är enkla att mäta och som också är betydelsefulla i relation till
arbetsgivares möjligheter att få sökande till sina vakanser. Sökintensiteten,
särskilt i form av antalet sökta jobb, och i viss grad även hur mycket tid man
lägger ned på sökande i varje tidsperiod är indikatorer som relaterar till
individens agerande på arbetsmarknaden. Här finns också en mycket tydlig
koppling till det uppdrag som Arbetsförmedlingen getts inom ramen för
arbetslöshetsförsäkringen. Att agera så att de indirekta beteendekonsekvenserna av en generös arbetslöshetsersättning inte påverkar
arbetsmarknadens funktionssätt på ett negativt sätt.

3.1.9 Lönebildning
Den sista grundläggande relationen för bestämningen av jämviktsarbetslösheten i matchningsmodellen hur lönernas samvariation med
efterfrågetrycket (sambandet kallas för lönekurvan). Denna bestäms i
samband med lönebildningen. 38
Att individer har en lägsta lön under vilken de inte är villiga att ta ett arbete
är ibland begränsande, ibland inte. På motsvarande sätt har arbetsgivare en
högsta lön över vilken de inte har råd att anställa en person. För att en
anställning då ska komma till stånd måste lönen arbetsgivaren är villig att
betala vara minst lika stor som den som den sökande är villig att acceptera.
I den enklaste modellformen antas att lönen sätts som ett vägt genomsnitt
mellan individens nettovinst av att acceptera jobbet och arbetsgivarens
37 Tidspreferenser ska inte förväxlas med nuvarande eller framtida inkomst, att personer med en
god inkomst exempelvis kan vänta längre. Tidspreferensen mäter en form av personlig läggning,
där vissa personer (i psykologiska termer) har ett behov av snabbare belöning än andra har.
38 Notera att lönebildningen beskrivs på mikronivå i mötet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
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nettovinst av att anställa individen. Men, det finns många olika typer av
lönesättningsmodeller där styrkeförhållande mellan den sökande och
arbetsgivaren avgör resultatet, detta styrkeförhållande varierar sannolikt
med mängden sökande i förhållande till antalet lediga platser och hur goda
ersättare de arbetslösa är för dem som redan idag är anställda.
De faktorer som då har särskild betydelse för löneutfallet i en matchning är:
styrkeförhållandet mellan arbetsgivare och arbetssökande, nivån på arbetslöshetsersättningen samt tätheten (efterfrågetrycket). Med fler vakanser i
förhållande till de sökande ökar lönen eftersom arbetsgivaren har svårare att
locka till sig arbetskraft. Vidare kan man konstatera att lönen är ett vägt
genomsnitt mellan arbetslöshetsersättningen och den genomsnittliga
rekryteringskostnaden. Högre priser leder således också till högre löner. I
modellen resulterar detta i en lönekurva som ersätter vad som i tidigare
ekonomisk teori kallas utbudskurvan för arbetskraft.

3.1.10

Sammanvägning av modellens komponenter

Den sök- och matchningsmodell över arbetsmarknadens funktionssätt som
vi valt att resonera utifrån i detta avsnitt av arbetsmarknadsrapporten har
utkristalliserat tre huvudsamband för att bestämma jämviktsarbetslösheten.
Det är en lönekurva, ett jobbskapandevillkor och beveridgekurvan.
Lönekurvan: Utseendet och läget på lönekurvan bestäms av tre parametrar i
den enklaste modellformuleringen. Det är inkomster under arbetslösheten,
förhandlingsstyrkan och rekryteringskostnader. Arbetsförmedlingen har
verktyg att delvis påverka samtliga dessa tre faktorer. Arbetsförmedlingen
kan kontrollera att de arbetssökande inte har sidoinkomster vid sidan av
arbetslöshetsersättningen. Arbetsförmedlingen kan också aktivera arbetslösa
som förefaller sätta ett högt värde på själva arbetslösheten och därför väljer
en omotiverat hög reservationslön. Arbetsförmedlingen kan också påverka
de sökandes kvalifikationer genom exempelvis utbildningsinsatser vilket i
detta sammanhang då kan förändra förhandlingsstyrkan. Slutligen kan
Arbetsförmedlingen på olika sätt påverka arbetsgivarnas rekryteringskostnader.
Jobbskapandevillkoret: Jobbskapandevillkoret bestäms av marginalprodukten för arbetsinsatsen, lönen, räntan, separationsgraden,
matchningsfunktionen och rekryteringskostnaderna. Här är Arbetsförmedlingens verktyg något mer begränsade. Matchningsfunktionen kan vi påverka
och rekryteringskostnaderna, sedan kan vi även påverka arbetstagarens
marginalproduktivitet genom exempelvis utbildningsinsatser eller genom
subventioner.
Beveridgekurvan: Beveridgekurvan bestäms av separationssannolikheten,
tätheten och matchningsfunktionen. I detta fall har Arbetsförmedlingen
betydelse främst genom att påverka matchningsfunktionen.
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Dessa tre samband bestämmer tillsammans nivån på jämviktsarbetslösheten. Eftersom samma storheter återkommer i flera av huvudsambanden
och ibland med motriktade effekter så är den slutliga effekten på arbetslöshetens jämviktsnivå inte alltid självklar. I många fall blir effekten en
empirisk fråga. Under normala förhållanden kan vi emellertid förvänta oss
att förbättringar i matchningsfunktionen, lägre rekryteringskostnader,
insatser som ökar de sökandes kvalifikationer och en väl genomförd
kontrollfunktion leder till en sänkt jämviktsarbetslöshetsnivå (Tabell ). Nivån
kan i dagsläget inte kvantifieras men det finns skäl att vidareutveckla en
modell för att beskriva tänkbara scenarier vid olika policyinsatser.
Att påverka matchningsfunktionen, rekryteringskostnader, kontrollfunktionen och de sökandes marginalproduktivitet kan rationaliseras i
termer av insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder och arbetar med. Det
kan vara att höja sökaktiviteten, använda arbetslöshetsförsäkringen som en
omställningsförsäkring, minimera informationsosäkerheter, öka rörligheten,
utjämna kvalifikationskrav och påverka relativkostnaderna mellan sökande
genom subventioner. Men det är också uppenbart att jämviktsarbetslöshetsnivån även påverkas av faktorer som arbetsmarknadspolitiken inte har till
uppgift att påverka, utan som ligger inom andra myndigheters eller
lagstiftande organs ansvarsområde. Verktygen för att påverka exempelvis
lönebildningen och separationsgraden är begränsade och förändringar i
dessa är exogena verksamheten.

Tabell 3.1: Förväntad effekt på arbetslöshetens jämviktsnivå vid olika
arbetsmarknadspolitiska insatser
Arbetsmarknadspolitisk insats

Förbättrad matchningsfunktion
Sänkta rekryteringskostnader
Ökning av sökandes marginalproduktivitet
Förbättrad Kontrollfunktion

Förväntad effekt på
jämviktsarbetslösheten
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Fördjupning
Är sökaktiviteten för låg?
En viktig implikation av modellen som beskrivits i detta avsnitt är att
sökintensiteten så gott som alltid är för låg för att nå den effektiva
jämvikten på arbetsmarknaden. Skälet är att arbetslösa sökande har
en nackdel i matchningen på arbetsmarknaden i förhållande till redan
anställda, då de exkluderas från löneförhandlingarna. Eftersom
avkastningen från sökande inte blir så högt som det borde vara om alla
hade samma förutsättningar så kan det resultera i minskade
incitament att söka mer aktivt. Det finns ett mycket tydligt samband
mellan sökaktivitet och chansen att få ett jobb, där aktiviteten ökar
med en ökad tillgång till jobb och en minskad aktivitet då antalet jobb
är färre (Harkman och Jansson, 1995).
Att sökaktiviteten är för låg motiverar någon form av policyingrepp.
Ett sätt är att ställa krav på de sökande att öka sin sökaktivitet. I
välfärdsteoretiska termer är detta emellertid inte självklart optimalt
eftersom det medför en välfärdsförlust för de sökande. Sökaktiviteten
följer antalet lediga jobb och mängden lediga jobb kan sägas vara för
få av begränsningar som ligger i förhandlingsprocessen snarare än hos
de arbetssökande. Observera att resonemanget inte bygger på att
arbetssökande är lata eller ointresserade att hitta ett jobb, det bygger
på att strukturerna på arbetsmarknaden inte gör det lönsamt att öka
sökaktiviteten för att det inte ökar deras jobbchanser i motsvarande
grad. Den extra kostnad som följer av ökad sökinsats uppvägs helt
enkelt inte av en motsvarande ökning av jobbchansen för den
enskilde. Ett alternativt angreppssätt är att bygga upp en
informationsstruktur som ökar matchningssannolikheten mellan
sökande och vakanser och därigenom minskar kostnaderna för
sökinsatsen.
Detta resonemang skiljer sig från det som oftast förs i samband med
arbetsmarknadspolitik, att kontrollinsatser ska öka de sökande
sökaktivitet. Att kontrollera att de sökande som får
arbetslöshetsersättning står till arbetsmarknadens förfogande är
viktigt men de positiva effekterna kommer inte genom ökad
sökaktivitet utan genom att hålla tillbaka de sökandes
reservationslöner. En kanske viktigare metod är att erbjuda
alternativa sökteknologier som gör det möjligt för arbetsgivare och
sökande att hitta varandra till en lägre kostnad. Detta ger samma
resultat som en ökad sökaktivitet utan att nödvändigtvis vara det.
Matchningen kan förbättras utan att de sökande lägger ned mer tid
eller söker fler jobb, och detta vore också en positiv effekt av
användningen av arbetsmarknadspolitiska instrument.
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3.2 Information i matchningsprocessen
3.2.1 Information och internet som rekryteringskanal39
Information är den avgörande länken mellan arbetssökande och arbetsgivare
i matchningsprocessen. Den är varken likformigt fördelad eller gratis.
Arbetssökande läser annonser och skickar ansökningar, kontaktar företag
efter lediga jobb, använder Arbetsförmedlingen, går på jobbmässor, skickar
CVs, tar tillvara på kontakter genom skolan eller fackförbund, frågar familj,
vänner och bekanta och håller ögonen öppna efter intressanta erbjudanden.
Liksom arbetssökande så behöver arbetsgivaren sända och samla information för att kunna fylla lediga platser. Arbetsgivare publicerar annonser och
signalerar vilka egenskaper de söker, och vilka krav de ställer och vad de
själva erbjuder den som anställs samtidigt som de samlar information om
tillgänglig arbetskraft. Arbetssökande och arbetsgivare använder sig av
internet i ökande grad, både som en informationskälla i sig och för att
förmedla information som också kan finnas genom andra kanaler. För att
resonera kring användningen av internet som sökkanal är det viktigt att
uppmärksamma denna tvåsidighet, att arbetssökandes och arbetsgivares
strategier och effektivitet i sökprocessen påverkar varandra och måste
undersökas tillsammans.
I en tvåsidig analys 40 av arbetsmarknaden är både arbetsgivare och
arbetssökande aktiva i att samla och utvärdera information. Arbetssökande
kan sällan välja från en mängd arbetserbjudanden utan att först göra sin
produktivitet och tillgänglighet känd för arbetsgivare. Högproduktiva
sökande kan signalera sin kompetens med betyg och personliga brev. Det
finns därför incitament även för lågproduktiva arbetssökande att lägga till en
liknande eller motsvarande signal i ett försök att bli anställd på
högproduktiva jobb. Om så sker blir signalen oanvändbar för arbetsgivaren
eftersom den inte längre hjälper dem att sortera mellan hög- och
lågproduktiv arbetskraft. En konsekvens av minskade ansökningskostnader
är att sökande skickar fler ansökningar än tidigare. Det finns internationell
forskning som visar att arbetsgivare upplever en ohanterlig mängd
ansökningar både för över- och underkvalificerade kandidater (Autor,
2001). 41
Avsnittet bygger på Fountain (2005). Se även Autor (2001) och Ioannides och Loury (2004)
I en ensidig analys av informationsspridning förväntas att enklare tillgång till mer
information om lediga jobb ökar förutsättningarna att överväga fler potentiella jobb och ökar
sannoliheten att finna bättre jobb. Produktiviteten borde då öka, med högre lön som resultat,
och viljan att lämna jobbet minskar. Matchningarna blir således bättre med lägre sökkostnader,
och värdet ökar både för individen och samhället.
41 Distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ information blir här uppenbar. Att många
anställningar kommer till stånd efter personliga kontakter är sedan tidigare ett stöd för att
arbetsgivaren söker metoder att hantera skev selektering (”adverse selection”) i
ansökningsprocessen. Om internetansökningar förvärrar ”adverse selection” så kan en
konsekvens bli att personliga kontakter blir viktigare på en uppkopplad arbetsmarknad (ibid.).
39

40
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I en värld där information är utan kostnad, kommer de arbetsgivare som kan
samla mest information om en potentiell arbetssökande att ha bäst
förutsättningar att nå en bra matchning. Men insamlandet av information är
oftast kostsam. Det är svårt att välja den bästa kandidaten utifrån betyg och
egna omdömen. Arbetsgivaren vill också känna till den sökandes pålitlighet,
arbetskapacitet, funktion i arbetsgruppen, personlighet, och ytterligare
egenskaper som är svåra att kvantifiera i skriven form. Den kan i bästa fall
bedömas vid en intervju, men det är inte säkert. Delar av sådan information
kan samlas in genom referenser som känner till den sökandes egenskaper
och som arbetsgivaren bedömer som tillförlitliga. I sådana fall kan
arbetsgivaren föredra sökande som rekommenderats dem genom personliga
kontaktnät vilket minskar behovet av granskning och därmed de totala
rekryteringskostnaderna.
Överflödet av information för sökande skapar paradoxalt en brist på
tillförlitlig information för arbetsgivare. Det kan vara så att internet har
förändrat sökprocessernas form men inte nödvändigtvis dess substans.
Arbetssökande och arbetsgivare ställs fortfarande inför behovet att förmedla
användbar information om varandra och även om internet ger nya vägar att
hitta denna information så återstår det centrala problemet, svårigheten att
utvärdera information för att nå en bra matchning. Det finns en motsättning
mellan kvalitet och kvantitet som blir tydlig i fallet med jobbsökande på
nätet. Mer information behöver inte nödvändigtvis vara bättre.
Vad har detta för implikationer för Arbetsförmedlingens arbete i
matchningsprocessen? Den generella synen är att matchningen på
aggregerad nivå förbättras av den genomlysning som sker genom internet,
men också att den inte kommer alla grupper till godo (Autor, 2001). I
artikeln diskuterar han den institutionella responsen till de
matchningsmässiga svårigheter som följer med ökad användning av internet
som informationskanal. Han lyfter fram tre funktioner som en mellanhand
skulle kunna bidra med för att förmedla tillförlitlig kvalitativ information
över internet. 1) att sortera fram ”talanger” genom att göra sökningar och
urval åt arbetsgivare, 2) att bygga upp ett rykte på marknaden, något som är
svårt för enskilda sökande att göra i en större skala, 3) att förmedla kvalitativ
och tillförlitlig data om arbetssökande.
Eftersom mycket av denna funktion är marknadsmässig och möjlig att
bedriva i vinstsyfte finns det en tydlig utmaning ur Arbetsförmedlingens
perspektiv. Det kommer hela tiden finnas en sortering av sökande och en
mängd personer som inte hävdar sig i urvalsprocessen. Att garantera att alla
sökande får del av arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar är en
uppgift som inte alltid är marknadsmässig och därför nödvändig att lösa med
gemensamt finansierade insatser. Eventuellt kommer uppgiften att rusta
enskilda sökande och lyfta deras kvalifikationer bli en allt viktigare funktion
för samhället att lösa för att göra så många sökande möjligt attraktiva på
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arbetsmarknaden. Att lösa uppgifterna i 2) och 3) ovan kräver sannolikt en
strategi för att balansera den konkurrens som kan uppstå från andra aktörer
samtidigt som personer som vänder sig till Arbetsförmedlingen för stöd inte
stigmatiseras.

