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Sammanfattning 
 
Syftet med denna rapport är att undersöka om det sker en progression inom 
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, d v s om myndigheten blir bättre på att 
utföra sitt uppdrag. Vi har valt att undersöka progression uppdelat på tre olika 
områden: utflöde till arbete och utbildning, snabb tillgång till möten och insatser samt 
skillnader mellan kvinnor och män i dessa utfall. Resultaten visar att deltagare som 
påbörjade etableringsinsatser under åren 2012-2015 hade högre sannolikhet att ha 
haft någon form av arbete eller utbildning jämfört med de som påbörjade insatser 
under 2011 (reformens första år). Vi ser också tecken på progression vad gäller 
kontakter med arbetsförmedlare, där deltagare som påbörjat insatser under senare år 
har större sannolikhet att ha haft ett möte inom en månad från start, två möten inom 
två månader och tre möten inom tre månader. Dessutom får deltagare som börjat 
under senare år snabbare ett första, andra och tredje möte jämfört med de som 
påbörjade etableringsinsatser under 2011. Däremot ser vi att deltagare som påbörjat 
etableringsinsatser under senare år inte lika snabbt kommer igång med insatser som 
Svenska för invandrare (Sfi), Samhällsorientering, förberedande utbildning och 
arbetspraktik. I samtliga utfall ser vi stora skillnader mellan kvinnor och män.  
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1 Inledning 

Det har nu gått sju år sedan Arbetsförmedlingen fick det övergripande och 
samordnande ansvaret för etableringsinsatser för nyanlända i Sverige. Tidigare hade 
kommunerna haft denna uppgift. Det övergripande syftet med Arbetsförmedlingens 
etableringsuppdrag var att underlätta och påskynda deltagarnas 
arbetsmarknadsetablering genom två år av etableringsinsatser.1 I slutet på 2011 var 
7 935 personer inskrivna i etableringsuppdraget vilket kan jämföras med över 70 000 
personer i slutet på 2016. I en situation där antalet asylsökande under de senaste åren 
uppgått till historiskt höga nivåer ställs nu ännu större krav på att Arbetsförmedlingens 
tillhandahåller stöd och insatser som effektivt bidrar till en snabb etablering.  
 
Syftet med denna rapport är att undersöka om Arbetsförmedlingen under de år som 
gått blivit bättre på att utföra sitt uppdrag, d v s om vi kan se en progression i 
etableringsuppdraget. Då huvudmålet med etableringsuppdraget är att underlätta 
deltagarnas arbetsmarknadsetablering är vårt första och huvudsakliga 
progressionsmått att mäta om deltagare som påbörjar etableringsinsatser under 
senare år har högre sannolikhet att gå ut i arbete eller påbörja en utbildning än de som 
påbörjade insatser i början av uppdraget. För att kunna svara på den frågan krävs att 
vi jämför personer som haft liknande förutsättningar att nå de utfall vi studerar. På så 
vis är det av stor vikt att i analysen kontrollera för individegenskaper som 
utbildningsbakgrund, asylskäl och vistelsetid men också för andra faktorer som t ex 
arbetslöshetsnivån i den kommun personen startar sina etableringsinsatser.  
 
Stockholms universitet har genomfört två utvärderingar av etableringsuppdraget 
(Andersson Joona m.fl., 2015 och 2016). I båda rapporterna jämförs utfallen mellan 
en deltagargrupp, bestående av nyanlända i åldrarna 20-64 år som anlände och deltog 
i etableringsåtgärder under perioden 1 dec 2010 – 31 dec 2011, och en jämförelsegrupp 
av nyanlända i motsvarande åldrar, men som anlände och deltog i kommunernas 
introduktionsåtgärder under perioden 1 jan 2010 – 30 nov 2010. Slutsatsen var att 
etableringsreformen haft en liten positiv effekt på nyanländas sannolikhet att vara 
sysselsatta. I genomsnitt var sannolikheten att vara sysselsatt cirka 1,8 och 2,7 
procentenheter högre två respektive tre år efter uppehållstillstånd för deltagarna i 
etableringsuppdraget, jämfört med de i kommunens introduktionsprogram 
(Andersson Joona m.fl., 2016).2  
 
Denna rapport utgår från deltagargruppen som används i Andersson Joona m.fl. 
(2016), d v s de som deltog i etableringsåtgärder under 2011, och jämför med personer 
som påbörjat etableringsåtgärder under senare år av reformen (2012-2016). På så vis 
får vi både en indirekt jämförelse med personer som deltog i kommunernas 
etableringsåtgärder, vilka utgjorde referensgruppen i Andersson Joona m.fl. (2016), 
och kan följa utvecklingen av etableringsuppdraget för olika deltagargrupper som 
påbörjat etableringsåtgärder under senare år. En sådan uppföljning av 
etableringsuppdraget är intressant då det inte är säkert att det första året av reformen 
ger en representativ bild för hur arbetet i etableringsuppdraget utförts under senare 
år. Till exempel hade reformen påtagliga startproblem (Statskontoret, 2011; Andersson 

                                                           
1 Från och med den 1 januari 2018 övergick etableringsuppdraget till att bli ett arbetsmarknadspolitiskt 
program, ett så kallat etableringsprogram. Programmet innebär ett nytt regelverk för de nyanländas etablering 
som är mer likt regelverket för övriga arbetssökande. 
2 Vidare finner man att sysselsatta individer som omfattats av etableringsuppdraget har cirka tjugo och 22 procent 
högre löneinkomster två respektive tre år efter beviljat uppehållstillstånd. Detta beror troligen på att reformen 
bidragit till att nyanlända arbetar fler dagar och timmar. Man finner även ett högre deltagande i 
arbetsmarknadsutbildningar. 
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Joona m.fl., 2015) och flera nya skräddarsydda insatser har tillkommit under senare 
år. Att utgå från personer som deltog i kommunernas introduktionsprogram, som 
pågått och utvecklats under många år, och jämföra med personer som deltog i 
etableringsåtgärder under reformens första år kan därför bli missvisande och leda till 
en underskattning av reformens effekter på nyanländas arbetsmarknadsetablering. 
Vår avsikt är därför att komplettera de tidigare utvärderingarna med en mer långsiktig 
uppföljning av etableringsuppdraget.  
 
För att nå arbete och utbildning är det viktigt att deltagare snabbt kommer igång med 
sin etableringsprocess.3 Det andra progressionsmåttet baseras därför på hur snabbt 
deltagarna får stöd i form av kontakter med arbetsförmedlare och påbörjar insatser. 
Dessa mått kallas för intermediära utfall, d v s utfall som inte innebär arbete i sig men 
som är viktiga pusselbitar för att individen i ett senare skede ska kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden. Exempel på progression i de intermediära utfallen är om deltagare 
som påbörjat etableringsinsatser under senare år snabbare har kunnat starta Svenska 
för invandrare (Sfi), i högre grad påbörjat förberedande utbildningar och arbetspraktik 
samt snabbare och i högre utsträckning haft kontakt med arbetsförmedlare.   
 
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att arbeta aktivt med att minska könsskillnader 
inom arbetsmarknadspolitiken. Det tredje progressionsmåttet baseras därför på i 
vilken utsträckning könsskillnaderna inom de två första progressionsmåtten minskar 
över tiden. Flera tidigare studier har visat på förekomsten av stora könsskillnader i 
utrikes föddas arbetsmarknadsetablering men också mer specifikt inom 
etableringsuppdraget (Dahlin, 2017; Cheung, 2018; Forslund m.fl, 2017). I de resultat 
som presenteras av Forslund m.fl (2017) ligger arbetsmarknadsetableringen ca 10-20 
procentenheter lägre för kvinnor än för män för de flesta kohorter och vistelsetider. 
Dahlin (2017) visar att kvinnor är underrepresenterade i hela etableringsuppdraget 
och tar del av färre yrkesutbildningar, valideringsinsatser och subventionerade 
anställningar.  
 
De resultat som redovisas i rapporten visar att sannolikheten att ha haft någon form 
av anställning är högre för personer som påbörjat etableringsinsatser under 2012-2015 
jämfört med de som påbörjat under 2011. Det är dock viktigt att påpeka att resultaten 
inte ska tolkas som kausala orsakssamband, även om ambitionen är att jämföra 
individer med så lika förutsättningar som möjligt. Vi kan t ex inte utesluta att den 
positiva utvecklingen kommer av en förbättrad konjunktur. Resultaten ska därför 
snarare ses som en indikation på progression än som bevis för detta. Vad gäller 
deltagarnas kontakt med arbetsförmedlare ser vi också tecken på progression. 
Deltagare som startat etableringsinsatser under senare år får, i jämförelse med de som 
startade 2011, snabbare och i högre grad regelbundna möten under de första tre 
månaderna. Däremot visas motsatta resultat för sannolikheten att snabbt få tillgång 
till relevanta insatser som Svenska för invandrare, förberedande utbildningar och 
arbetspraktik. För det tredje progressionsmåttet visas att de stora skillnaderna mellan 
kvinnor och män inte ser ut att minska över tiden.   
 
Utifrån de resultat som presenteras i studien ges indikationer om progression i 
etableringsuppdraget. Jämfört med reformens första år, som i utvärderingen av 
Stockholms universitet bedömdes leda till bättre arbetsmarknadsetablering jämfört 
med kommunernas introduktionsåtgärder, ser vi en högre sannolikhet att komma ut i 
arbete för deltagare under senare år av etableringsuppdraget. Denna utveckling går 
hand i hand med att deltagarna under de senare åren fått snabbare kontakt med 
arbetsförmedlare. Även om vi inte ska dra för stora slutsatser från de redovisade 

                                                           
3 Ett flertal studier har under de senaste åren visat på den positiva effekten av möten mellan arbetsförmedlare och 
arbetssökande. Se till exempel Card m.fl. (2017) och referenserna däri.  
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resultaten pekar de på betydelsen av möten mellan arbetssökande och 
arbetsförmedlare, ett resultat som får stöd av det allt större antal studier som visar 
positiva effekter av tätare kontakter mellan arbetsförmedlare och arbetssökande (Card 
m.fl., 2017; Maibom m.fl., 2017; van den Berg m.fl.,2014). Resultaten motiverar också 
åtgärder för att garantera nyanlända snabb tillgång till Sfi. Detta blir extra viktigt då 
genomgången Sfi i många fall är ett krav för att komma vidare i etableringsprocessen. 
Resultaten pekar också tydligt på att mer måste göras för att minska skillnaderna 
mellan kvinnor och män. Ett första steg är att se till att kvinnor i lika hög utsträckning 
och lika snabbt som män får möten med arbetsförmedlare.  
 
Rapportens fortsatta upplägg är enligt följande. I avsnitt två redovisas en kort 
bakgrund till etableringsuppdraget. I avsnitt tre presenteras metod och urval och i fyra 
det datamaterial vi bygger resultaten på samt beskrivande statistik. Resultat 
presenteras i avsnitt fem och slutsatser i avsnitt sex.  

2 Bakgrund 

2.1 Etableringsuppdraget 

Under perioden 1 december 2010 – 31 december 2017 har Arbetsförmedlingen haft ett 
etableringsuppdrag som inneburet ett utökat, övergripande och samordnande ansvar 
för etableringsinsatser för vissa grupper nyanlända i Sverige.4 Tidigare låg ansvaret på 
kommunerna. Syftet med etableringsuppdraget var att underlätta och påskynda dessa 
gruppers arbetsmarknadsetablering genom att erbjuda dem etableringsinsatser i 24 
månader.5  
 
Målgruppen för etableringsuppdraget omfattade personer 20-65 år som beviljades 
uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande. Deras anhöriga 
omfattades också, om de ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från att den de har 
anknytning till först togs emot i en kommun.6 Unga som är över arton år och saknar 
föräldrar i Sverige omfattades också. Inflödet till etableringsuppdraget har ökat 
markant sedan starten. Tabell 1 visar antalet kvarvarande deltagare i 
etableringsuppdraget vid årets slut. I december 2011 var 7 935 personer inskrivna i 
etableringsuppdraget, år 2016 uppgick siffran till 70 273.  
 
 
Tabell 1: Antalet inskrivna i etableringsuppdraget vid årets slut 

 Vid årets slut 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totalt antal inskrivna 7 935 17 281 28 289 43 033 54 308 70 273 

Källa: Arbetsförmedlingens registerdata, 2016.  

 

                                                           
4 För en mer omfattande beskrivning av etableringsuppdraget och vad tidigare utvärderingar kommit fram till, se 
Cheung m.fl. (2017). 
5 Från och med den 1 januari 2018 övergick etableringsuppdraget till att bli ett arbetsmarknadspolitiskt program, 
ett så kallat etableringsprogram. Programmet innebär ett nytt regelverk för de nyanländas etablering som är mer 
likt regelverket för övriga arbetssökande.  
6 Från början var det inom två år enligt lagen 2010:197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. År 
2013 utökades målgruppen och den så kallade tvåårsregeln ändrades till en sexårsregel enligt lagen 2012:1000 
om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
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Inom ramen för etableringsuppdraget och de aktiviteter som gällde under vår 
studieperiod, skulle Arbetsförmedlingen genomföra etableringssamtal med den 
nyanlända så snart ett uppehållstillstånd hade blivit beviljat. En individuell 
etableringsplan upprättades först när personen var mottagen i en kommun eller senast 
ett år efter att personen första gången folkbokfördes i en kommun. Den individuella 
etableringsplanen skulle innehålla insatser som syftar till att påskynda etablering på 
arbetsmarknaden. Nyanlända hade rätt till etableringsersättning, förutsatt att de 
deltog aktivt i de insatser som ingick i planen. 
 
