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Sammanfattning 

Denna rapport utvärderar en pilotverksamhet för ett systematiserat arbetssätt i 

etableringsuppdraget (SAE) som genomfördes på tio arbetsförmedlingskontor under 

2014 - 2015. Syftet är att studera om det systematiserade arbetssättet bidragit till att 

arbetssökande närmat sig arbetsmarknaden, det vill säga om det skett någon 

progression mot arbete eller studier. Resultaten visar att SAE ledde till att de som 

påbörjade sina etableringsinsatser vid ett pilotkontor hade högre sannolikhet att ta del 

av Sfi inom tre respektive sex månader, jämfört med de som påbörjade 

etableringsinsatser på andra kontor. Effekten är tydligast för kvinnor. Resultaten visar 

också att deltagare vid pilotkontor hade högre sannolikhet att ta del av validering. Vi 

finner däremot inga tydliga tecken på att dessa resultat också ledde till att deltagarna 

kommit i arbete eller påbörjat studier snabbare, vilket är väntat då utvärderingen har 

en uppföljningsperiod på endast sex månader. Vi ser dock svaga indikationer på att 

kvinnliga deltagare inskrivna vid ett pilotkontor hade större sannolikhet att få ett 

arbete med stöd jämfört med kvinnor på andra kontor. En förklaring kan vara att 

kvinnor vid pilotkontoren fick fler platsförslag och att en större andel fick minst två 

möten med en arbetsförmedlare inom två månader. Sammantaget tyder resultaten på 

att det systematiserade arbetssättet bidragit till att minska könsskillnaderna inom 

etableringsuppdraget. Rapportens resultat visar på vikten av att myndighetens 

verksamhet bedrivs på ett systematiskt sätt för att främja rättssäkerhet och en god 

förvaltning.  
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1 Inledning 

Det systematiserade arbetssättet i etableringsuppdraget (SAE) testades i en 

pilotverksamhet på tio arbetsförmedlingskontor runtom i landet mellan december 

2014 och juni 2015.1 Motivet till att lansera ett systematiserat arbetssätt var att 

kvalitetssäkra etableringsprocessen, så att den arbetssökande skulle få rätt insatser i 

rätt tid oavsett kön, utbildningsbakgrund, hälsosituation, kunskaper i svenska språket 

eller andra bakgrundsfaktorer. Mer specifikt skulle SAE bidra till: i) en mer enhetlig 

handläggning, ii) att sätta en minsta gemensam nivå på stöd och insatser, iii) en ökad 

egenmakt hos arbetssökande, iv) ett synliggörande av förutsättningar i 

Arbetsförmedlingens arbetssätt och v) att underlätta uppföljning. Arbetssättet innebar 

att arbetsförmedlare inom etableringsuppdraget fick stöd i att arbeta mer 

systematiserat med hjälp av en checklista. Checklistan delade upp 

etableringsprocessen i fyra olika steg. De olika stegen var utformade så att de var 

ömsesidigt förstärkande, det vill säga att god kvalitet i ett steg skulle underlätta god 

kvalitet i nästa steg. Tanken med checklistan var att synliggöra de tjänster, insatser och 

program som fanns att erbjuda i de olika skedena av etableringsprocessen och avsåg 

på så vis att främja den arbetssökandes närmande (progression) mot arbete eller 

studier. 

Denna rapport undersöker om det systematiserade arbetssättet bidrar till att det sker 

en progression mot arbete eller studier för deltagare i etableringsuppdraget. För att 

mäta om deltagarna närmar sig arbetsmarknaden utgår vi från checklistans delmål: i) 

grundläggande kartläggning, ii) inledande aktiviteter och andra programinsatser samt, 

iii) utflöde till arbete eller utbildning. Det första progressionsmåttet baseras på den 

grundläggande kartläggningen vid inskrivningsmötet och mäter deltagarnas 

förutsättningar att ta ett arbete. Dessa så kallade inledande utfallsmått fångar upp hur 

snabbt deltagarna bedöms som matchningsbara (det vill säga en bedömning om de är 

redo att ta ett arbete), om de tidigt i etableringsprocessen får sin yrkeskompetens eller 

utbildning validerad samt om de får sina arbetsförutsättningar dokumenterade och 

registrerade. Det andra progressionsmåttet avser att mäta vilka insatser deltagarna tar 

del av. Insatserna kan ses som ett steg på väg till ett arbete, det vill säga insatserna 

syftar till att deltagarna i ett senare skede ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 

Exempel på sådana intermediära utfall är om deltagaren påbörjat Svenska för 

invandrare (Sfi), samhällsorientering, förberedande utbildning, 

arbetsmarknadsutbildning eller arbetspraktik. Det tredje progressionsmåttet är de 

slutliga utfallsmåtten, och mäter om deltagaren hittar ett arbete eller påbörjar 

utbildning2. 

                                                           
1 De tio kontoren var Af Stockholm etablering, Af Borås Vårgårda Herrljunga, Af Helsingborg samverkan, Af 
Skellefteå, Af Hofors-Sandviken, Af Östersund, Af Karlskrona samverkan, Af Linköping, Af Örebro och Af 
Uppsala. I april 2016 lanserades SAE nationellt. 
2 Med utbildning menar vi alla andra utbildningar som inte anordnas av Arbetsförmedlingen, det vill säga ej 
arbetsmarknadsutbildningar eller förberedande utbildningar. 
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Vi jämför utfall för deltagare som tillhör ett SAE pilotkontor (behandlingsgrupp) med 

utfall för deltagare som inte tillhör ett SAE pilotkontor (jämförelsegrupp). Vi jämför 

också skillnader i utfall mellan deltagare som påbörjade sina etableringsinsatser vid 

samma kontor, men före respektive efter SAE infördes. För att kunna mäta 

behandlingseffekter tar vi hänsyn till deltagarnas individegenskaper som ålder, 

tidigare arbetslivserfarenhet, utbildningsbakgrund och asylskäl. Vi tar också hänsyn 

till faktorer som till exempel arbetslöshetsnivån i den kommun där personen startar 

sina etableringsinsatser och arbetsbelastningen för den arbetsförmedlare personen 

träffar.  

Vissa minskade könsskillnader med SAE 

Utvärderingens resultat visar huvudsakligen att: 

 SAE har haft positiva effekter på sannolikheten att ta del av Sfi inom tre 

respektive sex månader. Dessa effekter drivs framförallt av att det finns 

effekter för kvinnor.  

 Det finns indikationer på att kvinnliga deltagare vid ett SAE pilotkontor har 

haft större sannolikhet att ha fått ett arbete med stöd. En förklaring kan vara 

att en större andel kvinnor vid pilotkontoren har fått fler platsförslag och minst 

två möten inom två månader. Även män tycks ha fått fler platsförslag på grund 

av SAE.  

 SEA inte har haft några effekter på utflöde till arbete eller studier under 

utvärderingens uppföljningsperiod. Detta är väntat med tanke på tanke på att 

utvärderingens uppföljningstid endast är sex månader – en väldigt kort 

tidshorisont för att utvärdera arbetsmarknadsutfall hos deltagare i 

etableringsuppdraget.  

Dessa resultat går i linje med tidigare utvärderingar av piloten som visar att 

könsskillnader i vilka insatser deltagarna får, liksom ledtider till insatser, minskade 

(Arbetsförmedlingen, 2016; Berggren, 2018). Resultaten i tidigare utvärderingar 

visade sammantaget att det systematiserade arbetssättet bidrog till att öka 

enhetligheten och kvalitén i handläggningen, vilket också bidrog till mer stöd och fler 

insatser för arbetssökande med störst behov. Vidare stämmer resultaten väl överens 

med de resultat som redovisas i Cheung och Rödin (2018). Författarna visar att det 

finns stora könsskillnader i sannolikheten att snabbt få ta del av Sfi, men att dessa 

skillnader minskat för deltagare som skrevs in i etableringsuppdraget år 2014 och 2015 

(det vill säga när piloten för SAE pågick). 

De resultat som presenteras i denna studie ger en indikation på att ett systematiserat 

arbetssätt kan bidra till och en mer jämställd fördelning av stöd och insatser. En 

genomgången Sfi är ofta en förutsättning för att komma vidare i etableringsprocessen. 

Genom att sätta en lägsta nivå på stöd och insatser, tycks arbetssättet bättre synliggöra 

de kvinnliga arbetssökandes behov. Dock ser vi inga effekter på ett ökat utflöde till 

arbete utan stöd eller studier, vilket dock är väntat eftersom uppföljningstiden endast 

är sex månader. Vi ser inte heller effekter på sannolikheten att få tillgång till relevanta 



Utvärdering av ett systematiserat arbetssätt inom 
etableringsuppdraget 

Inledning 

 
 
 
 
 

7 

insatser som samhällsorientering, förberedande utbildningar eller 

arbetsmarknadsutbildningar. 

