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1 Inledning 

Jobben växer, främst inom tjänstesektorn, och många företag har därför stora 

rekryteringsbehov. De arbetssökande som är lägst utbildade har dock ofta inte 

de kvalifikationer som krävs för de nya jobb som skapas. Empiriska evidens 

pekar på att avsaknad av gymnasieutbildning är det största hindret för att få en 

varaktig anställning, och den största riskfaktorn för att fastna i långvarig 

arbetslöshet (AF, 2017).  

Bland inskrivna hos Arbetsförmedlingen utgör individer med enbart 

förgymnasial utbildning ungefär 30 procent, en andel som har varit mer eller 

mindre konstant sedan 2003 men som har ökat något sedan 20151. Trots den 

stora risken att bli arbetslös för den här gruppen avslutas cirka 80 procent av 

alla arbetslöshetsperioder bland de lågutbildade inom ett år, en andel som 

dock har minskat under den studerade perioden2. De med kort utbildning utgör 

alltså en något större andel av de inskrivna på Arbetsförmedlingen idag jämfört 

med för tio år sedan, och de är arbetslösa något längre perioder. 

Det första syftet med den här rapporten är att presentera en utflödesanalys för 

gruppen lågutbildade arbetslösa genom att studera vilka aktiviteter som 

Arbetsförmedlingens statistik registrerar för gruppen när de lämnar 

arbetslöshet och i vilken mån orsakerna till avsluten förändras över tid. 

Undersökningen bygger på uppgifter från Arbetsförmedlingens datalager och 

omfattar alla avslutade arbetslöshetsperioder för lågutbildade arbetssökande 

från och med 2003 och till och med 2016.  

Lågutbildade arbetslösa är en grupp som ofta har svårt att få fotfäste på 

arbetsmarknaden varför en avslutad arbetslöshetsperiod inte behöver 

innebära att individen långsiktigt har förbättrat sin arbetsmarknadsposition.  En 

stor andel av de individer som avslutar en inskrivning hos Arbetsförmedlingen 

riskerar att komma tillbaka inom ett eller två år, något som kallas rundgång.  En 

jämförelse av rundgångsrisken mellan olika utbildningsgrupper visar att de 

lågutbildade löper störst risk för att återvända till arbetslöshet inom ett år 

(Harkman och Taslimi, 2015). Rapportens andra syfte är därför att studera hur 

risken att återkomma i arbetslöshet för lågutbildade varierar över tid och vilka 

faktorer som samvarierar med risken för rundgång.  

1 Andelen varierar under perioden 2003 till 2017 med den lägsta andelen 2010 (26 procent) och den 
högsta andelen 2017 (35 procent). Här definieras inskrivna som individer som står inskrivna vid varje 
årsskifte.  
2 Här har studerats andelen av perioder startade åren 2003, 2008 och 2014 som har avslutats inom ett 
respektive två år för den målgrupp som studeras. 98 procent av de studerade episoderna har fått ett 
avslut innan datauttag november 2017.  Andelen som avslutar inom ett år har minskar från 88 procent 
bland de nyinskrivna 2003 till 76 procent för de som skrev in sig 2014. 
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Arbetslöshet definieras i den här rapporten som de perioder då en individ är 

inskriven hos Arbetsförmedlingen som öppet arbetslös eller är inskriven i ett 

program med aktivitetsstöd.  Definitionen innebär att en individ kan lämna 

arbetslöshet antingen genom att avaktualiseras från Arbetsförmedlingens 

register eller genom att kvarstå i Arbetsförmedlingens register men registreras i 

en annan sökandekategori än öppet arbetslös eller i program som berättigar till 

aktivitetsstöd.  

I de fall då en individ avaktualiseras från Arbetsförmedlingens register kan det 

handla om att hen har fått arbete eller påbörjat en utbildning. Men individen 

kan också gå till annan myndighet, gå i ålderspension, eller lämna 

Arbetsförmedlingens register av okänd orsak. När individen istället lämnar 

arbetslösheten men kvarstår som inskriven hos Arbetsförmedlingen handlar 

det antingen om att individen har en timanställning eller ett tidsbegränsat 

arbete, eller om att individen har fått ett arbete med stöd. Slutligen kan 

individen registreras i en sökandekategori som innebär att hen i dagsläget är 

förhindrad att ta ett eventuellt arbete.  

Resultaten visar att den vanligaste anledningen till att lämna arbetslöshet för 

den studerade gruppen är för att gå till reguljärt arbete men kvarstå som 

inskriven vid arbetsförmedlingen. Dessa avslut handlar om övergång till 

deltidsarbeten, timanställningar, tidsbegränsade anställningar som är kortare 

än 3 månader eller om individer som registreras som ombytessökande.   

Totalt sett leder drygt hälften av alla avslutade arbetslöshetsperioder till någon 

form av arbete varav tillsvidareanställningar bara utgör en mindre del. Under 

den studerade perioden har andelen avslutade perioder som lett till arbete 

med stöd ökat markant, något som delvis kan förklaras av att gruppens 

sammansättning har förändrats under perioden. En annan möjlig förklaring är 

införandet av nya stödformer under den studerade perioden. Även andelen av 

avslutade arbetslöshetsperioder där den sökande har registrerats som sökande 

med förhinder har ökat, vilket till stor del verkar vara kopplat till en förändrad 

sammansättning av de arbetssökande som lämnar arbetslösheten vid olika 

tidpunkter. Slutligen visar analysen att andelen ungdomar som har påbörjat en 

reguljär utbildning har ökat under perioden. Det finns indikationer på att 

andelen unga arbetssökande som går till utbildning är större i tider med 

generellt hög arbetslöshet och mindre i tider med lägre arbetslöshet, vilket till 

del skulle kunna förklara de förändringar vi ser under tidsperioden.  

Rapporten visar även att för den studerade gruppen är återkommande 

arbetslöshet ett stort problem, men att risken för att återgå till arbetslöshet 

inte har förändrats trendmässigt under den studerade perioden. Sammantaget 

ger resultaten en bild av en osäker arbetsmarknad för de lägst utbildade 

arbetssökande som rör sig mellan kortvariga eller tillfälliga arbeten och 

arbetslöshet. För att studera arbetsmarknadsetablering för den här gruppen av 

arbetssökande krävs att fokus läggs på progressionen ut ur arbetslöshet. Vilka 
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kortvariga arbetstillfällen leder vidare till mer varaktiga anställningar och vilka 

individer rör sig mot en mer varaktigt stabil arbetsmarknadsposition? 

Rapporten inleds med en genomgång av den data som används och därefter 

följer en beskrivning av de lågutbildade arbetssökande som studeras. Avsnitt 3 

presenterar en analys av vad som händer med individerna när de lämnar 

arbetslösheten och avsnitt 4 studerar gruppens risk för återkommande 

arbetslöshet. Slutligen diskuteras och sammanfattas rapportens övergripande 

resultat i avsnitt 5 och 6. 

2 Data 

2.1 Data och definitioner 

Den här rapporten studerar vad som händer med de lågutbildades 

arbetsmarknadsstatus i samband med att de lämnar arbetslöshet. 

Framställningen bygger på Arbetsförmedlingens datalager som innehåller 

information om alla arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, 

bland annat om vilka sökandekategorier som den arbetssökande är registrerad 

i och vilka inskrivningsrelaterade händelser som sker under 

inskrivningsperioden3.  Rapporten undersöker utflödets destination för 

samtliga lågutbildade arbetssökande med avslutade arbetslöshetsperioder 

under perioden 2003-2016 och i vilken utsträckning individerna återkommer 

som inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Studien utgår från de episoder där 

individen har uppgivit till sin handläggare att hen enbart har förgymnasial 

utbildning4. 

Eftersom en individ kan vara inskriven hos Arbetsförmedlingen trots att hen har 

ett arbete begränsas studien till de perioder då individen är registrerad i en 

sökandekategori som innebär öppen arbetslöshet eller deltagande i ett 

program med aktivitetsstöd.  