3.2.2 Sökkanaler
Den sök- och matchningsmodell som beskrevs inledningsvis har under
senare år utvecklats för att ta hänsyn till att arbetssökande och arbetsgivare
använder flera rekryteringskanaler då de söker jobb (Cahuc och Fontaine,
2009). Genom att i modellen separera användningen av formella kanaler,
som annonser, arbetsförmedling och internet, och informella kanaler i form
av personliga nätverk kan tentativa slutsatser av särskild relevans för arbetsmarknadspolitiska överväganden dras. Utgångspunkten är att formella
kanaler kan ge en i grunden bättre matchningskvalitet, då det ger ett större
urval av sökande, men att dessa är förenade med högre kostnader, och att
informella kanaler ofta genererar en tillräcklig mängd sökande till en låg
kostnad.
Cahuc och Fontaine (2009) observerar att valet av sökkanal är beroende av
hur många som använder kanalen och att detta är ömsesidigt från både
arbetsgivare och arbetssökande. Arbetsgivaren har få incitament att använda
annonser i dagspress om ingen sökande läser dessa tidningar, samtidigt som
det finns få skäl att läsa dessa platsannonser om inte arbetsgivaren annonserar lediga platser genom denna kanal. Parallellen till Arbetsförmedlingen är
att värdet av att anmäla en plats till Arbetsförmedlingen är beroende av vilka
sökande som använder kanalen samtidigt som värdet att använda Arbetsförmedlingen som arbetssökande påverkas av vilka platser som finns
anmälda. Valet av sökstrategi kan således drabbas av koordinationsproblem,
vilket är en form av marknadsmisslyckande. Det finns en risk att arbetsgivare och arbetssökande antingen överutnyttjar informella kontaktnät, eller
att de används i för liten utsträckning. Oavsett vilken situation som råder är
det till nackdel för den samlade matchningen på arbetsmarknaden. Om
informella kontaktnät underutnyttjas och formella metoder istället används
är risken istället att sökkostnaderna är högre än de skulle behöva vara då
denna sökmetod är dyrare.
Genom att skapa incitament att använda olika sökkanaler i en för samhället
välbalanserad form skulle matchningseffektiviteten kunna ökas. De exempel
som förs fram är att arbetslöshetsersättningen på ett tydligt sätt knyts till
användningen av formella kanaler, om detta är en önskvärd utveckling,
samtidigt som arbetsgivare ges tydliga incitament till att använda samma
formella kanaler genom någon form av subvention. För arbetssökandes del
är denna syn något för begränsad då modellen antar att det bara är arbetslösa som söker jobb. För att bli allmängiltig skulle då även personer utan
arbetslöshetsersättning på något sätt motiveras att använda samma sökkanal. För arbetsgivares del så nämner författarna subventionen som en
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penningmässig kompensation, men sannolikt kan olika tjänster som är
knutna till användandet av kanalen betraktas på likvärdigt sätt under vissa
omständigheter. Kostnaderna för en rekrytering är som diskuterats ovan inte
bara i form av annonseringskostnader utan urvalskostnader och risken att
göra felrekryteringar är minst lika avgörande för beslutet av rekryteringskanal. Att sökaktörer på både utbuds- och efterfrågesidan ges incitamenten
att använda samma kollektiva kanal är hur som helst avgörande. Att följa
andelen platser som anmäls till Arbetsförmedlingen är ett sätt att visa på
denna utveckling, likväl som andelen arbetssökande som använder
Arbetsförmedlingen som sökkanal.

3.2.3 Coachning
Cahuc och Barbanchon (2010) redovisar en modell för coachning inom
ramen för en jämviktsmodell. I analysen antas att de coachade får en ökad
ström av arbetserbjudanden och att detta ökar deras jobbchanser. Den ökade
strömmen av erbjudanden innebär samtidigt att de som inte får coachning
får en minskad ström. Om det är så att de coachade samtidigt ökar sina
reservationslöner under coachningsinsatsen kommer detta att medföra en
något lägre sysselsättning än annars, genom att lönenivån blir högre. Den
högre lönenivån medför att det skapas något färre jobb än tidigare. Samtidigt
ökar strömmen till jobb och den samlade effekten är inte entydigt bestämd.
Modellen tyder på att med en relativt låg andel personer som får coachning
kommer den ökade utflödeshastigheten att dominerar medan löneeffekten
dominerar då omfattningen är hög. Om man däremot studerar den samhällsekonomiska effekten tycks denna, under de antaganden som görs i modellen,
kortsiktigt alltid leda till ökad välfärd. De finner också att tillfälliga insatser
har bättre effekter än permanenta insatser. Anledningen är att om insatsen
är permanent så antas arbetslösa anpassa sig till förekomsten av coachningsinsatser. Mekanismen är att vid tillfälliga förändringar så sänker de sina krav
på arbeten i takt med att strömmen av jobberbjudanden sjunker men att vid
en permanent förändring ha fortsatt höjda krav då de förväntar sig att kunna
få del av en effektiv coachningsinsats framöver.
En observation från detta är vikten av att insatserna i sig inte medför att
sökande ställer högre krav på ett jobb än de annars skulle ha gjort eftersom
det riskerar att få negativa konsekvenser på arbetslösheten i stort.
Forskningen pekar också på att coachningsinsatser inte bör användas som
ett generellt instrument för alla utan bygga på vissa kriterier där den
sökande kan anses stå längre ifrån arbetsmarknaden och redan inledningsvis
ha en begränsad ström av arbetserbjudanden. En politik som visas framgångsrik i ett initialt skede behöver således inte heller förbli det om den
permanentas.
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3.3 Sammanfattning
Avsnittet har redovisat en modell för arbetsmarknadens funktionssätt och
hur arbetsmarknadspolitik genom att påverka olika strukturer kan påverka
jämviktsarbetslösheten. Ett flertal stiliserade fakta har utkristalliserat sig och
ett antal möjliga indikatorer har också framträtt. I nästa avsnitt kommer
denna kunskap att användas för att avgöra om de insatser som gjorts inom
arbetsmarknadspolitiken varit riktade så att det är rimligt att förvänta sig
positiva effekter på arbetsmarknadens funktionssätt.
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4 Resultat av
arbetsmarknadspolitik
Att förmedla jobb är en viktig del av det matchningsuppdrag som
Arbetsförmedlingen har. Som framgick av redovisningen i kapitel två
innefattar emellertid det uppdrag som regeringen gett Arbetsförmedlingen
mycket mer än så. I uppdraget ingår att stödja matchning till arbete genom
både kontrollfunktioner och olika insatser i form av stöd för arbetssökande,
rådgivning, vägledning, stöd att skriva CV och träning i arbetssökande,
anvisningar till arbete, coachning, arbetslivsinriktad rehabilitering och
programinsatser. Arbetsförmedlingen upphandlar också kompletterande
aktörer och gör ett grundarbete för sökande innan denne kan komma ifråga
för en kompletterande aktör.
Arbetsförmedlingens uppdrag förutsätter också ett nära samarbete med
andra organisationer, myndigheter, kommuner och företag, vilket sker
genom Arbetsmarknadsråd, Branschråd, Service- och tjänstesamverkan
och Samverkansöverenskommelser med Försäkringskassan, Samhall och
Kriminalvården. Arbetsförmedlingen har slutligen ett sektorsansvar för
handikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken.
Diskussionen i kapitel tre visar även den att värderingen av arbetsmarknadspolitiken inte kan göras enbart i termer av antalet förmedlade jobb.
Arbetsmarknadspolitik har många indirekta effekter som är svåra att mäta
men som kommer hela arbetsmarknaden och därmed samhället till nytta.
Genom att påverka sökintensiteten, kvalifikationsnivån, kontaktsannolikheten, sökandes krav, informationsspridningen, rörligheten på arbetsmarknaden eller sorteringen av de sökande genom olika subventioner till
arbetsgivare kan arbetsmarknadens funktionssätt förbättras i stort.
Rapporten avslutas i detta kapitel med att analysera vilka effekter av
arbetsmarknadspolitik som forskningen påvisat. Analysen byggs också
genom att referera till indikatorer som i kapitel tre pekats ut som centrala för
att nå en effektivt fungerande arbetsmarknad. Kapitlet har grupperats i sex
avsnitt vilka beskriver Arbetsmarknadens funktionssätt genom indikatorer,
Insatser för våra målgrupper, Förbättrad matchning, Kostnadseffektivitet,
Leveransvägar och Särskilda uppdrag. Vissa av dessa avsnitt är rika på
information, vilket avspeglar vilka delar av Arbetsförmedlingens verksamhet
som forskningen har fokuserat på. Andra delar saknar helt forskning.
Kapitlet avrundas med en sammanställning av ytterligare kunskapsbehov.
Avsnittet kan ses som ett försök att ge ett underlag för att i framtiden kunna
balansera den ojämvikt som idag finns mellan vilka delar av myndighetens
uppdrag som är utvärderade.
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4.1 Arbetsmarknadens funktionssätt: indikatorer
Arbetsförmedlingens möjligheter att tillsätta platser och påverka
utvecklingen av arbetslöshetstiderna har ett starkt samband med det som i
kapitel tre kallas för arbetsmarknadens efterfrågetryck, eller täthet. Detta
mäter antalet lediga platser i förhållande till antalet sökande. Med många
platser per sökande ökar jobbchanserna för arbetslösa och arbetslöshetstiderna sjunker, men rekryteringstiderna tenderar att bli längre för
arbetsgivarna. Efter att ha legat på ett sjunkande efterfrågetryck under flera
år har kurvan vänt uppåt under 2010 (Figur 4.1). Det finns också indikatorer
på att matchningen eventuellt kan ha försämrats på arbetsmarknaden. Detta
är vad Beveridgekurvan, under vissa förenklade antaganden, skulle tyda på
(Figur 4.2). 42 Beveridgekurvan har tenderat att skifta utåt och ligger på en
kurva utanför den som gällde för 1980 och 90-talen. Som kapitel tre
redovisade finns det emellertid flera skäl än matchningseffektiviteten till att
kurvan skiftar. En ökning av antalet separationer från jobb har en sådan
påverkan och denna har inte varit konstant under motsvarande perioder.
Exempelvis finns det tecken på att separationsgraden är högre under 2000talet än under 1990-talet, i alla fall för expanderande företag (Figur 4.3).
Detta ger visst stöd för att det kan finnas sådana faktorer som verkar i
bakgrunden, även om vi inte kan belägga det i denna rapport.
Jobbchansen har, vilket är att förvänta utifrån utvecklingen av efterfrågetrycket, varit sjunkande under flera år och vänder uppåt under 2010 (Figur
4.4). Utvecklingen är emellertid inte jämnt fördelad. Jobbchanserna för dem
med de längsta inskrivningstiderna är markant sämre än för personer med
korta inskrivningstider. De stora svängningarna har arbetsmarknadspolitiken små möjligheter att påverka. Däremot är det möjilgt att påverka
spridningen mellan personer med olika långa tiders arbetslöshet.
Arbetslöshetens utveckling styrs av förhållandet mellan inflödet till och
utflödet från arbetslöshet. Figur 4.5 redovisar hur dessa förhåller sig till
varandra. Det är tydligt att in- och utflödet följer varandra nära, men med
perioder av nivåskillnad dem emellan. Arbetslösheten stiger under perioder
då inflödet är större än utflödet och den sjunker när utflödet är större än
inflödet. Intressant att notera är också att nivån på in- och utflödena varierar
på liknande sätt som nivån på arbetslösheten. När arbetslösheten är hög
tenderar både in- och utflödet också att vara höga, och det motsatta gäller då
arbetslösheten är lägre. Under de snabba uppgångar av arbetslöshet som vi
sett bland annat i början och 1990-talet och under andra halvan av 2000talet så har inflödet stigit mycket kraftigt i förhållande till utflödet.

42 Anpassningen av beveridgekurvan vid en konjunkturuppgång uppvisar vanligtvis en sk. bakåtloop, denna anpassning var tydlig under andra halvan av 1980-talet. Det är för tidigt att uttala
sig om den senaste tidens utveckling kommer att återvända till den tidigare kurvan eller lägga
sig på en ny utåtskiftad nivå.
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Utflödet är också relaterat till tillgången på lediga platser, även om överensstämmelsen inte är exakt då många arbetssökande som lämnar Arbetsförmedlingen gör det till annat än arbete. Det sker många nyanställningar
under ett år (Figur 4.6). Även under 2009 som var ett år med stora problem
på arbetsmarknaden så skedde 1,1 miljoner nyrekryteringar. Under 2010
uppgick antalet till 1,2 miljoner. Det motsvarar ungefär en fjärdedel av
antalet sysselsatta.
Inflödet till arbetslöshet härstammar från flera källor. En sådan källa är
ungdomar som inträder på arbetsmarknaden. En annan är personer som
förlorar sitt jobb. Antalet varsel är många gånger en indikator på hur
arbetslösheten kommer att utvecklas på ungefär ett halvårs sikt. De två
kraftiga uppgångarna i arbetslöshet som vi sett 1991 och 2009 föregicks båda
av kraftiga ökningar i antalet sysselsatta som omfattats av varsel (Figur 2.2).
Däremot påverkas arbetslöshetens förändring i relativt liten utsträckning av
att varslade blir arbetslösa. Mindre än hälften, kanske bara en tredjedel av
dem som omfattas av varsel blir inskrivna på Arbetsförmedlingen under de
nästföljande 9 månaderna (Jans, 2009 och Arbetsförmedlingen 2010a).
Arbetsgivare använder både formella och informella sökkanaler då de
rekryterar (Tabell 4.1). Arbetsförmedlingen är den mest använda formella
rekryteringskanalen. Andelen platser som anmäls till Arbetsförmedlingen
varierar dock med efterfrågetrycket. När antalet vakanser är fler i förhållande till antalet sökande blir det svårare att få kontakt med sökande och
antalet använda sökkanaler breddas. Det är då också en större andel av de
lediga platserna som anmälts till Arbetsförmedlingen (Figur 4.7). En
majoritet av arbetsgivarna använder emellertid informella kanaler då de
rekryterar.
Även arbetssökande använder sig av flera kanaler då de söker jobb. I en
specialbeställning från SCB, som gäller sista kvartalet 2010, framkommer att
Arbetsförmedlingen är den vanligaste sökkanalen för arbetslösa, vilket
förefaller naturligt. En stor del av de sökande använder arbetsförmedlare då
de söker jobb men den absolut största delen utnyttjar de jobbdatabaser som
Arbetsförmedlingen erbjuder på internet (Tabell 4.2) 7 av 10 arbetslösa
använder internet som sökkanal. Många använder också andra jobbdatabaser. Hälften av de sökande uppger direktkontakter med arbetsgivare
och var fjärde arbetslös person anger att de söker jobb genom att fråga
vänner och bekanta. I genomsnitt använder de arbetslösa tre olika
sökkanaler. Antalet personer som är sysselsatta som också sökt jobb är
ungefär lika många som de arbetslösa. De använder dock färre sökkanaler, i
genomsnitt två. De två vanligaste, som båda ligger runt 40 procent, är
Arbetsförmedlingens jobbdatabaser eller genom direktkontakter med
arbetsgivare.
Indikatorerna visar hur arbetsmarknaden utvecklats. Utvecklingen styrs i
stor utsträckning av aggregerade storheter som inte kan påverkas med
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arbetsmarknadspolitik annat än marginellt. Som modellramen i kapitel tre
visade går det emellertid att följa vissa nyckelfaktorer för att bedöma om
arbetsmarknadspolitikens inriktning har varit sådan att vi borde förvänta oss
positiva effekter på arbetslöshetens jämviktsnivå. Kapitel fyra ser på frågan
om matchningseffektiviteten ur ett sådant perspektiv.
Figur 4.1: Tätheten (efterfrågetrycket) på arbetsmarknaden
Täthet Arbetsförmedlingen

Täthet

Täthet SCB

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

0,0

Källa: Arbetsförmedlingen och SCB

Figur 4.2: Beveridgekurvor 1979-2005 resp. 1987-2011 (mars), månadsdata med
12 månaders glidande medelvärden
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Källa: SCB och Arbetsförmedlingen.
SCB-data är arbetslösa 16-64 år enligt gamla och nya arbetslöshetsdefinitionen. Vakanser är i
förhållande till gamla respektive nya arbetskraften.
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Figur 4.3: Separations- och nyanställningsgrad på den svenska
arbetsmarknaden 1990-2008.
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Figur 4.4: Övergångssannolikheten till ett arbete, Jobbchansen totalt samt
fördelat på inskrivningstid.
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Källa: Arbetsförmedlingen.
Not: Tiden är beräknad som den sammanlagda tiden i arbetslöshet eller program med
aktivitetsstöd.

Figur 4.5: In- och utflödet och förändringar i stocken. Siffrorna avser personer i
en sammanhängande sekvens av arbetslöshet och program.
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Källa: Arbetsförmedlingen. Trendrensade månadsdata

Figur 4.6: Antal nyanställningar, fördelat på totalt, inträden och
arbetsgivarbyten, 1994-2010.
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Figur 4.7 Arbetsförmedlingens andel av lediga platser (nyanställningar),
1990-2010
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Källa: Arbetsförmedlingen och SCB.

Tabell 4.1: Arbetsgivarnas använda rekryteringskanaler
Annons i
Annons
dagsPrivat Informella
på
Arbetsförmedlingen
aktör
kanaler
eller
Internet
fackpress
Riksrevisionen
2010

16,5%

Ekström 2001

26%

Källa: Riksrevisionen 2010.
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Tabell 4.2: Arbetssökandes val av sökkanaler
Sysselsatta
Antal

Andel

Arbetslösa
Antal

Andel

AF kontakt
AF letade själv
Andra jobbdatabaser
Privat AF
Direktkontakt arbetsgivare
Annons - svarade/satte in
Annons - läste
Vänner och familj
Skola, intervju, Starta eget
Väntade, endast inskriven AF

29 000
150 200
121 200
24 600
154 900
68 600
91 700
63 600
14 200
26 200

8,2
42,5
34,3
7,0
43,8
19,4
25,9
18,0
4,0
7,4

130 400
264 900
160 400
34 200
167 500
71 100
105 900
95 000
18 500
42 900

35,1
71,3
43,2
9,2
45,1
19,1
28,5
25,6
5,0
11,5

Totalt antal personer och
genomsnittligt antal använda
sökkanaler

353 500

2,1

371 500

2,9

Källa: Specialbeställning från AKU, kvartal 4 2010.