Att utvärderingen inte finner några effekter av SAE för flera viktiga utfall kan bl.a. bero 

på att arbetssättet inte användes i den omfattning som det var tänkt under 

pilotverksamheten. Detta berodde dels på att checklistan inte hade ett IT-stöd under 

pilotverksamheten och dels på att arbetsförmedlares arbetsbelastning och tidsbrist 

hindrade dem från att arbeta enligt arbetssättet i önskad omfattning 

(Arbetsförmedlingen, 2016).3 Det innebär också, vilket bör understrykas, att de 

redovisade resultaten enbart belyser arbetssättet såsom det fungerade under 

pilotverksamheten.4 Efter pilotverksamheten gjordes vissa justeringar i syfte att göra 

SAE mer användarvänligt.5  

I rapporten mäter vi inte effekterna av att faktiskt ha tagit del av SAE utan vi mäter så 

kallade ”intention-to-treat”-effekter dvs. effekterna av att ha varit inskriven på ett 

pilot-kontor under pilotverksamheten. Dessa effekter mäter vi då vi inte har någon 

information om vilka arbetssökande som faktiskt fick ta del av SAE och därför inte kan 

mäta de faktiska effekterna av att ha tagit del av SAE. Sådana effekter är oftast en 

underskattning av den faktiska behandlingseffekten (se till exempel McCoy, C. E., 

2017).  

Resultaten som redovisas är viktiga då det inte finns några tidigare effektutvärderingar 

av systematiserade arbetssätt inom etableringsuppdraget. Resultaten går i linje med 

forskning på området som visar att systematisering och reglering är vägen fram för att 

nå ett hållbart jämställdhetsarbete. En systematisering av det vardagliga arbetet 

minskar risken för könsstereotypa bedömningar.  

I ett vidare perspektiv kan det för Arbetsförmedlingen vara av vikt att: 

 Myndigheten säkerställer att verksamheten genomgående bedrivs på ett 

systematiskt sätt för att också främja rättssäkerhet och en god förvaltning. Det 

är också en aspekt som kan vara viktig att beakta vid kravställning till externa 

leverantörer.  

Vidare kan den här rapporten ses som en del av uppdraget att mäta progression inom 

etableringsuppdraget som myndigheten fick i och med regleringsbrevet 20196. I 

rapporten antas att deltagande i insatser i de olika stegen i etableringsprocessen 

innebär progression mot ett arbete.  

                                                           
3 Arbetsbelastningen gjorde att arbetsförmedlarna ofta glömde bort att använda sig av checklistan även om de var 
positiva till verktyget. En del arbetsförmedlare såg checklistan som ett extra moment som låg utöver ordinarie 
arbetet, varvid den prioriterades bort när vardagen föll på. 
4 Att göra en effektutvärdering av dagens arbetssätt är svårt då arbetssättet används utspritt i hela landet på så 
sätt att det inte går att hitta en naturlig jämförelsegrupp. Vidare finns ingen statistik på vilka deltagare som fått 
ta del av verktyget för SAE. 
5 I AIS finns nu ett processtöd med kryssrutor där arbetsförmedlare bockar av information och aktiviteter som 
deltagaren har tagit del av eller behöver. Kontaktpersoner för SAE har funnits på de flesta kontor och finns 
fortfarande kvar i viss mån. De har bland annat i uppgift att informera sina kollegor om nyheter som är 
kopplade till arbetssättet. 
6 Se Regeringen (2018) Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Arbetsförmedlingen. 
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En mer långsiktig uppföljning av SAE skulle kunna ge svar på om de mått som här 

används för att mäta progression till arbete de facto också har ett samband med de 

framtida arbetsmarknadsutfallen. 

Rapporten är disponerad enligt följande. I nästa kapitel presenteras en kort bakgrund 

till varför det systematiserade arbetssätt skulle genomföras och en beskrivning av 

arbetssättets fyra steg. I kapitel tre redovisas kortfattat urvalet, utfallsmått, 

kontrollvariabler samt en beskrivning av metoden. Resultaten presenteras i kapitel 

fyra. Slutsatser och en avslutande diskussion återfinns i kapitel fem.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Vad motiverar ett systematiserat arbetssätt? 

Det systematiserade arbetssättet i etableringsuppdraget (SAE) introducerades för att 

skapa en struktur för handläggningen genom att olika insatser och program kopplades 

till olika steg i etableringsprocessen. Arbetssättet syftar till att göra rätt från början, 

exempelvis gällande den arbetsmarknadspolitiska bedömningen (Arbetsförmedlingen, 

2016; Berggren, 2018) och togs fram mot bakgrund av ett antal utvecklingsområden 

som hade identifierats i olika uppföljningar (se exempelvis Riksrevisionen, 2014; 

Riksrevisionen, 2015). Dessa utvecklingsområden handlade bland annat om att det 

fanns en viss otydlighet i uppdraget som påverkade enhetligheten och systematiken i 

handläggningen negativt. Etableringsprocessen upplevdes också vara svåröverskådlig, 

vilket i sin tur begränsade de arbetssökandes utrymme för delaktighet i 

etableringsprocessen.  

Interna uppföljningar visade att det fanns stora och omotiverade skillnader i vilka 

insatser de arbetssökande fick, och dessa berodde på bakgrundsfaktorer som kön och 

utbildningsnivå (Arbetsförmedlingen, 2016). Avsikten med att ta fram ett 

systematiserat arbetssätt inom etableringsuppdraget var således att kvalitetssäkra 

etableringsprocessen så att rätt insatser kan ges till de arbetssökande i rätt tid oavsett 

kön eller andra bakgrundsfaktorer. En ytterligare målsättning var att underlätta 

uppföljning av arbetssökande genom att göra etableringsprocessen mer överskådlig 

och handläggningen mer enhetlig. 

Tidigare studier har visat på stora könsskillnader inom etableringsuppdraget (Dahlin, 

2017; Cheung, 2018; Cheung och Rödin, 2018, Arbetsförmedlingen, 2017). Dahlin 

(2017) visar att kvinnor är underrepresenterade i hela kedjan av insatser. De tar del av 

färre arbetsmarknadsutbildningar, arbetspraktik och subventionerade anställningar 

samt har färre möten jämfört med manliga arbetssökande (Cheung, 2018). De 

arbetsmarknadspolitiska bedömningarna skiljer sig också åt mellan könen.  Manliga 

arbetssökande bedöms i högre utsträckning vara matchningsbara (redo för arbete), 

vilket ökar sannolikheten att få en arbetsnära insats. Forslund m.fl. (2017) visar att 
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arbetsmarknadsetableringen ligger cirka 10–20 procentenheter lägre för kvinnor än 

för män.  

En viktig uppgift för Arbetsförmedlingen är att se till så att kvinnor faktiskt får ta del 

av de insatser som finns. Insatserna kan vara viktiga för kvinnors möjligheter till 

arbetsmarknadsetablering (Bratsberg m.fl., 2016). Att införa ett systematiserat 

arbetssätt skulle därmed kunna vara en hållbar strategi för att nå framgång i 

jämställdhetsarbetet. 

Tidigare studier visar att det allmänt sett är svårt att lyckas med 

jämställdhetsintegrering (Alnebratt och Rönnblom, 2016). Ofta sker 

jämställdhetsarbetet i projektform, vilket är problematiskt då jämställdhetsarbetet 

sällan går in i den ordinarie verksamheten (Nilsson och Trollvik, 2011; Hedlund och 

Sundin, 2010). Även om punktinsatser kan ha viss effekt, är det framförallt svårt att 

skapa långsiktiga och hållbara förändringar.  

För att jämställdhetsintegrering ska lyckas behöver beteenden förändras. Bengtsson 

(2014) visar att systematisering och reglering är nyckeln till att nå ett hållbart 

jämställdhetsperspektiv. Oavsett om arbetet innebär beteendeförändring genom 

ovanifrån styrd eller underifrån drivet arbetssätt, är systematisering viktigt i 

tillämpningen av planeringen. Ett systematiserat arbetssätt ligger också inom 

befintliga lagar, förordningar och handläggarstöd. Det ändrar inte hur beslut fattas 

utan syftar till att skapa en struktur för handläggning. 

2.2 Arbetsförmedlingens verktyg för SAE 

Arbetsförmedlingens verktyg för ett systematiserat arbetssätt under pilotförsöket 

bestod av en checklista som delade upp etableringsprocessen i fyra steg. De fyra stegen 

skulle klargöra vilka insatser den arbetssökande skulle ta del av för att gå vidare till 

nästa steg (se checklista för etableringsprocessen i appendix). Genomförande av ett 

steg skulle vara ömsesidigt förstärkande så att god kvalitét i handläggningen vid ett 

steg skulle underlätta efterföljande steg. Till varje steg fanns ett antal uppsatta mål 

innan nästa steg kunde påbörjas. Den arbetssökandes progression kunde därmed ta 

olika lång tid beroende på den enskildas förutsättningar att komma vidare i processen. 

Figur 1 i appendix illustrerar den tänkta modellen för arbetssättets fyra steg. 