En arbetslöshetsperiod betraktas som avslutad om individen har övergått till en 

sökandekategori som innebär att hen har arbete (reguljärt eller 

subventionerat), har förhinder för att ta ett arbete eller om hen är 

avaktualiserad från Arbetsförmedlingens register. I de fall individen kvarstår 

som inskriven hos Arbetsförmedlingen men har ett reguljärt arbete så betyder 

detta att hen antingen har fått en timanställning eller ett deltidsarbete. En 

individ kan också stå kvar som inskriven hos Arbetsförmedlingen om hen har 

fått en tillfällig anställning (kortare än 3 månader) eller är ombytessökande. 

Individen kan också ha registrerats i en sökandekategori som innebär att 

3 Med ”inskrivningsrelaterade händelser” avses att den arbetssökande kan delta i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program, en arbetsmarknadsutbildning eller under sin inskrivningsperiod 
registreras i en ny sökandekategori. 
4 Datum för datauttag: är den 10e november 2017. 
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sökande har fått förhinder på grund av sjukdom eller något annat skäl som inte 

gör det möjligt att varken söka eller påbörja ett arbete. Slutligen kan den 

sökande stå kvar inskriven på Arbetsförmedlingen men ha fått ett 

subventionerat arbete5. 

I det fall en individ avaktualiseras skrivs hen ut ur Arbetsförmedlingens register. 

Detta görs då individen inte längre behöver eller vill använda sig av 

Arbetsförmedlingens tjänster. I ett sådant fall registrerar handläggaren vad 

som är orsaken till avslutet. Det kan bero på att individen antingen har fått en 

anställning eller påbörjat en utbildning utanför Arbetsförmedlingens regi. 

Avslut kan även registreras som av annan ”känd orsak”, vilket innebär att 

individen har gått i pension eller övergått till annan myndighet, eller som av 

”okänd orsak” i de fall då handläggaren inte längre har kontakt med den 

sökande.  Nilsson (2016) visar att bland de som har lämnat Arbetsförmedlingen 

av okänd orsak har cirka 40 procent ett osubventionerat arbete.6  

2.2 Beskrivning av gruppen som studeras 

Tabell 1 redovisar medelvärden för ett antal bakgrundsvariabler för gruppen 

lågutbildade arbetssökande som avslutar arbetslösheten (kolumn 1) och hur 

dessa karaktäristika har förändrats under den studerade perioden (kolumnerna 

2 och 3).  

Två tredjedelar av den studerade gruppen består av individer med fullständig 

grundskoleutbildning och en tredjedel har inte avklarad grundskola. Ungefär 

två tredjedelar av gruppen är svenskfödd, och enbart 44 procent är kvinnor. 

Gruppen är ung, och 44 procent är under 35 år när arbetslöshetsperioden 

avslutas.7 17 procent av de studerade arbetssökande hade vid tiden för avslutet 

av arbetslösheten en kod för funktionsnedsättning.  

Vi kan också se i tabell 1 att den studerade gruppen har förändrats under 

studieperioden. Över tiden utgörs gruppen i större utsträckning av unga. De 

stora förändringarna är dock att gruppen i mycket lägre utsträckning består av 

svenskfödda och i mycket högre utsträckning av individer som har en kod för 

funktionsnedsättning 2016 jämfört med 20038. Utvecklingen som vi ser i tabell 

1 följer en generell trend, där grupper med sämre jobbchanser, såsom 

                                                             
5 De avslutade perioderna har kategoriserats utifrån den orsak som angavs vid tidpunkten för utträdet 
eller efter den sökandekategori som individen har överförts till. Det är att alltså den arbetssökandes 
destination direkt efter avslutad arbetslöshetsperiod som definierar avslutet.   
6 Detta gäller för alla inskrivna, och inte specifikt för de lågutbildade. 
7 Ålder som anges är den ålder individen hade då arbetslösheten avslutas.   
8 Att gruppen som lämnar arbetslöshet till större de består av unga, utrikesfödda och individer med en 
kod för funktionsnedsättning i slutet av den period som studeras jämfört med i början av perioden kan 
tolkas på olika sätt. De kan antingen tolkas som att sammansättningen av de inskrivna arbetslösa också 
har förändrats på detta sätt eller som att sannolikheten att lämna arbetslösheten för individer med vissa 
egenskaper har förändrats. En analys av hur nyinskrivna lågutbildade arbetslösa ser ut åren 2003 och 
2016 visar att sammansättningen av dessa till stor del liknar sammansättningen av den grupp som under 
samma period avslutar arbetslösheten(se bilaga, tabell B2). Av detta kan vi dra slutsatsen att den 
förändrade sammansättningen på utflödet ur arbetslöshet är nära relaterat till en förändrad 
sammansättning på inflödet. 
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utrikesfödda och arbetssökande med funktionshinderkod, utgör en allt större 

del av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen 2016a). 

Tabell 1. Beskrivning av de studerade lågutbildade arbetssökande  
 

 Totalt Avslut 
2003 

Avslut 
2016 

Individegenskaper 

Andel kvinnor .44 .42 .41 

18-24 .24 .2 .22 

25-34 .2 .2 .28 

35-49 .27 .32 .28 

50-59 .18 .19 .15 

60-64 .12 .08 .07 

Färdig grundskola .64 .63 .62 

Matchbar .74 .84 .71 

Svenskfödd .62 .86 .44 

Inom etableringen   .09 

Kod för 
funktionsnedsättning 

.17 .14 .21 

Antal 694,092 128,494 116,201 

    
Egenskaper för inskrivningsperioden 

”Nyarbetslös” .21 .15 .27 
Arbetslös längre än 1 år .17 .10 .25 

    
Antal 2,024,936 158,894 131,390 

Not. I översta delen av tabellen studeras alla unika individer som har avslutat minst en 
arbetslöshetsperiod under något av de studerade åren (kolumn 1), år 2003 (kolumn 2) och år 
2016 (kolumn 3). I den nedre delen av tabellen studeras istället alla avslutade 
arbetslöshetsperioder under samma tidsperioder.  

I tabell 1 redovisas även andelen av de avslutade perioderna där den 

arbetssökande är inom etableringen. Då Arbetsförmedlingen fick 

etableringsuppdraget först 2010 presenteras här andelen inom etableringen 

enbart för de som har avslutat arbetslösheten 20169. Under de år som 

Arbetsförmedlingen har haft ansvar för etableringen har individer inom 

etableringen utgjort en ökande andel bland de lågutbildade som har avslutat 

arbetslöshetsepisoder (se tabell B1 i bilaga). 

I den nedre delen av tabellen redovisas en del egenskaper hos de 

inskrivningsperioder som studeras. Dessa är alltså inte konstanta för en individ 

utan kan variera från inskrivningsperiod till inskrivningsperiod. Därför 

presenteras här genomsnitt för alla de inskrivningsperioder som studeras. 

Enbart en femtedel av de studerade episoderna är vad här benämns nya 

arbetslöshetsperioder, definierat som att det är individens första 

arbetslöshetsperiod på fem år. Att så pass stor andel av 

                                                             
9 De individer som står inskrivna inom etableringen vid tidpunkten för arbetslöshetens avslut. 
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arbetslöshetsperioderna inte är individens första på ett antal år tydliggör att 

problemet med återkommande arbetslöshet är stort inom gruppen 

lågutbildade arbetslösa. Tabellen redovisar också hur stor andel av de 

studerade episoderna som har pågått längre än ett år vid avslut. För hela 

perioden är andelen 17 procent. 

Under den studerade perioden har andelen nya arbetslösa ökat från 15 till 27 

procent, medan andelen långa arbetslöshetsperioder (över ett år vid avslut) har 

mer än dubblerats.  