4.2 Insatser för våra målgrupper
Arbetsförmedlingens kunder är nöjda med det stöd de får. 43 90 procent av
arbetsgivarna som har anmält en ledig plats anger att de är nöjda med den
service de fått. 60 procent av de sökande som fått arbete anger att de fått det
stöd eller hjälp de behövde från Arbetsförmedlingen. För de som fortfarande
är inskrivna vid Arbetsförmedlingen anger 81% att de är nöjda med den
service de fått. För de som deltagit hos kompletterande aktörer anger 76% att
de är nöjda med de aktiviteter de erbjudits. 78% av deltagarna inom jobb och
utvecklingsgarantin anger att de är nöjda som helhet. Detta är viktiga siffror
för Arbetsförmedlingens möjligheter att arbeta på ett effektivt sätt och ett
kvitto på att insatserna upplevs som meningsfulla bland våra målgrupper.
Att alla sökande inte upplever att de är nöjda med det stöd de fått är
dubbelbottnat. En del av verksamheten är myndighetsutövande. En korrekt
tillämpning av uppdraget inom arbetslöshetsförsäkringen som medför en
avstängning från ersättning, upplevs knappast som positivt av den avstängde
individen. Ur ett samhällsperspektiv är agerandet dock nödvändigt och leder
till positiva resultat på sikt, genom förbättrad matchning. I detta avsnitt och
kommande avsnitt ska vi studera detta i mer detalj och fördjupa analysen av
de faktiska effekterna utöver själva kundnyttan.
En första utgångspunkt för att värdera arbetsmarknadspolitikens effekter är
att bedöma om den riktas mot svaga grupper och personer som bedöms ha
ett större behov av att få ta del av arbetsmarknadspolitiska resurser. Genom
43

Gäller personer som svarat helt eller delvis nöjd vid enkätundersökningen.
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att använda ett så kallat profileringsinstrument är det möjligt att utifrån
statistiska egenskaper skapa en indelning av de sökande i grupper med olika
svårigheter på arbetsmarknaden och därefter följa upp huruvida de fått tillgång till de program som finns tillgängliga på Arbetsförmedlingen.
Arbetsmarknadsrapporten redovisar två sådana indikatorer. Den ena gäller
tidiga insatser till nyinskrivna arbetslösa, den andra gäller insatser som
riktas till personer som inträder i jobb- och utvecklingsgarantin.
Det finns ett mycket tydlig mönster att i de fall som programinsatser ges i ett
tidigt skede så riktas de också till personer som i större utsträckning
profileras som personer med en svårare situation på arbetsmarknaden Figur
4.8). Ur ett policyperspektiv kan vi dra viktiga slutsatser ifrån detta. En är att
Arbetsförmedlingen riktar resurser till sökande som också pekas ut av
profileringsmodellen. Givet att profileringsinstrumentet har en god träffsäkerhet, vilket Forslund m.fl. (2007) säger, finns det allokeringsvinster att
göra om arbetsförmedlare gavs ett större beslutsutrymme att besluta om när
olika personer borde ges insatser. Det skulle lämna öppet för att vidta åtgärder i ett tidigt skede för vissa individer, och försena inträdet för andra
personer som bedöms ha större förutsättningar att söka själv. Dagens
regelverk innebär att insatserna riskerar att bli fördröjda till dess garantitiderna uppnås, det vill säga tre månader för ungdomar och över ett år för
övriga med arbetslöshetsersättning. För många individer blir då återgången
till arbetslivet fördröjd i onödan. Långtidsutredningen 2011 (SOU, 2011) drar
samma slutsats. Det är också möjligt att låta arbetsförmedlarens bedömning
löpa parallellt med profileringsbedömningen för att på så sätt i högre grad
stärka arbetsförmedlaren i sin argumentation för att ge vissa personer
tidigare insatser och låta andra vänta längre.
Profileringsinstrumentet pekar också ut jobbchanserna för deltagare i jobboch utvecklingsgarantin på ett tydligt sätt (Figur 4.9) I analysen har individer
som inträder i jobb- och utvecklingsgarantin profilerats och sedan följts upp
ett halvår senare. Det visar sig att de som bedömts ha sämre förutsättningar
av profileringsmodellen också får jobb i mindre utsträckning. Detta har
motverkats med anställningsstöd till viss del, genom att Arbetsförmedlingen
ordnar subventionerade arbeten i större utsträckning till dessa personer.
Genom subventionerade anställningar har skillnaderna i jobbchanser tryckts
samman så att olikheterna blivit mindre mellan de olika grupperna av
sökande. Nystartsjobben, där Arbetsförmedlingen inte påverkar vem som ges
subventionen, går å andra sidan till de relativt starkare personerna i jobboch utvecklingsgarantin. Detta ger tendensen att snarare öka spridningen i
jobbchanser, mellan personer som står relativt närmare och personer som
står längst ifrån arbetsmarknaden, än att minska dem.
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Figur 4.8: Tidig identifiering, nyinskrivna som påbörjat program tidigt,
oktober-december 2010
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Figur 4.9: Utflöde till arbete från jobb- och utvecklingsgarantin fördelat på
grupper med olika förutsättningar för samtliga som deltagit under 2010,
genomsnitt v. 1-26
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4.2.1 Effekter av insatser och program
Liksom i tidigare arbetsmarknadsrapporter redovisas en indikator över
sysselsättningseffekterna av tre huvudgrupperingar av programinsatser. Det
gäller anställningsstöd, yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning och praktik.
Den generella slutsatsen är att anställningsstöd är den insats som har de
bästa effekterna på sökandes chanser att få en anställning. Därefter har
arbetsmarknadsutbildning haft bäst effekter om vi bortser ifrån år med svag
konjunkturutveckling och slutligen praktikplatser som i genomsnitt haft en
svagt positiv effekt. Vi ska i detta avsnitt fördjupa denna analys något, genom
att använda resultat ifrån dels Långtidsutredningen 2011, som är den mest
uppdaterade sammanställningen som finns att tillgå idag, dels ifrån en
litteraturgenomgång som Arbetsförmedlingen gjort kring frågan om
långsiktiga effekter av arbetsmarknadspolitiska program (Taslimi, 2011).
Figur4.10: Sysselsättningseffekter efter ett år av att delta i program med start
1992-2009
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Långtidsutredning 2011 studerar utvärderingar av arbetsmarknadsutbildningens effekter från 1980-talet fram till 2000-talet. Effekterna har
svängt mellan årtiondena. Under 1980-talet var effekterna positiva, under
1990-talet obefintliga eller i vissa fall negativa och under 2000-talet åter
positiva, bortsett ifrån de senaste åren då sysselsättningseffekterna varit små
igen. Detta mönster överensstämmer väl med de långtidsanalyser som
Arbetsmarknadsrapportens indikator över programeffekter visar (Figur),
även om mitten av 1990-talet uppvisade svagt positiva effekter vilket skiljer
sig från utvärderingar från 1990-talet. 44
44 En förklaring är att Arbetsförmedlingens indikator endast inkluderar yrkesutbildningar, och
exkluderar förberedande utbildningar. För mer information om Arbetsförmedlingens indikator,
se Nilsson (2008).
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Långtidsutredningen 2011 lyfter fram ett flertal förklaringar till att effekterna
förbättrades under 2000-talet. Ett är regler, eller målstyrning. Från 2000
och fram till 2007 fanns det ett mål för arbetsmarknadsutbildningen att 70
procent av dem som genomgick yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning
skulle ha ett arbete inom 90 dagar efter avslutad utbildning. De pekar på två
effekter av ett sådant mål, dels att Arbetsförmedlingen troligtvis i större
utsträckning försökt identifiera dem som verkligen gynnas av utbildningen,
dels att man sannolikt blir mer selektiv i vilka utbildningar som ges. Vidare
lyfter långtidsutredningen fram att möjligheten att återkvalificera sig för en
ny period av arbetslöshetsersättning genom deltagande i program
avskaffades 2001, vilket bör ha medfört att de som idag deltar i utbildningen
är mer lämpade för utbildningen. Bidragande till detta kan också
nedskalningen i volymer under 2000-talet ha varit. Slutligen har arbetsmarknadsläget troligtvis spelat in. I bättre tider är det lättare att veta vad
man ska utbilda för, och i sämre tider omvänt. Det är enligt vår tolkning
också sannolikt den viktigaste förklaringen till att effekterna under 2000talet sista år visat på sämre resultat.
Utöver det som Långtidsutredningen lyfter fram finns ytterligare några
faktorer som kan ha haft betydelse för tolkningen av utvärderingsresultaten
av de insatser som gjordes under 90-talskrisen. Vid början av 1990-talet stod
endast två huvudsakliga programinsatser till buds, beredskapsarbete och
arbetsmarknadsutbildning. Av dessa två var arbetsmarknadsutbildning det
program som snabbt och till lägst kostnad kunde skalas upp till stora
volymer då konjunkturen snabbt föll. Beredskapsarbeten krävde avtalsenlig
lön, medan utbildningen gav ersättning genom utbildningsbidrag
(nuvarande aktivitetsstöd). Formen för praktikplatser var inte utvecklad på
samma sätt som nu, samtidigt som uppsägningar gjorde att det fanns ett
stort motstånd både från arbetsgivare och fackliga organisationer när det
gällde att ta emot praktikanter från utbildningar med praktikinslag.
Arbetslivsutveckling, ALU, introducerades först 1993. Det är i detta ljus som
den kraftiga ökningen av arbetsmarknadsutbildningen ska ses. Utbildningen
hade starka inslag av kompetensuppehållande verksamhet och hade även
drag av de garantier som senare kom att utvecklas. Det finns därmed både
svårigheter och nackdelar med att jämföra arbetsmarknadsutbildningens
effektivitet med perioder före och efter den perioden, då verksamheterna
skiljer sig väsentligt på flera punkter. Med nya insatser ökade förutsättningarna att rikta arbetsmarknadsutbildningen mot ett tydligare behov på
arbetsmarknaden.
Vid sidan om arbetsmarknadsutbildning är numera olika typer av
subventionerade anställningar och praktik de dominerande typerna av
program. Långtidsutredningen drar slutsatsen att effekterna är bäst för de
program som mest liknar ordinarie anställningar (bidrag till start av
näringsverksamhet, rekryteringsstöd, anställningsstöd) och en tendens att
effekterna är sämre ju längre från ett normalt arbete programmet är. De
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säger också att effekten av att delta i ett program snarare än att fortsätta söka
jobb som öppet arbetslös tycks vara särskilt stor för några av de program
som mest liknar ordinarie arbeten, det vill säga anställningsstöd och starta
eget bidrag. Denna typ av subventioner stärker individens position på
arbetsmarknaden mer än andra typer av insatser. Resultaten gäller både för
1990- och 2000-talet. Även detta bekräftas i Arbetsmarknadsrapportens
indikator över sysselsättningseffekter. Utvärderingar av praktik har
emellertid mindre effekter, även om de tenderat att vara högre under 2000talet än under 1990-talet.
Det finns ett potentiellt problem med de program som mest liknar ordinarie
anställningar. Dessa brukar vanligtvis har störst undanträngningseffekter.
De personer som fått subventionerade anställningar riskerar att tränga
undan andra personers chans att få jobb. Om det stod Arbetsförmedlingen
fritt att välja skulle valet naturligtvis vara ett program som givet effekten på
deltagarna har mindre undanträngningseffekter, eftersom de allmänna
effekterna då är mer positiva. Långtidsutredningen poängterar dock att om
olika typer av subventionerade anställningar riktas till långtidsarbetslösa
behöver undanträngningen inte vara ett så stort problem. Resonemanget
följer logiken i den arbetsmarknadsmodell som skisserades i kapitel tre.
Långtidsarbetslösa står långt ifrån arbetsmarknaden och konkurrerar
mindre om de lediga jobben. Den undanträngde kan då förväntas att stå
närmare arbetsmarknaden och även kunna söka andra jobb. Resultatet är då
en ökad konkurrens om jobben. Pressen nedåt på lönerna blir större.
Arbetsgivare kan då skapa fler vakanser och i en förlängning motverkas den
direkta undanträngningen. Inom Arbetsförmedlingen talar man ofta om
sådana samband i termer av att motverka brist på arbetskraft och minska
risken för flaskhalsar.
Denna undanträningsdiskussion har ofta förts och forskningen tycks ha
funnit en konsensus att undanträngning kan accepteras om det sker till
fördel för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det finns
emellertid en annan typ av undanträngningsdiskussion, eller som kanske
snarare skulle kallas för substitutionsdiskussion, som sker mellan olika typer
av anställningsstöd. Arbetsförmedlingen har upplevt det svårt att öka
mängden praktikplatser, anställningsstöd eller nystartsjobb utöver de nivåer
som redan finns. Delvis kan trögheten ha med omställningsproblem att göra,
att det tar tid att arbeta in nya arbetsmetoder. Men det kan eventuellt också
handla om en mättnadsnivå på arbetsmarknaden. Det finns risk för betydande substitutionseffekter mellan olika anställningsstöd och praktikplatser,
där en ökning av en typ av stöd riskerar att tränga undan andra stöd. Med en
felaktig subventionsstruktur, och en tilldelning av stödet som styrs av
personers arbetslöshetstid, är det lätt att arbetsgivare väljer en starkare
sökande än vad arbetsmarknadspolitiken helst önskar prioritera. Vid utformningen av effektiva subventionsstrukturer måste det göras en bedömning av
den sökandes förväntade produktivitet i arbete och om hur stor kompensation arbetsgivaren behöver för att anse att denne sökande är likvärdig med
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någon som de tänkt anställa utan subventionen. En för stor subvention gör
att samhället betalar mer än nödvändigt, en för liten subvention gör att
arbetsgivaren väljer någon annan eller avstår ifrån att rekrytera helt. Således
bör strukturen vara individuellt anpassad och om så inte är möjligt bör
arbetsgivarnas möjligheter att själv sortera mellan sökande vara begränsad.
Arbetsförmedlingen har därför framfört önskemål om att se över
subventionsstrukturen mellan olika anställningsstöd. 45

4.2.2 Långsiktiga effekter av arbetsmarknadspolitiska
program 46
Det finns inte så många studier om de långsiktiga effekterna av arbetsmarknadspolitiska program, och inte heller hur de bör riktas i olika
konjunkturlägen. Kunskap om detta är emellertid viktigt då det gör det
möjligt att på ett mer framgångsrikt sätt allokera de arbetsmarknadspolitiska
resurserna beroende på situationen på arbetsmarknaden. I Taslimi (2011)
har kunskapen om dessa samband sammanställts. Det är svårt att hitta en
konsensus kring slutsatserna då resultaten varierar, och många av analyserna är gjorda i länder som skiljer sig från Sverige i många strukturella
avseenden vilket gör det svårt att avgöra om slutsatserna är generaliserbara.
Några huvudresultat är emellertid möjliga att lyfta fram till diskussion.
Den empiriska forskningen om programeffekter tyder på att studier med ett
längre tidsperspektiv i allmänhet finner mer gynnsamma effekter av arbetsmarknadspolitiska insatser och program. 47 Skattningarna visar att många
program som uppvisar små positiva (eller till och med negativa) effekter på
kort sikt har avsevärda positiva effekter på lång sikt. Anledningen är att den
negativa inlåsningseffekten tycks vara lika stor eller i många fall större än
den positiva behandlingseffekten på kort sikt medan behandlingseffekten
dominerar på lång sikt. 48 Subventionerat arbete ger snabbare effekter då
insatsen bidrar till att öka efterfrågan på arbetskraft på kort sikt.
Utbildningsinsatser ger mer långsiktiga effekter för deltagarna eftersom
insatsen ökar individens kompetens och förbättrar deltagarnas konkurrensmöjligheter på arbetsmarknaden.
Vidare tycks den negativa inlåsningseffekten av arbetsmarknadsutbildning
vara svagare under lågkonjunkturer. De negativa effekter som programdeltagande har på sökaktiviteten har mindre betydelse när antalet arbetslösa
är fler och det inte finns lika många jobb att söka. De positiva behandlingseffekterna av arbetsmarknadsutbildning tycks emellertid också vara lägre i
Arbetsförmedlingen (2011b)
Avsnittet bygger på Taslimi (2011), för referenser hänvisas till denna rapport.
47 Det finns ingen vedertagen definition på vad som är kort och lång sikt. Kort sikt kan
emellertid betraktas som utfallsperioder på omkring 1 år, medan lång sikt ofta handlat om tre
till fem års sikt eller ännu längre.
48 Under tiden i program finns inlåsningseffekter, där jobbsökandet är lägre och jobbchansen
således blir lägre. De förväntade positiva effekterna av själva programmet, behandlingseffekten,
bör rimligtvis istället uppstå efter avslutad insats.
45