I etableringsplanen var aktiviteter som Svenska för invandrare (Sfi), 
samhällsorientering (So) och arbetsförberedande insatser obligatoriska. Exempel på 
arbetsförberedande insatser är arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning och 
validering. Deltagare hade också möjlighet att erhålla reguljär vuxenutbildning och 
vissa andra utbildningsinsatser. Arbetsnära aktiviteter, som arbetspraktik och prova-
på-plats, erbjöds också utifrån det individuella behovet. Flera olika typer av 
arbetspraktik fanns att erbjuda beroende på personens individuella behov av att få 
yrkesorientering, yrkespraktik, arbetslivserfarenhet eller att upprätthålla och stärka 
sin yrkeskompetens. Om den nyanlände saknade eller hade liten erfarenhet av svenskt 
arbetsliv kunde hen erbjudas en prova-på-plats inom sitt yrkesområde. Hade 
deltagaren inte arbetat i Sverige tidigare och var osäker på vilken typ av arbete hen 
skulle söka kunde en arbetspraktik som kallas för yrkeskompetensbedömning 
erbjudas, vilken genomförs på arbetsplats eller yrkesskola. Denna syftar till att ge den 
arbetssökande en bedömning av hur dess yrkeskunskaper värderas på den svenska 
arbetsmarknaden.  
 
Subventionerade anställningar, som instegsjobb, nystartsjobb eller traineejobb, kan 
vara ett incitament för arbetsgivarare att anställa en nyanländ arbetssökande under en 
tidsbegränsad period. Syftet med dessa anställningsstöd är att underlätta för den 
nyanlända att få en permanent anställning. 
 
Etableringsinsatserna fick pågå som längst under 24 månader efter upprättad 
etableringsplan. Av de som hade lämnat uppdraget fram till och med slutet på 2014 
hade cirka 29 procent gått vidare till studier eller någon form av arbete 90 dagar senare 
(Arbetsförmedlingen 2015c). För 2016 var motsvarande andel 33 procent.  
 
 

3 Metod och urval 

För att undersöka om det finns en progression i etableringsuppdraget jämför vi 
utvecklingen i viktiga utfallsvariabler, såsom andelen som gått till arbete och 
utbildning, för deltagare som startat etableringsinsatser vid olika tidpunkter. Som 
referensgrupp har vi valt deltagarna som skrevs in under de tretton första månaderna 
av etableringsuppdraget, d v s de som startade etableringsaktiviteter under perioden 1 
december 2010 till 31 december 2011. Det är mot denna grupp vi kommer jämföra 
resultaten för deltagare som påbörjat etableringsaktiviteter under senare år. Denna 
referensgrupp utgjorde deltagargruppen i den tidigare utvärderingen av Andersson 
Joona m.fl. (2016), vilket innebär att vi på så vis bygger vidare på deras studie.  I vår 
analys jämför vi utfallen för de som startade etableringsaktiviteter under 2012, 2013 
respektive 2014 (och i vissa fall för de som startade 2015 och 2016) mot utfallen för vår 
referensgrupp.  
 
Deltagare som startat aktiviteter under samma kalenderår benämner vi som en 
årskohort. Årskohorten för 2013 är alltså alla deltagare som startat 
etableringsaktiviteter under det året. För utfall två år efter att etableringsinsatser 
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påbörjats kommer vi kunna jämföra kohorten för 2011 med kohorterna för åren 2012-
2014. För mer kortsiktiga utfall, såsom sannolikheten att ha startat Sfi eller 
samhällsorientering inom tre månader, kommer vi kunna jämföra med alla 
årskohorter fram till och med 2016. Finner vi positiva skattningar i utfallsvariablerna 
för våra deltagargrupper, d v s för årskohorterna 2012 och senare, så indikeras att det 
har skett en förbättring i etableringsuppdraget i jämförelse med hur det har gått för 
vår referensgrupp, d v s för årskohort 2011. På så vis kan vi också dra paralleller till den 
referensgrupp som beskrivs i Andersson Joona m.fl. (2016), d v s för deltagare i 
kommunernas introduktionsprogram. Det ska dock påpekas att jämförelsen över tiden 
är mer rimlig för individer som startat sin etableringsprocess någorlunda nära 
varandra, t ex individer som startat i kommunens introduktionsinsatser i början av 
2010 med individer som startat i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser under 2011.  
 
Den metod vi använder oss av för att skatta sannolikheten för ett positivt utfall i 
utfallsvariablerna är en linjär sannolikhetsmodell.7 Tanken är att så gott det går 
jämföra individer som har haft liknande förutsättningar att nå de utfall vi mäter. Vi 
konstanthåller därför för ett antal kontrollvariabler. Detta innebär att vi kan undersöka 
om t ex sannolikheten att ha gått ut i arbete eller utbildning skiljer sig mellan individer 
som har samma ålder, utbildning, födelseland, asylskäl och vistelsetid sedan de fått 
uppehållstillstånd. Vi kontrollerar även för om individer haft olika typer av avbrott i 
sin etableringsplan, om de är förhindrad till arbete (sökandekategori 14) och om de 
någonsin bott i ett anläggningsboende.  
 
Resultat som visar att sannolikheten att få ett arbete ökar över tiden, d v s är högre för 
de senare jämfört med de tidiga årskohorterna, skulle kunna förklaras av skillnader i 
arbetsmarknadsläge och inte av att det de facto skett en progression i 
etableringsuppdraget.  Givet samma individegenskaper är det enklare att nå arbete i 
ett läge med låg istället för hög arbetslöshet. För att ta hänsyn till detta kontrollerar vi 
också för arbetslöshetsnivån i kommunen vid den tidpunkt då deltagaren startade sina 
etableringsinsatser.  
 
Positiva resultat kan även förklaras av skillnader i arbetsbelastning så att de individer 
som träffar en arbetsförmedlare med hög (låg) arbetsbelastning får färre (fler) möten 
(Liljeberg, L. och M. Söderström, 2017), vilket i sin tur kan leda till att de har svårare 
(lättare) att hitta ett arbete. Arbetsbelastningen kan också öka över tid, om man inte 
hinner anställa tillräckligt med många etableringshandläggare, i takt med ett ökande 
antal deltagare i etableringsuppdraget. Därför kontrollerar vi för antalet 
arbetssökanden som den arbetssökandes arbetsförmedlare hade på sin signatur vid 
inskrivningstillfället.8  
 
Det kan även vara så att det finns skillnader mellan arbetsförmedlingskontor som 
bidrar till att sannolikheten för utflöde till arbete ökar. Till exempel finns det vissa 
kontor som enbart är specialiserade på etableringsuppdraget och andra som är mer 
branschinriktade. Kontoren har också olika sätt att arbeta och organisera sig på. För 
att kontrollera för sådana skillnader inkluderar vi en dummyvariabel för varje kontor 
vi observerar, d v s vi inför kontorsfixa effekter i modellen. Vidare behöver vi 
kontrollera för att det kan finnas en viss selektion av arbetssökanden som skrivits in 

                                                           
7 Detta är en OLS (Ordinary Least Square) modell och liknande den som används i rapporterna av Andersson 
Joona m.fl. (2015 och 2016). Skillnaden är att vi i vår modell kontrollerar för både kontorsfixa och inskrivningsfixa 
effekter vilket innebär att vi kan konstanthålla för olika faktorer som varierar mellan olika 
arbetsförmedlingskontor samt för olika faktorer som varierar mellan olika inskrivningsmånader och som kan 
påverka våra utfallsvariabler.  
8 Varje anställd arbetsförmedlare har en unik femställig signatur som registreras i Arbetsförmedlingens datalager 
som gör att man kan följa vilka arbetsförmedlare den arbetssökande har träffat. 
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under en viss månad. Därför inkluderar vi en dummyvariabel för varje 
inskrivningsmånad.  
 
Det är viktigt att poängtera att de resultat som presenteras inte kan beskrivas som 
kausala orsakssamband eftersom det skulle krävas att personer som påbörjar 
etableringsåtgärder vid olika tidpunkter, givet de kontrollvariabler vi inkluderar, har 
exakt samma initiala förutsättningar att erhålla anställning eller påbörja utbildning. 
Trots detta är resultaten relevanta eftersom vi givet den detaljerade individinformation 
som vi har tillgång till, t ex skäl till asyl, tid sedan uppehållstillstånd, arbetslöshetsnivå 
på kommunnivå, ändå försöker närma oss den kausala effekten genom att 
konstanthålla för de observerbara faktorer vi har information om.   
 

3.1.1 Definition av utfall och kontrollvariabler 

Det huvudsakliga målet med etableringsuppdraget har varit att underlätta för 
deltagarna att börja arbeta eller studera. Det huvudsakliga utfallsmåttet definieras 
därmed som sannolikheten för att deltagaren varit i någon form av arbete, med eller 
utan stöd, eller påbörjat reguljär utbildning. Notera att detta mått inte kräver att 
personen ska vara i arbete vid den exakta mättidpunkten, t ex två år efter start av 
etableringsinsatser, utan att individen någon gång under denna tvåårsperiod ska ha 
haft arbete. Definitionen av utfall skiljer sig därmed från utvärderingen av Andersson 
Joona m.fl. (2016) där sysselsatt definieras som att personen enligt SCB varit sysselsatt 
i november för respektive år alternativt fått kontrolluppgift från arbetsgivare det året. 
Vi kommer också redovisa separata skattningar för arbete utan stöd, arbete med stöd 
och reguljär utbildning.9  
 
Vi har också definierat ett antal delmål som vi benämner intermediära utfall. De 
intermediära utfallen är tänkta att mäta i vilken mån deltagarna snabbt har fått 
möjlighet att påbörja program och insatser som kan antas föra dem närmare slutmålet 
om arbete och utbildning. Under antagandet att deltagarnas 
arbetsmarknadsetablering underlättas av att snabbt få tillgång till stöd och insatser har 
vi definierat följande intermediära utfall: sannolikheten att den arbetssökande i) inom 
ett, tre alternativt sex månader från start fått påbörja svenska för invandrare (Sfi), ii) 
inom ett alternativt tre månader från start fått påbörja samhällsorientering, iii) inom 
ett år från start fått påbörja förberedande utbildning eller arbetsmarknadsutbildning 
och iv) inom ett alternativt två år från start fått påbörja arbetspraktik.  
 
Utöver dessa intermediära utfallsmått studerar vi även antalet påbörjade aktiviteter i 
etableringsplanen under en given tidsperiod (en, tre, sex och tolv månader). Måttet är 
begränsat till att mäta i vilken omfattning följande sex aktiviteter finns med i 
etableringsplanen: Sfi, So, förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning, 
arbetspraktik och någon form av subventionerad anställning. Anledningen till att vi 
har valt att studera dessa aktiviteter är för att de är de viktigaste 
arbetsmarknadspolitiska insatserna i Arbetsförmedlingens verksamhet. Samtliga sex 
aktiviteter syftar till att stärka individernas förutsättningar att få och behålla ett arbete.  
 
Dessutom undersöker vi deltagarnas kontakt med arbetsförmedlare i form av hur 
snabbt och hur många möten de haft inom viss tid från start. Dessa mått inkluderar 

                                                           
9 Arbete utan stöd definieras som att arbetssökande avaktualiserats till osubventionerad anställning 
(avaktualiseringsorsak 1-3) alternativt står kvar i sökandekategori som indikerar osubventionerat arbete 
(sökandekategori 21, 22, 31 och 41). Arbete med stöd definieras som att arbetssökande påbörjat anställning med 
stöd eller fått anställning på Samhall (sökandekategori 33, 35-40, 42, 43, 46, 49, 51, 56, 58, 78 samt 
avaktualiseringsorsak 4). Reguljär utbildning definieras som att arbetssökande avkatualiserats till utbildning 
(sökandekategori 7). 
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följande utfall: sannolikheten att ha minst ett besök inom en månad, sannolikheten att 
ha minst två besök inom två månader, sannolikheten att ha minst tre besök inom tre 
månader, antal besök inom en månad, antal besök under inskrivningsmånad 1-3 och 
4-6, antal dagar från inskrivningsdag till att få ett första, andra och tredje besök samt 
antal dagar från inskrivningsdag till att få en första, andra och tredje kontakt med 
Arbetsförmedlingen. En kontakt med Arbetsförmedlingen inkluderar samtliga 
kontakter som skett via besök, telefon, epost, post eller internet. 
 
Då de intermediära utfallen huvudsakligen mäter hur snabbt de arbetssökande fått 
påbörja olika insatser ska de snarare ses som mått på progression i 
etableringsuppdraget än progression för den arbetssökande. De kan även ses som 
komplement till våra huvudsakliga utfallsmått som grundar sig på sannolikheten för 
utflöde till arbete. Om vi tror att en ökad sannolikhet för utflöde till arbete drivs av 
tidsskillnader i arbetsmarknadsläge trots att vi försökt kontrollera för detta så är det 
troligt att de intermediära utfallen som antal aktiviteter och besök inte påverkas av 
konjunkturella förändringar på arbetsmarknaden i lika hög grad. För att i möjligaste 
mån jämföra personer med likvärdiga förutsättningar kontrollerar vi för ett stort antal 
kontrollvariabler. De variabler som inte är helt självförklarande, som t ex kön och 
ålder, beskrivs i Tabell 2 nedan:  
 
Tabell 2: Definition av kontrollvariabler 

Variabelnamn Beskrivning 

Arbetslöshet i kommun Arbetslöshetsnivå i kommun vid tidpunkt då den arbetssökande startar 
etableringsinsatser 

Arbetssökande/signatur Antal arbetssökande som den arbetssökandes arbetsförmedlare hade på 
sin signatur vid inskrivningstillfället. 