3 Var tar de lågutbildade arbetslösa vägen när de 
lämnar arbetslösheten? 

I det här avsnittet presenteras hur de studerade arbetslöshetsperioderna har 

avslutats.  Figur 1 visar fördelningen över avslutsorsaker aggregerat över hela 

tidsperioden. Vanligast är att individer lämnar arbetslöshet för att gå till 

reguljärt arbete men ändå kvarstå som inskrivna vid arbetsförmedlingen (22 

procent). Här ryms de individer som får en timanställning, tillfällig anställning, 

är deltidsarbetslösa eller ombytessökande. Dessa är alltså individer som tycker 

att den anställning de har gått till inte är tillfredsställande och som därför 

fortsatt söker arbete. En nästan lika stor andel är kvar inskrivna på 

Arbetsförmedlingen men registreras som sökande med förhinder (18 

procent).10 Dessa kan alltså inte i dagsläget ta ett potentiellt arbete.  

Ytterligare 15 procent lämnar arbetslöshet av okänd orsak. 13 procent övergår 

till arbete med stöd och 8 procent går till vardera en av avslutsorsakerna 

tillsvidareanställning samt lämnar av annan känd orsak. 7 procent går till 

tidsbegränsad anställning. Enbart 6 procent har påbörjat utbildning och 3 

procent återgår till tidigare arbetsgivare (i den här kategorin ryms även det 

fåtal individer som går till en anställning hos Samhall).  

Sammantaget har ca 53 procent gått till någon typ av anställning. Räknas även 

40 procent av de som har lämnat arbetslösheten av okänd anledning som 

sysselsatta så kan ca 59 procent sägas ha gått till någon typ av sysselsättning 

(enligt resultaten från Nilsson (2016)). Men den senare gruppens 

sysselsättningsstatus får betraktas som osäker. Trots att drygt hälften av 

avsluten handlar om en övergång från arbetslöshet till någon form av arbete är 

det en liten andel av avsluten som innebär en tillsvidareanställning.  

 
 

                                                             
10 Denna kategori består även individer som inte statistikförs. Sökande har registrerats med den här 
koden till och med 2007 och 2 procent av de avslut som registreras som sökande med förhinder består 
av dessa avslut. Resterande är nästintill uteslutande regis 
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Figur 1 – Fördelning över avslutsorsaker (andelar) 

 
Not. De avslutkategorier som här har presenterats består i vissa fall av ett antal olika 
delorsaker. De som här kallas avslut genom registrering som arbete utan stöd – inskriven 
inkluderar de individer som fortfarande står inskrivna hos Arbetsförmedlingen men som har 
en timanställning (45 %), tillfälligt arbete (30%) och deltidsanställning (14 %). De som har ett 
arbete med stöd inkluderar de med nystartsjobb (37 %), lönebidrag (21%), särskilt 
anställningsstöd (9%) och instegsjobb (8%). Se tabell B3 i bilaga för fullständig fördelning. 
 

 
Figur 2 – Fördelning över avslutsorsaker i procent, år 2003, 2009 och 2015 

 
 
 

Figur 2 visar hur fördelningen över avslutsorsaker har sett ut över tid. Vi ser här 

att andelen som avslutar genom tillsvidareanställning, av annan känd orsak och 

genom utbildning har varit oförändrad under perioden. Det som sticker ut är 

att sannolikheten att lämna en period av arbetslöshet för att gå till ett arbete 
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med stöd har ökat markant under perioden (från 7 till 21 procent av avsluten). 

De som avslutar arbetslöshetsperioden genom att registreras som sökande 

med förhinder har också ökat under perioden (från 15 till 20 procent av 

avsluten). Under samma tidsperiod har andelen som är kvar inskrivna vid 

Arbetsförmedlingen men i reguljärt arbete, andelen som har lämnat 

Arbetsförmedlingen för att återgå till tidigare arbetsgivare, andelen som 

lämnat av okänd anledning samt andelen som har gått till tidsbegränsad 

anställning minskat (se figur 2). 

De arbetssökande med enbart förgymnasial utbildning är en grupp med relativt 

små jobbchanser. För denna grupp är därför tidsbegränsade och/eller 

subventionerade anställningar bra utfall i sig själva, men också goda 

möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper, arbetslivserfarenhet, meriter och 

kontakter inför framtida mer varaktig etablering. På samma sätt är övergång till 

reguljär utbildning ett utfall som stärker individens möjligheter till 

arbetsmarknadsetablering längre fram, varför det kan anses vara en 

anmärkningsvärt låg andel som går vidare till utbildning. I nästa avsnitt 

studeras övergången till utbildning för olika åldersgrupper. Den här 

uppföljningen inkluderar enbart de arbetssökande som har avslutat 

arbetslösheten fram till och med 2015, vilket gör att vi här inte kan studera i 

vilken utsträckning myndighetens arbete med att matcha mot utbildning har 

fått genomslag i andelen lågutbildade som lämnar arbetslösheten för reguljär 

utbildning.  

 

3.1 Skillnader i hur olika delgrupper avslutar arbetslösheten 

 

Gruppen arbetslösa med förgymnasial utbildning är inte homogen. Även inom 

gruppen förekommer det skillnader i avslutsfrekvens och avslutsorsak för olika 

delgrupper. Här beskrivs hur sannolikheten för olika avslut skiljer sig åt för olika 

delgrupper av lågutbildade arbetssökande (för detaljerad redogörelse samt 

tabellvärden, se tabell B4 i bilaga för avsnitt 3.1).    

Kvinnor har en lägre sannolikhet att lämna för att gå till en 

tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och anställning med stöd än 

vad män har. De har däremot högre sannolikhet för att gå till reguljärt arbete 

men kvarstå som inskriven på Arbetsförmedlingen, vilket möjligen handlar om 

en hög grad av deltidsarbetslöshet. Kvinnor har också högre sannolikhet att 

lämna av annan känd orsak, gå till utbildning samt att registreras som sökande 

med förhinder än män har.  

De unga går till utbildning i mycket högre utsträckning än de äldre 

åldersgrupperna, samt lämnar av okänd orsak. De äldsta utmärker sig genom 
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sin höga sannolikhet att lämna av annan känd orsak, vilket troligen handlar om 

övergång till ålderspension eller sjukersättning.  

Utrikes födda, individer med en kod för funktionshinder och långtidsarbetslösa 

har alla högre sannolikhet för att lämna arbetslösheten genom att gå till arbete 

med stöd och lägre sannolikhet för att gå till reguljärt arbete än vad 

svenskfödda, arbetssökande utan kod för funktionshinder och de med 

arbetslöshetsperioder kortare än ett år har.  

Figur 3 – Andel av avslutade arbetslöshetsperioder som är förknippade 
med påbörjad utbildning. Uppdelat på ålder  

 
 

Då det är en anmärkningsvärt liten andel som avslutar arbetslöshetsperioder 

genom att gå till reguljär utbildning görs en separat analys av detta avslut, där 

gruppen delas upp beroende på ålder. Vi ser i figur 3 att för de äldsta 

grupperna är sannolikheten att gå till utbildning generellt låg, och 

sannolikheten minskar för de som är mellan 25-49 år under den studerade 

perioden. Under samma period ökar sannolikheten för den allra yngsta 

gruppen att övergå till utbildning, en ökning som främst sker mellan 2003 och 

2009.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de förändringar i avslutsorsak som sticker ut 

från genomgången ovan är ökningen av andelen som går till arbete med stöd, 

ökning av andelen som avslutar genom att registreras som sökande med 

förhinder, samt den ökande andelen av de i den yngsta åldersgruppen som 

avslutar arbetslöshet genom att påbörja utbildning.11 Nedan diskuteras vad 

som kan förklara dessa förändringar.  

                                                             
11 I figur B1 i bilagan presenteras antalet arbetslöshetsperioder som har avslutats genom ett visst avslut 
de olika åren. Här ser vi att inte bara andelen som går till arbete med stöd har ökat, utan även det 
absoluta antalet. Detsamma gäller bland unga som påbörjar utbildning. Men samtidigt som andelen 
avslut som beror på registrering som sökande med förhinder har ökat har det absoluta antalet av sådana 
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3.2 Vad kan förklara de förändringar vi ser över tid? 