46
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lågkonjunkturer. En förklaring till detta kan vara att det under en högkonjunktur är lättare att hitta bristyrken och att konkurrensen om lediga
jobb är mindre.
Forskningen visar också att arbetsmarknadspolitiska insatser har positiva
effekter på arbetskraftsdeltagande på både kort och lång sikt på den svenska
arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiska program förhindrar att arbetslösa lämnar arbetskraften, något som är särskilt viktigt under en lågkonjunktur då sannolikheten att lämna arbetsmarknaden är särskilt stor.
Den empiriska forskningen indikerar vidare att andra faktorer som
programtyp, programmens innehåll, inriktning och målgrupp möjligen är
mer relevanta än konjunkturläge angående effektivitet av program över tid.
Programeffekten kan öka trendmässigt oavsett konjunkturläge, givet att den
riktas rätt.
Baserad på tidigare erfarenheter och studier kan några konkreta slutsatser
om arbetsmarknadspolitikens inriktning under konjunkturer dras. Det är
rimligt att under en lågkonjunktur, särskilt under en djup och långvarig
lågkonjunktur, satsa på utbildningsinsatser som till exempel arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik. Under en lågkonjunktur väger
utbildningsinsatsers humankapitaleffekter tyngre än deras inlåsningseffekter, som är av mindre betydelse när antal vakanser är få.
Matchningsinsatser som jobbsökaraktivitet och förmedlingsinsatser som
syftar till att snabbt få in arbetslösa i sysselsättning är motiverade även
under lågkonjunkturer eftersom det även under lågkonjunkturer finns
många jobb att söka. Avkastningen på sådana insatser är emellertid mindre
under lågkonjunkturer då antalet jobb ändå är relativt sett färre. Alltför
omfattande förmedlingsinsatser kan också medföra att arbetsgivarna får ta
emot många ansökningar från sökande som saknar kompetens. Detta
riskerar att försämra Arbetsförmedlingens relationer till arbetsgivarna.
Intensifierade förmedlingsinsatser i nära samarbete med arbetsgivarna ökar
dock träffsäkerheten i insatsen och ger större effekt även under lågkonjunkturer.
Forskningsresultaten tyder på att arbetsmarknadspolitiken bör stimulera
efterfrågan genom sysselsättningsskapande insatser och program som
anställningsstöd. Anställningsstöd ger enligt forskningen stora undanträngningseffekter men medför stora positiva effekter särskilt på kort sikt
vilket förhindrar långtidsarbetslöshet och motverkar utträde från
arbetskraften och social utslagning.
Ett problem med arbetsmarknadspolitiken under lågkonjunktur, enligt
tidigare erfarenheter från 1990-talets lågkonjunktur, är att när programvolymerna ökar kraftigt minskar kvaliteten i programmen vilket leder till
mindre positiva effekter. En central fråga är därför också hur programvolymen ska ökas utan att programmens kvalitet försämras. De stora
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volymerna av insatser och program under 1990-talets kris sägs sannolikt
vara en av anledningarna till sämre resultat av arbetsmarknadspolitiska
program. Det är önskvärt att kunna identifiera arbetslösa för att säkerställa
att de kan dra nytta av att delta i ett program. Profilerings- och targetingmetoder är tänkbara instrument i detta arbete.
Sammanfattningsvis tyder forskningen på att arbetsmarknadspolitiken
under en lågkonjunktur ska inriktas med en starkare betoning på sysselsättningsskapade program och utbildningsinsatser och mindre betoning på
matchningsinsatser. I praktiken är det ofta kombinationer av program som
ger den största effekten för individen. Forskningen visar också att en
blandning av olika insatser och program (som utbildning, vägledning,
workshop och arbetsträning) leder till kortare arbetslöshetstider och ökade
inkomster.

4.2.3 Förmedlingsverksamhet och coachning
Kunskapen om direkt förmedlingsarbete såsom coachningsinsatser och
användningen av tjänster och metoder är mindre än då det gäller program.
Detta gäller särskilt de olika metoder som kan användas i förmedlingsarbetet. En del av den forskning som finns sammanfattas härnäst.
Coachning är en form av förstärkta förmedlingsinsatser där den sökande får
ökad sök- och matchningshjälp. 49 Effekterna kan vara positiva i form av en
ökad ström av jobberbjudanden, och samtidigt negativa om den sökande blir
mer selektiv i sitt arbetssökande. Vilken effekt som dominerar är en empirisk
fråga. Tidigare studier på svenska data visar positiva effekter av intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet. Exempel
på studier är Delander (1978), Johansson och Åslund (2006), Hägglund
(2009), Andersson Joona och Nekby (2009) och Liljeberg och Lundin
(2010).
Delander (1978) redovisar resultaten från ett experiment som genomfördes i
Eskilstuna 1975 där 400 långtidsarbetslösa slumpmässigt delades in i två
grupper där den ena fick utökad förmedlingsservice och den andra fick
normal service. De långtidsarbetslösa som fick utökad service förbättrade sin
arbetsmarknadssituation påtagligt, både sannolikheten att få ett arbete och
kvaliteten på erhållna arbeten var signifikant högre för experiment- än för
kontrollgruppen. Hägglund (2009) utvärderar ett antal pilotverksamheter
som under 2004 bedrevs i olika delar av landet. Syftet med dessa pilotverksamheter var bland annat att testa intensifierade förmedlingsinsatser som

49 Eftersom arbetsförmedlingsverksamhetens tjänster upprätthålls av ett antal metoder, se
avsnitt 2, så skulle utvärderingarna fokusera på metoder snarare än på en generell
samlingsbeteckning som förmedlingsarbete eller coachning. Kunskaperna om vilka tjänster och
metoder som i dagsläget är mest lämpade i olika situationer och för olika sökande är mycket
underutforskat. Detta är ett angeläget utvecklingsområde med tanke på hur centrala dessa
verktyg är för arbetsförmedlingsverksamheten.
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jobbsökaraktiviteter, personlig vägledning, kontroll av sökbeteende och uppsökande arbete gentemot arbetsgivare. Även Hägglund visar på en positiv
effekt av intensifierade insatser: arbetslöshetstiderna för långtidsarbetslösa
minskade medan korttidsarbetslösa framför allt fick högre arbetsinkomster.
Liljeberg och Lundin (2010) studerar effekten av jobbnätet. I jobbnätet
ingick bland annat jobbcoachning, som syftade till att deltagarna skulle
bredda och förbättra sitt arbetssökande och handläggarna lägga mycket tid
på arbetsgivarkontakter. Resultaten tyder på att arbetsmetoden förkortade
tiden det tar för långtidsarbetslösa att få ett arbete.
Det finns en genuin osäkerhet i att utvärdera olika programinsatser om det
inte är möjligt att genomföra så kallade klassiska experiment, det vill säga att
välja ut en grupp som kan förväntas gynnas av en insats och sedan slumpmässigt ge en del av dessa insatsen och använda övriga som jämförelsegrupp. Utan ett sådant upplägg måste varje studie hantera problemet med
selektion. Selektionen kan vara antingen självselektion (exempelvis att
deltagarna är mer motiverade att delta) eller handläggarselektion (att
deltagarna bedöms vara i större behov av insatsen). Följden blir att
jämförelsegruppen oftare består av personer som medvetet avstått eller inte
bedömts lämpliga av olika skäl. Dessa två grupper är sällan jämförbara och
jämförelser blir missvisande. Ofta tvingas studier att försöka hantera dessa
jämförelseproblem i efterhand på olika sätt, men då återstår den avgörande
frågan om selektionen har kunnat hanteras. Ett exempel på detta skulle vara
om sökande som får coachningsinsatser av en kompletterande aktörer skiljer
sig i motivation, social kompetens eller andra faktorer som kan ha betydelse
för utfallet. Sådana överväganden är särskilt betydelsefulla att göra när
analysen genomföras i efterhand, det vill säga utan en slumpmässigt vald
deltagar- och jämförelsegrupp.
Med sådana reservationer i åtanke analyserar Gartell (2011) arbetssökande
som fått jobbcoachning jämfört med arbetssökande som inte har fått
jobbcoachning. Utvärderingen försöker säkerställa att de personer som
jämförs är så lika som möjligt genom att matcha på observerbara
karakteristika. För att kontrollera icke-observerbara skillnader mellan
sökande genomfördes även ett mindre antal intervjuer med arbetsförmedlare. Dessa intervjuer tyder på att personer som deltar i jobbcoachning är en grupp som står relativt långt från arbetsmarknaden, och
som därmed skulle ha en relativt lägre sannolikhet att få ett arbete utan
jobbcoachningsinsatsen. Utvärderingen visar att arbetssökande som har haft
jobbcoachning har fått praktikplatser i något större omfattning, men fått ett
arbete i något mindre omfattning än arbetssökande som inte har haft
jobbcoachning. Givet att deltagare i jobbcoachning är en svagare grupp
skulle resultatet kunna tyda på en viss positiv effekt, men en sådan tolkning
är beroende av hur stor betydelse denna selektion haft i verkligheten. För att
utforma en effektiv arbetsmarknadspolitisk insats finns ett stort behov av
kontrollerade försök där deltagare kan slumpas in i en deltagargrupp och en
jämförelsegrupp och att selektionsmekanismer därigenom kan hanteras.
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I en lite annorlunda studie (Behncke m.fl., 2007) som genomförts i Schweiz
ställdes frågan om arbetsförmedlarens hållning gentemot den arbetssökande
har betydelse för utfallet i jobbchans. I Schweiz, liksom i Sverige och många
andra länder, har handläggare på en offentlig arbetsförmedling dubbla roller
både som rådgivare och kontroll av arbetslösa. Dessa roller kommer lätt i
konflikt med varandra och det kan leda till betydande olikheter i hur olika
handläggare hanterar sin uppgift. De lyfter fram två typfall, dels handläggare
som anser att de tillhandahåller tjänster till sina kunder och ser som sin
främsta uppgift att tillgodose deras krav, dels handläggare som tenderar att
fullfölja en viss strategi även mot den arbetslösa personens vilja, exempelvis
genom att tilldela arbetsmarknadspolitiska program utan samtycke av den
arbetslösa personen. Baserat på ett dataset med länkade arbetssökande
/handläggare undersöker de effekterna av handläggarens samarbetsvilja på
kundernas sysselsättningssannolikhet. De finner, kanske överraskande,
resultatet att handläggare som fäster mindre vikt vid att upprätthålla en
kooperativ och harmonisk relation med sina kunder ökar den sökandes
sysselsättningschanser på kort och medellång sikt.
Om vi vänder blicken till generella förmedlingsinsatser så finns en övergripande slutsats av internationella studier att förmedlingsinsatser kan öka
sysselsättningen, kanske i synnerhet om de kombineras med kontroll. Ökat
stöd och rådgivning tillsammans med ökad kontroll förefaller skapa en god
mix av utökat stöd och djupare uppföljning. Slutsatserna från de internationella studierna är att olika insatser, som till exempel möten med förmedlare, har positiva effekter. Detta sammantaget med att svenska studier visar
på positiva effekter av intensifierade förmedlingsinsatser, åtminstone för
långtidsarbetslösa, tolkar Långtidsutredningen 2011 som att det finns all
anledning att tro att den ordinarie förmedlingsverksamheten på Arbetsförmedlingen är en viktig och fungerande del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken.

4.3 Förbättrad matchning
Programmens och förmedlingsinsatsernas sysselsättningseffekter
redovisades i förra avsnittet. Detta avsnitt studerar matchningen på
arbetsmarknaden. Matchningen kan beskrivas i två termer. Den ena är
matchningsprocessen, som innefattar alla de steg som sökande, arbetsgivare
och Arbetsförmedlingen kan tänkas vidta för att underlätta att sökande och
arbetsgivare träffas. Den andra är själva matchningen/anställningen, det vill
säga då sökande och arbetsgivare har kommit överens om en anställning och
personen faktiskt börjar arbeta. 50 Mycket av Arbetsförmedlingens arbete
Det råder en viss språklig glidning här. På Arbetsförmedlingen och i förmedlingsarbetet har
matchning oftare använts i betydelsen matchningsprocess, än själva händelsen. Att matcha har
fått betydelsen att föreslå ett arbete att söka för den sökande, eller att föreslå arbetsgivaren en
sökande att kontakta. Dessa två glidningar i begrepp är viktiga att hålla isär för att undvika
missförstånd. Då Arbetsmarknadsrapporten talar som arbetet som kanske leder fram till en

50
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handlar om att understödja matchningsprocessen och resultatet av detta är
matchningen i form av en anställning. Eftersom matchningen på arbetsmarknaden sker efter konkurrens med andra sökande finns det aldrig en
garanti för att de insatser som skett under matchningsprocessen leder till en
anställning/matchning. Varje insats som ökar konkurrensen om de lediga
jobben på arbetsmarknaden bör emellertid medföra positiva samhällseffekter genom att det skapar förutsättningar för att fler jobb skapas, oavsett
vem som anställs på en enskild vakans.
Information i matchningsprocessen
Den information som ligger till grund för en matchning härstammar, som
kapitel tre beskrev, ofta ifrån informella kanaler. Även om arbetsgivare
använder sig av många olika kanaler och sökvägar i matchningsprocessen så
förmedlas jobbet slutligt ofta genom informella kanaler (Tabell 4.3). Genom
att bryta denna dominans av informella kanaler skulle Arbetsförmedlingen
kunna öka förutsättningarna för personer med svag förankring på arbetsmarknaden och som saknar bra kontaktnät att bli anställda. Genom att öka
rekryteringen genom formella kanaler skulle också förutsättningar finnas för
att hitta mer produktiva sökande till varje enskild tjänst. Samtidigt är det så
att informella kanaler är ett effektivt matchningsinstrument i bemärkelsen
att det reducerar många av de kostnader som finns i rekryteringsprocessen.
För att bryta dominansen behöver Arbetsförmedlingen därför minska
kostnaden för de osäkerheter som kan finnas hos arbetsgivare när de
rekryterar personer de inte har tillförlitlig information om.
Tabell 4.3: Hur arbetslösa och programdeltagare som fått arbete har fått
information om jobbet 1995-2010

7,6

Vår
2001
7,7

Höst
2006
6,6

4,7

7

8,7

16,6

14,7

7,5

Informationskanal

1995

2000

2007

2008

2009

2010

Arbetsförmedlare
Platsbanken med
mera
Summa
Arbetsförmedlingen
Övriga formella
kanaler
Informella kanaler
Annat
Summa övriga
informationskanaler

11,9

5,4

5,1

3,5

3

10,8

14,4

15,4

10,3

11,3

16,4

17,3

19,8

20,5

13,8

14,3

6,7

12,5

6,9

10,2

10,1

8,2

9,8

75,9
-

73,1
5,6

65,4
5,7

72,3
3,5

67,8
2,2

66,1
3,3

72,5
5,5

72
3,9

83,4

85,3

83,6

82,7

80,2

79,5

86,2

85,7

Källa: Arbetsförmedlingens lämnatundersökning

Det är inte lätt att statistiskt belägga betydelsen av Arbetsförmedlingens
insatser på matchningsprocessen då arbetet sker inom så många
dimensioner. Arbetsgivare som vänder sig till Arbetsförmedlingen sprider
anställning så används termen matchningsprocess, termen matchning är förbehållen själva
anställningen.
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informationen om sina platser men det behöver inte nödvändigtvis vara så
att en arbetssökande som är registrerad på Arbetsförmedlingen anställs.
Informationen i sig kan dock ha positiva effekter på arbetsmarknadens
transparens och på den faktiska matchningskvaliteten. Sökande som deltar i
en coachningsinsats, en utbildningsinsats eller får ett anställningsstöd
behöver inte uppfatta att det var just den insatsen som gjorde att de fick
anställningen i ett senare skede. En del av insatserna ges just i syfte att
stärka individens egen förmåga att hävda sig på en i stor utsträckning
informell marknad. Arbetsförmedlare nämner också ofta att dialogen med
arbetsgivare skapar öppningar som tidigare inte fanns. Med nära kontakter
med arbetsgivare finns förutsättningar att hitta alternativa lösningar på
arbetsgivarens rekryteringsproblem än de initialt var inriktade på.
Användningen av praktikplatser, subventionerade anställningar eller
utbildningsinsatser kan skapa nya möjligheter att både lösa arbetsgivarens
rekryteringsbehov och bryta ett utanförskap.
Arbetsförmedlingen samarbetar också i hög grad med rekryteringsföretag
och bemanningsföretag, och rekommenderar sökande till dessa.
Matchningar som kommer till stånd efter sådana kontakter behöver inte av
individen upplevas som om information förmedlats genom Arbetsförmedlingen fastän den faktiskt varit avgörande i detta fall. Ett liknande fenomen
gäller personer som haft praktikplats hos arbetsgivaren innan anställningen.
Dessa anger i stor utsträckning informella kontakter som informationskälla
(Nilsson, 2011c). Även den del av informationen som kommer genom
kompletterande aktörer kan i vissa fall upplevas som om den inte har något
ursprung i Arbetsförmedlingens arbete, trots att kompletterande aktörer är
en aktiv del av den svenska arbetsmarknadspolitiken. Generellt är det
således svårt att avgöra Arbetsförmedlingens betydelse i matchningsprocessen utan att kvalificera frågeställningarna utförligare.
Arbetsförmedlingens arbete som utvidgat kontaktnät (Jansson, 1999), det
vill säga som en direkt länk mellan arbetsgivare och sökande som inte har
tillförlitlig kunskap om varandra kan i dagsläget inte mätas direkt. Den
information som ligger närmast till hands är hur många sökande som anger
att en arbetsförmedlare gav informationen om det lediga jobbet. Det är en
andel som tenderat att minska under flera år. Det kan finnas skäl att
analysera denna utveckling närmare. Till viss del handlar det om arbetssätt
och i vilken utsträckning arbetsförmedlare arbetar med arbetsgivarkontakter
med målsättning att en specifik sökande ska få tjänsten. Arbetsredskapen
finns inom ramen för metoden”Supported employment” 51 . Det är förhållandevis enkelt att i ett tidigt skede av arbetslösperioden kartlägga
enskilda sökandes kontaktnät och deras förutsättningar att ”sälja” sig själva.