Asylskäl Kontrollerar för kategorierna: ”Anhöriginvandrare”, ”Kvotflyktingar”, 
”Asyl anläggningsboende”, ”Asyl eget boende” och ”Ej 
kommunmottagna”  

Tid uppehållstillstånd Tid sedan den arbetssökande fick uppehållstillstånd 

Hinder Anger om den arbetssökande skrivs in i sökandekategori 14 (förhindrad 
att börja arbeta) 

Avbrott 
 

Information om den arbetssökande haft avbrott under sina 
etableringsinsatser. Uppdelad i kategorierna: ”Inga avbrott”, ”Först 
avbrott men inga avbrott därefter”, ”Först bifall och sedan avbrott i 
omgångar” samt ”Först avbrott och sedan bifall och avbrott i omgångar” 

Anläggningsboende Anger om den arbetssökande någon gång bott på anläggningsboende. 

Utbildning Anger om den arbetssökande har högst en förberedande utbildning, en 
gymnasieutbildning eller en eftergymnasial utbildning 

Kontor Anger det kontor den arbetssökande skrivs in vid 

Inskrivningsmånad Anger den månad den arbetssökande skrivs in under 

 
I nästa avsnitt redovisas deskriptiv data för samtliga utfall och kontrollvariabler 
uppdelat på de olika årskohorterna.  
 
 

4 Data och beskrivande statistik 

Denna rapport baseras på data från Arbetsförmedlingens datalager för personer som 
påbörjat etableringsinsatser på Arbetsförmedlingen under perioden 1 december 2010 
till 31 december 2016. Vi har tagit bort personer som finns med i data men som direkt 
fått avslag och sedan lämnat samt personer som aldrig fått bifall på att starta i 
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etableringsinsatser. Vi har även exkluderat individer som saknat information i de 
variabler som används i analysen.10      
 
I Tabell 3 visas bakgrundsegenskaper för totalt 109 200 individer som deltagit i 
etableringsuppdraget uppdelat på de sex årskohorter som används i analysen. 
Motsvarande tabeller uppdelade på kön finns redovisade i appendix. Antalet personer 
som startat etableringsaktiviteter har ökat för varje år medan andelen kvinnor 
minskat. Medan den genomsnittliga åldern för deltagarna inte förändrats så mycket 
har stora förändringar skett vad gäller födelseregion. Av deltagarna som påbörjade 
etableringsinsatser under 2011, kom hälften av deltagarna från Östafrika och 20 
procent från Västasien. För år 2016 hade dessa andelar kastats om och över 70 procent 
av deltagarna var födda i Västasien, där Syrien ingår. Även vad gäller asylskäl har 
förändringar skett över tiden. För samtliga år utom ett har majoriteten av nya deltagare 
fått uppehållstillstånd på grund av asyl och flyttat till eget boende (EBO). Andelen som 
tillhör denna grupp har ökat över tid, medan motsatt utveckling har skett för gruppen 
som fått uppehållstillstånd på grund av asyl och varit boende på anläggningsboende. 
Andelen anhöriginvandrare har ökat över tiden medan andelen kvotflyktingar 
minskat.    
 
Tabell 3: Genomsnittliga bakgrundsegenskaper per årskohort 

Kohort 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

Antal deltagare 6 038 8 264 15 689 20 629 25 067 33 513 

Andel kvinnor 0,48 0,47 0,46 0,38 0,41 0,39 

Ålder 33,3 33,9 34,9 35,0 34,1 33,7 

Födelseland: 
      

- Övriga 0,15 0,11 0,08 0,06 0,06 0,05 

- Östafrika 0,49 0,34 0,28 0,18 0,26 0,18 

- Södra Asien 0,16 0,21 0,12 0,08 0,06 0,04 

- Västasien 0,20 0,34 0,51 0,68 0,64 0,73 

Asylskäl 
      

- Ej kommunplacerad 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 

- Kvotflykting 0,11 0,08 0,05 0,05 0,04 0,03 

- Asyl, anläggningsboende 0,39 0,31 0,16 0,09 0,08 0,20 

- Asyl, eget boende 0,40 0,50 0,64 0,72 0,68 0,62 

- Anhöriginvandrare 0,08 0,09 0,13 0,14 0,19 0,14 

Utbildning 
      

Andel utb. 1 0,63 0,61 0,53 0,45 0,49 0,47 

Andel utb. 2 0,20 0,20 0,20 0,22 0,22 0,22 

Andel utb. 3 0,17 0,20 0,26 0,33 0,29 0,31 

Andel någonsin ABO* 
   

0,09 0,29 0,32 

Arbetslöshet i kommun 0,095 0,098 0,098 0,096 0,095 0,090 

Avbrott: 
      

- Inga avbrott 0,92 0,91 0,90 0,90 0,93 0,98 

                                                           
10 Av det ursprungliga urvalet på 112 354 individer, saknas information om handläggarens arbetsbelastning för 86 
individer, om födelseår för 2 individer och datum för uppehållstillstånd för 3 048 individer. Dessutom tar vi bort 
18 individer som startat etableringsinsatser innan de fått uppehållstillstånd. Detta leder till ett slutligt urval på 
individer 109 200.  
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- Först avbrott och inga därefter 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

- Först bifall och sen avbrott i omgångar 0,07 0,08 0,09 0,09 0,06 0,01 

- Först avbrott sedan bifall/avbrott 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tid uppehållstillstånd 96 83 78 94 138 145 

Hinder 0,070 0,088 0,087 0,069 0,077 0,073 

Sökande per signatur 47 43 45 67 72 62 

*Denna information finns ej för 2011-2013 

Den genomsnittliga arbetslöshetsnivån i kommunerna har legat någorlunda stilla 
under perioden, dock har en minskning skett från 2013 och framåt. Notera att detta 
mått inte behöver ligga i nivå med den genomsnittliga arbetslösheten i hela landet då 
varje kommun här får en relativ vikt som beror på antalet deltagare som påbörjat 
etableringsinsatser i just denna kommun. Vad gäller tid från uppehållstillstånd till start 
av etableringsinsatser ser vi en markant ökning mellan 2014 och 2015, vilket 
förmodligen till stor del kan förklaras av den nya regeln att etableringsinsatser inte 
längre kunde påbörjas förrän personen kommunplacerats. Under de tre första åren låg 
antalet arbetssökande per arbetsförmedlare relativt stilla kring 43-47 arbetssökande. 
Under de senare åren ökade antalet sökande per arbetsförmedlare till mellan 62-72. 
 
Sammantaget visar den deskriptiva statistiken att sammansättningen av nya deltagare 
i etableringsuppdraget varierat mycket över tiden. Då faktorer som kön, födelseland, 
utbildning, asylskäl m.m. kan ha stor betydelse för chansen till arbete och utbildning 
är det viktigt att kontrollera för detta i en jämförande analys över tiden.  
 
Hur stor variation finns mellan årskohorterna vad gäller utfall till arbete och utbildning 
och tillgång till stöd och insatser? I Tabell 4 visas genomsnittsvärden i de 
utfallsvariabler som definierats i föregående avsnitt. Det aggregerade måttet för arbete 
och utbildning visar att tolv procent av deltagarna som startade 2011 hade haft någon 
form av arbete eller reguljär utbildning inom ett år, och 28 procent inom två år. Dessa 
andelar ökar för senare årskohorter och för de som startade etableringsinsatser under 
2014 var motsvarande mått 17 och 37 procent. När vi studerar utvecklingen för 
underkategorierna ser vi att den positiva utvecklingen drivs av en ökad andel som får 
arbete med stöd medan andelen som får arbete utan stöd till och med är något lägre. 
Det är väldigt få, i princip inga, som inom etableringstiden avaktualiseras till reguljära 
studier (utbildning inom ett och två år i Tabell 4). Däremot anvisas en hel del av 
deltagarna med kort utbildning till kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller 
gymnasial nivå alternativt motsvarande utbildning inom folkhögskola. Sådana 
utbildningsinsatser klassas som förberedande utbildningar.  
 
Tabell 4 visar att det är en relativt stor andelen som påbörjat en förberedande 
utbildning inom ett år. Dock har denna andel minskat något över tid. Cirka 79 procent 
av deltagarna i årskohort 2011 hade påbörjat en förberedande utbildning inom ett år. 
Motsvarande siffra för årskohort 2015 var 71 procent. Ungefär fyra och fem procent av 
deltagarna i årskohort 2011 respektive 2015 har påbörjat en arbetsmarknadsutbildning 
inom ett år. Andel av deltagarna som fått en arbetspraktik inom ett och två år verkar 
också ha minskat över tid. Bland deltagarna i årskohort 2011 hade cirka 34 procent en 
arbetspraktik inom två år medan motsvarande siffra bland deltagarna i årskohort 2014 
är 26 procent. Antalet aktiviteter som deltagarna har i genomsnitt i sin etableringsplan 
verkar också ha minskat något för de senare årskohorterna. I genomsnitt har 
deltagarna i årskohort 2015 cirka en aktivitet inom en månad, 1,6 aktiviteter inom tre 
månader, 1,85 aktiviteter inom sex månader och 2,3 aktiviteter inom ett år. 
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Den deskriptiva statistik som redovisas för ovannämnda utfallsmått skulle kunna 
drivas och förklaras av externa faktorer som Arbetsförmedlingen inte kan styra över. 
Sådana faktorer skulle t ex kunna vara att utbudet av insatser som kommunen ansvarar 
för inte finns i lika stor utsträckning som den tillgängliga efterfrågan eller att antalet 
som börjar arbeta drivs av ett förbättrat arbetsmarknadsläge för nyanlända. Därför 
finns det ett värde av att studera om det finns en progression i kontakten mellan 
arbetssökanden och arbetsförmedlare.  
 
Tabell 4 visar att det genomsnittliga antalet besök per deltagare har minskat över tid. 
I genomsnitt hade varje deltagare i årskohort 2011 cirka 2,7 besök under den första 
månaden som inskriven vilket kan jämföras med 2,2 besök för årskohorten 2016. Ett 
liknande mönster framträder för antalet möten under de tre första månaderna. 
Däremot har sannolikheten för att få ett, två och tre besök inom en, två respektive tre 
månader ökat för de senare årskohorterna. Den genomsnittliga tiden till att få det 
första, andra och tredje besöket eller kontakten har också minskat för de senare 
årskohorterna. Detta kan tolkas som att arbetsförmedlarna under senare år lyckats ge 
minst ett möte per månad till fler deltagare och kortat ner tiden till dessa möten, 
snarare än att ge fler möten till en mindre grupp deltagare. Den deskriptiva statistiken 
gällande besök och kontakter indikerar att Arbetsförmedlingen blivit mer effektiv i sitt 
arbetssätt. I nästa avsnitt studeras om dessa mönster kvarstår när vi kontrollerar för 
andra observerbara faktorer.  
 
Tabell 4: Genomsnittsvärden i utfallsvariabler, uppdelat på årskohorter 

Kohort 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

Arbete och utbildning inom ett år 

Arbete eller utbildning 0,12 0,15 0,16 0,17 0,16 
 

Arbete utan stöd 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 
 

Arbete med stöd 0,09 0,12 0,14 0,15 0,15 
 

Utbildning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Arbete och utbildning inom två år 

Arbete eller utbildning 0,28 0,32 0,34 0,37 
  

Arbete utan stöd 0,08 0,07 0,06 0,07 
  

Arbete med stöd 0,23 0,27 0,30 0,33 
  

Utbildning 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

Intermediära utfall 

Sfi<1mån 0,46 0,44 0,39 0,37 0,44 0,39 

Sfi<3mån 0,71 0,71 0,67 0,66 0,69 0,62 

Sfi<6mån 0,79 0,78 0,74 0,74 0,76 
 

So<1mån 0,14 0,13 0,12 0,13 0,16 0,14 

So<3mån 0,27 0,26 0,25 0,25 0,29 0,30 

FUB<1år 0,79 0,78 0,72 0,72 0,71 
 

AMU<1år 0,04 0,10 0,07 0,05 0,05 
 

Praktik<1år 0,19 0,16 0,13 0,12 0,14 
 

Praktik<2år 0,34 0,27 0,25 0,26 
  

Antal aktiviteter (max 6) 

Akt<1m 1,10 1,04 0,93 0,92 1,04 0,96 

Akt<3m 1,71 1,70 1,60 1,58 1,64 1,58 
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Akt<6m 1,95 1,95 1,84 1,81 1,85 
 

Akt<12m 2,49 2,46 2,31 2,27 2,30 
 

Besök och kontakter 

Besök<1m 0,85 0,89 0,91 0,91 0,92 0,94 

Besök<2m 0,81 0,87 0,89 0,86 0,83 0,83 

Besök<3m 0,87 0,94 0,95 0,93 0,91 0,91 

Antal<1m 2,70 2,69 2,49 2,23 2,16 2,25 

Antal1-3 5,35 5,78 5,56 4,85 4,37 4,36 

Antal4-6 3,02 4,01 3,82 3,04 2,79 
 

Besök1 10,12 9,26 8,93 8,37 6,38 5,56 

Besök2 47,43 37,05 32,54 34,85 36,07 33,84 

Besök3 89,87 66,86 60,93 66,24 71,02 66,80 

Kontakt1 9,54 8,51 8,29 7,93 5,88 5,07 

Kontakt2 39,54 30,34 27,19 28,70 29,69 27,70 

Kontakt3 72,89 52,29 48,53 52,50 56,34 53,32 

Antal individer 6 038 8 264 15 689 20 629 25 067 33 513 

Not: Akt<1m, Akt<3m, Akt<6m och Akt<12m är antalet aktiviteter inom en, tre, sex respektive tolv månader. Besök<1m, 

Besök<2m och Besök<3m är andelen som haft ett besök inom en, två respektive tre månader. Antal<1m, Antal1-3 och 

Antal4-6 är antalet besök under månad ett, månad ett till och med tre respektive under månad fyra till och med sex som 

inskriven. Besök1, Besök2 och Besök3 är tid i antal dagar från inskrivningstillfället till att få det första, andra och tredje 

besöket. Kontakt1, Kontakt2 och Kontakt3 är tid i antal dagar från inskrivningstillfället till att få den första, andra och 

tredje kontakten med Arbetsförmedlingen (via besök, epost, telefon, post eller internet). 