Det är rimligt att tänka sig att arbetsmarknadsläget påverkar sannolikheten för 

att arbetslösheten ska avslutas genom anställning, utbildning eller övriga 

faktorer. Det kan t.ex. vara så att i goda tider finns det fler vakanser vilket gör 

att en större andel av arbetslöshetsperioderna avslutas genom att individen får 

ett arbete. Men även förändringar i regler och förordningar kan påverka i vilken 

utsträckning individer som är arbetslösa har tillgång till exempelvis 

subventionerade anställningar eller studier.  

Slutligen kan de förändrade sannolikheterna för de olika avsluten drivas av att 

sammansättningen av den grupp som är arbetslös vid en given tidpunkt 

förändras. Detta då individer med olika egenskaper lämnar arbetslösheten på 

olika sätt (se tabell B4 i bilaga för avsnitt 3.1). En möjlig förklaring till ökningen 

av avslut genom arbete med stöd skulle kunna vara den ökande andelen av de 

lågutbildade arbetslösa som avslutar arbetslöshet som har haft en kod för 

funktionsnedsättning. Dessa inskrivna avslutar ofta arbetslösheten med att gå 

till arbete med stöd. Nedan diskuteras dessa potentiella förklaringar mer i 

detalj.  

3.2.1 Gruppens sammansättning  

 

Lågutbildade arbetslösa är en heterogen grupp med avseende på att gruppen 

består av individer i olika ålder och med olika förutsättningar (vissa är födda i 

Sverige och vissa utomlands medan vissa har kod för funktionsnedsättning och 

andra inte). Frågan är om sammansättningen av sådana karaktäristika kan 

förklara ovanstående observationer med en ökad sannolikhet för att avsluta 

arbetslösheten genom att gå till arbete med stöd, påbörja utbildning (för 

gruppen 15-24 år) eller registreras som sökande med förhinder. 

Nedan presenteras en analys där dessa sammansättningsförändringar av 

gruppen som avslutar arbetslösheten tas i beaktan (för detaljerad redogörelse 

för analysen och plottade regressionsestimat, se bilaga till avsnitt 3.2.1). I tabell 

2 presenteras den förändrade sannolikheten från år 2003 (till år 2009 och år 

2015) för att lämna arbetslösheten antingen genom att gå till arbete med stöd, 

genom att gå till reguljär utbildning (för de yngsta), eller genom att registreras 

som sökande med förhinder. De förändrade sannolikheterna presenteras både 

med och utan att egenskaper hos den grupp som avslutar arbetslösheten vid 

de olika tidpunkterna tas i beaktan. Tolkningen av den här analysen är att om 

den förändrade sannolikheten över tid minskar när man kontrollerar för att 

gruppen som avslutar arbetslösheten vid olika tidpunkter har olika egenskaper 

så kan förändringen över tid också sägas förklaras till stor del av dessa 

förändrade egenskaper. Om kontrollerandet av dessa egenskaper i modellen 

däremot inte påverkar den förändring i avslutssannolikheten som observeras 

                                                             
registreringar inte ökat trendmässigt. Det innebär att gruppen som överförs till den sökandekategorin 
inte generellt sett blir större, men att det blir en vanligare orsak till avslut av arbetslöshetsperioder.  
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över tid så kan förändringen inte sägas förklaras av att gruppen över tid består 

av individer med olika egenskaper.  

Tabell 2 – Förändrade sannolikhet för avslut från 2003 – med och utan 
kontroller för individegenskaper och egenskaper för inskrivningsperioden 
 

 Förändring 2009 
mot 2003 

Förändring 2015 
mot 2003 

Sannolikhet att gå till arbete med stöd 
 

Utan kontroller för de 
arbetslösas egenskaper 

4,5 % 13,8 % 

Med kontroller för de 
arbetslösas egenskaper 

3,0 % 8,7 % 

Sannolikhet för den yngsta åldersgruppen att gå till reguljär utbildning 
 

Utan kontroller för de 
arbetslösas egenskaper 

4,5 % 6,4 % 

Med kontroller för de 
arbetslösas egenskaper 

3,8 % 5,7 % 

Sannolikhet att registreras som sökande med förhinder 
 

Utan kontroller för de 
arbetslösas egenskaper 

2,0 % 5,6 % 

Med kontroller för de 
arbetslösas egenskaper 

-0,6 % 1,9 % 

Not. Tabellvärden bygger på analys som presenteras i bilaga till avsnitt 3.2.1.  
 

Tabell 2 visar att när det gäller andelen som går till arbete med stöd så mattas 

den ökning vi tidigare såg av (minskar från 13,8 till 8,7 procent, vilket motsvarar 

en 37 procentig minskning till 2015) när gruppens sammansättning vid de olika 

tidpunkterna tas i beaktan. Att en relativt stor ökning fortfarande kvarstår efter 

korrigeringen för gruppens sammansättning (8,7 procent) tyder på att det finns 

ytterligare faktorer som bidrar till ökningen av avslut till arbete med stöd. Vi ser 

även i tabell 2 att den förändrade sannolikheten att lämna arbetslösheten för 

att gå till utbildning för unga inte kan förklaras av att gruppens 

sammansättning har förändrats. Detta då den förändrade sannolikheten över 

tid är nästan lika stor med och utan kontroller för gruppens egenskaper vid de 

olika tidpunkterna.  Däremot ser vi att en stor del av den ökning av 

sannolikheten att registreras som sökande med förhinder som observeras kan 

förklaras av att gruppen består av individer med andra egenskaper senare i 

perioden än tidigare (ökningen minskar från 5,6 procent till 1,9 procent, vilket 

motsvarar ca två tredjedelar av ökningen, till 2015 när vi korrigerar för 

individernas egenskaper).  

Av analysen framgår att sannolikheten att påbörja en utbildning inte skiljer sig 

avsevärt mellan individer med olika egenskaper (inom gruppen unga 
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lågutbildade). Att sannolikheten att gå till arbete med stöd påverkas av vilka 

individer som lämnar arbetslösheten reflekterar troligen det faktum att 

stödanställningarna är ett hjälpmedel för just grupper i behov av särskilt stöd. 

De som registreras som sökande med förhinder är arbetssökande som inte kan 

ta jobb för att de är för sjuka för att arbeta, eller för att de inte har barnomsorg 

ordnad t.ex. Därför är det rimligt att andelen som lämnar arbetslöshet av den 

hör orsaken är nära förknippad med sammansättningen av gruppen.  

 

3.2.2 Arbetsmarknadsläget 

 

Det är rimligt att tänka sig att det sätt på vilket arbetslöshetsperioder avslutas 

är kopplat till arbetsmarknadsläget vid en given tidpunkt. Ett vanligt mått på 

arbetsmarknadsläget är den aggregerade arbetslösheten, d.v.s. andelen av 

arbetskraften som står utan arbete vid en given tidpunkt. Dock är det inte 

självklart på vilket sätt som konjunkturen relaterar till de sätt på vilket 

arbetslösa lämnar arbetslösheten.  

Vid lågkonjunktur är inflödet till arbetslöshet stort, vilket förändrar 

sammansättningen av de arbetssökande, och även individer som står relativt 

nära arbetsmarknaden kan då ingå i poolen av arbetssökande. Det innebär 

också att under en lågkonjunktur kommer de som lämnar arbetslöshet kanske 

att i högre grad göra det för en anställning än vad de som var arbetslösa före 

lågkonjunkturen gjorde. Samtidigt blir antalet vakanser per arbetssökande färre 

vid lågkonjunktur vilket gör att antalet arbetssökande som lämnar 

arbetslösheten för anställning blir mindre. Det är oklart vilken av dessa två 

effekter som dominerar, varför det är svårt att i förväg förutsäga hur 

konjunkturen relaterar till fördelningen över de olika avslutsorsakerna.  