Modellen kan liknas vid en trappa där varje steg leder vidare till nästa och där inget 

steg helt tas bort. Modellen har fokus på kärnan i etableringsuppdraget, det vill säga 

kartläggning och innehållet i etableringsplanen samt dess slutmål arbete eller studier. 

Även om stegen till viss del överlappar varandra, var det viktigt att stegen genomfördes 

i rätt ordning under piloten.  

Det första steget, grundläggande kartläggning i etableringssamtal, skulle lägga 

grunden för en individuellt anpassad etableringsplan med god kvalitet. Steget skulle 

avslutas innan eller i samband med att etableringsplanen påbörjades. Under detta steg 

kartlades den arbetssökandes förutsättningar och behov.  
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Det andra steget, inledande aktiviteter, klargöra förutsättningar för arbete och 

utbildning samt verifiering av kompetens, innebar att inledande aktiviteter som 

Svenska för invandrare (Sfi) och samhällsorientering (SO) skulle erbjudas, samt att 

den arbetssökandes förutsättningar för arbete och utbildning skulle klargöras. Andra 

insatser som validering, yrkeskompetensbedömning och vägledning samt utredande 

insatser, och vid behov arbetslivsinriktad rehabilitering eller liknande insatser, fanns 

också att tillgå under detta steg. Steget avslutades när den arbetssökande hade en 

inriktning mot arbete eller högre studier.  

Under det tredje steget, yrkesinriktade och studieförberedande insatser, 

uppmärksammades insatser som praktik, arbetsmarknadsutbildning eller kommunal 

vuxenutbildning. Genom sådana insatser kunde de arbetssökande bygga på sin 

kompetens utifrån inriktning mot arbete eller högre studier. Steget sågs som avslutat 

då den arbetssökande hade avslutat sina förberedande insatser och var matchningsbar 

i sitt yrke eller var redo för att påbörja högre studier.  

Det sista steget, mot anställning eller högre studier, innehöll aktiviteter för att påbörja 

högre studier eller stöd till start av egen näringsverksamhet. Steget syftade till att 

intensifiera arbetssökandet genom bland annat arbetsgivarkontakter. Det avslutades 

när den arbetssökande hade avregistrerat sig på grund av arbete på heltid i sex 

månader eller högre studier, eller när etableringsplanen hade löpt ut efter 24 månader.  

3 Studiens genomförande 

Det systematiserade arbetssättet som beskrivs i föregående avsnitt testades i en 

pilotverksamhet på tio arbetsförmedlingskontor runtom i landet från december 2014 

till och med juni 2015. Dessa kontor var Af Stockholm etablering, Af Borås Vårgårda 

Herrljunga, Af Helsingborg samverkan, Af Skellefteå, Af Hofors-Sandviken, Af 

Östersund, Af Karlskrona samverkan, Af Linköping, Af Örebro och Af Uppsala. 

Arbetssökande som skrevs in eller var relativt nya i etableringsuppdraget vid ett av 

dessa tio pilotkontor då pilotförsöket drogs igång, träffade en arbetsförmedlare som 

var utbildad i och arbetade med SAE.7  

Även om pilotverksamheten formellt drog igång vid slutet av 2014, skedde en 

omfattande förankring av verksamheten redan under vårterminen 2014. Under denna 

förankringsperiod arbetade projektgruppen fram de fyra olika stegen som skulle ingå i 

checklistan för SAE, vilka sedan testades vid pilotkontoren. Det var främst nyinskrivna 

arbetssökanden som skrevs in under pilotperioden som fick ta del av det nya 

arbetssättet. Arbetssökande som skrevs in i mitten av 2014 kunde också vara aktuella 

för SAE i samband med förankringsarbetet. Dessutom testades arbetssättet på 

arbetssökande vid olika utbildningstillfällen under hösten 2014.  

                                                           
7 Se Cheung m.fl. (2017) för en beskrivning av etableringsuppdraget. 
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Projektverksamheten löpte på fram till och med juni 2015. Därefter gjordes en rad 

justeringar och under 2016 implementerades SAE nationellt på samtliga 

arbetsförmedlingskontor. 8 

I denna studie utvärderar vi om det systematiserade arbetssättet påverkat olika 

utfallsmått för individer som påbörjade sina etableringsinsatser under perioden 2012–

2015. Vi följer och jämför utfall för deltagare som påbörjade etableringsinsatser olika 

år, så kallade årskohorter. Deltagare som påbörjade sina insatser 2012, det vill säga 

årskohort 2012, är vår referenskohort som de senare kohorterna 2013, 2014 och 2015 

jämförs med.9 Deltagare på pilotkontoren som hör till årskohorterna 2014 och 2015 

räknas som behandlade.  Årskohort 2013 används som placebokohort då de inte tagit 

del av SAE. Vi kommer att studera effekter av behandlingen för respektive årskohort, i 

jämförelse med en jämförelsegrupp som inte fått ta del av behandlingen. Utfallsmåtten 

syftar till att fånga individernas progression mot arbete eller studier. Behandlingen 

består i denna studie av att få träffa en arbetsförmedlare som arbetar med det 

systematiserade arbetssättet. 

3.1 Data och urval 

De data som ligger till grund för utvärderingen är individdata från 

Arbetsförmedlingens registerdatalager. Datalagret innehåller detaljerade uppgifter om 

alla som varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen sedan 1991 och omfattar uppgifter om 

de arbetssökandes arbetslöshetshistoria och personliga egenskaper såsom ålder, kön, 

asylskäl, utbildning, arbetslöshetshistorik etc. 

En svaghet med utvärderingen är att information om vilka arbetssökande som faktiskt 

fick ta del av det systematiserade arbetssättet inte finns lagrat i Arbetsförmedlingens 

registerdata. Därför vet vi inte vilka i behandlingsgruppen som faktiskt tagit del av 

SAE.  Studiens ansats kommer därför inte vara att mäta effekter av att faktiskt ha tagit 

del av insatsen, utan effekten av ha haft högre sannolikhet att få ta del av den (eng. 

intention-to-treat). Detta är en vanlig metod i litteraturen. 

För att säkerställa att årskohorterna 2012 0ch 2013 inte tagit del av behandlingen 

avgränsar vi studien till att ha en relativt kort uppföljningsperiod på upp till sex 

månader. Detta är nödvändigt då även personer som varit inskrivna en längre tid 

kunde omfattas av etableringsuppdraget. Då pilotverksamheten drog igång i december 

2014 gör denna avgränsning att individer som påbörjar sin etableringsplan före 2014 

kan antas vara obehandlade.10 Att arbetssättet implementerades nationellt 2016, och 

att samtliga jämförelsekontor därmed försvinner naturligt, innebär också att vi som 

längst har kunnat följa individernas progression sex månader efter start. 

                                                           
8 Mer information om pilotverksamheten hittar man under ”Implementeringen av pilotprojektet” i Appendix. 
9 Eftersom vi vill göra jämförelsen över tid, för att se hur utfallen utvecklas, är det naturligt att välja den första 
kohorten som vår referens. Slutsatserna skulle dock bli desamma om till exempel 2015 hade valts som referens, 
eftersom mätningen avser att mäta skillnaden mellan en start- och slutpunkt. 
10 Även om det nya arbetssättet kan ha testats på arbetssökanden redan innan projektstart i samband med 
utbildningstillfällen är det troligt att deltagare som skrevs in före 2014 varit opåverkade av arbetssättet under 
sina första sex månader som inskrivna. 
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Urvalet består av ca 69 000 arbetssökande som fått en etableringsplan, haft minst en 

kontakt med en arbetsförmedlare (via besök, telefon, e-post, Internet eller post) och 

skrivits in under perioden 1 januari 2012 till och med den 31 december 2015. Detta 

omfattar samtliga inskrivna, både de som var aktuella för pilotverksamheten och 

arbetssökande som inte var aktuella men inskrivna vid samma tidpunkt. Urvalet 

omfattar även arbetssökande som var inskrivna upp till två år innan införandet av 

SAE.11  Kvinnor utgör 42 procent och män 58 procent av urvalet. Cirka 16 procent av 

urvalet består av individer som tillhör behandlingsgruppen, det vill säga deltagare som 

tillhör pilotkontoren. Tabell A1 i appendix presenterar hela urvalet. 

De utfallsvariabler som studeras baseras på checklistans stegbedömningar och utgår 

från etableringsprocessens olika faser. Utfallsmåtten kan delas upp i inledande, 

intermediära och slutliga utfall. Vi mäter progression genom att anta att insatserna i 

de olika stegen i checklistan innebär att deltagarna kommer närmare ett arbete.12 De 

olika stegen beskrevs i avsnitt 2.2. 

De inledande utfallsmåtten avser att mäta det systematiserade arbetssättets första 

steg.13 Vi kommer här att studera den arbetssökandes sannolikhet att bedömas vara 

redo för arbete (att vara matchningsbar), sannolikhet att ha fått validering, sannolikhet 

att ha fått en kod för utbildningsbakgrund (sun-kod) registrerad, sannolikhet att ha 

fått en kod för önskat yrke (ssyk-kod) registrerad och sannolikhet att ha fått en 

funktionshinderskod (ahkp) registrerad inom tre månader.  