 
 

5 Resultat 

Nedan presenteras resultat från linjära sannolikhetsmodeller där sannolikheten att 
deltagarna nått ett utfall, t ex fått ett arbete inom ett år, skattas för de olika 
årskohorterna. Årskohorten 2011 är referensgrupp, d v s den grupp som resultatet för 
de senare kohorterna jämförs emot. I det första avsnittet undersöks skillnader mellan 
årskohorterna vad gäller utflöde till arbete och utbildning, medan det andra avsnittet 
undersöker skillnader i intermediära utfall. Det tredje avsnittet fokuserar på skillnader 
mellan kvinnor och män och hur dessa skillnader utvecklat sig över tiden. För utfall 
som mäts med längre uppföljningstid, som t ex sannolikheten att ha haft arbete eller 
utbildning två år efter start av aktiviteter, sker uppföljningen fram till och med 
årskohorten 2014. För utfall med kortare uppföljningstid, som t ex sannolikheten att 
ha påbörjat Sfi inom tre månader, kan uppföljning göras ända fram till årskohorten 
2016. 
 
I samtliga skattningar konstanthålls för ett stort antal bakgrundsegenskaper som kön, 
utbildning, asylskäl, tid från uppehållstillstånd och arbetslöshetsnivå i kommunen där 
etableringsaktiviteterna startas. På så vis jämför vi sannolikheten att få ett arbete, att 
snabbt få kontakt med arbetsförmedlare o s v för personer med liknande 
förutsättningar men som skrivits in i etableringsuppdraget vid olika tidpunkter. Vi kan 
dock inte utesluta att skillnader över tiden drivs av andra, för oss icke-observerbara 
faktorer, vilket gör att de redovisade resultaten inte ska tolkas som kausala 
orsakssamband. En positiv utveckling över tiden ska därför ses som en indikation 
snarare än som bevis för progression inom etableringsuppdraget.   
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5.1 Arbete och utbildning 

Tabell 5 visar sannolikheten att deltagare i etableringsuppdraget har varit i någon form 
av anställning alternativt reguljär utbildning inom två år från start. De skattade 
koefficienterna, illustreras även i Figur 1, anger skillnaden i sannolikhet för var och en 
av årskohorterna 2012-2014 jämfört med årskohort 2011. I kolumn 1 redovisas att 
sannolikheten för det aggregerade utfallsmåttet, att ha haft någon form av arbete eller 
reguljär utbildning, är signifikant högre för individer som påbörjat 
etableringsaktiviteter under åren 2012-2014 jämfört med de som påbörjade under 
etableringsreformens första år 2011. Till exempel hade individer i årskohorten för 2012 
och 2013 1,6 respektive 2,5 procentenheters högre sannolikhet att ha haft arbete eller 
utbildning jämfört med årskohorten 2011. Individer i årskohorten 2014 hade på 
motsvarande sätt 2,9 procentenheters högre sannolikhet jämfört med årskohorten 
2011. I relation till referensvärdet på 28 procent som anger den genomsnittliga nivån i 
utfallsvariabeln för årskohorten 2011 motsvarar detta ca 10 procents högre sannolikhet 
för de som påbörjade etableringsinsatser under 2014.  
 
Resultaten i kolumn 2-4 visar motsvarande sannolikheter separat för arbete utan stöd, 
arbete med stöd samt reguljär utbildning. Resultaten visar en motsatt utveckling för 
arbete utan stöd och med stöd. Sannolikheten att individen har haft arbete utan stöd 
har blivit lägre för senare kohorter medan sannolikheten för arbete med stöd har blivit 
högre. Den positiva utvecklingen i det aggregerade utfallsmåttet kommer utav att den 
positiva utvecklingen för arbete med stöd överväger den negativa utvecklingen i arbete 
utan stöd. För sannolikheten att ha varit i reguljär utbildning ser vi däremot inga 
skillnader mellan årskohorterna. 
 
Tabell 5: Andel i anställning eller utbildning inom två år - årsjämförelser 

 (1) (2) (3) (4) 

 Arbete eller utbildning Arbete utan stöd Arbete med stöd Utbildning 

     
Kohort 2012 0.016** -0.010* 0.017** 0.000 
 (0.007) (0.005) (0.007) (0.001) 
Kohort 2013 0.025** -0.023*** 0.036*** 0.001 
 (0.010) (0.006) (0.009) (0.001) 
Kohort 2014 0.029** -0.012* 0.035*** 0.001 
 (0.011) (0.006) (0.011) (0.001) 
Kvinna -0.208*** -0.028*** -0.198*** -0.001* 
 (0.006) (0.003) (0.007) (0.000) 
     
Referens 0,28 0,08 0,23 0,00 
Observationer 50,620 50,620 50,620 50,620 
R2 0.223 0.064 0.195 0.026 
Adj R2 0.217 0.0574 0.190 0.0191 

Not: Utfallsvariablerna är sannolikheten att ha ett arbete eller utbildning; arbete utan stöd; arbete med stöd och 

utbildning inom två år. Referensen refererar till genomsnittliga nivåer i utfallsvariabeln för individerna i årskohort 2011. 

Robusta standard fel i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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Figur 1: Skattningar för utfall till arbete och utbildning inom två år 

 
 
 
Resultaten i Tabell 5 visar också en negativ och signifikant koefficient för variabeln 
Kvinna. För det aggregerade måttet som redovisas i kolumn 1 visas att kvinnor i 
genomsnitt har 21 procentenheter lägre chans att vara i någon form av arbete eller 
utbildning. Motsvarande skattningar i kolumn 2 och 3 visar att kvinnor har signifikant 
lägre chans att vara både i anställningar med och utan stöd men att den stora 
skillnaden finns i anställningar med stöd. Vad gäller utbildning i kolumn 4 finns väldigt 
små skillnader mellan kvinnor och män.  
 
Möjligheten att följa senare kohorter avgörs av vald uppföljningslängd. Ett sätt att 
inkludera även deltagare som påbörjade etableringsaktiviteter under 2015 är att följa 
upp utfall efter ett år. Tabell 6 nedan visar samma skattningar som i Tabell 5 men med 
endast ett års uppföljningstid.  
 
Tabell 6: Andel i anställning eller utbildning inom ett år  
 (1) (2) (3) (4) 

 Arbete eller utbildning Arbete utan stöd Arbete med stöd Utbildning 

     
Kohort 2012 0.018** 0.003 0.017** -0.000 
 (0.007) (0.003) (0.007) (0.000) 
Kohort 2013 0.024*** -0.003 0.028*** -0.000 
 (0.007) (0.003) (0.007) (0.000) 
Kohort 2014 0.024*** -0.004 0.029*** -0.000 
 (0.008) (0.003) (0.007) (0.000) 
Kohort 2015 0.045*** 0.005 0.045*** -0.000 
 (0.008) (0.004) (0.007) (0.000) 
Kvinna -0.110*** -0.009*** -0.105*** -0.000*** 
 (0.007) (0.001) (0.006) (0.000) 
     
Referens 0,12 0,03 0,09 0,00 
Observationer 75,687 75,687 75,687 75,687 
R2 0.175 0.042 0.155 0.014 
Adj R2 0.171 0.0371 0.151 0.00958 

Not: Utfallsvariablerna är sannolikheten att ha ett arbete eller utbildning; arbete utan stöd; arbete med stöd och 

utbildning inom ett år. Referensen refererar till genomsnittliga nivåer i utfallsvariabeln för individerna i årskohort 2011. 

Robusta standard fel i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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Figur 2: Skattningar för utfall till arbete och utbildning inom ett år 

 
 
Resultaten som presenteras i Tabell 6 och illustreras i Figur 2 för ett års uppföljningstid 
visar samma positiva trend som den tvååriga uppföljningen i Tabell 5. Sannolikheten 
att vara i arbete eller utbildning är signifikant större under åren 2012-2015 jämfört 
med den första kohorten. Vi ser dessutom ett betydligt högre koefficientestimat för 
individer som startat i etableringsuppdraget under 2015. Dessa har 4,5 procentenheter 
högre chans att vara i någon form av anställning eller utbildning jämfört med den 
första kohorten. Separata skattningar visar att estimatet för 2015 är signifikant högre 
jämfört med estimaten för alla tidigare kohorter.11  Den ettåriga uppföljningen visar 
inte på några signifikanta skillnader mellan kohorterna vad gäller sannolikheten att ha 
haft arbete utan stöd.  
 
Andelen som inom två år har haft någon form av arbete eller reguljär utbildning är 
relativt låg för individer som deltagit i etableringsuppdraget. Tabell 4 och referensen i 
Tabell 5 visar att denna andel är cirka 28 procent för individerna i årskohort 2011. 
Detta gör det relevant att även studera utvecklingen i vad vi kallar intermediära utfall, 
d v s utfall som kan tänkas viktiga för att individen steg för steg ska närma sig en 
anställning.  
 

5.2 Intermediära utfall 

I detta avsnitt redovisas skillnader mellan årskohorterna vad gäller deltagande i 
aktiviteter samt kontakt med arbetsförmedlare. 
 

5.2.1 Svenska för invandrare och samhällsorientering 

Två viktiga delar i etableringsprocessen är Svenska för invandrare (Sfi) och 
samhällsorientering (So). Dessa två insatser tillhandahålls av kommunerna och utgör 
en betydande del av etableringsplanen i det första skedet. För att snabba på 

                                                           
11 Redovisas inte här men finns på begäran. 
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etableringsprocessen är det viktigt att individer snabbt kommer igång med att lära sig 
svenska och får kunskaper om hur det svenska samhället fungerar.  
 
Tabell 7 och Figur 3 visar sannolikheten att individen fått tillgång till Svenska för 
invandrare (Sfi) respektive Samhällsorientering (S0) en, tre och sex månader efter att 
de påbörjat etableringsaktiviteter. Resultaten som redovisas för Sfi i kolumn 1-3 visar 
att sannolikheten att tidigt få påbörja Sfi har blivit lägre för de senare årskohorterna 
jämfört med årskohorten 2011.12 För samhällsorientering finns dock inga signifikanta 
skillnader mellan årskohorterna.13 Däremot ser vi ett signifikant negativt 
koefficientestimat för Kvinna både vad gäller Sfi och So. Sannolikheten att få påbörja 
Sfi inom 1, 3 och 6 månader samt So inom 1 och 3 månader är alltså betydligt lägre för 
kvinnor än för män.       
 
 
Tabell 7: Start av Sfi och samhällsorientering 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

 Sfi<1m Sfi<3m Sfi<6m So<1m So<3m 

      
Kohort 2012 -0.006 0.004 0.003 -0.004 -0.008 
 (0.017) (0.013) (0.009) (0.015) (0.019) 
Kohort 2013 -0.059*** -0.040*** -0.043*** -0.018 -0.018 
 (0.018) (0.015) (0.013) (0.017) (0.025) 
Kohort 2014 -0.100*** -0.054*** -0.055*** -0.014 -0.016 
 (0.022) (0.019) (0.015) (0.017) (0.026) 
Kohort 2015 -0.057** -0.037* -0.044*** 0.022 0.036 
 (0.028) (0.020) (0.015) (0.021) (0.031) 
Kohort 2016 -0.114*** -0.112***  0.004 0.028 
 (0.030) (0.021)  (0.020) (0.030) 
Kvinna -0.041*** -0.066*** -0.060*** -0.015*** -0.026*** 
 (0.005) (0.006) (0.006) (0.004) (0.005) 
      
Referens 0,46 0,71 0,79 0,14 0,27 
Observationer 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200 
R2 0.134 0.106 0.100 0.077 0.104 
Adj R2 0.132 0.103 0.0967 0.0735 0.102 

Not: Utfallsvariablerna i kolumn 1-3 är sannolikheten för att ha Sfi inom 1, 3 och 6 månader. Utfallsvariablerna i kolumn 

4-5 är sannolikheten att So inom 1 och 3 månader. Referensen refererar till genomsnittliga nivåer i utfallsvariabeln för 

individerna i årskohort 2011. Robusta standard fel i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 
  

                                                           
12 Notera att vi exkluderar Sfi<6mån för årskohorten 2016 då data inte möjliggör 6 månaders uppföljning för de 
som kom in i slutet på 2016. 
13 Det har under mätperioden funnits problem med att information om individen deltar i samhällsorientering via 
kommunen inte alltid har registrerats i Arbetsförmedlingens register. 
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Figur 3: Skattningar för start av Sfi och samhällsorientering 

 
 
En delförklaring till att en lägre andel av deltagarna snabbt fått påbörja Sfi är att 
kommunerna inte har kunnat möta den ökande efterfrågan som kommit av det stora 
inflödet av nya deltagare i etableringsuppdraget (SOU, 2013; Skolverket, 2017). Nästan 
varannan kommun uppgav i början av 2017 att de hade omfattande kötider till Sfi. Den 
största orsaken till köerna är bristen på Sfi-lärare (Skolverket, 2017).  
 