Supported employment är en metod för särskilt stöd vid introduktion till en anställning.
Stödet är individuellt och ges av en stödperson. I metoden ingår såväl förberedelser som
uppföljningsstöd. Genom metoden ges stöd till både till den arbetssökande/anställde och till
arbetsplatsen.

51
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För att använda metoden framgångsrikt krävs emellertid att Arbetsförmedlingen utvecklar sina arbetsgivarkontakter med sådana ambitioner i åtanke.
Rena mätningar av huruvida informationen om en ledig plats gick direkt
genom Arbetsförmedlingen eller förmedlades genom andra sökkanaler är
som nämndes ovan inte ett relevant utvärderingskriterium för Arbetsförmedlingens betydelse i matchningsprocessen. En mer relevant information
är snarare om de sökande själva, eller om arbetsgivarna upplever att de fått
det stöd eller de insatser som de behöver av Arbetsförmedlingen. Andelen
sökande som uppger att så är fallet uppgick till 61 procent under 2010
(Tabell 4.4). Det är en högre andel än under föregående år. 21 procent anger
att de inte fick det stöd eller hjälp de behövde från Arbetsförmedlingen. De
som inte anser sig ha fått stöd skiljer sig inte markant på observerbara
egenskaper ifrån dem som fått stöd. Av dem som inte behövde stöd är den
genomsnittliga arbetslöshetstiden betydligt kortare, i genomsnitt cirka 100
dagar, vilket indikerar att stödet i så fall också hade varit mindre angeläget
(Nilsson, 2011c).
Tabell 4.4: Andel som fått det stöd och den hjälp de behövde från
Arbetsförmedlingen, andel i procent

Informationskanal
Ja, i stor
utsträckning
Ja, i viss mån
Nej
Nej, behövde inget,
klarade mig själv

2006

2007

2008

2009

2010

29,1

36,0

36,9

45,5

50,2

21,7
28,5

17,4
26,9

21,7
20,6

8,9
18,7

10,7
21,0

20,7

19,8

20,7

26,9

18,1

Källa: Arbetsförmedlingen

En mycket stor del av de arbetsgivare som använder Arbetsförmedlingen
uppger också att de är nöjda med den service de har fått (Figur 4.11).
Andelen uppgår till runt 90 procent och har legat förhållandevis stabilt
under många år. Under 2010 finns det en tendens till att andelen
arbetsgivare som får tillräckligt med sökande minskar. Detta är ett
konjunkturellt mönster och visar att när konkurrensen ökar på arbetsmarknaden får arbetsgivare svårare att rekrytera.
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Figur 4.11: Nöjda arbetsgivare och andel platser som har fått tillräckligt med
sökande, kvartal, 2000-2010
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Att kunderna upplever att de får det stöd och den hjälp de behöver är en
förutsättning för att kunna skapa förtroende för verksamheten. De effekter
som insatserna ger för arbetsmarknadens effektivitet är sedan en vidare
fråga. Som redogjordes i kapitel tre finns det några tydliga områden som det
är särskilt viktigt att följa. Dessa är sökintensiteten, de sökandes kvalifikationsnivå, kontaktsannolikheten, informationsspridningen och rörligheten.
Sedan är det också möjligt att påverka sorteringen av de sökande genom
olika subventioner till arbetsgivare. Sådana subventioner kan ges till sökande
med osäkra kvalifikationer eller där arbetsgivaren får andra ökade
kostnader, exempelvis för att anpassa arbetsplatsen till en person med
funktionsnedsättning. Som redovisats ovan tycks programmen, och det
inkluderar subventionerade jobb, riktas till de individer som är i särskilt
behov av dem och att de är förknippade med en högre sannolikhet att få
jobb.
Sökaktivitet
Genomgående upprätthålls sökaktiviteten på en hög nivå (Figur 4.12 och
Figur 4.13), det gäller både nedlagd tid och antalet sökta jobb. 52 Jämfört med
situationen under mitten av 2000-talet har omfattningen ökat. Utvecklingen
är generell, och återfinns både bland personer som är arbetslösa och bland
programdeltagare. Däremot är sökaktiviteten betydligt högre för de arbetslösa än för dem i program. En teoretisk konsekvens av matchningsmodellen i
kapitel tre var att sökaktiviteten ofta är för låg, men att utbyggnad av en
infrastruktur som gör det billigare att söka jobb eller enklare att komma i

52

För detaljerade resultat samt konfidensintervall, se Nilsson (2011b).
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kontakt med relevanta arbetsgivare mildrar dessa konsekvenser. Det är svårt
att utifrån de angivna värdena bedöma om så är fallet. Ett räkneexempel
illustrerar vad en omfattning av åtta sökta jobb per arbetslös, per månad
implicerar. Utgå ifrån att det finns 400 000 arbetslösa eller programdeltagare, vilka i genomsnitt söker åtta jobb i månaden året runt. 53 Det
genererar då sammanlagt 32 miljoner ansökningar per år. Utifrån Figur 4.6
vet vi att antalet nyanställningar under 2010 uppgick till cirka 1200 000. Om
de 32 miljoner ansökningarna då var jämnt fördelade skulle det innebära att
varje plats fick i genomsnitt 28 ansökningar, vilket är en relativt hög siffra.
Dessa ansökningar är därtill enbart från personer som är inskrivna på
Arbetsförmedlingen som arbetslösa eller personer med aktivitetsstöd. Vid
sidan av de arbetslösa så finns, enligt, Tabell 4.2, 350 000 sysselsatta
sökande. Om även antalet ansökningar från dessa kunde räknas in skulle
antalet vara högre.

53

Det kan bli en viss överskattning då programdeltagare söker jobb i mindre utsträckning.
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Figur 4.12: Genomsnittlig sökaktivitet i antal sökta jobb kvartal 2003-2010.
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Figur 4.13: Genomsnittlig sökaktivitet i antal timmar kvartal 2003-2010
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Antalet kontakter med Arbetsförmedlingen ligger också på en nivå som varit
konstant under förhållandevis lång tid. Med vissa variationer har antalet
kontakter, legat på omkring 2,5 tillfällen per månad (Figur 4.14).
Kontakterna kan ha varit i form av besök, telefon eller e-post. Om denna
omfattning är hög eller låg för den enskilde är svårt att bedöma. Omfattningen påverkar dock arbetsbelastningen på Arbetsförmedlingen. Om vi vilket är orealistiskt men illustrativt - antar att varje arbetsförmedlare har
utrymme att arbeta med sökande 40 timmar per vecka året om, bortsett ifrån
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fem veckors semester, och att mängden förmedlare uppgår till cirka 9 300 54 .
Då finns cirka 16,9 miljoner arbetstimmar tillgängliga under året (vilket
motsvarar 1,4 miljoner timmar per månad). Med cirka 400 000 inskrivna i
arbetslöshet eller program skulle det motsvara 3,5 timmars individuell
service per månad (eller 53 minuter per vecka) och sökande. 55 Detta sätter
förstås begränsningar för hur omfattande service det är möjligt att ge till de
sökande, och tiden är i verkligheten mer begränsad då arbetsförmedlare
också har till uppgift att göra företagsbesök, att delta i vidareutbildningar, att
delta på interna möten, att hålla kontakt med kompletterande aktörer, med
mera. Med ett tillflöde av nya grupper - nyanlända inom etableringsuppdraget och personer som lämnat sjukförsäkringen - som redan initialt är
i behov av mer stöd än den genomsnittliga arbetssökande kan mängden
arbetsförmedlare eller kompletterande aktörer utgöra en begränsande faktor
för möjligheten att ge ett omfattande individuellt stöd. Generellt finns det
skäl att närmare studera tidsanvändningen på arbetsförmedlingskontoren
för att på bästa sätt kunna allokera användningen av personalresurser.
Figur 4.14: Antal kontakter med Arbetsförmedlingen den senaste månaden,
fördelat på inskrivna med långa tider och övriga. Kvartal 2005-2010
Inskrivna>24 mån

Antal

Inskrivna 3-24 mån

4

3

2

1

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

0

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen
Arbetssökandet är inte jämnt fördelat mellan olika sökande. Vissa är mer
aktiva medan andra har en mycket låg aktivitetsnivå. För att upprätthålla
arbetslöshetsersättningen som en omställningsförsäkring är det viktigt att
Arbetsförmedlingen också sköter sitt uppdrag inom arbetslöshets54 Mängden avser antalet anställa, antalet personer som är i arbete en genomsnittlig arbetsdag
är färre till följd av tjänstledigheter, sjukfrånvaro, deltidsarbete, mm.
55 Se Årsredovisningen 2010 för ett alternativt betraktelsesätt och en fördjupad
kostnadsredovisning.
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försäkringen. Det fanns under 2010 en andel sökande på mellan 15-20
procent som inte hade sökt några jobb den senaste månaden. Det fanns
också en grupp på runt 10 procent som inte lagt någon tid på arbetssökande
under föregående vecka (Figur 4.15). Kvaliteten i data kan eventuellt vara
problematisk i vissa fall då det är svårt att knyta aktiviteten till perioder då
de faktiskt lyft ersättning. Vissa har till exempel avstått ifrån att söka jobb
eftersom de redan fått eller väntar på att tillträda ett jobb. De som redan fått
jobb ska inte ha varit aktuella för ersättning. Andra är det av skäl som inte
kan legitimeras givet att de samtidigt lyfter ersättning från arbetslöshetsersättning, exempelvis att de är nära pension, är sjuka eller har semester.
Med reservation för datakvaliteten bör denna senare grupp, som
uppskattningsvis utgör hälften av de inaktiva sökande, särskilt vara i
blickfånget för en underrättelse.
Att mäta de egentliga effekterna av arbetet med kontrollfunktionen är
komplicerat. Individer kan följas upp med jämna mellanrum, sanktioner kan
införas och ersättningsnivån kan sänkas över tid, allt för att öka de arbetssökandes incitament att vara aktivt sökande. Bedömningen av individens
faktiska aktivitet är svår att göra. Det är också svårt att mäta effekterna på
aggregerad nivå, det vill säga hur alla individers gemensamma agerande
påverkar matchningsprocessen. För en väl fungerande matchningsprocess
krävs dock att de sökande inte minskar sin sökaktivitet eller ställer högre
krav på ett arbete än vad som är rimligt utifrån kompetens och kvalifikationer. Rörligheten ska helst inte heller påverkas, vilket mycket väl kan ske
om det är förenat med kostnader att pendla till ett jobb. Ersättningen som
arbetslös skulle i princip kunna vara högre än lönen minus resekostnaderna
vilken sannolikt minskar viljan att pendla. Det finns flera studier som visar
att lägre ersättningsnivåer i arbetslöshetsersättningen ökar övergången till
arbete (se exempelvis Bennmarker m.fl., 2007). Det finns också studier som
visar att en effektiv kontroll kan motverka de negativa effekterna (se
exempelvis Hägglund, 2009). Det talar också för att det finns starka skäl att
utöva en effektiv kontroll av sökaktiviteten och de krav som ställs på jobb.
Det finns i dagsläget inte någon allmänt vedertagen definition på vad som är
optimal omfattning av Arbetsförmedlingens kontrollinsatser. Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i en rapport följt upp Arbetsförmedlingens arbete med underrättelser av ifrågasatt rätt till ersättning (IAF,
2011). Deras huvudmått är andelen personer som fått en underrättelse under
ett år i förhållande till samtliga personer som fått ersättning under året.
Resultatet är att det under 2010 skedde ungefär 10 underrättelser per 1 000
ersättningsberättigade och att detta var betydligt lägre än under 2007. De
bedömer, utifrån en jämförelse med mängden lediga platser, att värdet är
lågt. Under hösten 2010 finns en tendens till en ökning som eventuellt kan
kopplas samman med det utvecklingsarbete som startades under 2010, en
mer grundlig analys krävs dock för att dra en sådan slutats med säkerhet (se
Figur 2.7 samt avsnittet Utvecklingsarbete sid. 39).
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Ett stort antal underrättelser kan knappast vara ett mål i sig, eftersom få
underrättelser lika gärna kan vara ett tecken på god regelefterlevnad av
ersättningstagarna. 56 En mer förfinad analys borde väga in flera faktorer än
bara arbetsmarknadsläget i form av lediga platser. Bedömningen av om
kontrollfunktionen fungerar eller inte måste baseras på den process som
definieras i mötet mellan sökande och arbetsförmedlare. Det är först i mötet,
eller det uteblivna mötet, med den sökande som sökaktiviteten kan bedömas
och en underrättelse bli aktuell. Underrättelserisken påverkas således av
faktorer som styr sannolikheten att träffa en förmedlare, inte nödvändigtvis
av mängden lediga platser.
Med ett sådant processperspektiv blir fler faktorer viktiga. En är flödet av
arbetslösa, både inflödet och utflödet. En annan är tiden som läggs på
möten, ytterligare en är hur effektiva instrument som finns för att göra
bedömningen om en sökande är inaktiv. Mängden ersättningstagare i
förhållande till alla andra sökande har sannolikt också betydelse. En mycket
stor del av de inskrivna deltar exempelvis i garantierna, dessa får aktivitetsstöd, utökad service och konkurrerar om förmedlartid med personer som har
arbetslöshetsersättning. Utan hänsyn till sådana faktorer går det inte att
sluta sig till att omfattningen av underrättelser är för låg, men det kan
fortfarande mycket väl vara så. Nämnda utvecklingsarbete arbetar med sikte
på att säkerställa att hanteringen av underrättelserna lever upp till de krav
som regelverket ställer.
Relaterat till uppdraget inom arbetslöshetsförsäkringen är de sanktioner
som utmäts vid en underrättelse. 57 Utformningen av dessa kan ha betydelse
för både ersättningstagarens agerande och hur kontrollen genomförs. IFAU
analyserar sanktioner till följd av ett nekat arbetserbjudande. 58 Resultatet är
att de som drabbas av en sanktion lämnar arbetslösheten för ett arbete
snabbare än de skulle ha gjort. De byter också ofta till ett mindre kvalificerat
yrke vilket avspeglas i lägre lön och oftare deltid. Författarna tolkar det som
en negativ effekt då de sökande bedöms vara överkvalificerade för jobbet. De
finner inte att mildare sanktioner påverkar individernas beteende i stor
utsträckning men att det har betydelse för arbetsförmedlarens agerande.
Allmänt rekommenderar rapporten att sanktioner oftare bör vara knutet till
sökintensiteten istället för kontroll av jobberbjudanden. Effekterna förväntas
då vara mindre gällande jobbkvaliteten och ge positiva effekter på
sökintensiteten. Länder som har infört system med varningar och låga
sanktioner tycks också ha en högre sanktionsgrad än Sverige. I