De intermediära utfallsmåtten mäter SAE:s andra och tredje steg. Det dessa 

utfallsmått avser att mäta är sannolikheten att den arbetssökande påbörjat Sfi och 

samhällsorientering(SO) inom tre och sex månader samt sannolikheten att den 

arbetssökande fått påbörja förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning eller 

arbetspraktik inom sex månader.  

De slutliga utfallsmåtten baseras på det fjärde steget. Här studerar vi således den 

arbetssökandes sannolikhet att ha varit i någon form av arbete, med eller utan stöd, 

eller påbörjat reguljär utbildning inom sex månader.14  

Utöver dessa utfallsmått, undersöker vi variabler som fångar upp arbetsförmedlarnas 

arbete med de arbetssökande. Dessa variabler avser att förklara de bakomliggande 

                                                           
11 Vi har valt att inte gå längre tillbaka i tiden än till årskohort 2012 då ett av det största behandlingskontoret, 
Arbetsförmedlingskontoret Stockholm Etablering, inte fanns före 2012. Dessutom skedde en större 
omorganisation 2011 som innebar att ett antal kontor lades ner eller slogs samman (se exempelvis Cheung, 
Tormod och Savvidou., 2015), vilket innebär att det finnas en viss osäkerhet kring vilka faktiska kontor 
kontorskoderna fångar upp för tidigare år. 

12 Syftet är att deltagarna successivt ska närma sig arbetsmarknaden, men vi vet inte med säkerhet om så faktiskt 
är fallet.  
13 Vi har dock inte data på stegets samtliga delar. Exempelvis kommer vi inte kunna uttala oss om sådant som 
rör bosättning, och vi har inte heller data på deltagarnas meriter och kompetenser. 
14 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 avakatualiserats till utbildning 
(sökandekategori 7). 
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mekanismerna i progressionsmåtten, dvs. vad som skulle kunna förklara ev. positiva 

resultat. Sådana tänkbara förklaringar är bl.a. att den arbetssökande har haft mer 

regelbundna och tidigare möten med arbetsförmedlare eller fått fler platsförslag eller 

platsanvisningar av sin arbetsförmedlare. Utvärderingen inkluderar därför följande 

mått: i) sannolikheten för den arbetssökandesökande att ha fått platsförslag och 

anvisning till jobb inom sex månader, ii) sannolikheten för den arbetssökandesökande 

att ha haft minst två besök inom två månader samt, iii) antalet dagar från 

inskrivningsdag till dess att den arbetssökandesökande har haft ett andra och tredje 

möte med en arbetsförmedlare. 

Tabell A2 i appendix listar och jämför värdet på samtliga utfallsvariabler mellan 

behandlings- och jämförelsekontor för årskohort 2012. Jämförelsen visar att inga 

systematiska skillnader mellan behandlings- och jämförelsekontor fanns för den första 

årskohorten vilket indikerar att deltagarna i de båda kontorsgrupperna hade liknande 

förutsättningar att nå de resultat vi vill studera innan piloten ägde rum. Det vill säga, 

vi har två jämförbara grupper av kontor. 

För att kunna uttala oss om effekten vill vi kunna göra jämförelser av individer med 

liknande förutsättningar för samtliga årskohorter. Genom att i regressionsskattningar 

konstanthålla för en rad bakgrundsfaktorer som ger upphov till skillnader i utfall kan 

vi jämföra individer som har liknande egenskaper. Detta gör att de jämförelser våra 

resultat bygger på blir mer rättvisande då de inte drivs av att individuella 

förutsättningar skiljer sig åt mellan behandlings- och jämförelsekontoren. De variabler 

som vi kontrollerar för definieras i tabell A3 i appendix.  

3.2 Metod 

 

För att kunna skatta effekten kommer vi att tillämpa en metod som i 

utvärderingslitteraturen kallas för ”difference-in-difference”.15Denna metod innebär 

att vi skattar behandlingseffekten genom att jämföra hur behandlings- och 

jämförelsekontorens trender på utfallsvariablerna utvecklas över tid.  

 Metoden bygger på ett grundläggande antagande om parallella trender, vilket innebär 

att våra utfallsvariabler skulle ha utvecklas på samma sätt över tid hos både pilot- och 

jämförelsekontor ifall SAE aldrig hade införts. För att testa detta antagande använder 

vi årskohort 2013 som placebokohort. Positiva och signifikanta estimat för årskohort 

2013 indikerar att antagande om parallella trender inte är uppfyllt.  

Ett annat antagande som måste vara uppfyllt för att kunna skatta effekterna av SAE är 

att det inte skedde några andra förändringar, som systematiskt skiljer sig åt mellan 

pilot- och jämförelsekontoren, vid samma tidpunkt som kan ha påverkat våra 

utfallsvariabler. Exempel på detta är om en större omorganisation skulle innebära att 

andra arbetssätt hade pågått vid pilotkontoren, vid ungefär samma tidsperiod som 

genomförandet av SAE-pilotverksamheten. Pilotkontoren valdes dock utifrån att det 

                                                           
15 En mer detaljerad förklaring över metoden återfinns under ”Difference-in-difference” i appendix.  
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inte skulle finnas några andra större förändringar som skulle kunna påverka 

pilotverksamheten. Därför är det rimligt att anta att det inte pågick några stora 

förändringar som skulle kunna påverka våra utfall vid dessa kontor under den här 

perioden.  Däremot verkar det som att pilotkontoren valdes på grund av att de hade 

bättre förutsättningar att kunna genomföra pilotverksamheten.16 Tabellen A4 i 

appendix redovisar genomsnittliga skillnader i bakgrundsvariabler för deltagare i 

behandlings- och jämförelsekontor för årskohort 2013. Tabellen visar att det finns en 

viss (positiv) selektion av arbetssökande som skrivs in vid SAE-pilotkontoren. En 

signifikant lägre andel bland deltagare som tillhör behandlingsgruppen är förhindrade 

att ta ett arbete, en högre andel har erfarenhet av sökt yrke och en lägre andel är 

kvotflyktingar. Dessa har dessutom skrivits in i kommuner med lägre genomsnittlig 

arbetslöshet och deras arbetsförmedlare har haft lägre arbetsbelastning. Vi tar hänsyn 

till dessa skillnader genom att använda dessa bakrundsvariabler som kontrollvariabler 

så att vi jämför deltagare vid pilot- och jämförelsekontor med så lika förutsättningar 

som möjligt.  

Det är viktigt att betona att det fortfarande kan finnas faktorer som vi missat att 

kontrollera för, faktorer som är korrelerade med införandet av SAE och som påverkar 

våra utfallsvariabler. De resultat som redovisas i denna undersökning kan därför inte 

med säkerhet tolkas som kausala, även om vi försöker närma oss den kausala effekten. 

För att studera ifall det finns skillnader mellan de två grupperna som vi inte kan 

observera i data, och därmed inte heller kan ta hänsyn till i vår analys, kommer vi att 

studera och analysera grupperna under föreperioden i en s.k. placeboanalys.17 Detta 

kommer att kunna ge oss värdefull information och kunskap om huruvida antagandet 

om parallella trender är uppfyllt samt om vi kan tolka resultaten i huvudanalysen som 

kausala. Resultaten av analysen visas i tabell A5 i appendix. Placeboanalysen avslöjar 

att det för nästan samtliga utfallsvariabler, förutom för praktik och arbete med stöd, 

finns stöd för att det parallella trendantagandet är uppfyllt. Det vill säga det finns stöd 

för att vi huvudsakligen kan tolka våra resultat som kausala. I dessa estimeringar finns 

inga kontrollvariabler inkluderade. I huvudresultaten nedan, där vi inkluderar 

kontrollvariabler, inkluderas genomgående resultaten för placebokohorten för att se 

om det finns stöd för antagandet om parallella trender även i dessa analyser.  

4 Resultat 

I detta kapitel börjar vi med att studera effekten av införandet av SAE på ett antal 

inledande utfallsvariabler, därefter studerar vi effekten på de intermediära och slutliga 

utfallen som presenterades i tidigare avsnitt. Avslutningsvis undersöks de 

bakomliggande mekanismerna och arbetsförmedlarnas arbete.  

 

                                                           
16 Mer detaljerad information om hur pilotkontoren valdes ut hittas i sektionen ”Val av pilotkontor” i appendix. 
17 För mer detaljerad information om placeboanalysen se sektionen ”Placeboanalys” i appendix. 
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4.1 Inledande utfall 

Här presenteras resultaten för de utfallsmått som utgår från etableringsprocessens 

första steg. Först visas resultaten för utfall som mäter deltagarnas sannolikhet att 

bedömas som matchningsbara och deras sannolikhet att ha fått validering. Därefter 

redovisas resultaten för deras sannolikhet att ha fått en kod för utbildningsbakgrund 

registrerad, sannolikhet att ha fått en kod för önskat yrke registrerad och sannolikhet 

att ha fått en funktionshinderskod registrerad. 