När det gäller samhällsorienteringen, kan det vara så att Arbetsförmedlingens statistik 
underskattar antalet deltagare (Länsstyrelsen, 2014). Troligen är det så att information 
om att individen deltar i samhällsorientering inte alltid registreras i 
Arbetsförmedlingens register. Den 1 maj 2013 utökades målgruppen genom lag 
(2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Den utökade 
efterfrågan i kombination med bristande i rutiner skulle kunna ha bidragit till vad 
Länsstyrelsen (2014) menar onödigt långa väntetider och dålig uppföljning av närvaro 
i samhällsorientering. 
 

5.2.2 Utbildning och arbetspraktik 

Möjligheten att ta del av en utbildning och arbetspraktik är viktiga steg mot att senare 
ta steget till en anställning. I Tabell 8 nedan redovisas sannolikheten att individer som 
startat etableringsaktiviteter inom ett år fått ta del av förberedande utbildning eller 
arbetsmarknadsutbildning samt inom ett respektive två år startat arbetspraktik.  
 
Resultaten i kolumn 1 för sannolikheten att ha påbörjat förberedande utbildning (FUB) 
inom ett år visar en negativ utveckling där t ex de som påbörjat etableringsaktiviteter 
under 2015 hade 7,1 procentenheters lägre chans att ha påbörjat FUB inom ett år 
jämfört med årskohorten 2011. Vad gäller motsvarande skattningar för 
arbetsmarknadsutbildning ser vi positiva estimat för årskohorterna 2012 och 2013 
men inga skillnader för årskohorterna 2014 och 2015. Resultaten i kolumn 3 och 4 visar 
sannolikheten att individen påbörjat arbetspraktik inom ett respektive två år. För båda 
uppföljningslängderna ser vi att individer i de senare kohorterna har signifikant lägre 
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chans att ha deltagit i arbetspraktik jämfört med årskohort 2011. I Figur 4 illustreras 
dessa skattningar för respektive årskohort, med årskohort 2011 som referens. 
 
Tabell 8: Start av förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning och 
arbetspraktik 
 (1) (2) (3) (4) 

 FUB<1år AUB<1år PRAKTIK<1år PRAKTIK<2år 

     
Kohort 2012 -0.003 0.060*** -0.047*** -0.083*** 
 (0.013) (0.010) (0.011) (0.012) 
Kohort 2013 -0.046** 0.031*** -0.083*** -0.119*** 
 (0.018) (0.007) (0.012) (0.016) 
Kohort 2014 -0.054*** 0.010 -0.104*** -0.127*** 
 (0.019) (0.007) (0.012) (0.016) 
Kohort 2015 -0.071*** 0.008 -0.076*** -0.117*** 
 (0.018) (0.007) (0.013) (0.017) 
Kvinna -0.082*** -0.038*** -0.057*** -0.074*** 
 (0.006) (0.003) (0.004) (0.006) 
     
Referens 0,79 0,04 0,19 0,34 
Observationer 75,687 75,687 75,687 75,687 
R2 0.152 0.046 0.056 0.066 
Adj R2 0.148 0.0413 0.0516 0.0613 

Not: Utfallsvariablerna i kolumn 1-3 är sannolikheten för att ha en förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning, 

arbetspraktik inom ett år. Utfallsvariabeln i kolumn 4 är sannolikheten att ha en arbetspraktik inom två år. Referensen 

refererar till genomsnittliga nivåer i utfallsvariabeln för individerna i årskohort 2011. Robusta standard fel i parentes, *** 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 
Figur 4: Skattningar för start av förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning 
och arbetspraktik 

 
 
 
Resultat avseende könsskillnader visar att kvinnor har 8,2 procentenheters lägre 
sannolikhet att få FUB inom ett år, 3,8 procentenheters lägre sannolikhet att få AUB 
inom ett år och 7,4 procentenheters lägre sannolikhet att få arbetspraktik inom två år. 
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Observera att detta är genomsnittliga skillnader mellan kvinnor och män för samtliga 
årskohorter. 
 
Ett genomgående mönster i samtliga resultat som redovisats ovan är att kvinnor 
systematiskt har lägre chans att komma ut i arbete och tidigt få ta del av insatser som 
kan påskynda och öka chansen till anställning.   
 

5.2.3 Antal aktiviteter 

Ett annat sätt att mäta progression mot arbetsmarknaden är att studera om antalet 
aktiviteter man haft i etableringsplanen under en given tidsperiod har ökat över tid. I 
Tabell 9 redovisas antalet påbörjade aktiviteter inom en, tre, sex och tolv månader. Här 
begränsar vi oss till att studera om följande sex aktiviteter finns med i 
etableringsplanen: Sfi, So, förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning, 
arbetspraktik och någon form av subventionerad anställning. I genomsnitt har 
individerna i vår referensgrupp d v s årskohort 2011 haft cirka 1,10 aktiviteter under 
den första månaden. Antalet aktiviteter som referensgruppen haft under de första tre, 
sex och tolv månaderna som inskriven är 1,71; 1,95 respektive 2,49. Jämför man antalet 
aktiveter som referensgruppen haft ser vi att de senare kohorterna haft något färre 
aktiviteter oavsett tidshorisont. Detta illustreras i Figur 5. Dock ser vi inga skillnader i 
antalet aktiviteter om man bara jämför årskohort 2012 med 2011. Den största 
skillnaden i antalet aktiviteter jämfört med årskohort 2011 finns bland individer som 
skrevs in i etableringsuppdraget 2014. Dessa individer har i genomsnitt 0,19 färre 
aktiviteter under den första månaden jämfört med individer i årskohort 2011. Även när 
man studerar antalet aktiviteter som sker under det första året som inskriven ser vi att 
individerna i årskohort 2014 har cirka 0,27 färre aktiviteter jämfört med årskohort 
2011. Vi ser också att koefficienten för variabeln Kvinna är negativt signifikant oavsett 
vilken utfallsvariabel vi studerar. Detta innebär att kvinnor i genomsnitt har haft färre 
antal aktiviteter än män. 
 
Tabell 9: Antal aktiviteter inom 1, 3, 6 och 12 månader 
 (1) (2) (3) (4) 

 Akt<1m Akt<3m Akt<6m Akt<12m 

     
Kohort 2012 -0.029 0.004 0.007 -0.033 
 (0.025) (0.025) (0.026) (0.030) 
Kohort 2013 -0.133*** -0.097*** -0.113*** -0.183*** 
 (0.028) (0.035) (0.035) (0.040) 
Kohort 2014 -0.185*** -0.152*** -0.183*** -0.267*** 
 (0.031) (0.041) (0.041) (0.045) 
Kohort 2015 -0.063* -0.064 -0.118*** -0.208*** 
 (0.032) (0.042) (0.041) (0.045) 
Kohort 2016 -0.131*** -0.125***   
 (0.034) (0.039)   
Kvinna -0.181*** -0.273*** -0.305*** -0.350*** 
 (0.012) (0.014) (0.012) (0.012) 
     
Referens  1,10 1,71 1,95 2,49 
Observationer 109,200 109,200 75,687 75,687 
R2 0.101 0.126 0.123 0.138 
Adj R2 0.0980 0.123 0.119 0.134 

Not: Utfallsvariablerna i kolumn 1, 2, 3 och 4 visar antalet aktiviteter inom 1, 3, 6 respektive 12 månader. Man kan som 

högst ha följande fem aktiviteter inom en given tidsperiod: Sfi, förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning, 

arbetspraktik och subventionerad anställning. Referensen anger det genomsnittliga antalet aktiviteter som individerna i 

årskohort 2011 haft. Robusta standard fel i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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Figur 5: Skattningar för antal aktiviteter inom 1, 3, 6 och 12 månader 

 
 

5.2.4 Kontakt med arbetsförmedlare 

Kontakten med arbetsförmedlaren är en viktig del av etableringsuppdraget. Möten 
mellan arbetssökande och arbetsförmedlare är ofta helt avgörande för att den 
arbetssökande ska kunna få effektiv hjälp. Det är särskilt viktigt att arbetssökanden får 
ett sådant möte tidigt i arbetslöshetsperioden (Liljeberg och Sibbmark, 2011). Tabell 
10 undersöker om progression i etableringsuppdraget kan förklaras av att individer 
haft fler personliga besök på Arbetsförmedlingen. Ett personligt besök som registreras 
i Arbetsförmedlingens administrativa informationssystem (AIS) skulle kunna vara en 
viktig indikator för att det skett ett kvalitativt möte mellan arbetsförmedlare och 
arbetssökanden. I genomsnitt har cirka 85 procent av de inskrivna 2011 haft minst ett 
möte under den första månaden som inskriven. De som haft ett möte har i genomsnitt 
haft 2,7 möten den första månaden. Cirka 81 procent har haft minst två möten under 
de första två månaderna och cirka 87 procent har haft minst tre möten under de första 
tre månaderna. De som haft minst ett möte har i genomsnitt haft 5,35 och 3,02 möten 
under inskrivningsmånaderna ett till och med tre respektive fyra till och med sex. 
 
De första tre kolumnerna i Tabell 10 undersöker om sannolikheten för att få minst ett, 
två eller tre besök inom en, två respektive tre månader har ökat för respektive 
årskohort. Jämfört med individerna som skrevs in i etableringsuppdraget 2011 ser vi 
att de som skrevs in i någon av de senare kohorterna har cirka 2,1 till 4,3 
procentenheters högre sannolikhet att få minst ett besök på Arbetsförmedlingen inom 
en månad. Sannolikheten att få minst ett besök inom en månad är som störst för 
årskohorterna 2012 och 2016. Jämfört med vår referens på 85 procent innebär en 
ökning med 4 procentenheter att andelen som haft minst ett besök under den första 
månaden som inskriven har ökat till cirka 89 procent. Detta är en effekt som vi ser 
givet att vi konstanthåller för andra observerbara faktorer.  
 
I Tabell 10, kolumn 2-3, ser vi också en högre sannolikhet för att ha minst två och tre 
besök inom två respektive tre månader. I genomsnitt har en arbetssökande som tillhör 
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de senare årskohorterna mellan 6,4 till 5,2 procentenheters högre sannolikhet att ha 
minst tre besök inom tre månader jämfört med årskohort 2011 (kolumn 3). 
Sannolikheten är som störst för årskohort 2012 och verkar vara relativt konstant för de 
senare årskohorterna. Skattningarna illustreras även i den övre bilden av Figur 6. 
 
De tre sista kolumnerna i Tabell 10 redovisar antalet besök man haft på 
Arbetsförmedlingen inom en månad (kolumn 4), inom tre månader (kolumn 5) och 
under den fjärde till och med den sjätte månaden som inskriven (kolumn 6). När det 
gäller antalet besök under den första månaden, kolumn 4, ser vi inga skillnader i 
antalet besök bland individer som tillhör årskohorterna 2012 jämfört med årskohort 
2011. Skillnader finns bland individer som skrevs in under 2013, 2014, 2015 och 2016. 
Dessa individer har haft cirka 0,3, 0,6, 0,6 respektive 0,5 besök färre än de som skrevs 
in under 2011. I den nedre bilden av Figur 6 ser vi en negativ trend i antalet besök. 
Detta skulle möjligen kunna förklaras av att det genomsnittliga antalet besök varit 
relativt högt för referensgruppen, som i genomsnitt haft 2,7 besök under den första 
inskrivningsmånaden. För att kunna hantera det ökade antalet deltagare i 
etableringsuppdraget verkar det som att man, istället för att försöka ge fler möten till 
dem man redan träffar, försökt att ge minst ett möte till fler inskrivna. Detta behöver 
inte innebära att deltagarna fått flera individuella möten med arbetsförmedlaren då 
även deltagande i gruppmöten kategoriseras som ett besök i data.  
 
Liknande mönster ser vi när vi studerar antalet besök som registreras under 
individernas första tre inskrivningsmånader men bara för de senare kohorterna, 2014-
2016. Individerna i årskohort 2012 har haft 0,37 fler besök medan de senare 
kohorterna haft mellan 0,5 och 0,8 färre besök än de i årskohort 2011. I kolumn 6 ser 
vi att antalet besök under inskrivningsmånad fyra till och med sex ökar med 1 och 0,9 
besök för individer som skrevs in i årskohorterna 2012 respektive 2013 men för senare 
årskohorter 2014 och 2015 finns inga skillnader längre. 
 
Kvinnor har något lägre sannolikhet än män att få minst ett besök inom den första 
månaden som inskriven. Könsskillnaderna försvinner inte då sannolikheten att få 
minst två och tre besök inom två respektive tre månader studeras. Kvinnor har också i 
genomsnitt 0,55 färre besök än män under de första tre inskrivningsmånaderna.14 
Liknade mönster ser vi i kolumn 6 då vi studerar antalet besök som sker under senare 
inskrivningsmånader. Här är det viktigt att betona att vi försöker kontrollera för 
arbetsförmedlarnas arbetsbelastning genom att inkludera en kontrollvariabel för 
antalet arbetssökande per arbetsförmedlare. 
 