Arbetslösheten12 under den studerade tidsperioden är relativt högt korrelerad 

med andelen av unga som avslutar arbetslöshetsperioder genom att påbörja en 

utbildning (0.68). Korrelation mellan arbetslöshet och andelen som går till 

arbete med stöd, eller som registreras som sökande med förhinder är låg (0.23 

respektive -0.39) Det verkar alltså som att ungdomarna i högre utsträckning 

avslutar arbetslöshet genom att gå till reguljär utbildning i tider när 

arbetslösheten är högre. Att andelen som registreras som sökande med 

förhinder inte relaterar till konjunkturen är väntat, då det avslutet inte handlar 

om en alternativ väg ut ur arbetslöshet utan snarare om ett avbrott som beror 

på andra omständigheter.  

 

                                                             
12 Här används aggregerad arbetslöshet för individer mellan 15-74 år (SCB). Data finns från och med 
2005. 
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3.2.3 Institutionella förändringar 

 

Slutligen diskuteras om det har skett en strukturell eller regelmässig förändring 

av arbetsmarknaden som kan vara kopplad till förändringen av avslutsorsaker 

över tid. Subventionerade anställningar i ekonomin har ökat generellt sett 

under perioden, från ca 80 000 2003 till ca 140 000 anställningar 2014. Som 

andel av alla anställningar har de subventionerade anställningarna ökat med en 

procentenhet mellan 2005 och 2014, och de uppgår 2014 till 3,3 procent av alla 

anställda mellan 16-64 år (Arbetsförmedlingen 2016b). Den generella ökningen 

beror till viss del på att det i finanskrisens spår finns fler långtidsarbetslösa 

(Arbetsförmedlingen 2016b), vilka är målgrupp för flera av de subventionerade 

anställningarna. Men som den här studien visar så är de sökandes 

sammansättning inte den enda förklaringen till ökningen av subventionerade 

anställningar, i alla fall inte inom gruppen lågutbildade. 

De subventionerade anställningarna kan delas in i anställningsstöd, 

nystartsjobb, stöd för personer med funktionsnedsättning samt 

yrkesintroduktionsanställning. Målgrupperna för dessa skiljer sig åt men syftet 

med anställningarna är detsamma; att med stöd under en begränsad tidsperiod 

kompensera för en lägre potentiell produktivitet hos arbetstagaren.  

2007 infördes nystartsjobb och instegsjobb, vilka skiljer sig delvis från övriga 

subventionerade sysselsättningar. Instegsjobb är riktade mot nyanlända medan 

nystartsjobben har högre subventionsnivåer, och ställer lägre krav på 

arbetsgivaren, än övriga subventionerade anställningar. Nystartsjobben är inte 

ett arbetsmarknadspolitiskt program, och anställningen ska ses som en 

rättighet för arbetsgivaren, medan övriga subventioner utgår efter en 

behovsprövning (Riksrevisionen, 2013; Statskontoret, 2011). Under den 

studerade tidsperioden har subventionsnivån för det särskilda 

anställningsstödet ökat och stödet har utökats till att gälla för individer som 

varit arbetslösa 12 månader, istället för som innan enbart de som hade varit 

arbetslösa 24 månader.  

Den stora ökningen i andelen arbetslöshetsperioder som har avslutats genom 

att gå till subventionerad anställning har skett samtidigt som nya, enklare, 

former av subventionerade anställningar har införts. Även subventionsnivåer 

har höjts och kraven för berättigande till stöden har minskat. Figur 4 visar hur 

andelen av, och antalet, avslut som har handlat om en påbörjad 

nystartsanställning har förändrats under perioden. Vi ser att nystartsjobben 

ökar både i antal och som andel av de avslutade perioderna. Det är alltså troligt 

att en del av ökningen av avslutade perioder som innebär anställning med stöd 

är förknippad med införandet av nystartsjobben. 
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Figur 4 – Andel och antal av avslutade arbetslöshetsperioder som avslutas 
genom nystartsjobb sedan införandet 2007 

 
 

2007 infördes Jobbgarantin för ungdomar som innebär rätt till programinsatser 

efter tre månaders arbetslöshet för unga. Garantin är ett erbjudande, men för 

arbetssökande med ersättning från a-kassan finns risk att den dras in om den 

sökande väljer att stå utanför garantin. Arbetssökande inom garantierna får 

tillgång till mer insatser än arbetssökande som ännu inte är i garantierna. 

Tidigare studier visar att vid införandet av Jobbgarantin för ungdomar har 

utflödet till arbete ökat för programmets målgrupp innan programstart. Det är 

vad som kallas en anvisningseffekt. Hall m. flera (2016) visar att det finns en 

tydlig anvisningseffekt av Jobbgarantin för ungdomar gällande att gå till arbete. 

Men effekten gäller inte för gruppen lågutbildade ungdomar. Den möjliga 

förklaringen till det är att de lågutbildade inte har samma möjlighet att lämna 

arbetslösheten som ungdomar med högre utbildning har.  

Vi ser i figur B2b i bilagan till avsnitt 3.2.1 att andelen unga som övergår till 

utbildning ökar från och med 2009, vilket är för sent för att det ska vara troligt 

att ökningen har något direkt att göra med införandet av Jobbgarantin för 

ungdomar.  

 

4 I vilken utsträckning blir de lågutbildade som 
lämnar arbetslösheten arbetslösa igen?  

Ovan har vi beskrivit vad de arbetssökande gör när de lämnar arbetslösheten. 

Här skiftar fokus istället mot i vilken utsträckning dessa individer återkommer 
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till arbetslösheten inom kort, så kallad rundgång13. Detta definieras som att 

individen återkommer som inskriven som arbetslös hos Arbetsförmedlingen 

inom ett år från att arbetslöshetsperioden har avslutats14.   

Kortvarig arbetslöshet behöver inte vara ett problem, då det kan handla om en 

kortare omställningsperiod mellan två jobb t.ex. Återkommande arbetslöshet 

är att föredra framför långvariga arbetslöshetsperioder utan avbrott för arbete 

eller studier. Detta då avbrotten ger erfarenheter, kontakter och bidrar till att 

upprätthålla individens humankapital. Svårigheterna att få jobb ökar med den 

sammanhängande tiden i arbetslöshet (Arbetsförmedlingen, 2016a). Men 

återkommande arbetslöshet är också ett problem, då arbetslösheten totalt sett 

kan bli långvarig för individen, vilket kan leda till ekonomisk och social 

utsatthet. 

Rundgångssannolikheten för lågutbildade arbetslösa har minskat från ca 59 

procent år 2003 till omkring 48 procent  2015 (se figur 5). Dock ligger 

rundgångssannolikheten relativt konstant från år 2006 och framåt. 

Sannolikheten för rundgång inom 1 år och inom 2 år visar ett väldigt likartat 

mönster över tid, men det är ca 10 procent fler som återkommer till 

arbetsförmedlingen inom två är än inom ett år.  

Mönstret som visas i figur 5 stämmer väl överens med det som presenteras i 

Harkman och Taslimi (2015), vilka studerar rundgångssannolikheten för alla 

utbildningsgrupper gemensamt. De visar också att andelen i rundgång för de 

med förgymnasial utbildning är ca 10 procentenheter högre än för de med 

kortare högskoleutbildning och ca 5 procentenheter högre än för dem med 

gymnasieexamen. Skillnaden mellan grupperna har också ökat över tiden (från 

1992 och framåt). De lågutbildade har alltså ökat sin risk för rundgång relativt 

övriga utbildningsgrupper. 