4.1.1 Större andel får validering vid SAE-kontoren 

Tabell 1 visar effekten av SAE på sannolikheten att deltagarna blir bedömda som 

matchningsbara och sannolikheten att deltagarna har fått validering inom tre 

månader.   

Resultaten i kolumn 1 och 3 visar inte på några effekt på sannolikheten att bli bedömd 

som matchningsbar inom tre månader. Visserligen har deltagare som tillhör ett 

pilotkontor och årskohort 2013, 2014 och 2015, cirka 1, 5 och 11 procentenheter högre 

sannolikhet att ha blivit bedömd som matchningsbara jämfört med 

jämförelsegruppen.  Resultatet indikerar således en positiv utveckling, men då 

estimaten inte är statistiskt signifikanta kan vi inte dra några säkra slutsatser om SEA 

har haft effekt i det här avseendet.  

 

Tabell 1: Andel matchningsbara och andel som fått validering 

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

 Matchningsbar  

3 mån 

Validering 

3 mån 
Matchningsbar  

3 mån 
Validering 

3 mån 

     

SAE*År2015 0.112 0.002** 0.093 0.002** 

 (0.068) (0.001) (0.066) (0.001) 

SAE*År2014 0.054 0.001 0.039 0.001 

 (0.055) (0.001) (0.056) (0.001) 

SAE*År2013 0.011 0.002 -0.006 0.002 

 (0.052) (0.001) (0.051) (0.001) 

SAE 0.002 -0.002 0.005 -0.002 

 (0.058) (0.001) (0.055) (0.001) 

Kvinna   -0.078*** -0.001*** 

   (0.009) (0.000) 

     

Referens 0.502 0.002 0.502 0.002 

Kontroller Nej Nej Ja Ja 

Observationer 68,703 68,703 68,703 68,703 

Adj R2 0.00359 0.000383 0.0370 0.00234 

Not: Robusta standardfel klustrade på kontorsnivå i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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Resultaten för sannolikheten att ha fått validering inom tre månader visar på små 

koefficienter varav de för årskohort 2015 är signifikanta.18 Att koefficienterna är små 

beror på att det är ytterst få som får validering inom tre månader, vilket referensvärdet 

också visar. Knappt 0,2 procent av deltagarna i referensgruppen hade fått en validering 

inom tre månader. Koefficienten för Kvinna i kolumn 3–4 är signifikant negativ. Detta 

innebär att det i genomsnitt, för hela urvalet och givet de kontrollvariabler som 

inkluderas, är en lägre andel kvinnor som blir bedömda som matchningsbara och får 

validering inom tre månader jämfört med män.  

4.1.2 Ingen effekt av SAE på sannolikheten att få sin utbildning eller sitt 

yrke klassificerat  

I tabell 2 presenteras sannolikheten för att deltagaren har fått sin utbildning eller sitt 

yrke klassificerat och registrerat, samt sannolikheten för att deltagaren har fått en 

funktionshinderkod. Införandet av SAE tycks inte ha påverkat några av dessa utfall då 

resultaten inte visar någon positiv eller signifikant utveckling för någon av 

utfallsvariablerna.  

 

Tabell 2: Andel med registrerade koder inom tre månader  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Sun-kod 

3 mån 

Ssyk 

3 mån 
Ahkp 

3 mån 
Sun-kod 

3 mån 
Ssyk 

3 mån 

Ahkp 

3 mån 

       

SAE*År2015 0.001 0.003 0.004 0.001 0.007 0.004 

 (0.006) (0.006) (0.003) (0.006) (0.008) (0.003) 

SAE*År2014 -0.002 0.001 -0.001 -0.002 0.003 -0.000 

 (0.007) (0.016) (0.002) (0.007) (0.010) (0.002) 

SAE*År2013 0.004 0.004 0.001 0.004 0.009 0.001 

 (0.007) (0.007) (0.003) (0.007) (0.008) (0.003) 

SAE -0.003 -0.003 -0.001 -0.002 -0.007 -0.001 

 (0.006) (0.006) (0.002) (0.006) (0.007) (0.002) 

Kvinna    -0.001 0.003 -0.001** 

    (0.001) (0.002) (0.001) 

       

Referens 0.985 0.982 0.004 0.985 0.982 0.004 

Kontroller Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

Observationer 68,703 68,703 68,703 68,703 68,703 68,703 

Adj R2 0.000437 0. 782 0.000210 0.00407 0.835 0.00406 

Not: Robusta standardfel klustrade på kontorsnivå i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

4.2 Intermediära utfall 

Här presenteras resultaten för de utfallsmått som utgår från etableringsprocessens 

andra och tredje steg. Först visas resultaten för de arbetssökandes sannolikhet att 

                                                           
18 Antal anvisningar till validering beror till stor del på tillgång till valideringstillfällen i närområdet. Det kan 
därför inte helt uteslutas att ökningen av personer som fått validering beror på ökad tillgång på validerings-
tillfällen snarare än på SAE. 
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påbörja Sfi och samhällsorientering. Därefter studerar vi sannolikheten att påbörja 

förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik. 

4.2.1 Positiv effekt av SAE på att påbörja Sfi 

I tabell 3 ser vi en positiv effekt för sannolikheten att ha påbörjat Sfi inom 3 och 6 

månader. När vi inkluderar kontrollvariabler i kolumn 3 och 4 ser vi att effektstorleken 

minskar något, vilket betyder att vi tenderar att överskatta behandlingseffekten om 

inte hänsyn tas till behandlingsgruppens bättre förutsättningar.19 I kolumn 4 ser vi att 

sannolikheten att ha påbörjat Sfi inom sex månader för årskohort 2014 och 2015 var 

7,3 respektive 6,6 procentenheter högre för deltagarna i SAE jämfört med 

jämförelsegruppen. Med avstamp från referensnivån på 78,5 procent är det en ökning 

på i genomsnitt 9 procent, vilket är en relativt stor effekt. 

 

Tabell 3: Andel som påbörjat Sfi inom tre och sex månader  

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

 Sfi 

3 mån 

Sfi 

6 mån 
Sfi 

3 mån 
Sfi 

6 mån 
     

SAE*År2015 0.076* 0.085** 0.053 0.066** 

 (0.044) (0.033) (0.035) (0.029) 

SAE*År2014 0.087** 0.088*** 0.069** 0.073*** 

 (0.035) (0.029) (0.029) (0.026) 

SAE*År2013 0.006 0.022 -0.007 0.010 

 (0.035) (0.030) (0.030) (0.026) 

SAE -0.002 -0.020 -0.006 -0.021 

 (0.042) (0.031) (0.032) (0.025) 

Kvinna   -0.064*** -0.060*** 

   (0.009) (0.008) 

     

Referens 0.707 0.785 0.707 0.785 

Kontroller Nej Nej Ja Ja 

Observationer 68,703 68,703 68,703 68,703 

Adj R2 0.00327 0.00294 0.0536 0.0505 

Not: Robusta standardfel klustrade på kontorsnivå i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

När det gäller sannolikheten att ha påbörjat samhällsorientering (SO) ser vi inga 

effekter vare sig inom tre eller sex månader efter påbörjad etableringsplan (se tabell 

4). Koefficienten för Kvinna är statistisk signifikant och negativ för både Sfi och SO. 

Detta innebär att en lägre andel kvinnor än män påbörjat dessa insatser under 

undersökningsperioden. 

4.2.2 Inga tydliga effekter på sannolikheten att påbörja FUB, AUB och 

praktik 

Utöver de inledande aktiviteterna som Sfi och SO studeras även intermediära utfall 

som sannolikheten att påbörja en förberedande utbildning, en 

                                                           
19 Vi kan inte helt utesluta att det finns ytterligare faktorer som skiljer grupperna åt, och som inte täcks in av de 
kontrollvariabler som används, därför ska resultaten tolkas med viss försiktighet. 
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arbetsmarknadsutbildning och en arbetspraktik inom 6 månader. För dessa utfall ser 

vi inga tydliga effekter. I tabell 5, kolumn 1-2 och 4-5, ser vi ingen märkbar effekt av 

SAE på de två förstnämnda utfallsmåtten. Resultaten för arbetspraktik i kolumnerna 

3 och 6 visar inte heller de på någon effekt av SAE. Estimaten är visserligen positiva 

och signifikanta, men det gäller även för placebokohorten 2013, som inte tog del av 

SAE. Med andra ord fanns en mer positiv utveckling av utfallet i behandlingskontoren 

redan innan behandlingen ägde rum, i förhållande till jämförelsekontoren. Som redan 

nämnts bör resultaten därför tolkas med viss försiktighet. 