  

                                                           
14 I denna studie kan vi inte se om besöket är initierat av arbetsförmedlaren eller av den arbetssökande. Ett 
alternativ är att arbetsförmedlare kallar kvinnor och män i lika hög omfattning men att fler män spontant besöker 
arbetsförmedlingskontoret. Det kan även vara så att män i högre grad än kvinnor kallas till möten av 
arbetsförmedlare, vilket visas av Cheung (2018).  
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Tabell 10: Besök 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Besök<1m Besök<2m Besök<3m Antal<1m Antal1-3 Antal4-6 

       
Kohort 2012 0.043*** 0.057*** 0.064*** -0.049 0.370*** 1.012*** 
 (0.009) (0.010) (0.009) (0.049) (0.126) (0.139) 
Kohort 2013 0.038*** 0.062*** 0.066*** -0.320*** 0.110 0.897*** 
 (0.011) (0.012) (0.010) (0.063) (0.141) (0.139) 
Kohort 2014 0.021* 0.033*** 0.053*** -0.603*** -0.563*** 0.124 
 (0.011) (0.011) (0.011) (0.061) (0.144) (0.185) 
Kohort 2015 0.024 0.024* 0.045*** -0.600*** -0.793*** -0.106 
 (0.016) (0.013) (0.011) (0.072) (0.146) (0.191) 
Kohort 2016 0.043*** 0.043*** 0.052*** -0.473*** -0.742***  
 (0.015) (0.014) (0.011) (0.081) (0.169)  
Kvinna -0.015*** -0.033*** -0.023*** -0.171*** -0.553*** -0.545*** 
 (0.002) (0.002) (0.002) (0.013) (0.027) (0.033) 
       
Referens 0,85 0,81 0,87 2,70 5,35 3,02 
Observationer 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200 75,687 
R2 0.049 0.050 0.044 0.065 0.134 0.152 
Adj R2 0.0455 0.0465 0.0406 0.0621 0.132 0.148 

Not: Utfallsvariablerna Besök<1m, Besök<2m och Besök<3m är binära och anger sannolikheten att få minst ett besök 

inom en månad, sannolikheten att få minst två besök inom två månader respektive sannolikheten att få minst tre besök 

inom tre månader. Utfallsvariablerna Antal<1m, Antal1-3 och Antal4-6 är kontinuerliga och anger antal besök man har 

haft på Arbetsförmedlingen under första inskrivningsmånaden, inskrivningsmånaderna 1-3 respektive 4-6. Referensen 

refererar till genomsnittliga nivåer i utfallsvariabeln för individerna i årskohort 2011. Robusta standard fel i parentes, *** 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 
Figur 6: Skattningar för sannolikheten att få besök (övre) och antalet besök (nedre) 
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Möten och samtal med arbetsförmedlare är viktiga förmedlingsinsatser för individer 
som saknar nätverk och kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Från tidigare 
studier vet vi att ett etableringssamtal kan leda till snabbare möten mellan 
Arbetsförmedlingen och den nyanlända och att nyanlända snabbare får del av ett 
arbetsmarknadspolitiskt program (Liljeberg och Sibbmark, 2011). För att förstå om det 
skett en viss progression i etableringsuppdraget studerar vi därför olika ledtider som 
gäller från inskrivningsdag till att få ett första, andra och tredje besök med 
Arbetsförmedlingen. Vi studerar även ledtiderna från inskrivningsdag till att 
individerna fått en första kontakt med Arbetsförmedlingen, vilket inkluderar kontakter 
via personligt besök, telefon, internet, epost och post.  
 
I Tabell 11 och kolumn 1 ser vi inga tidsskillnader i antalet dagar från inskrivningsdag 
till att få ett första besök på Arbetsförmedlingen mellan de olika årskohorterna. Detta 
visas även i  Figur 7 där den heldragna linjen för Besök1 ligger runt värdet 0 som är 
vårt referensvärde för 2011. Däremot ser vi i kolumn 2-3 att ledtiden från 
inskrivningstillfälle till att få ett andra och tredje besök på Arbetsförmedlingen har 
förkortats signifikant över tid. Till exempel har antalet dagar från inskrivningstillfället 
till att få ett andra besök hos Arbetsförmedlingen förkortats med cirka 9 dagar för 
individer som tillhör årskohort 2012 och därefter med cirka 13, 10, 11 och 15 dagar för 
de senare årskohorterna. I genomsnitt tar det cirka 10, 47 och 90 dagar för 
referensgruppen att få ett första, andra respektive tredje besök hos 
Arbetsförmedlingen. När det gäller ledtider från inskrivningstillfälle till att få ett tredje 
besök ser vi en större och ökande förbättring över tid: i genomsnitt går det cirka 21 och 
27 dagar snabbare att få ett tredje besök hos Arbetsförmedlingen för årskohort 2012 
respektive 2016 jämfört med årskohort 2011. Resultaten tyder på en tydlig förbättring 
i ledtider från inskrivningstillfälle till att få ett andra och ett tredje besök hos 
Arbetsförmedlingen. I Figur 7 illustreras detta av att de två streckade linjerna för 
Besök2 respektive Besök3 ligger långt under vårt referensvärde för 2011. Liknande 
mönster ser vi när vi studerar ledtider från inskrivningsdag till att få en kontakt via 
besök, telefon, epost, internet eller post med Arbetsförmedlingen. För samtliga 
utfallsvariabler i Tabell 11 ser vi en positivt signifikant koefficient för variabeln Kvinna 
vilket betyder att ledtiderna från inskrivningstillfället till att få ett första, andra eller 
tredje besöket eller någon annan typ av kontakt med Arbetsförmedlingen är signifikant 
längre för kvinnor än för män. I genomsnitt tar det cirka 1, 6 och 13 dagar längre för 
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kvinnor att få eller att ha ett första, andra respektive tredje besök hos 
Arbetsförmedlingen. 
 
Tabell 11: Tid till kontakter 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Besök1 Besök2 Besök3 Kontakt1 Kontakt2 Kontakt3 

       
Kohort 2012 -0.737 -9.331*** -21.095*** -0.921* -7.968*** -18.801*** 
 (0.540) (2.075) (3.829) (0.499) (1.393) (2.486) 
Kohort 2013 -0.089 -12.517*** -26.327*** -0.311 -9.765*** -21.777*** 
 (0.621) (2.618) (4.433) (0.597) (1.794) (3.090) 
Kohort 2014 0.562 -9.662*** -21.768*** 0.497 -8.470*** -19.967*** 
 (0.647) (2.561) (4.756) (0.575) (1.651) (2.974) 
Kohort 2015 -0.326 -11.039*** -22.088*** -0.435 -10.579*** -22.679*** 
 (0.872) (2.576) (4.921) (0.820) (1.647) (2.779) 
Kohort 2016 -1.387 -14.371*** -27.537*** -1.461* -13.427*** -26.910*** 
 (0.878) (2.639) (4.781) (0.817) (1.790) (2.886) 
Kvinna 1.201*** 6.222*** 12.641*** 0.968*** 4.425*** 9.101*** 
 (0.169) (0.428) (0.721) (0.157) (0.289) (0.453) 
       
Referens 10,12 47,43 89,87 9,54 39,54 72,89 
Observationer 105,121 105,904 106,999 105,089 105,925 107,369 
R2 0.058 0.043 0.074 0.073 0.054 0.089 
Adj R2 0.0549 0.0395 0.0706 0.0697 0.0511 0.0855 

Not: Utfallsvariablerna i kolumn 1-6 är antal dagar från inskrivningsdag till första, andra och tredje besöket samt 

kontakten med Arbetsförmedlingen. Referensen refererar till genomsnittlig tid för individerna i årskohort 2011. Robusta 

standard fel i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

Figur 7: Skattningar för tid till besök 

 
 

 
 

Det är viktigt att poängtera att resultaten som redovisas i Tabell 10 och 11 inte säger 
något om kvaliteten i de besök och kontakter som genomförts. Ett registrerat besök 
kan vara ett långt individuellt möte men också ett gruppmöte eller kort spontanbesök 
på kontoret. Vi kan därför inte utesluta att kvaliteten i det första, andra och tredje 
mötet minskat under perioden. För att klara ett allt större inflöde av deltagare under 
mätperioden kan det t ex vara så att den första kontakten med deltagaren 
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effektiviserats vilket resulterat i kortare möten eller att fler besök skett i form av 
gruppmöten.   
 
För de intermediära utfallen ser vi sammanfattningsvis att andelen deltagare som 
snabbt får ta del av insatser som Sfi, förberedande utbildningar och arbetspraktik har 
minskat över tid. Det genomsnittliga antalet aktiviteter för deltagarna har också 
minskat över tid. Däremot ser vi en motsatt utveckling vad gäller möten mellan 
arbetsförmedlare och arbetssökande. Även om resultaten visar att det genomsnittliga 
antalet möten har minskat så är det en större andel deltagare som har fått minst ett, 
två och tre möten inom de första en, två och tre månaderna. Dessutom har tiden fram 
till det första, andra och tredje mötet minskat för senare årskohorter.   
 

 

5.3 Könsskillnader 

5.3.1 Arbete och utbildning 

I Figur 8 redovisas resultatet från nio separata regressioner för skillnaden mellan 
kvinnor och män vad gäller sannolikheten att vara i någon form av anställning eller 
utbildning inom ett respektive två år från start av etableringsaktiviteterna (se Tabell 
A4 i appendix för mer utförlig information). Den röda linjen visar skillnaden mellan 
kvinnor och män, i procentenheter, vad gäller sannolikheten att ha haft någon form av 
arbete eller utbildning inom ett år medan den blåa linjen visar motsvarande inom två 
år.  
 
Resultaten visar att sannolikheten att komma ut i arbete eller utbildning är 
systematiskt lägre för kvinnor än för män för samtliga kohorter (samtliga punktestimat 
i figuren är signifikanta). Utvecklingen över tid kan inte tolkas som att 
könsskillnaderna minskar. För sannolikheten att ha arbete eller utbildning inom två år 
visas snarast det motsatta. För kohorterna 2011 och 2012 låg skillnaden på mellan 18-
19 procentenheter medan motsvarande för kohorterna 2013 och 2014 låg på mellan 21-
23 procentenheter. Vad gäller sannolikheten att ha fått arbete eller utbildning inom ett 
år ses samma mönster, med större skillnad under 2013-2014 jämfört med de två första 
kohorterna, dock redovisas en något mindre skillnad för 2015.   
 
  



Progression i Etableringsuppdraget? Resultat 
 
 
 
 
 

29 

Figur 8: Könsskillnader i utfall till arbete och utbildning - årsjämförelser  

 
Not: Figuren visar skillnaden mellan kvinnor och män (i procentenheter) vad gäller sannolikheten att vara i någon form 

av anställning eller utbildning inom ett respektive två år från start av etableringsaktiviteterna (se Tabell A4 i appendix för 

mer utförlig information).  

 

5.3.2 Svenska för invandrare och samhällsorientering 

De resultat som presenterades i avsnitt 5.2 visade på förekomsten av könsskillnader i 
intermediära utfall. I Figur 9 och 10 nedan redovisas könsskillnader i start av Sfi och 
So för de olika årskohorterna (se Tabell A5 och A6 i appendix för mer utförlig 
information). De uppmätta skillnaderna i start av Sfi mellan kvinnor och män varierar 
mellan tre till åtta procentenheter och är som störst under mitten av mätperioden men 
är ändå relativt lika i början och slutet av mätperioden. När det gäller start av So, finns 
statistiskt signifikanta könsskillnader för årskohort 2012 och senare, men dessa är 
något mindre i magnitud.  
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Figur 9: Könsskillnader i start av Sfi  

 
Not: Figuren visar skillnaden mellan kvinnor och män (i procentenheter) vad gäller sannolikheten att påbörja Sfi inom 

en, tre och sex månader från start av etableringsaktiviteterna (se Tabell A5 i appendix för mer utförlig information).  

 
Figur 10: Könsskillnader i start av samhällsorientering 

 
Not: Figuren visar skillnaden mellan kvinnor och män (i procentenheter) vad gäller sannolikheten att påbörja 

samhällsorientering inom en och tre månader från start av etableringsaktiviteterna (se Tabell A6 i appendix för mer 

utförlig information).  
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5.3.3 Utbildning och arbetspraktik 

I Figur 11 redovisas könsskillnader i start av förberedande utbildning, 
arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik. Vad gäller förberedande utbildning och 
arbetsmarknadsutbildning påvisas större könsskillnader i den förstnämnda. 
Utvecklingen av könsskillnader över tid, d v s mellan de olika kohorterna, visar upp ett 
liknande mönster. Jämfört med 2011, ökar de uppmätta könsskillnader till cirka 10 
procentenheter för kohorterna 2012 och 2013 för att sedan minska igen till 8 respektive 
6 procentenheter för 2014 och 2015. Även om det inte är signifikant säkerhetsställt så 
ser vi de lägsta uppmätta könsskillnaderna, både vad gäller förberedande utbildning 
och arbetsmarknadsutbildning, för 2015 års kohort. Vad gäller arbetspraktik ser vi ett 
annat mönster med konstant (Praktik<1år) eller något ökande könsskillnader 
(Praktik<2år).   
 