56 IAF noterar detta (s. 14, IAF 2011), men de menar samtidigt att det finns ett inte oväsentligt
”mörkertal”, situationer där Arbetsförmedlingen borde ha skickat en underrättelse men avstått
(Iaf, 2009).
57 Dagpenningen sätts första gången ned med 25 procent i 40 ersättningsdagar inom
ersättningsperioden. Om det under ersättningsperioden inträffar en andra gång ska den
sökandes dagpenning sättas ned med 50 procent i ytterligare 40 ersättningsdagar. Vid en tredje
gång har den sökande inte rätt till ersättning förrän han eller hon därefter på nytt uppfyllt ett
arbetsvillkor.
58 van den Berg och Vikström (2009)
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Nederländerna har 12 procent av ersättningstagarna fått en sanktion under
ersättningsperioden. Möjligheten att införa ett system med varningar och
låga sanktioner borde kanske kunna övervägas även inom den svenska
arbetslöshetsförsäkringen. Det är i dagsläget inte tillåtet för en arbetsförmedlare att ge sökande som inte uppfyller kraven inom försäkringen en
varning, utan en underrättelse är den första sanktionsnivån.
Andra sätt att närma sig problematiken ur ett uppföljningsperspektiv är att
fjärma sig ifrån individbeteendet och mer mäta processen. Information om
arbetslöshetsförsäkringen, upprättandet av handlingsplaner och antalet
anvisningar som inte resulterat i en ansökan är statistik av sådant slag som
finns tillgänglig. Dessa finns redovisade i Savvidou (2011) och ger en
fingervisning om i vilken utsträckning arbete sker inom kontrollfunktionen.
Det ger dock inte någon bild av hur betydelsefullt arbetet varit för arbetsmarknadens funktionssätt. Det sätter huvudsakligen fokus på individens
agerande i samband med olika former av ingrepp från Arbetsförmedlingens
sida. Det är nödvändigt att individen agerar på motsvarande sätt även under
övrig arbetslöshetstid.
Slutligen är det rimligt att uppmärksamma några institutionella förändringar som skärpt arbetsförsäkringen som en omställningsförsäkring och som
sannolikt påverkat individers agerande och således minskat risken för att
inte uppfylla aktivitetsvillkoren. 2007 infördes en nedtrappning i ersättningsgraden med längre arbetslöshetstid, en begränsning till maximalt 300
dagars ersättning och att programtid inkluderas i ersättningstiden. Denna
förändring sammanfaller också med en kraftig minskning av antalet
underrättelser.
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Figur 4.15: Andel aktiva sökande med arbetslöshetsersättning, antal sökta jobb
per månad och antal söktimmar per vecka
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Figur4.16: Regional obalans 59
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Geografisk rörlighet
Utvärderingar som gjorts av arbetsmarknadspolitikens effekter på geografisk
rörlighet visar att arbetsmarknadspolitiska program minskar den geografiska
rörligheten (Långtidsutredningen, 2011). Arbetsmarknadsrapporten har en
indikator över regional och yrkesmässig obalans (Figur 4.16). Den kan inte
utvärdera effekterna av olika insatser men indikatorn pekar på att utvecklingen av den regionala obalansen varit tämligen konstant under senare år,
medan den yrkesmässiga obalansen förefaller följa ett kontracykliskt
mönster.
Jobbchanskvotens spridning
Genom att använda anställningsstöd i olika former och rikta dem mot
personer som står längre ifrån arbetsmarknaden är det möjligt att minska
spridningen i jobbchanser. Som Figur 4.4 visade är det stor skillnad i
chansen att få ett jobb mellan personer med olika lång inskrivningstid.
Genom att även inkludera jobb med stöd i definitionen av ett arbete är det
möjligt att få en bild av i vilken utsträckning som program utjämnar dessa
olikheter (Figur 4.17). Det finns en tydlig profil att anställningsstöden trycker
samman kurvorna över jobbchansen för de olika grupperna. Detta är
ytterligare en bekräftelse på observationerna i inledningen av kapitlet att
program riktas till grupper med en svårare position på arbetsmarknaden.
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Figur 4.17: Jobbchansen inkl. arbete med stöd
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Matchningsindikatorn
Beveridgekurvan kan inte, som nämndes inledningsvis, reservationslöst
tolkas i termer av matchningseffektivitet eftersom den inte tar hänsyn till
flöden. Vid vändningar i konjunkturen förväntar vi oss en s.k. bakåt-loop, på
väg tillbaka till kurvan. På 1980-talet tog denna anpassningsprocess flera år,
men landade slutligt på en kurva som låg innanför den tidigare. Tolkningen
vore i så fall att matchningsprocessen förbättrades, trots att det såg
annorlunda ut i anpassningsprocessen. Situationen var annorlunda efter
1990-talets kris då kurvan faktiskt tycks ha skiftat utåt efter anpassningsprocessen. Det är dock fortfarande vanskligt att säga om det beror på att
själva matchningsprocessen försämrats eller om det beror på andra
strukturella faktorer.
Som ett alternativt sammanfattande mått på matchningsprocessens
effektivitet har Arbetsförmedlingen därför utarbetat en matchningsindikator
(Fransson, 2008). Den mäter det förväntade antalet personer som lämnar
Arbetsförmedlingen för ett jobb som en funktion av antalet sökande och
antalet lediga platser. Indikatorn fångar in konjunkturutvecklingen genom
att använda efterfrågetrycket och varselstatistik. Den fångar även in
sammansättningen på program. Generellt ger indikatorn intrycket att 2009
och första halvan av 2010 har varit svåra år för arbetsmarknadspolitiken
(Figur 4.18). 60 Trots att en stor del av indikatorerna ovan redovisar allmänt
goda resultat på insatser har dessa inte varit tillräckliga för att hålla uppe
den samlade effektiviteten. Matchningsindikatorn konstanthåller för en del
60 Värden som ligger över 0-linjen avspeglar en bättre än förväntad matchning utifrån
förutsättningarna, och värden under 0-linjen avspeglar en sämre än förväntad matchning.
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faktorer som påverkar matchningen men saknar många. Förklaringen till
avvikelser måste emellertid sökas i faktorer som inte inkluderats i modellen.
Utan att kunna peka ut specifika förklaringar kan vi lyfta fram ett antal
hypoteser till det sämre än förväntade resultatet. Att nya uppdrag har
tillförts under processens gång påverkar sannolikt effektiviteten i verksamheten. Under 2008 introducerades kompletterande aktörer som upphandlade tjänstleverantörer av delar av Arbetsförmedlingens tjänsteutbud.
Verksamheten har sedan byggts ut i snabb takt under 2009 och 2010. Det är
emellertid oklart om detta under en utvecklingsfas påverkat effektiviteten.
Utvärderingar har inte kunnat visa att de kompletterande aktörernas resultat
avviker från dem som lokala arbetsförmedlingskontor presterat (se referenser i kapitel 4.5.1). Under 2010 har Arbetsförmedlingens uppdrag utökats
med uppgifter inom rehabilitering och integration. Detta kan påverka
effektiviteten genom att sökandesammansättningen blir annorlunda än
tidigare. De analyser som genomförts har dock inte kunnat belägga att det
har betydelse. Detsamma kan gälla strömmen av ungdomar som ändrades
kraftigt under 2007 till följd av att studerandevillkoret till arbetslöshetskassan togs bort. En stor grupp ungdomar med en förhållandevis snabb
genomströmning skulle eventuellt kunna påverka effektivitetsmåttet i positiv
riktning. Vi har emellertid inte kunna hitta någon samvariation mellan dessa
faktorer och matchningsindikatorn. En faktor som däremot har stark
samvariation med matchningsindikatorns utveckling är hur omfattande
användningen av anställningsstöd har varit. Användningen av dessa var
relativt begränsade under åren 2007-2009. Under 2010 har emellertid
volymerna åter ökat. Utan att kunna belägga dess faktiska relevans kan detta
eventuellt kopplas samman med en allmänt sett positiv utveckling av
matchningsindikatorn. Att det har betydelse skulle kunna förklaras med att
fler anställningsstöd, som riktas till grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, och som tränger undan starkare sökande, ökar konkurrensen om de
lediga jobb som finns tillgängliga och därför förbättrar matchningen.
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Figur 4.18: Matchningsindikatorn
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4.4 Kostnadseffektivitet
Att ett arbetsmarknadspolitiskt program kan öka deltagarnas chanser att få
arbete är en nödvändig men inte en tillräcklig förutsättning för att programmet ska vara samhällsekonomiskt motiverat. I en helhetsbedömning
måste också hänsyn tas till de kostnader som programmet medför. Om ett
program som i utvärderingar visar sig medföra goda sysselsättningseffekter
samtidigt för med sig höga kostnader är det inte självklart att detta program
är att föredra framför ett alternativt program som inte visar sig ge lika goda
sysselsättningseffekter men som har betydligt lägre kostnader.
I årsredovisningen för 2010 (Arbetsförmedlingen, 2011a) redovisas en analys
av kostnadseffektiviteten som bygger på att producera en given volym av
insatser till lägsta möjliga kostnad. Med ett sådant angreppssätt innebär
kostnadseffektivitet exempelvis ökad tid för kundmöte, en förbättrad kvalitet
och tillgänglighet och att kontinuerligt söka förbättringar och effektiviseringar. Arbetsmarknadsrapporten ska inte upprepa denna analys utan
hänvisar den intresserade till Arbetsförmedlingen (2011a). Istället väljer
Arbetsmarknadsrapporten ett angreppssätt som ligger närmare en samhällsekonomisk kalkyl, och som fokuserar på programmens värde.
I en samhällsekonomisk kostnads- och intäktskalkyl bör en insats värde
vägas mot de kostnader som är förknippade med insatsen. En fullständig
samhällsekonomisk kalkyl av en insats bör inkludera samtliga nedlagda och
diskonterade framtida direkta och indirekta intäkter och kostnader som
insatsen ger upphov till. En rättvisande kalkyl av ”kostnadseffektiviteten” av
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en insats bör också beakta måluppfyllelsen av insatsen. I praktiken är det
därför tämligen komplicerat att genomföra en sådan komplett kalkyl. För att
ändå ge en uppfattning om några av de inslag som ligger till grund för att
beräkna olika insatsers ”kostnadseffektivitet” redovisas här dels en översiktlig sammanställning av kostnads- och intäktsanalyser som presenterats i
samband med diverse utvärderingar av program och arbetsmetoder, dels en
enkel analys av kostnader och intäkter för ett urval av olika arbetsmarknadspolitiska program som tillämpades år 2009 utifrån våra egna långsiktiga
effektmätningar (se Tabell 4.5).

4.4.1 Kostnads- och intäktsanalyser i
utvärderingslitteraturen
Andersson Joona och Nekby (kommande) studerar försöksverksamheten för
vissa nyanlända invandrare (FNI) som startades 2006 i ett antal kommuner i
Skåne, Kronobergs och Stockholms län. Syftet med försöksverksamheten var
att avsevärt förkorta tiden fram till inträdet på den svenska arbetsmarknaden för nyanlända invandrare. De genomför en enkel kostnads- och intäktskalkyl som visar att kostnaderna för insatsen kompenseras på 2 eller 3,2 års
sikt beroende på några olika grundantaganden.
Hägglund (2009) analyserar genom fem experiment hur jobbsökarinsatser,
personlig vägledning samt kontroll av hur den arbetslöse söker arbete
hjälper arbetslösa i svaga grupper att börja jobba. Resultaten visar blandade
effekter, fyra av fem insatser visas ha positiva effekter både gällande kostnaderna för arbetslöshetsersättningen och på samhällsekonomin genom att
löneökningen var större är kostnaderna för arbetsförmedlingsinsatserna.
Experimenten bedrevs i liten skala och den statistiska osäkerheten är därför
stor.
Åslund och Johansson (2006) utvärderar försöken med ”Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare” (SIN) som genomförts i 20 kommuner
sedan 1 september 2003. SIN bygger på en metodik med ”Supported
employment”, där särskilda förmedlare även medverkar på arbetsplatsen i
ett inledande skede. Resultaten visar att SIN ofta ges till personer som har
varit lång tid i Sverige och många gånger har erfarenhet av svenskt arbetsliv.
Den mest stabila effekten av SIN är att åtgärden bidragit till ett ökat inflöde i
arbetspraktik och att de som går in i arbetspraktik har större chanser att
senare få arbete.
De uppskattar hur många jobb som reformen skapat och vad det innebär för
kostnad per skapat jobb. Denna siffra kan sedan jämföras med inkomsten
eller minskade kostnader för arbetslöshetsersättningen. De uppskattar att
kostnaden per skapat jobb ligger omkring 270000 kronor, med en variation
på runt 100000 i båda riktningarna under olika antaganden. I det nedre
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intervallet kompenseras kostnaderna för arbetslöshetsersättning, men i
högre intervall krävs högre lön för att täcka kostnaderna.
Liljeberg och Lundin (2010) analyserar projektet Jobbnätet som bedrevs i
Stockholms län mellan 2004 och 2007. Jobbnätet var en förstärkt sök- och
matchningsinsats med vissa praktikinslag, med syftet att ge långtidsarbetslösa hjälp att finna arbete. Dessutom skulle de arbetsförmedlare som var
involverade i projektet lägga en betydande del av sin arbetstid (50%) på
arbetsgivarkontakter. Resultaten visade på positiva sysselsättningseffekter.
Den samhällsekonomiska kalkylen som genomfördes tydde, om än med
många reservationer på att de ökade löneinkomsterna översteg de
administrativa kostnaderna med runt 15600 kronor per deltagare.

4.4.2 Kostnads- och intäktsanalys av program
De program som Arbetsmarknadsrapporten har specialstuderat är start av
näringsverksamhet, arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning.
Beräkningar av programmens intäkter bygger bland annat på att jämföra
antalet dagar i arbetslöshet som programdeltagare och en jämförelsegrupp
av arbetssökande som inte har medverkat i något program har haft under en
uppföljningsperiod. Denna skillnad i antalet dagar i arbetslöshet har sedan
multiplicerats med en genomsnittlig månadslön inklusive arbetsgivaravgifter
som gäller för hela arbetsmarknaden. Det finns också andra intäkter som bör
ingå i kalkylen men som det här bortses ifrån eftersom de är svåra att
värdera i monetära termer. Detta gäller till exempel intäkten av förkortade
arbetslöshetstider som medför mindre förluster av humankapital vilket i
förlängningen inte bara är en produktivitetsvinst utan också underlättar
matchningen på arbetsmarknaden. Andra intäkter av liknande slag som
heller inte beaktas i kalkylen är att förkortade arbetslöshetstider minskar
risken för ohälsa och dämpar vissa former av kriminalitet. Beräkningarna av
programmets kostnader utgörs för det första av de direkta kostnaderna för
att genomföra programmet. Detta har beräknats som genomsnittskostnaden
per månad för en programdeltagare multiplicerat med den genomsnittliga
tiden som deltagarna har medverkat i programmet. För det andra inkluderas
uppskattade kostnader som uppkommer som en följd av de direkta undanträngningseffekter som programmet medför. Undanträngningseffekter
uppstår när arbetsgivaren ersätter reguljärt sysselsatta med deltagare i de
arbetsmarknadspolitiska programmen (substitutionseffekten) alternativt när
en arbetssökande person som ändå skulle ha fått en anställning istället får en
subventionerad anställning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt
program (dödviktseffekten). Kostnaden för undanträngningseffekten har
beräknats som den (från andra studier) skattade undanträngningseffekten (i
procent) multiplicerad med den beräknade intäkten för programmet. På
liknade sätt som ovan finns det också andra kostnader som det bortses från i
kalkylen beroende på att de är svåra av värdera. Detta gäller kostnader som
uppkommer som en följd av att programdeltagande initialt kan medföra
kortsiktiga inlåsningseffekter men också samhällsekonomiska kostnader
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som är en konsekvens av de indirekta undanträngningseffekterna av
arbetsmarknadspolitiska program som är effekter som uppstår via
lönebildningen.
Tabell 4.5 redovisar utfallet av beräkningskalkylen. Som framgår är programmet start av näringsverksamhet det program som ger den största
positiva effekten och därmed den största direkta intäkten. Detta gäller även
när de förhållandevis höga kostnaderna för undanträngningseffekter beaktas
i kalkylen. Även arbetspraktik ger en betydande positiv nettointäkt vilket
hänger samman med att de direkta kostnaderna och särskilt undanträngningskostnaden är betydligt lägre för programmet arbetspraktik än för start
av näringsverksamhet. För arbetsmarknadsutbildning är däremot kostnaderna högre än intäkterna vilket innebär negativa nettointäkter. Det är viktigt
att understryka att en enkel kalkyl av ovanstående slag inte kan ligga till
grund för några beslut om medverkan i program eller dimensioneringen av
olika program utan ska enbart ses som ett första beräkningsexempel för en
diskussion om programmens kostnadseffektivitet. De långsiktiga effekterna,
som är av betydelse inte minst för arbetsmarknadsutbildning, är inte heller
inkluderade.
Tabell 4.5: Kostnadseffektivitet för tre arbetsmarknadspolitiska program, 2009

Intäkter Kostnader
Start av
243 800
näringsverksamhet
Arbetspraktik
20 800
Arbetsmarknadsutbildning 33 800

Undanträngnings- Intäkterkostnad
kostnader

6 200

70 700

166 900

300
72 200

3 100
0

17 400
-38 400

Källa: Arbetsförmedlingen

4.5 Leveransvägar
4.5.1 Kompletterande aktörer inom
förmedlingsverksamheten
Sedan 2007 har Arbetsförmedlingen möjlighet att leverera insatser genom
upphandlade tjänster från Kompletterande aktörer. De kompletterande
aktörernas uppdrag är att erbjuda individuellt anpassade tjänster som
innefattar personlig handledning och stöd utifrån varje deltagares specifika
behov. Syftet är att förbättra matchningen och motverka utanförskap, att ge
ökade möjligheter till individuellt anpassade tjänster och service, låta
arbetssökande få del av andra aktörers kunskap och erfarenhet samt ge
utrymme för fler lokala och mindre aktörer inom arbetsförmedlingsverksamheten.
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Eftersom användningen av kompletterande aktörer är en relativt ny
företeelse så finns det endast ett fåtal rapporter som studerat privata aktörer
som tillhandahåller arbetsförmedlingstjänster. Dessa studier undersöker hur
de privata aktörerna, i jämförelse med Arbetsförmedlingen, lyckats med att
hjälpa de arbetssökande. Bennmarker m.fl. (2009) finner att arbetssökande
som gick till en kompletterande aktör hade tätare kontakt med sin arbetsförmedlare och var mer nöjd med den hjälp de fick. I genomsnitt fanns dock
inga skillnader i sysselsättning eller inkomster mellan arbetslösa som
tidigare varit hos en kompletterande aktör och arbetslösa som varit inskrivna
på Arbetsförmedlingen. Harkman m.fl. (2010) studerar bland annat utflödet
till jobb, och jämför arbetsförmedlingar som samarbetar med kompletterande aktörer med arbetsförmedlingar som inte har något sådant samarbete.
En kortsiktig positiv effekt av att samarbeta med kompletterande aktörer
hittades, men denna effekt avtar snabbt över tiden.
Som nämndes ovan analyserar Gartell (2011) arbetssökande som fått
jobbcoachning och jämför med arbetssökande som inte har fått jobbcoachning. Jämförelsen görs också mellan coacher anställda på lokala
arbetsförmedlingar (interna coacher) och kompletterande aktörer (externa
coacher). Det finns ingen skillnad i resultat mellan arbetssökande som har
fått intern respektive extern jobbcoachning.
För att få en förståelse för vilka arbetssätt som bäst hjälper arbetssökande
tillbaka till ett arbete så är det däremot inte konstruktivt att bara utvärdera
om externa aktörer är bättre eller sämre än de offentliga arbetsförmedlingskontoren. Samtliga är en del av den svenska aktiva arbetsmarknadspolitiken
och huvudkontoret fördelar resurser till båda verksamheterna som är
komplement till varandra. Utvärderingarna har då snarare ett syfte att
försöka förstå hur verksamheten kan fördelas för att få bästa möjliga resultat
för de arbetssökande.
Det går i dagsläget inte att påvisa några markerade skillnader i resultat
beroende på vem som levererar tjänsten. En viktig dimension ur ett
leveransperspektiv är emellertid hur man på bästa sätt skriver kontrakt som
skapar drivkrafter hos den kompletterande aktören att leverera det resultat
som eftersträvas. Som Långtidsutredningen 2011 konstaterar måste
kontrakten utformas så att aktörerna inte får snedvridna incitament och så
att aktörerna inte får incitament att försöka välja ut de arbetslösa med bäst
egenskaper. Detta ställer särskilda krav på dem som arbetar med upphandlingarna. Sådan kompetens tar tid att bygga upp och resultaten kan
därför först avläsas på längre sikt.