 

Tabell 4: Andel som påbörjat SO inom tre och sex månader  

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

 SO 

3 mån 

SO 

6 mån 
SO 

3 mån 
SO 

6 mån 
     

SAE*År2015 0.057 0.060 0.057 0.061 

 (0.066) (0.070) (0.064) (0.068) 

SAE*År2014 0.066 0.068 0.063 0.064 

 (0.042) (0.049) (0.039) (0.047) 

SAE*År2013 0.038 0.042 0.040 0.043 

 (0.029) (0.038) (0.026) (0.034) 

SAE -0.051 -0.052 -0.047 -0.047 

 (0.033) (0.039) (0.031) (0.037) 

Kvinna   -0.030*** -0.029*** 

   (0.008) (0.006) 

     

Referens 0.270 0.326 0.270 0.326 

Kontroller Nej Nej Ja Ja 

Observationer 68,703 68,703 68,703 68,703 

Adj R2 0.00223 0.00159 0.0243 0.0228 

Not: Robusta standardfel klustrade på kontorsnivå i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

4.3 Slutliga utfall 

Målsättningen med det systematiserade arbetssättet är att de inledande modulerna 

och de intermediära insatserna ska leda till ökade möjligheter för den arbetssökande 

att få ett arbete eller påbörja en reguljär utbildning. I detta avsnitt studerar vi om 

arbetssättet ökat sannolikheten att få ett arbete, med eller utan stöd, samt att påbörja 

en reguljär utbildning inom 6 månader. 

4.3.1 Inga tydliga effekter av SAE på möjligheten att hitta Arbete eller 

påbörja utbildning 

I tabell 6 ser vi inga effekter på att fler deltagare i behandlingsgruppen fått arbete utan 

stöd eller i högre utsträckning påbörjat en reguljär utbildning jämfört med 

referensgruppen. När det gäller arbete med stöd kan vi inte säga något om SAE:s 

effekter. Vi ser visserligen positiva resultat när det gäller arbete med stöd inom sex 

månader för behandlingsgruppen i årskohort 2014 och 2015. Men vi ser också positiva 

resultat för årskohort 2013 vilket, precis som i föregående avsnitt, antyder att 
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antagandet om parallella trender inte är uppfyllt. Detta betyder även här att vi inte kan 

säga om resultaten är en effekt av SAE eller av andra bakomliggande faktorer.  

  

Tabell 6: Andel i arbete eller utbildning inom sex månader  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Arbete  

utan stöd 

Arbete  

med stöd 
Utbildning Arbete 

utan stöd 
Arbete  

med stöd 

Utbildning 

       

SAE*År2015 -0.000 0.023** -0.002 -0.003 0.018* -0.002 

 (0.005) (0.011) (0.001) (0.005) (0.009) (0.001) 

SAE*År2014 -0.000 0.022** -0.001 -0.003 0.016* -0.001 

 (0.005) (0.010) (0.001) (0.005) (0.009) (0.001) 

SAE*År2013 -0.002 0.018*** -0.001 -0.004 0.013* -0.001 

 (0.005) (0.006) (0.001) (0.005) (0.007) (0.001) 

SAE 0.004 -0.001 0.002 0.005 -0.001 0.001 

 (0.008) (0.017) (0.001) (0.007) (0.014) (0.001) 

Kvinna    -0.004*** -0.049*** -0.001*** 

    (0.001) (0.005) (0.000) 

       

Referens 0.010 0.044 0.000 0.010 0.044 0.000 

Kontroller Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

Observationer 68,703 68,703 68,703 68,703 68,703 68,703 

Adj R2 0.000642 0.00127 8.52e-05 0.00872 0.0369 0.00321 

Not: Robusta standardfel klustrade på kontorsnivå i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

4.4 Arbetsförmedlarnas arbete 

Arbetsförmedlarnas dagliga arbete med att boka in regelbundna avstämningsmöten 

med arbetssökande, vägledning och att skicka platsförlag om lediga jobb, kan också ha 

påverkats av SAE. Tidigare litteratur visar att möten mellan arbetssökande och 

arbetsförmedlare har betydelse för individens väg till ett arbete (se till exempel Card 

m.fl., 2017), i synnerhet om de sker tidigt i arbetslöshetsperioden (Liljeberg och 

Sibbmark, 2011). 

4.4.1 Fler arbetssökande får platsförslag vid SAE-kontoren 

Tabell 7 redovisar resultat som indikerar om SAE har haft effekt på sannolikheten att 

ha fått en anvisning eller ett platsförlag inom sex månader. I kolumn 1 och 3 ser vi inga 

statistiskt säkerställda resultat på att arbetssökande vid SAE kontoren har haft högre 

sannolikhet att få en anvisning till jobb än jämförelsegruppen. När vi däremot tittar på 

sannolikheten att ha fått platsförslag så visar resultaten att behandlingsgruppen som 

påbörjade sina etableringsinsatser 2014 och 2015 har haft cirka 2,7 respektive 3,4 

procentenheters högre sannolikhet att ha fått ett platsförslag jämfört med deltagare 

som påbörjade sina insatser vid ett jämförelsekontor 2012 (kolumn 4).  Då 

referensnivån ligger på 5,5 procent så är det en relativt stor ökning.  

Koefficienterna för att tillhöra ett pilotkontor 2012 är insignifikanta vilket innebär att 

det inte fanns några systematiska skillnader i sannolikheten att ha fått ett platsförlag 

mellan behandlings- och jämförelsegrupp. Då även placebokohort 2013 har 
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insignifikanta resultat finns det heller inga tecken på att behandlingskontoret började 

skicka fler platsförslag till sina arbetssökande innan pilotverksamheten påbörjades. 

Kvinnliga arbetssökande har haft ungefär två procentenheters lägre sannolikhet att ha 

fått ett platsförslag under undersökningsperioden jämfört med manliga 

arbetssökande.  

 

Tabell 7: Andel som fått en anvisning och platsförslag  

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

 Anvisning Platsförslag Anvisning Platsförslag 

     

SAE*År2015 0.006 0.038*** 0.005 0.034*** 

 (0.007) (0.010) (0.007) (0.010) 

SAE*År2014 0.005 0.031** 0.004 0.027* 

 (0.006) (0.015) (0.006) (0.015) 

SAE*År2013 0.005 -0.009 0.004 -0.014 

 (0.005) (0.027) (0.005) (0.027) 

SAE -0.006 -0.021 -0.006 -0.019 

 (0.006) (0.017) (0.006) (0.016) 

Kvinna   -0.005*** -0.020*** 

   (0.001) (0.003) 

     

Referens 0.017 0.055 0.017 0.055 

Kontroller Nej Nej Ja Ja 

Observationer 68,703 68,703 68,703 68,703 

Adj R2 0.00253 0.00990 0.00647 0.0218 

Not: Robusta standardfel klustrade på kontorsnivå i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

4.4.2 Inga tydliga effekter på sannolikheten att träffa sin arbetsförmedlare 

Tabell 8 redovisar sannolikheten att haft minst två möten inom två månader samt tid 

till andra och tredje besöket. Kolumn 1 och 4 visar positiva estimat för sannolikheten 

att ha fått minst två möten för behandlingsgruppens årskohort 2014 och 2015. Dock är 

dessa inte statistiskt skilda från noll. När det gäller tid till andra och tredje besöket ser 

vi negativa estimat för behandlingsgruppens årskohort 2015. Detta indikerar att 

behandlingsgruppen i större utsträckning än referensgruppen fått ett tidigare inbokat 

andra och tredje möte. Men inte heller dessa estimat är statistiskt signifikanta på 10 

procentsnivån, varvid vi inte kan dra några generella slutsatser gällande dessa 

utfallsmått.  

Tabellen visar också att kvinnor i mindre utsträckning män får ta del av tidiga möten. 

I genomsnitt har kvinnliga arbetssökande haft cirka 4,5 procentenheters lägre 

sannolikhet att ha haft minst två besök inom två månader. Det tar cirka 8 och 17 dagar 

längre för kvinnor att ha det andra respektive tredje mötet jämfört med män. Notera 

att siffrorna är genomsnittliga värden för hela urvalet givet att vi tar hänsyn till de 

övriga bakgrundsvariablerna.  

 

 



Utvärdering av ett systematiserat arbetssätt inom 
etableringsuppdraget 

Resultat 

 
 
 
 
 

21 

Tabell 8: Tid till första, andra, och tredje besöket  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Minst två  

besök 2 mån 

Tid till  

besök 2 

Tid till  

besök 3 

Minst två  

besök 2 mån 

Tid till  

besök 2 

Tid till  

besök 3 

       

SAE*År2015 0.026 -1.628 -8.399 0.026 -1.391 -7.479 

 (0.020) (3.597) (7.425) (0.018) (3.066) (6.590) 

SAE*År2014 0.014 0.706 -3.296 0.011 1.100 -2.162 

 (0.014) (2.817) (4.984) (0.013) (2.436) (4.415) 

SAE*År2013 0.002 -0.573 -3.139 -0.003 0.254 -1.204 

 (0.016) (2.624) (5.724) (0.017) (2.339) (5.293) 

SAE -0.007 -1.073 1.525 0.002 -2.187 -0.659 

 (0.018) (3.406) (6.762) (0.015) (2.821) (5.554) 

Kvinna    -0.045*** 8.306*** 17.127*** 

    (0.003) (0.556) (0.966) 

       

Referens 0.875 37.0 65.5 0.875 37.0 65.5 

Kontroller Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

Observationer 68,703 68,093 67,724 68,703 68,093 67,724 

Adj R2 0.00260 0.000951 0.00133 0.0227 0.0202 0.0359 

Not: Robusta standardfel klustrade på kommunnivå i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

4.5 Resultat fördelat efter kön 

Genomgående visar våra huvudresultat att kvinnor i lägre utsträckning än män tar del 

av Arbetsförmedlingens stöd och insatser. Om SAE lyckades uppfylla sitt delmål om 

att höja golvet, förväntar vi oss att det framförallt är de kvinnliga arbetssökande som 

har påverkats av SAE. Detta avsnitt går därför vidare med att studera effekterna av 

pilotförsöket separat för kvinnor och män för att se om SAE påverkar könen i olika 

grad.  