Figur 11: Könsskillnader i start av förberedande utbildning (FUB), 
arbetsmarknadsutbildning (AUB) och arbetspraktik 

 
Not: Figuren visar skillnaden mellan kvinnor och män (i procentenheter) vad gäller sannolikheten att påbörja 

förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik inom ett respektive två år från start av 

etableringsaktiviteterna (se Tabell A7 i appendix för mer utförlig information).  

 
 

5.3.4 Kontakt med arbetsförmedlare 

I avsnitt 5.2.4 visades att kvinnor har lägre sannolikhet än män att få minst ett (två) 
tre besök inom den första (andra) tredje månaden som inskriven samt att kvinnor 
också i genomsnitt fick färre antal besök inom inskrivningsmånaderna 1-3 samt 4-6. 
Detta är ett genomsnitt för alla årskohorterna. För att se hur dessa könsskillnader 
utvecklat sig under tiden för etableringsuppdraget visar i Figur 12 motsvarande estimat 
separat för respektive kohort (se Tabell A8 för mer detaljerad information). 
 
Under 2011 fanns inga könsskillnader för sannolikheten att ha fått ett första besök 
inom den första månaden. Sannolikheten att få två besök inom de första två 
månaderna respektive tre under de tre första månaderna var under samma år högre 
för kvinnor än för män. Under de följande åren har kvinnor lägre sannolikhet att få 
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möten inom dessa givna tidsintervaller. De största könsskillnaderna finns under år 
2014 och 2015 då kvinnor har 2, 4 och 3 procentenheter lägre sannolikhet att ha ett, 
två och tre besök inom den första, andra och tredje inskrivningsmånaden. 
Könsskillnaden minskar men är fortfarande signifikant för år 2016.  
 
Figur 12: Könsskillnader i andel som fått besök inom 1, 2 och 3 månader 

 
Not: Figuren visar skillnaden mellan kvinnor och män (i procentenheter) vad gäller sannolikheten att ha fått minst ett 

besök inom en, två respektive tre månader från start av etableringsaktiviteterna (se Tabell A8 i appendix för mer utförlig 

information).  

 
Figur 13 redovisar könsskillnaden i antalet besök en arbetssökande haft på 
Arbetsförmedlingen inom en månad (blå linje), inom tre månader (röd linje) och under 
den fjärde till och med den sjätte månaden som inskriven (grön linje). Förutom år 2011 
visas att kvinnor får färre antal möten i alla årskohorter och de största uppmätta 
skillnaderna finns under 2013 och 2014. För 2016 visas att kvinnor får 0,1 antal mindre 
möten under den första månaden och 0,4 antal mindre under inskrivningsmånad 1-3 
samt 4-6.   
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Figur 13: Könsskillnader i antal besök 

 
Not: Figuren visar skillnaden mellan kvinnor och män i antalet besök inom en månad, 1-3 månader samt 4-6 månader 

från start av etableringsaktiviteterna (se Tabell A8 i appendix för mer utförlig information).  

 
Resultaten i avsnitt 5.2.4 visade också att det i genomsnitt tar cirka 1, 6 och 13 dagar 
längre för kvinnor att få ett första, andra respektive tredje besök hos 
Arbetsförmedlingen. I Figur 14 redovisas motsvarande estimat för de olika 
årskohorterna (Se Tabell A9 i appendix för mer detaljerade resultat). Resultaten visar 
ett generellt mönster där könsskillnaden i antalet dagar till besök ökar från kohorten 
2011 och når en topp för årskohorten 2014. Den lägsta uppmätta könsskillnaden visas 
för den sista kohorten, d v s för de som påbörjade etableringsinsatser under år 2016. 
Kvinnorna i denna grupp får vänta 0,7, 3 och 6 dagar längre på första, andra respektive 
tredje besöket.     
 
Figur 15 visar skillnaden mellan kvinnor och män i tid till första, andra och tredje 
kontakt med arbetsförmedlaren. Det mönster som visas är snarlikt det i Figur 14 vilket 
inte är förvånande då besök är den vanligaste formen av kontakt för denna grupp av 
arbetssökande.  
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Figur 14: Könsskillnader i tid till besök 

 
Not: Figuren visar skillnaden mellan kvinnor och män i antalet dagar från start av etableringsaktiviteter till det första, 

andra och tredje besöket (se Tabell A9 i appendix för mer utförlig information).  

 
Figur 15: Könsskillnader i tid till kontakt 

 
Not: Figuren visar skillnaden mellan kvinnor och män i antalet dagar från start av etableringsaktiviteter till det första, 

andra och tredje kontakten (se Tabell A9 i appendix för mer utförlig information).  

 

De resultat som redovisats i detta avsnitt visar på betydande skillnader mellan män i 
kvinnor i samtliga områden som undersöks. För många av de intermediära utfallen 
visas ett U-format mönster där könsskillnaderna var relativt små under det första året 
2011 för att sedan öka och vara som störst under 2013-2015 och sedan återigen minska 
för det sista året 2016. Detta gäller dock inte för sannolikheten att få anställning eller 
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utbildning där skillnaden mellan kvinnor och män om något ökat över mätperioden. 
Här ska vi komma ihåg att vi för denna utfallsvariabel endast mäter fram till 2014 
respektive 2015. För sannolikheten att ha deltagit i arbetspraktik inom ett och två år 
från start är könsskillnaderna i stort sett konstanta under hela mätperioden.  
 
 

6 Slutsatser och diskussion 

Resultaten visar att sannolikheten att en individ haft någon form av arbete eller 
utbildning två år efter start av etableringsaktiviteter är högre för individer som 
påbörjat aktiviteter under åren 2012-2014 jämfört med de som börjat under reformens 
första år 2011. När uppföljningsperioden begränsas till ett år kan vi även följa upp de 
som startade etableringsaktiviteter under 2015 och vi ser då att sannolikheten för 
anställning är högre 2015 jämfört med något av de tidigare åren. Detta är en indikation 
på progression i etableringsuppdraget och att Arbetsförmedlingen över tid har blivit 
bättre på att hjälpa deltagare ut i arbete. Vi kan dock inte utesluta att resultaten helt 
eller till viss del beror på andra faktorer, som t ex konjunkturella förändringar eller 
förändringar i deltagarnas förutsättningar som inte fångas upp av de inkluderade 
kontrollvariablerna.  
 
Då andelen som inom två år får anställning eller utbildning är relativt låg bland 
individer som påbörjar etableringsaktiviteter, är det intressant att också studera vad vi 
kallar intermediära utfall som kan visa på att individen har rört sig närmare en 
anställning eller start av reguljär utbildning. I denna rapport har vi valt att studera 
denna ”progression” utifrån att individen påbörjat ett antal insatser som förväntas öka 
sannolikheten att i ett senare skede få anställning samt i vilken utsträckning den 
arbetssökande fått kontakt och stöd av arbetsförmedlaren. De valda 
progressionsmåtten är i vilken utsträckning individen påbörjat Sfi, 
samhällsorientering, förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning och 
arbetspraktik inom vissa tidsintervall, t ex andelen som påbörjat Sfi inom tre månader 
från start av etableringsaktiviteter. Vad gäller kontakt med arbetsförmedlare 
undersöker vi sannolikheten att ha fått ett, två respektive tre möten inom en, två 
respektive tre månader från start av etableringsinsatser, att ha fått ett visst antal möten 
inom vissa tidsperioder samt tiden fram till det första, andra respektive tredje mötet.  
 
För de intermediära utfallen ser vi både en positiv och negativ utveckling. Vi ser att 
sannolikheten att snabbt få påbörja Sfi, förberedande utbildning samt arbetspraktik 
har minskat över tid. Till exempel ser vi att deltagare som påbörjat etableringsinsatser 
under 2016 har 24 respektive 15 procent lägre chans att ha påbörjat Sfi inom en 
respektive tre månader från start jämfört med de som påbörjade etableringsinsatser 
under 2011. För start av arbetsmarknadsutbildning inom ett år från start ser vi en 
högre sannolikhet att starta arbetsmarknadsutbildning för de som påbörjade 
etableringsinsatser under 2012-2013 och oförändrad för de som påbörjade 2014-2015 
jämfört med de som påbörjade 2011. För start av samhällsorientering hittas inga 
signifikanta skillnader. Det samlade måttet för antalet aktiviteter som deltagaren 
påbörjat inom ett år visar en negativ utveckling där deltagare som påbörjat under 
senare år har färre aktiviteter jämfört med de som påbörjade under 2011. Däremot ser 
vi att sannolikheten att ha fått minst ett, två respektive tre möten under de första en, 
två respektive tre månaderna är högre för senare årskohorter jämfört med de som 
började 2011. Resultaten visar också att tiden fram till det första, andra och tredje 
mötet varit kortare för de för de som påbörjat etableringsinsatser under senare år 
jämfört med de som påbörjade 2011.  
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Resultatet att senare årskohorter haft en högre sannolikhet att gå ut i arbete kan på så 
vis inte förklaras av att de snabbare fått tillgång till insatser. En möjlig förklaring är 
istället att deltagare i senare årsgrupper i större utsträckning och snabbare fått kontakt 
med arbetsförmedlare. Till exempel fick deltagare som påbörjade etableringsinsatser 
under 2014 och 2015 i genomsnitt sitt andra och tredje möte ca 10 respektive 22 dagar 
snabbare än deltagare som påbörjade under 2011. En sådan förklaring får också stöd 
av forskningsstudier som visat på positiva effekter av tidiga förmedlingsinsatser (se t 
ex Maibom m.fl., 2017).      
 
Genomgående visar resultaten på stora skillnader mellan kvinnor och män. Detta 
gäller både i sannolikheten att nå anställning eller påbörja reguljär utbildning samt i 
att snabbt påbörja insatser. Sannolikheten att ha haft någon form av anställning eller 
påbörjat reguljär utbildning inom två år från start av aktiviteter har under åren 2011-
2014 varit 21 procentenheter lägre för kvinnor jämfört med män. Dessa resultat ligger 
i linje med de som presenteras av Forslund m.fl. (2017) som visar att andelen som 
etablerat sig på arbetsmarknaden är 10-20 procentenheter lägre för kvinnor jämfört 
med män. Signifikanta skillnader påvisas både vad gäller arbete utan som med stöd. 
Då vi studerar könsskillnaderna separat för årskohorterna ser vi inga tecken på att de 
minskat för de senare årskohorterna, om något ser de ut att ha blivit större. För många 
av de intermediära utfallen visas emellertid ett U-format mönster där könsskillnaderna 
är som störst under åren 2013-2015 och lägre för det första och sista året, 2011 
respektive 2016.  
 
En möjlig förklaring till de redovisade könsskillnaderna i sannolikheten att ha haft 
anställning kan hittas i resultat för de intermediära utfallen som visar att kvinnor inte 
lika snabbt och i lika stor utsträckning som män får regelbunden kontakt med 
arbetsförmedlare samt får påbörja insatser som Sfi, förberedande utbildning och 
arbetspraktik. Dessa resultat är samstämmiga med resultat som redovisas av Cheung 
(2018) och som visar att kvinnliga deltagare i etableringsuppdraget får färre möten 
jämfört med manliga deltagare. Det faktum att kvinnor inte får lika mycket stöd i form 
av kontakter med arbetsförmedlare kan vara av extra stor betydelse då forskning från 
Norge visar att introduktionsprogram har större betydelse för kvinnors 
arbetsmarknadsetablering (Bratsberg m.fl., 2016). Detta motsägs dock till viss del av 
resultat från en svensk studie riktad mot nyanlända av Andersson Joona och Nekby 
(2012) där de positiva effekterna av att få en arbetsförmedlare med färre ärenden 
endast hittades för manliga arbetssökanden.   
 