Med införandet av Jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för 

ungdomar 2007 kom avbrott kortare än 30 dagar för sökande inom garantierna 

inte att registreras som avslutad arbetslöshet (Harkman, 2014). Därför finns det 

en risk att antalet avslut har minskat i och med införandet, och att analysen av 

utflöden blir påverkad av detta. En känslighetsanays där de avbrott från 

arbetslöshet som varat kortare än 30 dagar inte räknas som avbrott visar dock 

att mönstret över tid kvarstår. Risken för rundgång minskar generellt med ca 5 

                                                             
13 Se Harkman och Taslimi (2015) för en genomgång av hur rundgången har sett ut historiskt. 
Aktivitetsgarantin infördes 2001 som ett svar på rundgången mellan öppen arbetslöshet och program. 
Numera definieras individer som arbetslösa både då de är öppet arbetslösa och i 
arbetsmarknadspolitiska program varför rundgång inte handlar om återkommande perioder av öppen 
arbetslöshet varvad med programåtgärder. 
14 Om en avslutad arbetslöshetsperiod följs av en ny arbetslöshetsperiod inom en vecka kopplas 
perioderna istället ihop till en sammanhängande arbetslöshetsperiod.  
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procentenheter vid denna analys, men registreringsförändringen i och med 

garantierna påverkar inte rapportens slutsatser.15  

Den höga rundgångsrisken implicerar att arbetslösa med enbart förgymnasial 

utbildning har stora svårigheter med varaktig etablering på arbetsmarknaden. 

En avslutad arbetslöshetsperiod bör alltså följas upp nogsamt för att tillse att 

individen tar steg för att förbättra sin arbetsmarknadsposition varaktigt. 

Figur 5 – Risk för rundgång inom ett och inom två år 

 
Not. För episoder som avslutas 2015 informationen begränsad, då vi för dessa episoder inte 
kan se om individerna kommer tillbaka som inskrivna arbetslösa inom två år. Därför avbryts 
tidsserien för uppföljning inom två år vid 2014.  

 

4.1 Vem är i risk för rundgång? 

På samma sätt som ovan studeras här om sannolikheten för rundgång kan 

förklaras av individernas egenskaper och arbetslöshetsperiodernas karaktär i 

gruppen som avslutar arbetslöshet vid olika tidpunkter (för detaljerad analys, 

se bilaga för avsnitt 4.1).  

Kvinnor har ca 7 procentenheters lägre risk för återkommande arbetslöshet än 

vad män har. Risken för rundgång minskar också successivt med ålder. De 

äldsta har 13 procentenheters lägre risk för rundgång än de yngsta har. Nya 

arbetslösa och långtidsarbetslösa har 9 respektive 3 procentenheters lägre risk 

för rundgång än de som har varit återkommande arbetslösa och de som 

avslutar kortare perioder av arbetslöshet.  

Vi studerar även risken för återgång inom två år, och riskerna skiljer sig åt 

mycket lite mellan ett och två år, förutom för den äldsta åldersgruppen som 

                                                             
15 Inte heller fördelningen över avslutsorsaker över tid påverkas av att enbart de avbrott som är längre 
än 30 dagar räknas som avslutad arbetslöshet.   
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relativt sett återkommer i mycket låg utsträckning inom två år (jämfört med 

övriga åldersgrupper). 

Här studeras även om sannolikheten för rundgång skiljer sig åt beroende på 

varför en arbetslöshetsperiod avslutades. Tillsvidareanställning innebär en låg 

relativ risk för rundgång men de som lämnar av annan känd orsak, eller går 

tillbaka till en tidigare arbetsgivare, har ungefär lika låg rundgångsrisk som de 

som går till tillsvidareanställning. Övriga avslut har mellan 13 och 23 

procentenheters högre rundgångsrisk.  

När man studerar rundgång inom två år är det bara de som har avslutat genom 

att gå till en subventionerad anställning som sticker ut. För den här gruppen är 

skillnaden i rundgångssannolikhet jämfört med de som gått till 

tillsvidareanställning mer än dubblerad när man studerar tvåårig rundgång (14 

respektive 29 procentenheter). Det implicerar att för de som går till ett arbete 

med stöd så sker en viss inlåsning på över ett år, där individer stannar i den 

subventionerade anställningen. Men två år efter avslutad arbetslöshetsperiod 

är en stor andel tillbaka i arbetslöshet igen. 

4.2 Vad kan förklara variationer i rundgångssannolikhet över tid? 

Risken för rundgång varierar över tid, som vi har sett i figur 5. I tabell 3 (se 

bilaga för detaljerad analys) ser vi hur variationen i rundgång över tid påverkas 

om vi kontrollerar för gruppens, och avslutsorsakernas, sammansättning över 

tid.16 Det mönster vi har sett i figur 5 kvarstår även efter att dessa faktorer har 

tagits i beaktan, vilket innebär att de variationer vi ser i 

rundgångssannolikheten över tid måste påverkas av ytterligare faktorer än vilka 

som avslutat arbetslöshet vid olika tillfällen, och hur de har avslutat den. 

Harkman och Taslimi (2015) presenterar ett antal hypoteser för att förklara den 

minskade sannolikheten för rundgång från och med 1992. De diskuterar 

förutom gruppens sammansättning även konjunkturen samt förändrat 

användande av tidsbegränsade anställningar. Korrelationen mellan 

arbetslöshet och andelen som återkommer i arbetslöshet inom ett år är 0.3717 

Det innebär att risken att återkomma till arbetslöshet i relativt låg grad är 

förknippad med konjunkturläget. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte går att fastslå någon enkel förklaring 

till den nedgång i rundgångsrisk som kan ses mellan 2003 och 2007.  

 
Tabell 3 – Förändrade sannolikhet för rundgång från 2003 – med och utan 
kontroller för individegenskaper och egenskaper för inskrivningsperioden 

                                                             
16 Analysen som utförs är analog med den som görs i avsnitt 3.2.1.  
17 Här används arbetslöshet genomsnittet av arbetslösheten år t och år t+1. Detta då sannolikhet för 
rundgång inom ett år bestäm både av arbetsmarknadsläget när arbetslösheten avslutas och av 
arbetsmarknadsläget inom ett år efter avslutet (Harkman och Taslimi (2015)).  
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 Förändring 2009 

mot 2003 
Förändring 
2015 mot 2003 

Sannolikhet för att återgå till arbetslöshet inom ett år 
 

Utan kontroller för de arbetslösas 
egenskaper 

-3,2 % -11,0 % 

Med kontroller för de arbetslösas 
egenskaper 

-2,6 % -9,5 % 

Not. Tabellvärden bygger på analys som presenteras i bilaga till avsnitt 4.2. 

 

5 Diskussion 

Ovan har presenterats hur avslutsorsaker och risken för återgång till 

arbetslöshet har förändrats över tid för arbetssökande med kort utbildning och 

vad som möjligen kan förklara de förändringar vi ser. Vi har sett att 

sannolikheten att lämna arbetslöshet för att gå till arbete med stöd har ökat 

markant, även när förändringar av gruppens sammansättning har tagits i 

beaktan. I vilken utsträckning den här utvecklingen förbättrar gruppens 

arbetsmarknadsutsikter på sikt beror till stor del på om dessa anställningar 

tenderar att bli varaktiga och/eller leda vidare till andra varaktiga anställningar. 

Analysen visar att ökningen av andelen avslut som sker genom övergång till 

subventionerade anställningar inte är förknippad med en minskad risk för 

återgång till arbetslöshet. Det verkar alltså inte som att den ökande 

användningen av subventionerade anställningar har någon direkt effekt på 

risken för rundgång.  

Bland de yngsta har andelen avslutade arbetslöshetsperioder som är 

förknippade med en påbörjad utbildning ökat. Den ökande andelen ungdomar 

som går till utbildning verkar samvariera med konjunkturen. Att lågutbildade 

ungdomar lämnar arbetslöshet för att påbörja en utbildning är 

eftersträvansvärt men ytterligare studier krävs för att i vilken utsträckning 

institutionella faktorer, såsom satsningar på tidiga insatser för ungdomar, 

påverkar detta.  

Vi ser även att andelen som avslutar arbetslösheten genom att registreras som 

sökande med förhinder har ökat. En stor del av den här ökningen verkar kunna 

förklaras av att gruppen lågutbildade som lämnar arbetslöshet har förändrats 

under den studerade perioden. Då vi har sett att gruppen i högre utsträckning 

består av individer som står längre ifrån arbetsmarknaden senare i perioden är 

en tolkning att dessa individer oftare registreras som sökande med förhinder. 