I detta avsnitt redovisar vi effekterna separat för kvinnor och för män, för att se ifall de 

genomsnittliga effekterna vi sett i tidigare avsnitt drivs av att SAE påverkar könen i 

olika grad. Nedan redovisas resultat för de utfallsvariabler där vi i föregående avsnitt 

hittade signifikanta resultat. För övriga utfallsvariabler, som inte redovisas här, finns 

inga effekter.20 

4.5.1 Tecken på att de positiva resultaten för sannolikheten att få 

validering främst drivs av kvinnor 

I tabell 1 såg vi att behandlingsgruppen för årskohort 2015 hade cirka 0,2 

procentenheter högre sannolikhet att ha fått en validering inom tre månader jämfört 

med jämförelsegruppen. I kolumn 1 i tabell 9 ser vi att den genomsnittliga effekten 

framförallt drivs av en effekt för kvinnor. Resultaten för kvinnor och för män är dock 

                                                           
20 Vi har valt att inte redovisa resultat för samtliga utfallsvariabler utan enbart för de som SAE haft en effekt på. 
Detta gäller dock inte utfallsmåttet som handlar om sannolikheten att ha påbörjat Sfi inom tre månader där vi 
faktiskt ser effekter, men inte redovisar. Anledningen till detta är att vi ändå redovisar sannolikheten att ha 
påbörjat Sfi inom sex månader vilket även täcker inom tre månader. Samtliga estimeringar finns på begäran 
men redovisas alltså inte här av utrymmesskäl. 
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inte statistiskt skilda från varandra, vilket innebär att det inte med säkerhet går att 

säga att effekten skiljer sig nämnvärt åt mellan könen. 

4.5.2 SAE leder till minskade könsskillnader i sannolikheten att påbörja Sfi 

Sannolikheten att påbörja Sfi inom 6 månader för kvinnor är i genomsnitt 10 

procentenheter högre för behandlingsgruppen i årskohort 2014 och 2015 jämfört med 

kvinnor i jämförelsegruppen. I förhållandet till referensen på 75 procent är detta en 

stor effekt som innebär en ökning till 85 procent. Motsvarande resultat för manliga 

deltagare är 4,5 och 3,6 procentenheter. För manliga deltagare är ökningen dock inte 

statistiskt signifikant skild från noll. Effektestimaten för kvinnor och för män är också 

statistiskt skilda från varandra vilket tydliggör att effekten på påbörjad SFI efter 6 

månader som vi såg i tabell 3 främst drivs av en effekt för kvinnor. I och med att 

kvinnor (män) har en betydligt lägre (högre) referensnivå på andelen som påbörjar Sfi 

inom sex månader, innebär en effektökning på 10 procentenheter att kvinnorna 

närmar sig männens referensnivå på 82 procent. Effekten på kvinnor innebär därmed 

en minskad könsskillnad i andelen som påbörjar Sfi inom sex månader.    

 

Tabell 9: Andel i anställning eller utbildning samt arbete utan stöd 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Validering 

3 mån 

Kvinnor 

Validering 

3 mån 

Män 

Sfi  

6 mån 

Kvinnor 

Sfi  

6 mån 

Män 

Arbete  

med stöd 

Kvinnor 

Arbete  

med stöd  

Män 

       

SAE*År2015 0.002* 0.002 0.099*** 0.036 0.003 0.025 

 (0.001) (0.002) (0.033) (0.031) (0.007) (0.016) 

SAE*År2014 0.001 0.002 0.104*** 0.045 0.020** 0.010 

 (0.001) (0.002) (0.028) (0.029) (0.009) (0.012) 

SAE*År2013 0.001 0.003 0.036 -0.016 0.007 0.017 

 (0.001) (0.002) (0.031) (0.027) (0.005) (0.012) 

SAE -0.001** -0.002 -0.036 -0.002 -0.002 0.003 

 (0.001) (0.002) (0.028) (0.028) (0.006) (0.023) 

       

Referens 0,001 0,003 0,750 0,816 0,014 0,070 

Kontroller Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Observationer 28,642 40,061 28,642 40,061 28,642 40,061 

Adj R2 3.81e-05 0.000562 0.0724 0.0238 0.00871 0.0315 

Not: Robusta standardfel klustrade på kontorsnivå i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

De olika effekterna för män och kvinnor är intressanta. Resultaten kan förklara varför 

Cheung och Rödin (2018) ser minskade könsskillnader i andelen som får ta del av Sfi 

inom sex månader. Författarna finner stora och systematiska könsskillnader för 

samtliga arbetssökande i etableringsuppdraget under perioden 2010–2015 men som 

minskar för de deltagare som skrevs in i etableringsuppdraget år 2014 och 2015. En 

delmängd av deltagarna 2014 och 2015 får ta del av SAE.  
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4.5.3 Tecken på minskade könsskillnader i sannolikheten att få ett arbete 

med stöd 

I föregående avsnitt såg vi tecken på positiva resultat på sannolikheten att få ett arbete 

med stöd för deltagare på SAE kontoren När vi delar upp resultaten på kvinnor och 

män, kvarstår effekterna för kvinnor men inte för män. Det finns alltså indikationer på 

att SAE ökat sannolikheten att få ett arbete med stöd bland de kvinnliga deltagarna. 

En ökning på 2 procentenheter skulle innebära att andelen som får ett arbete med stöd 

ökar från 1,4 till 3,4 procent bland de kvinnliga arbetssökande. I förhållande till 

männens referensnivå på 7 procent skulle en sådan ökning för kvinnorna innebära 

minskade könsskillnader. Dock är antagandet om parallella trender inte uppfyllt, och 

som tidigare nämnts ska dessa resultat därför tolkas med försiktighet. 

4.5.4 Minskade könsskillnader i sannolikheten att få regelbundna möten 

I tabell 10 ser vi att både kvinnor och män vid SAE kontoren har fått fler platsförslag 

än vad arbetssökande vid jämförelsekontoren har. Det finns inga systematiska 

skillnader i effektskattningarna mellan kvinnor och män. När det gäller effekten på 

andelen som fått regelbundna möten finner vi däremot större könsskillnader. Andelen 

som fått minst två besök inom två månader är 85 och 89 procent för kvinnor respektive 

för män i jämförelsegruppen. I kolumn 3 och 4 ser vi en positiv effekt på cirka 4,8 

procentenheter för kvinnor och en obetydlig ökning för män. En ökning av andelen 

kvinnor som får regelbundna möten innebär också minskade könsskillnaderna. Å 

andra sidan ser vi inga effekter vare sig för kvinnor eller män när det gäller att förkorta 

tiden till andra eller tredje mötet. 

 

Tabell 10: Andel i anställning eller utbildning samt arbete utan stöd 

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

 Platsförslag 

Kvinnor 

Platsförslag 

Män 

Minst 2 

besök 2 mån 

Kvinnor 

Minst 2 

besök 2 mån 

Män 

     

SAE*År2015 0.029*** 0.037** 0.048* 0.007 

 (0.011) (0.014) (0.025) (0.016) 

SAE*År2014 0.021* 0.031 0.026 -0.003 

 (0.013) (0.020) (0.020) (0.013) 

SAE*År2013 -0.008 -0.019 -0.006 -0.002 

 (0.024) (0.034) (0.022) (0.016) 

SAE -0.013 -0.023 -0.009 0.014 

 (0.012) (0.021) (0.019) (0.014) 

     

Referens 0,036 0,070 0,853 0,894 

Kontroller Ja Ja Ja Ja 

Observationer 28,642 40,061 28,642 40,061 

Adj R2 0.0194 0.0202 0.0188 0.0183 

Not: Robusta standardfel klustrade på kontorsnivå i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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5 Slutsatser och diskussion 

Sammanfattningsvis finner vi i denna studie främst positiva effekter av SAE på 

sannolikheten att få ta del av Sfi inom tre och sex månader, samt att en högre andel av 

deltagare vid pilotkontor fick ta del av validering inom tre månader. Effekterna är i 

synnerhet starka för kvinnor. En förklaring till detta kan vara att kvinnor i högre 

utsträckning än vid jämförelsekontoren fått ta del av regelbundna möten med 

arbetsförmedlare. Vi ser också att både kvinnor och män har fått fler platsförslag. Om 

detta i sin tur leder till att alltfler i förlängningen får ett arbete, återstår att se. Det finns 

dock svaga indikationer på att SAE har bidragit till att kvinnliga arbetssökande har fått 

ett arbete med stöd inom sex månader efter inskrivning. Dock är uppföljningsperiod 

på sex månader för kort för att kunna se några större effekter på utflöde till arbete eller 

reguljära studier.  