4.5.2 Internet som sökkanal
Den teoretiska diskussionen i kapitel tre om internets betydelse i
rekryteringsprocessen pekade på både fördelar och nackdelar. Samma
karakteristika som gör internet attraktivt för arbetssökande –
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informationskostnaderna är låga – gör det också mindre tillförlitligt för
rekryterare. Överflödet av information för sökande skapar paradoxalt en
brist på tillförlitlig information för arbetsgivare. Arbetssökande och
arbetsgivare ställs fortfarande inför behovet att förmedla användbar
information om varandra och även om internet ger oss nya vägar att hitta
denna information så återstår det centrala problemet, svårigheterna att
utvärdera informationen för att nå en bra matchning. Det finns en
motsättning mellan kvalitet och kvantitet som blir tydlig i fallet med
jobbsökande på nätet. Mer information behöver inte nödvändigtvis vara
bättre. Det kan således vara så att internet har förändrat sökprocessernas
form men inte nödvändigtvis dess substans.
Frågan är om internetanvändandet i sig själv kan utgöra en signal?
Följdfrågan blir om det finns olikheter mellan sökandegrupper med
avseende på internetanvändningen. Resultat från en undersökning från
början av 2000-talet visar att Arbetsförmedlingens internettjänster då
användes i stor utsträckning av både arbetslösa och programdeltagare.
Andelarna låg på runt 60 procent för Platsbanken och knappt 40 för
Sökandebanken. Arbetsförmedlingens internettjänster var då den sökkanal
som hade flest användare. Nyare undersökningar av SCB visar att omfattningen tenderat att öka (SCB, 2011). Det finns skillnader mellan olika
sökandegrupper när det gäller benägenheten att använda internetkanalerna.
Harkman m.fl. (2003) drog slutsatsen att en typisk storanvändare i början av
2000-talet kunde beskrivas som en ung högskoleutbildad tjänsteman, svensk
medborgare, bosatt i Stockholms län med tillgång till internet hemma. En
person som i liten utsträckning använder internet var då en äldre, förgymnasialt utbildad arbetare, ofta utländsk medborgare eller person med
funktionsnedsättning, bosatt på mindre ort utan tillgång till internet hemma.
Mycket talar för att det kan vara annorlunda nu då SCB inte belägger dessa
siffror, skillnaderna mellan kön, födelseland och utbildningsnivå är inte så
framträdande. Ålder är emellertid fortfarande en särskiljande faktor. Den
slutsats som drogs av Harkman m.fl. (2003) att storanvändare är grupper
som allmänt betraktas som ”starka” på arbetsmarknaden medan de som i
liten utsträckning använder internet är ”svaga” grupper stämmer kanske inte
längre. Detta är en viktig observation. Den signal om individernas faktiska
kvalifikationer som användning av internet som sökkanal gav är sämre idag
än den var för tio år sedan. Osäkerheterna stiger då för arbetsgivarna och det
ökar kostnaderna för urval i rekryteringsprocessen, risken är som noterades i
kapitel tre att informella kontakters betydelse då ökar igen.
Resultaten tyder på att tillgång till internet lett till att man nu använder fler
sökmetoder och söker fler jobb än tidigare. Resultaten antyder alltså att
utbyggnaden av internettjänsterna lett till högre sökaktivitet vilket också
indikerar att tjänsterna kan ha lett till förbättrad matchningseffektivitet.
Harkman m.fl. (2003) drar också slutsatsen att rekryteringar genom
Arbetsförmedlingens internettjänster leder till korta söktider. Endast de som
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använder informella söksätt har kortare tider. Annons i dags- eller fackpress
är klart mindre effektiva i det här avseendet. Resultaten tyder också på att en
”bred” sökstrategi där den sökande använder flera olika sökkanaler ökar
chanserna att få jobb.
Rapporten undersökte även kvaliteten hos de anställningar som kommit till
genom olika sökkanaler genom att jämföra risken för förnyad arbetslöshet
mellan kanalerna. Resultaten tyder på att jobb som förmedlas genom
Arbetsförmedlingens personal och genom informella kontakter har kortare
varaktighet och snabbare leder till ny arbetslöshet än jobb som man hittat
via Arbetsförmedlingens internettjänster. Anställningar som kommer till
genom andra formella kanaler (främst annons) och Af:s platstidningar har
något längre varaktighet, men skillnaden är inte statistiskt säkerställd.

4.6 Effekter av särskilda uppdrag
4.6.1 Arbetslivsintroduktion
Den första januari 2010 infördes det nya arbetsmarknadspolitiska
programmet arbetslivsintroduktion på Arbetsförmedlingen. Målgruppen för
arbetslivsintroduktionen kommer i huvudsak från rehabiliteringskedjan som
infördes 2008. Rehabiliteringskedjan avser att hjälpa personer med
långvariga perioder av sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning (SA)
tillbaka till arbete.
I januari 2010 kom cirka 14 000 individer från Försäkringskassan till
Arbetsförmedlingen. Dessa individer utgjorde "stocken". Under resten av
året tillkom ytterligare drygt 24 000 individer. Totalt påbörjade drygt
38 000 individer arbetslivsintroduktionen under 2010. Enligt en prognos
som gjorts av Försäkringskassan (Försäkringskassan, 2011) kommer allt
färre individer att överföras. Försäkringskassan gör bedömningen att knappt
20 000 individer kommer att starta arbetslivsintroduktionen under 2011.
Från och med 2012 och framåt görs bedömningen att antalet individer som
kommer till Arbetsförmedlingen stabiliseras till cirka 500 individer per
månad eller 6 000 individer per år.
I Johansson Tormod (2011) undersöks deltagarna som trätt in i arbetslivsintroduktionen deskriptivt. Rapporten undersöker de individer som trädde
in i programmet från programmets start den första januari 2010 fram till
slutet av september. Totalt rör det sig om drygt 30 000 individer.
Individerna i denna grupp har under lång tid haft lägre inkomster än
befolkningen som helhet. För arbetslivsintroduktionsgruppen har det mellan
åren 1991 och 2008 varit betydligt vanligare att en del av inkomsten kommer
från arbetslöshetskassan eller från Försäkringskassan. Under början av
1990-talet förefaller den lägre inkomsten i huvudsak förklaras av en högre
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arbetslöshet för denna grupp. Dock har arbetslösheten övergått till
sjukskrivning eller förtidspension i allt högre utsträckning, en utveckling
som inleddes redan i slutet av 90-talet och som accelererat under hela 2000talet. Ohälsan, mätt som ersättning från Försäkringskassan, har med andra
ord varit långvarig för arbetslivsintroduktionsgruppen. I medeltal har
gruppen antingen varit arbetslös, sjukskriven eller haft sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension), och därför inte arbetat, i tio år under den senaste
tjugoårsperioden.
Av dem i den studerade gruppen som avslutat arbetslivsintroduktion var det
60 procent som bedömdes ha en arbetsförmåga och som därmed inte
återvände till sjukförsäkringen. Av dem med arbetsförmåga var två procent i
arbete hos tidigare arbetsgivare och fem procent i arbete utan stöd hos ny
arbetsgivare. Dessutom fick 13 procent någon form av subventionerat jobb,
inklusive nystartsjobb. Totalt var andelen som hade någon form av arbete 20
procent. Därutöver var 8 procent öppet arbetslösa och bedömdes stå till
arbetsmarknadens förfogande. 54 procent deltog i ett program med
aktivitetsstöd där majoriteten var inskrivna i programmet arbetslivsinriktad
rehabilitering, ett program som syftar till att hjälpa individer som bedöms
vara i behov av ett stort stöd.
Framförallt ohälsoproblematiken, men även de väldigt långa perioderna
utan ett arbete, skiljer personer som deltar i arbetslivsintroduktion från
övriga arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Att Arbetsförmedlingen har
fått uppdraget att ta emot personer som lämnat sjukförsäkringen innebär att
myndigheten får ta emot en bredare målgrupp än tidigare, vilket ställer nya
krav på verksamheten.

4.6.2 Etableringsuppdraget
Det är ännu för tidigt att säga något om etableringsuppdraget för nyanlända
då verksamheten startade så sent som i december 2010. Det är däremot
möjligt att lyfta fram några av de förklaringar som finns till att utrikesfödda
personer kan ha det svårare på arbetsmarknaden och redovisa de slutsatser
som forskningen uppmärksammat som särskilt viktiga då det rör integration
av nyanlända.
I Långtidsutredningen 2011, bilaga 4, diskuteras fem förklaringar till
skillnaderna i arbetsmarknadsutfallet för utrikes födda: (i) Humankapital
(utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och annan landsspecifik
kunskap), (ii) normer, sökaktivitet och nätverk, (iii) kraven för anställningsbarhet, (iv) diskriminering, och (v) policyåtgärder. Utifrån diskussionen dras
slutsatsen att följande faktorer är speciellt betydelsefulla för att förstå
skillnaderna i arbetsmarknadsutfall mellan inrikes och utrikes födda:
Brister i språkkunskaper. Forskningen visar att kunskaper i landets språk är
av avgörande betydelse för hur väl en person lyckas på arbetsmarknaden,
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vilket bland annat visas av att ”sysselsättnings- och lönepremien” av att
kunna landets språk bra är betydande. Det finns många indikationer på att
utrikes födda saknar tillräckliga språkkunskaper för att lyckas på
arbetsmarknaden, något som speciellt gäller nyanlända.
Bristande tillgång till informella nätverk. Många lediga jobb tillsätts via
informella sökkanaler, vilket medför att de som saknar kontakter har en
lägre sannolikhet att få ett jobb. Forskningen visar att utrikes föddas nätverk
ser annorlunda ut än inrikes föddas nätverk och att detta sannolikt påverkar
arbetsmarknadsutfallet. Det gäller både för nyanlända och för de personer
som trots lång vistelsetid i landet misslyckats med att etablera sig på
arbetsmarknaden.
Höga krav för anställningsbarhet. Globaliseringen, teknologisk utveckling
och förändringar i arbetsorganisationen har medfört att lågkvalificerade jobb
har rationaliserats bort och att många yrken har förändrats i riktning mot
ökade krav på språkkunskaper och formell utbildning. Mycket tyder på att
åtminstone en del utrikes födda har problem med att uppfylla de ökade
kraven, något som speciellt gäller nyanlända och personer med kort
utbildning. Det är dock mindre troligt att detta förklarar högutbildades
problem, även om man inte kan bortse från att en del arbetsgivare har svårt
att värdera utländsk utbildning och erfarenhet.
Etnisk diskriminering. Forskningen visar att det förekommer etnisk
diskriminering på arbetsmarknaden, men att det fortfarande är oklart hur
omfattande den är och vilken typ av diskriminering som är vanligast. Det
finns dock indikationer på att både preferensdiskriminering och statistisk
diskriminering förekommer, vilket kan drabba alla utrikes födda (se
fördjupningsruta).
Bristfälligt utformade policyåtgärder. Studier visar att samhällets
policyåtgärder kan ha bidragit till att försvåra utrikes föddas
arbetsmarknadsintegration, exempelvis genom att skapa inlåsningseffekter.
Långtidsutredningen drar slutsatsen att det är tydligt att både faktorer hos
de utrikes födda själva (utbudsfaktorer), som språkkunskaper och tillgång
till nätverk, faktorer hos de rekryterande arbetsgivarna (efterfrågefaktorer),
som val av rekryteringsmetoder, kraven för anställningsbarhet och
diskriminering, samt samhällets policyåtgärder (policyfaktorer), spelar roll.
Många av dessa faktorer har det gemensamt att de är svåra att mäta, och det
är därför inte möjligt att utifrån dagens forskning dra säkra slutsatser om
deras relativa betydelse. Långtidsutredningen menar att det dessutom är
troligt att faktorerna sammanhänger och förstärker varandra.
Åtminstone två av dessa faktorer är direkt möjliga att påverka genom
arbetsmarknadspolitik. Det gäller språket, där utbildning i svenska är en
förhållandevis rättfram insats att ge. Arbetsförmedlingsverksamhet kan även
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arbeta med att utvidga sökandes kontaktnät, för att minska de barriärer som
frånvaro av informella nätverk annars riskerar att sätta upp. Arbetet med
arbetsgivarkontakter med syfte att övertyga arbetsgivaren att anställa vissa
utvalda sökande är ett arbetssätt som kan tillämpas, och som utvärderingar
också visat vara framgångsrika i begränsade urval. Om svårigheterna istället
beror på att de sökande saknar den kompetens som ställs på arbetsmarknaden är svårigheterna snarare liknande dem som många andra sökande
möter, och inte relaterade till födelseland. Om däremot kompetensen är svår
att verifiera kan arbetstester eller en extern validering av utländska
utbildningar eventuellt undanröja en del av de osäkerheter som arbetsgivare
kan uppleva. Generellt gäller här, liksom diskussionen i kapitel tre, att det är
förenat med kostnader för arbetsgivaren att avgöra en persons
kvalifikationer. Arbetsgivare tenderar då att använda information från
informella kanaler vilket missgynnar sökande med sämre kontaktnät.
Arbetsförmedlingen har verktyg för att minska dessa kostnader och
minimera osäkerheterna och riskerna för arbetsgivaren.