Arbetslösheten för gruppen med allra lägst utbildning är i stort sett 

återkommande. Ca 60 procent av de som avslutar en arbetslöshetsperiod 

återkommer till arbetslöshet inom två år. Variationen över tid i risk för 
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rundgång kan inte förklaras av gruppens förändrade sammansättning eller 

förändrade anledningar till avslut. Efter två år är det många fler som har 

återvänt till arbetslöshet om de lämnade genom anställning med stöd än för 

övriga avslut. Unga återkommer i mycket större utsträckning än äldre som 

arbetslösa.  

Sannolikheten för rundgång minskar om man är arbetslös för första gången på 

ett antal år. En tänkbar förklaring är att de arbetslösa kan delas upp i två 

grupper varav en rör sig fram och tillbaka mellan arbetslöshet och anställning 

och den andra har någon enstaka arbetslöshetsperiod mellan arbeten. Om så 

är fallet kan tidigare arbetslöshetsperioder korrelera med framtida rundgång, 

och då kan en viktig uppgift för Arbetsförmedlingen vara att identifiera den 

gruppen för att kunna anpassa service till den.  

Rundgångssannolikheten är också lägre för de som har varit långvarigt 

arbetslösa när perioden avslutas (längre än ett år). Det har möjligen att göra 

med att långvarig arbetslöshet berättigar till särskilda insatser och former av 

anställningsstöd som kan fortgå under lika lång tid som individen har varit 

arbetslös. Därför kan skillnaden i rundgångsrisk mellan lång- och kortvarigt 

arbetslösa till viss del spegla längden på de anställningar de går till vid avslut av 

arbetslösheten. Ytterligare studier krävs dock för att bättre förklara vad som 

avgör varför vissa återgår till arbetslöshet inom kort tid.  

6 Slutsats 

 

Arbetslösa lågutbildade har sämre jobbchanser än arbetslösa med mer 

utbildning. Trots detta avslutas 80 procent av alla arbetslöshetsperioder bland 

de med lägst utbildning inom 1 år. Lågutbildade som lämnar arbetslöshet gör 

det främst genom att de får arbete men står kvar hos Arbetsförmedlingen eller 

för att de registreras som sökande med förhinder. Drygt hälften lämnar 

arbetslösheten för arbete i någon form, men en liten andel av dessa jobb är 

tillsvidareanställningar.  

Under den studerade perioden har andelen som avslutat arbetslösheten 

genom arbete med stöd ökat, något som verkar kunna förklaras av en 

kombination av att gruppen har förändrats samt införandet av nya 

stödanställningar såsom nystartsjobb. Under samma tidsperiod har andelen av 

de unga som påbörjar utbildning också ökat, något som verkar kunna kopplas 

till konjunkturläget. Ytterligare studier krävs för att förstå dessa 

förklaringsfaktorer bättre.  

 

De förändrade avslutsorsakerna kan dock inte direkt kopplas till en förändrad 

risk för återgång i arbete, en risk som varit relativt oförändrad sedan 2006. 
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Risken för återgång i arbetslöshet verkar inte kunna förklaras av förändrad 

sammansättning av gruppen som avslutar eller det sätt på vilka perioderna 

avslutas, och inte heller av konjunkturläget. Att förstå dessa variationer är 

därför också en fortsatt utmaning.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de arbetslösa med enbart förgymnasial 

utbildning har en mycket osäker arbetsmarknadsposition där en avslutad 

arbetslöshetsperiod ofta följs av tidsbegränsade anställningar eller 

timanställningar. Då drygt hälften av gruppen rör sig mellan kortare arbeten 

och arbetslöshet krävs en bättre förståelse för hur progressionen från öppen 

arbetslöshet eller programinsatser, via tillfälliga jobb eller subventionerade 

anställningar, till reguljära anställningar, ser ut. Fortsättningsvis behöver vi 

studera vilka kortvariga arbetstillfällen som leder vidare till mer varaktiga 

sådana för den här gruppen. För framtida analyser bör insikten om att det inom 

gruppen lågutbildade arbetslösa finns individer med olika förutsättningar, för 

vilka en given insats kommer att kunna få olika utfall, vara vägledande.  
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8 Bilaga 

 

8.1 Beskrivande tabeller 

Tabell B1: Andel av avslutade arbetslöshetsperioder där individen står 
inskriven i etableringen 
 

År arbetslöshetsperioden 
avslutades 

Andel inom etableringen 

2011 0.49 procent 
2012 1.62 procent 
2013 3.45 procent 
2014 5.12 procent 
2015 7.09 procent 

 

Tabell B2: Beskrivande statistik för nyinskrivna 2003 och 2016 
 Startade 2003 Startade 2016 

Andel kvinnor .41 .4 

18-24 .2 .25 

25-34 .2 .29 

35-49 .32 .26 

50-59 .19 .14 

60-64 .08 .06 

Utb2  .62 .64 

Matchbar .84 .71 

Svenskfödd .81 .45 

Etabl  .11 

Kod för 
funktionsnedsättning 

.14 .18 

Antal 128,508 90,891 
   
Ny arbetslös .14 .26 
   

Antal 161,394 103,367 
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Tabell B3: Andel i avslutskategorier – uppdelade på enskilda avslut 

Arbete men kvar inskriven på  
Arbetsförmedlingen 

Andel av avsluten inom kategorin 

  
Deltidsarbetslös 14 
Timanställd 45 
Tillfälligt arbete 30 
Ombytessökande samhall 2 
Ombytessökande 7 
Start av näringsverksamhet 2 
  
Summa   
  
Arbete med stöd Andel av avsluten inom kategorin 
  
Nystartsjobb 37 
Utvecklingsanställning 7 
Trygghetsanställning 3 
Lönebidrag 21 
Offentligt skyddat arbete 3 
Förstärkt särskilt anställningsstöd 2 
Trainee brist 3 
Trainee välfärd  3 
Särskilt anställningsstöd 9 
Extratjänster 3 
Instegsjobb   8 
  
Summa 99 
  

Not. Andelarna är avrundade till heltal, varför de inte nödvändigtvis summerar till exakt 100.  

8.2 Bilaga till avsnitt 3.1 

Tabell B4 nedan presenterar skillnader i sannolikheten för de olika 

avslutsorsakerna för delgrupper inom gruppen lågutbildade.  Skillnaderna i 

sannolikheter bygger på regressionsestimat från en skattning med avslutet som 

utfall - den variabel som förklaras- medan förklarande faktorer som har 

inkluderats är olika individegenskaper, avslutsår och arbetslöshetsperiodens 

karaktär (avser om det är första arbetslöshetsperioden under den senaste fem 

årsperioden eller om arbetslösheten har pågått i mer än ett år vid avslutet). 

Tabellens värden är uttryckt i relativa sannolikheter (i procentenheter) och ska 

tolkas som skillnaden i sannolikhet för avslutet för en delgrupp jämfört med 

referensgruppen. Tabellvärdet för kvinna ska alltså tolkas som skillnaden i 

sannolikhet för det avslutet för en kvinna jämfört med en man (referens), 

medan värdena för de olika åldersgrupperna ska tolkas som skillnaden i 

sannolikhet för utfallet för åldersgruppen jämfört med den yngsta 

åldersgruppen (15-24 år).  
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Tabell B4 – Samband mellan individegenskaper och sannolikhet för de olika avslutsorsakerna  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

       Kvar inskriven på Arbetsförmedlingen 

Avslut genom 
övergång till 

Tillsvidare
anställning 

Tidsbegränsad 
anställning 

Tidigare 
arbetsgivare 

Annan 
känd orsak 

Okänd 
orsak 

Utbildning  Arbete utan 
stöd  

Arbete med 
stöd 

Sökande med 
förhinder 

Kvinna -4,93 -3,55 -1,04 2,92 -3,05 3,79 5,18 -4,9 5,58 
25-34 3,59 0,48 1,48 -0,59 -9,24 -3,06 7,22 3,21 -3,09 
35-49 5,48 2,45 2,68 -2,72 -15,8 -5,83 13,2 3,28 -2,77 
50-59 5,35 4,52 3,67 -2,71 -20,7 -9,48 17 4,9 -2,51 
60-64 2,02 3,47 3,54 11,5 -23,1 -9,91 13,1 4,46 -5,1 