I kommande rapporter är ambitionen att utveckla progressionsmått för att på ett bättre 
sätt kunna följa och kartlägga den arbetssökandes väg mot arbete och utbildning. Vi 
kommer kartlägga ledtider mellan insatser, inaktiv tid samt de arbetssökandes 
aktivitetsnivå och undersöka i vilken mån dessa samvarierar med utfall till arbete. 
Genom användandet av ekonomi- och personaldata kommer vi också undersöka i 
vilken utsträckning de resultat som presenteras i denna rapport samvarierar med 
arbetsförmedlarnas arbetsbelastning samt kontorens ekonomiska resurser till 
etableringsuppdraget. Vi kommer också fördjupa resultatanalysen till att omfatta fler 
subgrupper, t ex de med låg/hög utbildning och olika asylskäl. 
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8 Appendix 

Tabell A1: Genomsnittliga bakgrundsegenskaper per årskohort, kvinnor 

Kohort 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

Antal deltagare 2877 4207 7956 8559 9176 13182 

Andel kvinnor 1 1 1 1 1 1 

Ålder 33,75 34,17 35,25 35,30 34,55 34,56 

Födelseland: 
      

- Övriga 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06 0,06 

- Östafrika 0,50 0,37 0,35 0,22 0,24 0,21 

- Södra Asien 0,14 0,24 0,14 0,10 0,08 0,05 

- Västasien 0,21 0,28 0,43 0,60 0,62 0,68 

Asylskäl       

- Ej kommunplacerad 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

- Kvotflykting 0,11 0,09 0,05 0,06 0,05 0,03 

- Asyl, anläggningsboende 0,38 0,33 0,17 0,09 0,08 0,18 

- Asyl, eget boende 0,38 0,44 0,56 0,58 0,49 0,51 

- Anhöriginvandrare 0,12 0,13 0,21 0,25 0,36 0,27 

Utbildning       

Andel utb. 1 0,68 0,64 0,58 0,48 0,51 0,50 

Andel utb. 2 0,17 0,18 0,18 0,21 0,21 0,21 

Andel utb. 3 0,14 0,18 0,24 0,31 0,28 0,29 

Andel någonsin ABO*    0,06 0,23 0,25 

Arbetslöshet i kommun 0,094 0,097 0,097 0,096 0,094 0,090 

Avbrott:       

- Inga avbrott 0,93 0,94 0,93 0,93 0,96 0,98 

- Först avbrott och inga därefter 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

- Först bifall och sen avbrott i omgångar 0,06 0,05 0,06 0,06 0,03 0,00 

- Först avbrott sedan bifall/avbrott 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tid uppehållstillstånd 106 96 93 111 151 154 

Hinder 0,114 0,150 0,155 0,137 0,157 0,157 
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Tabell A2: Genomsnittliga bakgrundsegenskaper per årskohort, män 

Kohort 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

Antal deltagare 3162 4780 9170 13972 13497 20350 

Andel kvinnor 0 0 0 0 0 0 

Ålder 32,93 33,73 34,57 34,79 33,91 33,08 

Födelseland:       

- Övriga 0,15 0,11 0,07 0,06 0,05 0,05 

- Östafrika 0,47 0,32 0,22 0,16 0,26 0,16 

- Södra Asien 0,18 0,18 0,11 0,06 0,04 0,03 

- Västasien 0,20 0,39 0,59 0,73 0,64 0,76 

Asylskäl       

- Ej kommunplacerad 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 

- Kvotflykting 0,11 0,07 0,05 0,03 0,03 0,02 

- Asyl, anläggningsboende 0,40 0,30 0,16 0,09 0,08 0,22 

- Asyl, eget boende 0,42 0,55 0,71 0,80 0,80 0,69 

- Anhöriginvandrare 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,06 

Utbildning       

Andel utb. 1 0,58 0,57 0,49 0,43 0,48 0,45 

Andel utb. 2 0,23 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23 

Andel utb. 3 0,19 0,22 0,29 0,35 0,30 0,33 

Andel någonsin ABO*    0,11 0,33 0,36 

Arbetslöshet i kommun 0,095 0,099 0,098 0,096 0,095 0,090 

Avbrott:       

- Inga avbrott 0,92 0,89 0,87 0,88 0,91 0,97 

- Först avbrott och inga därefter 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

- Först bifall och sen avbrott i omgångar 0,08 0,10 0,12 0,11 0,08 0,02 

- Först avbrott sedan bifall/avbrott 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tid uppehållstillstånd 87,54 71,40 67,03 86,13 128,40 139,70 

Hinder 0,030 0,033 0,029 0,026 0,023 0,019 
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Tabell A3: Genomsnittsvärden i utfallsvariabler, kvinnor. 

Kohort 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

Arbete och utbildning inom ett år 

Arbete eller utbildning 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 
 

Arbete utan stöd 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 
 

Arbete med stöd 0,05 0,05 0,06 0,07 0,06 
 

Utbildning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Arbete och utbildning inom två år 

Arbete eller utbildning 0,18 0,18 0,18 0,21 
  

Arbete utan stöd 0,06 0,05 0,05 0,05 
  

Arbete med stöd 0,13 0,15 0,15 0,17 
  

Utbildning 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

Intermediära utfall 

Sfi<1mån 0,46 0,43 0,37 0,37 0,41 0,36 

Sfi<3mån 0,69 0,67 0,63 0,62 0,64 0,57 

Sfi<6mån 0,77 0,75 0,70 0,70 0,71  

So<1mån 0,14 0,12 0,11 0,12 0,14 0,13 

So<3mån 0,27 0,24 0,24 0,23 0,27 0,27 

FUB<1år 0,74 0,71 0,66 0,65 0,65  

AMU<1år 0,02 0,06 0,04 0,03 0,03  

Praktik<1år 0,16 0,11 0,09 0,08 0,09  

Praktik<2år 0,30 0,22 0,19 0,19   

Antal individer 2 877 3 873 7 260 7 882 10 170 13 182 
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Tabell A4: Genomsnittsvärden i utfallsvariabler, män. 

Kohort 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

Arbete och utbildning inom ett år 

Arbete eller utbildning 0,17 0,22 0,24 0,22 0,23 
 

Arbete utan stöd 0,04 0,04 0,03 0,02 0,03 
 

Arbete med stöd 0,13 0,19 0,22 0,20 0,21 
 

Utbildning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Arbete och utbildning inom två år 

Arbete eller utbildning 0,38 0,44 0,48 0,47 
  

Arbete utan stöd 0,11 0,10 0,08 0,09 
  

Arbete med stöd 0,32 0,37 0,44 0,42 
  

Utbildning 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

Intermediära utfall 

Sfi<1mån 0,47 0,44 0,41 0,38 0,46 0,42 

Sfi<3mån 0,73 0,74 0,70 0,69 0,73 0,66 

Sfi<6mån 0,82 0,82 0,78 0,77 0,80  

So<1mån 0,15 0,14 0,13 0,13 0,17 0,15 

So<3mån 0,27 0,28 0,26 0,26 0,31 0,31 

FUB<1år 0,83 0,84 0,78 0,77 0,74  

AMU<1år 0,05 0,13 0,10 0,06 0,06  

Praktik<1år 0,22 0,20 0,17 0,15 0,17  

Praktik<2år 0,38 0,31 0,30 0,30   

Antal individer 3 162 4 393 8 438 12 750 14 941 20 350 
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Tabell A5: Könsskillnader i utfall till arbete och utbildning – årsjämförelser 
 (1) (2) 

 Arbete eller utbildning < 2år Arbete eller utbildning < 1år 

   
Kohort 2011 -0.176*** -0.087*** 
 (0.013) (0.011) 
Kohort 2012 -0.185*** -0.104*** 
 (0.013) (0.010) 
Kohort 2013 -0.230*** -0.123*** 
 (0.009) (0.008) 
Kohort 2014 -0.212*** -0.117*** 
 (0.009) (0.008) 
Kohort 2015  -0.107*** 
  (0.008) 
   

Not: Samtliga estimat motsvarar könsskillnaderna för respektive kohort. Utfallsvariablerna är sannolikheten att ha ett 

arbete eller utbildning; arbete utan stöd; arbete med stöd och utbildning inom två år. I samtliga skattningar konstanthålls 

för samtliga kontrollvariabler definierade i avsnitt 3.1.1. Robusta standard fel i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

Tabell A6: Könsskillnader i start av Sfi och samhällsorientering 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

 Sfi<1mån Sfi<3mån Sfi<6mån So<1mån So<3mån 

      
Kohort 2011 -0.033*** -0.043*** -0.051*** -0.006 0.009 

 (0.011) (0.010) (0.011) (0.007) (0.011) 
Kohort 2012 -0.026* -0.061*** -0.056*** -0.012* -0.017* 

 (0.014) (0.015) (0.011) (0.007) (0.009) 
Kohort 2013 -0.050*** -0.077*** -0.078*** -0.016** -0.025*** 

 (0.008) (0.008) (0.009) (0.006) (0.008) 
Kohort 2014 -0.029*** -0.072*** -0.065*** -0.008 -0.034*** 

 (0.009) (0.011) (0.010) (0.007) (0.009) 
Kohort 2015 -0.039*** -0.068*** -0.061*** -0.020*** -0.023*** 

 (0.008) (0.008) (0.007) (0.006) (0.008) 
Kohort 2016 -0.044*** -0.052*** -0.040*** -0.010* -0.013** 

 (0.006) (0.008) (0.007) (0.005) (0.006) 
      

Not: Samtliga estimat motsvarar könsskillnaderna för respektive kohort. Utfallsvariablerna i kolumn 1-3 är sannolikheten 

för att ha påbörjat Sfi inom 1, 3 och 6 månader. Utfallsvariablerna i kolumn 4-5 är sannolikheten att So inom 1 och 3 

månader. Referensen refererar till genomsnittliga nivåer i utfallsvariabeln för individerna i årskohort 2011. I samtliga 

skattningar konstanthålls för samtliga kontrollvariabler definierade i avsnitt 3.1.1. Robusta standard fel i parentes, *** 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 
Tabell A7: Könsskillnader i start av förberedande utbildning (FUB), 
arbetsmarknadsutbildning (AUB) och arbetspraktik 
 (1) (2) (3) (4) 

 FUB<1år AUB<1år Praktik<1år Praktik<2år 

     
Kohort 2011 -0.069*** -0.028*** -0.047*** -0.062*** 

 (0.013) (0.005) (0.013) (0.015) 
Kohort 2012 -0.106*** -0.066*** -0.062*** -0.066*** 

 (0.010) (0.008) (0.010) (0.013) 
Kohort 2013 -0.101*** -0.056*** -0.059*** -0.075*** 

 (0.008) (0.005) (0.007) (0.009) 
Kohort 2014 -0.083*** -0.034*** -0.052*** -0.074*** 

 (0.007) (0.004) (0.006) (0.009) 
Kohort 2015 -0.060*** -0.023*** -0.059***  
 (0.009) (0.005) (0.006)  
     

Not: Samtliga estimat motsvarar könsskillnaderna för respektive kohort. Utfallsvariablerna i kolumn 1-3 är sannolikheten 

för att ha en förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik inom ett år. Utfallsvariabeln i kolumn 4 

är sannolikheten att ha en arbetspraktik inom två år. I samtliga skattningar konstanthålls för samtliga kontrollvariabler 

definierade i avsnitt 3.1.1. Robusta standard fel i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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Tabell A8: Könsskillnader i antal besök 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 Besök<1m Besök<2m Besök<3m Antal<1m Antal1-3 Antal4-6 

       
Kohort 2011 -0.010 0.022** 0.021** 0.027 -0.078 -0.368*** 

 (0.009) (0.011) (0.009) (0.066) (0.100) (0.078) 
Kohort 2012 -0.004 -0.025*** -0.017*** -0.054 -0.422*** -0.639*** 

 (0.008) (0.008) (0.006) (0.042) (0.071) (0.068) 
Kohort 2013 -0.008** -0.034*** -0.026*** -0.242*** -0.808*** -0.636*** 

 (0.004) (0.006) (0.004) (0.030) (0.060) (0.077) 
Kohort 2014 -0.019*** -0.043*** -0.033*** -0.234*** -0.710*** -0.530*** 

 (0.004) (0.005) (0.004) (0.023) (0.049) (0.036) 
Kohort 2015 -0.017*** -0.043*** -0.031*** -0.198*** -0.586*** -0.496*** 

 (0.003) (0.004) (0.004) (0.018) (0.037) (0.038) 
Kohort 2016 -0.011*** -0.026*** -0.017*** -0.126*** -0.412*** -0.376*** 

 (0.003) (0.004) (0.004) (0.018) (0.031) (0.034) 
       

Not: Samtliga estimat motsvarar könsskillnaderna för respektive kohort. Utfallsvariablerna Besök<1m, Besök<2m och 

Besök<3m är binära och anger sannolikheten att få minst ett besök inom en månad, sannolikheten att få minst två besök 

inom två månader respektive sannolikheten att få minst tre besök inom tre månader. Utfallsvariablerna Antal<1m, 

Antal1-3 och Antal4-6 är kontinuerliga och anger antal besök man har haft på Arbetsförmedlingen under första 

inskrivningsmånaden, inskrivningsmånaderna 1-3 respektive 4-6. I samtliga skattningar konstanthålls för samtliga 

kontrollvariabler definierade i avsnitt 3.1.1. Robusta standard fel i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

Tabell A9: Könsskillnader i tid till besök/kontakt 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 Besök1 Besök2 Besök3 Kontakt1 Kontakt2 Kontakt3 

       
Kohort 2011 1.259** 3.645** 8.182*** 1.420*** 2.826* 7.424*** 

 (0.580) (1.672) (2.367) (0.522) (1.482) (2.058) 
Kohort 2012 1.537*** 6.388*** 13.450*** 1.078*** 4.739*** 9.544*** 

 (0.511) (1.257) (1.852) (0.351) (0.851) (1.198) 
Kohort 2013 0.818** 5.922*** 14.126*** 0.345 4.724*** 11.053*** 

 (0.332) (0.889) (1.369) (0.275) (0.571) (0.946) 
Kohort 2014 1.668*** 8.993*** 18.537*** 1.322*** 6.322*** 13.169*** 

 (0.362) (0.933) (1.392) (0.306) (0.636) (0.906) 
Kohort 2015 1.116*** 7.457*** 15.035*** 0.945*** 5.339*** 10.500*** 

 (0.270) (0.906) (1.368) (0.237) (0.538) (0.910) 
Kohort 2016 0.693*** 3.416*** 5.657*** 0.634*** 2.425*** 4.283*** 

 (0.224) (0.638) (0.910) (0.207) (0.516) (0.750) 
       

Not: Samtliga estimat motsvarar könsskillnaderna för respektive kohort. Utfallsvariablerna i kolumn 1-6 är antal dagar 

från inskrivningsdag till första, andra och tredje besöket respektive kontakten med Arbetsförmedlingen. I samtliga 

skattningar konstanthålls för samtliga kontrollvariabler definierade i avsnitt 3.1.1. Robusta standard fel i parentes, *** 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

 

 