Fördjupning

Former av diskriminering
Etnisk diskriminering. Inom samhällsekonomisk forskning brukar
man skilja mellan två sorters diskriminering. Den första, så kallad
Preferensdiskriminering, utgår ifrån att det föreligger en preferens
för, eller snarare en aversion mot personer som tillhör en viss (etnisk)
grupp. Den metodologiska grunden för att analysera och systematisera
denna form av diskriminering las fram av Gary Becker (1957). Några
år senare presenterades en annan ansats till att förklara
diskriminering på arbetsmarknaden, så kallad Statistisk
diskriminering. Denna ansats tar fasta på att det föreligger bristande
information om en arbetssökandes sanna produktivitet (se Arrow,
1998, för en närmare diskussion). Något förenklat så säger den att en
arbetsgivare antas ha bristande kunskaper om en arbetssökandes
produktivitet, men att det går att urskilja att den arbetssökande tillhör
en viss etnisk minoritet, som av olika anledningar förknippas med bra
eller dåliga egenskaper. Alternativt, att det finns en stor osäkerhet om
den etniska gruppens genomsnittliga egenskaper, till exempel i form
av utbildningsnivå. I detta fall har arbetsgivaren alltså inte någon
motvilja mot den arbetssökandes etniska bakgrund, men han
tillskriver denne vissa egenskaper utan att närmare ta reda på om de
stämmer överens med den sökandes verkliga egenskaper. I praktiken
är det svårt att skilja mellan dessa två former av diskriminering, bland
annat skulle man behöva exakt information om den sökandes sanna
arbetsproduktivitet för att avgöra om det föreligger diskriminering,
och i så fall vilken.
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Frågan om förekomsten av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden
är svårt att besvara. Om det kvarstår skillnader i rekryteringen av
arbetskraft mellan infödda och invandrare (det vill säga även efter att
man har kontrollerat för observerbara produktivitetsskillnader som
utbildning) kan det bero på för forskaren icke-observerbara
produktivitetsskillnader (till exempel språkkunskaper) snarare än att
det rör sig om diskriminering. Ett sätt att hantera denna problematik
är att använda sig av experiment, så som har gjorts av Carlsson och
Rooth (2007) och Bursell (2007). Tillvägagångssättet i bägge
studierna är att skicka ut fejkade jobbansökningar till jobb som
utannonserades på platsbanken. Ansökningarna är kvalitativt
likvärdiga, med den lilla skillnaden att i vissa fall så heter den sökande
Erik, i andra fall heter han Mohammed. Carlsson och Rooth (2007)
hittar att i mellan 10 och 29 procent av fallen väljer arbetsgivaren att
kalla en person med svenskklingande namn till intervju men inte den
med utländskt klingande namn trots att man har kunnat kontrollera
för alla efterfrågade önskemål på utbildning och tidigare
jobberfarenhet. I en överslagsberäkning som tar sin utgångspunkt i en
enkel matchningsmodell kommer Carlsson och Rooth (2006) fram till
att diskriminering kan förklara cirka 1/6 av arbetslöshetsskillnaden
mellan infödda och invandrare i Sverige.

4.7 Ytterligare kunskapsbehov
I den översikt som gjordes inom ramen för Långtidsutredningen 2011
identifierades ett par områden där bristen på studier är speciellt stor. Några
sådana områden gäller garantierna, effekterna av profilering och modeller
för targeting. Med targeting menas till vilka personer som olika insatser i
första hand bör riktas, när under arbetslöshetsperioden och under hur lång tid
de bör ges. Kunskapen om hur arbetsmarknadspolitiken ska anpassas till
konjunkturläget är ytterligare ett område där kunskapen kan fördjupas. Inte
minst gäller det dimensioneringen av programvolymer.
Ett annat område där det behövs mer studier är effekterna av förmedlingsinsatser. I dag finns endast ett fåtal studier, varav flera är för speciella
grupper, som undersöker effekterna av förstärkt förmedling. Det är också
välkommet med fler studier om hur Arbetsförmedlingen på bästa sätt kan
anpassa sina tjänster och metoder så att kompletterande aktörer kan bidra på
bästa sätt till en väl fungerande arbetsmarknad.
Genomgående för de områden där studier saknas är dessvärre att de är svåra
att utvärdera. Det saknas också många gånger relevant data för att kunna
göra en sådan värdering. Förmedlingsaktiviteter är ett bra exempel på detta.
Det saknas tidsanvändningsdata över hur mycket tid som läggs på olika
sökande och vilka faktiska insatser de får under denna tid. Det gäller
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majoriteten av de metoder som tillämpas på förmedlingskontoren och det
gäller alldeles specifikt för det arbete som läggs ned av kompletterande
aktörer. Konkurrensutsättning kan locka fram mer effektiva metoder inom
den upphandlade verksamheten, samtidigt som felaktigt utformade
ersättningsmodeller kan medföra att kvaliteten på insatserna blir lidande. För
spridningen av goda exempel och för att utforma effektiva styrmodeller finns
det därför skäl att skaffa sig sådan kunskap.
De flesta förmedlingsåtgärderna ingår vidare i arbetsförmedlingarnas
basutbud, och ges därför till många arbetslösa vid många olika tillfällen. Det
kan jämföras med arbetsmarknadsutbildning som ofta ges vid ett enstaka
tillfälle till en väl avgränsad grupp. Att utvärdera effekterna av
förmedlingsinsatser som sker i sekvens är därför i många fall väldigt svårt.
För att underlätta utvärdering och utveckling är det därför centralt att man
redan när man utformar en åtgärd eller insats funderar om den kan
utvärderas och följas upp på ett bra sätt. Uppföljning är central för
möjligheterna att utforma en effektiv arbetsmarknadspolitik. Ett bra sätt att
göra det är att genomföra fler experiment med slumpmässigt tilldelade
behandlings- och kontrollgrupper. I Danmark finns en strategi för att flytta
fram kunskapen om olika verksamheter successivt. Danska Ams har
förbundit sig att genomföra 1-2 experiment av hög kvalitet årligen. En sådan
strategi skulle vara fullt genomförbar även i Sverige, och det skulle sätta
tydlig fokus på områden som är av särskild relevans för att utveckla en
effektiv arbetsförmedlingsverksamhet.
Kunskaperna om internets betydelse i rekryteringsprocessen är förhållandevis begränsade. Den senaste studien (Harkman m.fl., 2003) genomfördes i
början av 2000-talet och mycket har hänt sedan dess. Särskild fokus skulle
kunna läggas på selektionsprocessen och vilken betydelse som exempelvis
informella nätverk får med en ökad användning av webbaserade
rekryteringskanaler.
Det finns skäl att vidareutveckla den sök- och matchningsmodell som
beskrevs i kapitel tre och som lyfte fram stiliserade samband mellan olika
policyparametrar och påverkan på arbetsmarknadens funktionssätt. Ett sätt
att arbeta vidare vore att parameterisera modellen för att på så vis kunna
beskriva tänkbara scenarier vid olika policyinsatser.
Subventionsstrukturen mellan olika anställningsstöd behöver också utredas
ytterligare. Det finns i dagsläget indikatorer på att olika former av lönesubventioner tränger ut varandra. Huvuddelen av subventionerna riktas till
personer som varit frånvarande från arbetsmarknaden en längre tid. Men det
är inte uppenbart att stödet är utformat så att de personer som har störst
nytta av anställningsstödet faktiskt får del av det.
Kunskaperna om uppdraget inom arbetslöshetsförsäkringen är också
begränsade. Omfattningen av underrättelser om ifrågasatt ersättning inom
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arbetslöshetsförsäkringen ligger på en låg nivå. Det går i dag inte att avgöra
om nivån är rätt balanserad för att sökaktivititeten ska upprätthållas på en
rimlig nivå. Sanktionsgraden har trots detta lyfts som en särskild fråga, det
är idag inte tillåtet för arbetsförmedlare att ge informella varningar till de
sökande som inte uppfyller kraven för försäkringen. Sådan information ska
ges när sökande skrivs in och inte efter eventuellt regelbrott. I andra länder
finns sådana varningsförfaranden formaliserade och statistikförs. Det kan
finnas skäl att införa någon liknande form av sanktioner i ett mindre försök
för att utreda konsekvenserna av förändrade sanktionsnivåer.
Flera frågor som relaterar till användningen av kompletterande aktörer inom
arbetsförmedlingsverksamheten kan också vara värda att utreda i mer detalj.
En sådan fråga gäller uppdraget inom arbetslöshetsförsäkringen.
Kompletterande aktörer bygger en framgångsrik verksamhet på att locka till
sig kunder och att hjälpa dem ut i arbetslivet. Kontrollfunktionen verkar i
motsatt riktning, en alltför strikt kontroll minskar intresset att vända sig till
den specifika aktören. Eventuellt finns det skäl att överväga om det går att
separera den kontrollerande och rådgivande funktionen. En annan fråga
gäller utformandet av kontrakten med de kompletterande aktörerna som på
samma gång ska locka till att arbeta med svårare fall och snabbt få dem i
jobb. Kompensationsgraden måste vara knuten till de sökandes faktiska
svårigheter att finna ett jobb, i annat fall så underdimensioneras antingen
verksamheten eller så blir kostnaderna onödigt höga. Ett sätt att göra detta
är att knyta ersättningsmodellerna till profileringsbedömningar, vilket skulle
innebära en ökad transparens och likvärdig tilldelning av resurser. Det finns
skäl att genomföra fördjupade studier kring detta.
Arbetsförmedlingens leveransväg, kundtjänst, har inte utvärderats alls, vilket
avspeglas i att det inte finns några referenser till detta i kapitel fyra. Då
Arbetsförmedlingens verksamhet bygger på fyra typer av leveransvägar,
lokala arbetsförmedlingskontor, Arbetsförmedlingen internet, kundtjänst
och kompletterande aktörer finns det ett värde i att värdera dessa i
förhållande till varandra. Vilka personer får bäst stöd genom olika kanaler,
och hur många kanaliseras till vilken leveransväg. Sådan kunskap skulle göra
det möjligt att dimensionera omfattningen av de olika leveransvägarna i
förhållande till varandra.
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Begreppsförklaringar
Aktivitetsstöd är ett stöd till individens försörjning i vissa av de
arbetsmarknadspolitiska programmen. Försäkringskassan beräknar och
betalar ut aktivitetsstöd. Den som är berättigad till arbetslöshetsersättning
eller är utförsäkrad från arbetslöshetsförsäkringen har samma ersättning
som skulle lämnats vid arbetslöshet, dock lägst 320 kr per dag.
AKU SCB:s arbetskraftsundersökningar.
Anvisning en anvisning är en uppmaning till den sökande att söka ett visst
ledigt arbete. Om en arbetssökande med arbetslöshetsersättning inte söker
ett anvisat lämpligt arbete, ska förmedlaren lämna en underrättelse till
arbetslöshetskassan.
Arbetskraften summan av sysselsatta och arbetslösa.
Arbetslös se Öppet arbetslös
Arbetsmarknadspolitik den politik som är direkt inriktad på att få
arbetsmarknaden att fungera bättre och att mildra effekterna av den
arbetslöshet som ändå uppstår.
Arbetsmarknadspolitiska insatser och program insatser som syftar
till förbättra arbetssökandes jobbmöjligheter.
Avaktualisering en arbetssökande lämnar arbetsförmedlingen och
avregistreras.
Beveridgekurvan sambandet mellan vakanser och arbetslöshet brukar
sammanfattas i den så kallade Beveridgekurvan. Beveridgekurvan redovisar
den relativa arbetslösheten på den horisontella axeln och den relativa
vakansstocken på den vertikala axeln.

Coachning se jobbcoachning
Efterfrågan på arbetskraft antalet tillsatta plus antalet lediga jobb.
Extern jobbcoach jobbcoach hos en kompletterande aktör.
Friktion eller Sökfriktion det tar tid för arbetsgivare och arbetssökande att
hitta varandra. Arbetsgivare har i allmänhet krav på viss kompetens och är
inte beredda att betala hur mycket som helst i lön. Den arbetssökande har
också krav på viss lön och andra anställningsförhållande. Att hitta en
”match” som tillfredsställer båda parter kan ta tid.
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Handlingsplan en planering som klargör vad som ska göras för att den
arbetssökande ska få ett arbete. Handlingsplanen ska säkerställa att den
arbetssökande följer en effektiv sökstrategi och att den arbetssökande får ta
del av lämpliga tjänster. Planen ska vara individuell för varje arbetssökande
och så tydligt utformad att det vid en uppföljning går att utläsa om sökanden
uppfyllt överenskommelsen i handlingsplanen eller inte.
Intern jobbcoach coach på Arbetsförmedlingen.
Jobbchans beräkning av sannolikheten för en sökande att få jobb under en
given period. Jobbchansen kan också kallas för hazardkvot,
övergångssannolikhet eller incidens ofta beroende på forskningsområde.
Jobbcoachning personlig hjälp från Arbetsförmedlingen eller en
kompletterande aktör till arbetssökande för att öka deras chans att få arbete.
Jämvikt är i sök- och matchningsmodeller ett stabilt tillstånd där in- och
utflödet till arbetslöshet är lika stora och centrala parametrar, som lön och
täthet är konstanta över tid.
Jämviktsarbetslöshet den konjunkturoberoende nivån på arbetslösheten,
den observerade arbetslösheten inkluderar sedan även den konjunkturberoende delen. Begreppet jämviktsarbetslöshet är närmast att jämföra med
vad som i äldre litteratur kallades struktur- och friktionsarbetslöshet.
Kompletterande aktör ett privat företag som bedriver arbetsförmedlande
verksamhet mot ersättning från Arbetsförmedlingen.
Kontrollfunktionen För att inte arbetslöshetsförsäkringen ska missbrukas
krävs en löpande kontroll av att den arbetssökande faktiskt uppfyller de krav
som ställs för rätt till ersättning. Arbetsförmedlingen har av regeringen getts
ett speciellt uppdrag (SFS 1997:238) att följa upp den arbetslöses
sökaktivitet och att meddela arbetslöshetskassan om det finns skälig
misstanke att något av kraven inte uppfylls.
Lediga platser platser som anmälts till Arbetsförmedlingen.
Marknadsmisslyckanden när marknadsekonomin inte ger samhällsekonomiskt effektiva lösningar.
Matchning anställningshändelsen, när en ledig plats och en arbetssökande
paras samman.
Matchningsfunktion antalet matchningar som kommer till stånd på
arbetsmarknaden i förhållande till antalet sökande och antalet vakanser.
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Ju effektivare matchningsfunktionen är desto snabbare kommer
sammanparningen gå vilket sänker arbetslöshets- och vakanstider.
Profilering en statistisk metod att förutsäga risk för långa tider med
arbetslöshet. I internationellt sammanhang används det engelska ordet
profiling.
Rekryteringstiden hur lång tid det tar för arbetsgivare att tillsätta lediga
platser. Kan uppskattas genom kvoten mellan antalet vakanser och antalet
nyanställningar
Reservationslön den lägsta lön som individen kräver för att acceptera ett
arbetserbjudande. Begreppet reservationslön är centralt i den nationalekonomiska sökteorin.
SCB Statistiska Centralbyrån.
Sökteori studerar inom arbetsmarknadsekonomi individens optimala
strategi när det gäller att balansera mellan att acceptera ett erbjudet arbete
nu jämfört med att fortsätta söka i förhoppningen om ett bättre erbjudande.
Ju högre kostnaden för att vänta blir desto större är sannolikheten att
acceptera ett tidigt erbjudande.
Targeting en statistisk metod att utifrån utvärderingar av olika insatsers
effekter bedöma vilken insats som har störst förutsättningar att förkorta
arbetslöshetstiden för en given arbetssökande.
Täthet eller arbetsmarknadens täthet (kallas även efterfrågetryck), är
kvoten mellan antalet vakanser och antalet arbetslösa. I den engelskspråkiga
litteraturen används benämningen Labour Market Tightness.
Undanträngningseffekt när en insats tränger undan reguljär sysselsättning. Det vill säga när en person anställs med stöd, finns det fortfarande
en möjlighet att individen skulle ha fått samma jobb även utan stöd eller att
jobbet skulle ha skapats ändå och gått till en annan person. I båda fallen
kommer den direkta effekten av insatsen att helt eller delvis motverkas av
indirekta effekter som nämnts ovan.
Underrättelse Arbetsförmedlingen är skyldig att informera arbetslöshetskassan om sådant som kan påverka ersättningsrätten för arbetssökande
som får eller söker arbetslöshetsersättning och som förmedlingen antar att
arbetslöshetskassan inte känner till. Informationen ska Arbetsförmedlingen
lämna genom en underrättelse till arbetslöshetskassan. Efter utredning
beslutar arbetslöshetskassan om den sökandes ersättningsrätt.
Vakans ett ledigt jobb som kan tillsättas omgående och som inte är
bemannat. Det innebär att en ledig tjänst som tillfälligt har ersatts av annan
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medarbetare, visstidsanställd eller inhyrd personal, inte är en vakans. En
plats som är anmäld på arbetsförmedlingen behöver inte vara en vakans,
utifrån definitionen. Vakans är med andra ord en otillfredsställd efterfrågan
på arbetskraft.
Varsel Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör
minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen förvarna Arbetsförmedlingen.
Detta gäller också om driftsinskränkningen under en period av 90 dagar kan
antas föra med sig att antalet uppsägningar sammanlagt blir minst 20. Syftet
med varselreglerna är att arbetsmarknadsmyndigheterna ska få rådrum att
planera och vidta de åtgärder som behövs för att underlätta omställningen
för berörd personal.
Öppet arbetslös Personer som är utan arbete och kan ta arbete direkt. Hit
räknas inte personer som deltar i program med aktivitetsstöd.

Avsikten med Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport är att presentera en kvalificerad analys av hur
arbetsmarknaden fungerar och Arbetsförmedlingens
roll i att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.
Rapporten tar sin utgångspunkt i regeringens mål
för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det
handlar om att förbättra matchningen mellan lediga
arbeten och arbetssökande, att bryta utanförskapet
och varaktigt öka sysselsättningen. Dessutom tar rapporten upp arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring. Arbetsmarknadsrapporten, som
görs på uppdrag av regeringen, publiceras en gång per
år från och med 2010. Under perioden 2007-2009
publicerades rapporten två gånger per år.
Rapporten beställs från Nässjötryckeriet AB,
571 82 Nässjö, tel: 0380-795 00, fax 0380-751 80
Rekvisitionsnummer 803 310
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