                   
Svenskfödd 2,41 4,06 0,8 0,24 0,28 -1,43 2,01 -4,54 -3,83 

Kod för 
funktionsnedsättning 

-5,28 -5,66 -0,22 1,39 -7,36 -2,27 -6,35 19,7 6,08 

                   
Nyarbetslös -0,3 -1,92 -0,29 2,08 0,84 1,16 -2,78 -0,74 1,95 

Långtidsarbetslös -3,22 -3,31 -1,76 3,27 -2,45 -0,02e -6,1 14,8 -1,2 
          

Observationer 1,893,453 1,893,453 1,893,453 1,893,453 1,893,453 1,893,453 1,893,453 1,893,453 1,893,453 
Förklaringsgrad 0.029 0.037 0.014 0.031 0.070 0.037 0.052 0.123 0.053 

Not. Här studeras alla avslutade arbetslöshetsperioder mellan 2003 och 2015, vilket innebär att samma individ kan förekomma flera gånger i datamaterialet om hen har avslutat flera 
arbetslöshetsperioder under tidsperioden som studeras. Här kontrolleras, utöver de egenskaper som presenteras i tabellen, också för utbildningsnivå (två nivåer), en binär variabel för 
om man anses vara matchbar samt år för avslutad arbetslöshet. Jämförelsekategorin för ålder är de yngsta, 15-24 år. Regressionsestimaten har multiplicerats med 100 och ska därför 
tolkas som procentenheters skillnad i sannolikhet för avslutet jämfört med referensgruppen. e innebär här att estimatet inte är signifikant på 5 % nivå. 
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Figur B1 – Antal som avslutat av en viss orsak, år 2003, 2009 och 2015 
 

 

8.3 Bilaga till avsnitt 3.2.1 

Nedan presenteras en analys där sammansättningsförändringar av gruppen 

som avslutar arbetslösheten tas i beaktan. Detta görs genom att skatta två olika 

regressionsmodeller med avslut som utfall - den variabel som förklaras. I den 

första modellen inkluderas dock inga förklaringsvariabler annat än avslutsår, 

medan den andra modellen använder all den information som finns tillgänglig 

om individernas egenskaper och arbetslöshetsperiodernas karaktär för att 

förklara förändringen i sannolikhet för avslutet.  

I figur B2a-c presenteras den förändrade sannolikheten för dessa avslut över tid 

jämfört med 2003. Men här presenteras också hur förändringen över tid ser ut 

när sammansättningen av gruppen som avslutar arbetslöshet vid de olika 

tidpunkterna har tagits i beaktan. Värdena som presenteras är 

regressionsestimat för de olika avslutsåren från skattningarna beskrivna ovan. 

Skillnaden mellan den röda och den blå linjen i figuren kan alltså betraktas som 

den del av den förändrade sannolikheten för avslutet som sammansättningen 

av gruppen lågutbildade som avslutar arbetslöshet kan förklara.  
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Figur B2 – Förändring av den andel som avslutar arbetslöshet på det här 
sättet. Med och utan korrigering för förändrade individegenskaper och 
karaktär på inskrivningsperioden 

 

 

 
Not. 2003 är här referensåret och övriga år visar på förändring i sannolikhet för utfallet i 
jämförelse med år 2003. Därför startar båda kurvorna på 0 år 2003. Här är alltså enbart 
förändringarna beskrivna och nivån i figuren bör räknas som sannolikheten för utfallet år 
2003.  
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8.4 Bilaga till avsnitt 4.1 

Här studeras om sannolikheten för rundgång skiljer sig åt mellan individer med 

olika egenskaper och mellan arbetslöshetsperioder av olika karaktär. Värdena i 

tabell B5 och B6 ska tolkas på samma sätt som värdena i tabell B4, nämligen 

som skillnad i sannolikhet för rundgång för delgruppen, och avslutsorsaken 

jämfört med referensgruppen.  

Den utelämnade kategorin i tabell B6 är här tillsvidareanställning, så övriga 

estimat ska tolkas som skillnad i risk för rundgång för den avslutsorsaken 

jämfört med de som avslutar för att de går till tillsvidareanställning.   

Tabell B5 – Samband mellan individegenskaper och risk för rundgång 
  (1) (2) 

    
Rundgång inom ett 

år 
Rundgång inom två 

år 

  
  

Kvinna -7,27 -5,2 
25-34 -6,26 -6,44 
35-49 -7,65 -10 
50-59 -8,12 -12,6 
60-64 -13 -21 
Svenskfödd -1,15 -2,11 
Kod för 
funktionsnedsättning 

-5,54 -7,67 

Matchbar 5,28 5 
Nyarbetslös -8,62 -9,1 
Långtidsarbetslös -3,48 -2,11 
   
Observationer 1,893,453 1,759,240 
Förklaringsgrad 0.053 0.065 

Not.Här studeras alla avslutade arbetslöshetsperioder mellan 2003 och 2015, vilket innebär 
att samma individ kan förekomma flera gånger i datamaterialet om hen har avslutat flera 
arbetslöshetsperioder under tidsperioden som studeras. Här kontrolleras, förutom de 
egenskaper som presenteras i tabellen, också för utbildningsnivå (två nivåer), en binär 
variabel för om man anses vara matchbar, år för avslutad arbetslöshet, samt avslutsorsak. 
Jämförelsekategorin för ålder är de yngsta, 15-24 år. Regressionsestimaten har multiplicerats 
med 100 och ska därför tolkas som procentenheters skillnad i sannolikhet för avslutet 
jämfört med referensgruppen.  
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Tabell B6 – Samband mellan avslutsorsaker och risk för rundgång 
  (1) (2) 

    
Rundgång 
inom ett år 

Rundgång inom 
två år 

   
Tidsbegränsat 23,1 21,7 
Tidigare arbetsgivare -0,15e -1,18 
Annan känd 1,79 5,18 
Okänd 15,7 16,3 
Utbildning 17,7 21,2 
Arbete utan stöd – kvar inskriven 19,3 19,3 
Arbete med stöd – kvar inskriven 13,6 28,8 
Sökande med förhinder – kvar 
inskriven 

23,2 24,3 
   

Observationer 1,893,453 1,759,240 
Förklaringsgrad 0.053 0.065 

Not. Här studeras alla avslutade arbetslöshetsperioder mellan 2003 och 2015, vilket innebär 
att samma individ kan förekomma flera gånger i datamaterialet om hen har avslutat flera 
arbetslöshetsperioder under tidsperioden som studeras. Här kontrolleras, förutom de 
avslutsorsaker som presenteras i tabellen, också för utbildningsnivå (två nivåer), en binär 
variabel för om man anses vara matchbar, år för avslutad arbetslöshet, samt de 
individegenskaper som presenteras i tabell B5. Utelämnat avslut är tillsvidareanställning. 
Regressionsestimaten presenteras som procentenheter. De ska tolkas som skillnad i 
sannolikhet för avslutet jämfört med referensgruppen. e innebär att estimatet inte är 
signifikant på 5 % nivån. 
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8.5 Bilaga till avsnitt 4.2 

 
Framställningen nedan bygger på en analys som är analog med den i avsnitt 
3.2.1. 
 
 
Figur B3 – Förändrad rundgångsrisk. Med och utan korrigering för 
förändrade avslutsorsaker och individegenskaper 

 
Not. 2003 är här referensåret och övriga år visar på förändring i sannolikhet för utfallet i 
jämförelse med år 2003. Därför är båda kurvorna på 0 år 2003 i figuren. Här är alltså enbart 
förändringarna beskrivna och nivån i figuren bör räknas som sannolikheten för utfallet år 
2003.  
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