I studien har vi också studerat effekten på andra progressionsmått utifrån checklistans 

fyra steg. Givet de utfallsmått som studeras finner vi inte några omfattande effekter av 

SAE. Vi har exempelvis inte kunna se några effekter på utfall kopplat till att alltfler fått 

sin utbildning och sitt yrkes klassificerat och registrerat. Eventuellt beror detta på att 

en hög andel arbetssökande, cirka 98 procent, sedan tidigare har dessa koder 

registrerade. Vi har heller inte kunna se några effekter på att alltfler fått ta del av 

intermediära insatser som förberedande utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar 

eller arbetspraktik inom sex månader. En förklaring kan vara att arbetsförmedlarna 

inte hann med alla stegen i checklistan och att checklistan var alldeles för omständlig 

under pilotverksamheten. Till exempel framkom det från pilotverksamhetens 

slutrapport att arbetsförmedlarna inte använde sig av steg tre och fyra i lika stor 

utsträckning som de första två stegen. Tidsbrist och arbetsbelastning var hinder för att 

hinna med samtliga stegen i checklistan. Vidare hade SAE inget IT-stöd under 

pilotverksamheten så arbetsförmedlarna fick använda sig av olika mallar som skulle 

klistras in i de arbetssökandes daganteckningar, vilket upplevdes som omständligt.  

Det är viktigt att betona att de resultat som redovisas i denna utvärdering är 

begränsade till hur det systematiserade arbetssättet var utformat under dess 

pilotverksamhet. Efter pilotverksamheten har vissa justeringar gjorts i syfte att göra 

SAE mer användarvänligt. Checklistan kopplad till arbetssättet har digitaliserats och 

finns sedan hösten 2016 i myndighetens systemstöd. Under våren 2019 pågår en 

diskussion kring omhändertagande av arbetssättet. 

Då vi inte har någon information om vilka arbetsförmedlare som använde sig av 

checklistan eller vilka arbetssökande som faktiskt fick ta del av SAE, kan vi enbart mäta 

genomsnittliga behandlingseffekter på arbetssökande som påbörjade sina 

etableringsinsatser vid ett pilotkontor, det vill säga effekten av att erbjudas en 

behandling eller så kallade ”intention-to-treat” effekter. Sådana effekter är oftast en 

underskattning av den faktiska behandlingseffekten (se till exempel McCoy, C. E., 

2017).  
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Vår utvärdering visar tydliga effekter på en ökad andel kvinnor som påbörjar Sfi inom 

tre och sex månader. Det är inte förvånande då checklistan betonar Sfi i nästan 

samtliga steg. Det skulle nästintill vara omöjligt för en arbetsförmedlare som använde 

sig av checklistan att glömma bort att fråga om den arbetssökande påbörjat sin Sfi. Det 

är heller inte förvånande att vi ser effekter för just kvinnor då ett systematiserat 

arbetssätt innebär att sätta en lägsta nivå på stöd och insatser. Generellt får en lägre 

andel kvinnor än män ta del av tidiga och regelbundna möten med en 

arbetsförmedlare. Vi ser vidare indikationer på att SAE har lett till en ökning i andelen 

kvinnor som fick minst två möten inom två månader. I och med att kvinnor generellt 

får ta del av stöd och insatser i lägre utsträckning än män har de positiva effekterna för 

kvinnorna här bidragit till att golvet höjts och därmed till en viss utjämning av 

könsskillnaderna.  

Resultaten som redovisas är viktiga då det inte finns några effektutvärderingar av ett 

systematiserat arbetssätt inom etableringsuppdraget. Även om avsikten har varit att 

försöka mäta kausala effekter av pilotförsöket, bör en kausal tolkning av 

effektstorleken göras med viss försiktighet. Resultaten i sin helhet går ändå till viss del 

i linje med tidigare uppföljningar, som visar att SAE hade bidragit till minskade 

skillnader mellan könen (Arbetsförmedlingen, 2016; Berggren, 2018). Sammantaget 

tyder resultaten på att det kan vara viktigt med systematiserade arbetssätt för att 

främja en mer jämställd etableringsprocess. I ett bredare perspektiv kan det för 

Arbetsförmedlingen vara av vikt att se över rutiner och arbetssätt för att säkerställa att 

verksamheten genomgående bedrivs på ett systematiskt sätt. Detta för att bland annat 

främja rättssäkerheten och en god förvaltning. 

För framtida utvärderingar av SAE skulle det vara intressant att studera ifall SAE i 

större utsträckning bidragit till att alltfler kvinnor i etableringsuppdraget fått sina 

meriter och kompetenser identifierade och dokumenterade. Tidigare granskningar av 

etableringsplaner har nämligen visat att det finns en viss könsskillnad i 

matchningsunderlaget. Manliga deltagares etableringsplaner har i större utsträckning 

haft fokus på meriter, kompetenser och erfarenheter medan kvinnliga deltagares 

etableringsplaner haft mer fokus på sociala aktiviteter och förberedande utbildningar. 

Vidare skulle det för framtida studier vara intressant att studera Arbetsförmedlingens 

aktivitetsrapporter för att se om och hur ett systematiserat arbetssätt påverkar de 

arbetssökandes sökaktivitet. En mer långsiktig uppföljning av pilotverksamheten 

skulle också vara värdefull. En sådan mer långsiktig uppföljning skulle också kunna 

vara en del av Arbetsförmedlingens arbete att hitta mått på progression, det vill säga 

att kunna mäta närmande till ett arbete. Vid en mer långsiktig uppföljning skulle det 

vara möjligt att studera om de mått som här antas mäta progression också har ett 

samband med de faktiska arbetsmarknadsutfallen på längre sikt.  
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7 Appendix 

 
Figur 1: Processkarta för SAE-piloten 
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Tabeller 

 

Tabell A1: Urvalsbeskrivning 
 

År  Jämförelse-
grupp 

% Behandlings- 
grupp 

% Totalt % 

2012 Kvinnor 3445 46 590 49 4035 46 

 Män 4051 54 618 51 4669 54 

 Totalt 7496 100 1208 100 8704 100 

2013 Kvinnor 6343 46 1212 45 7555 46 

 Män 7344 54 1461 55 8805 54 

 Totalt 13687 100 2673 100 16360 100 

2014 Kvinnor 7397 38 1404 37 8801 38 

 Män 12138 62 2374 63 14512 62 

 Totalt 19535 100 3778 100 23313 100 

2015 Kvinnor 7056 41 1195 39 8251 41 

 Män 10221 59 1854 61 12075 59 

 Totalt 17277 100 3049 100 20326 100 

Alla år Kvinnor 24241 42 4401 41 28642 42 

 Män 33754 58 6307 59 40061 58 

 Totalt 57995 100 10708 100 68703 100 

Not: Urvalet omfattar samtliga som har en påbörjad etableringsplan. 
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Tabell A2: Skillnader i utfall mellan SAE-pilot- och kontrollkontor år 2012 

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

Variabler Behandlingskontor Jämförelsekontor Skillnad 
(1)-(2) 

Obs. 

     

Matchningsbar 3 mån 50,4 50,2 0,2 8 704 

Validering 3 mån 0,0 0,2 -0,2 8 704 

Sun-kod 3 mån 98,2 98,5 -0,3 8 704 

Ssyk 3 mån 98,2 98,5 -0,3 8 704 

Ahkp 3 mån 0,3 0,4 -0,1 8 704 

Sfi 3 mån 70,5 70,7 -0,2 8 704 

Sfi 6 mån 76,5 78,5 -2,0 8 704 

SO 3 mån 21,9 27,0 -5,1 8 704 

SO 6 mån 27,4 32,6 -5,2 8 704 

FUB 6 mån 68,9 69,2 -0,3 8 704 

AUB 6 mån 3,6 3,2 0,4 8 704 

Praktik 6 mån 6,2 7,9 -1,7 8 704 

Arbete utan stöd 6 mån 1,4 1,0 0,4 8 704 

Arbete med stöd 6 mån 4,3 4,4 -0,1 8 704 

Utbildning 6 mån 0,2 0,0 0,2 8 704 

Platsförslag 6 mån 3,4 5,5 -2,1 8 704 

Anvisningar 6 mån 1,1 1,7 -0,6 8 704 

Minst två besök 2 mån 86,8 87,5 -0,7 8 704 

Dagar till besök 2 35,9 37,0 -1,1 8 593 

Dagar till besök 3 67,0 65,5 1,5 8 548 

     

Not: Robusta standardfel klustrade på kontorsnivå. 
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Tabell A3: Definition av kontrollvariabler 

Variabelnamn Beskrivning 

Kvinna Anger on den arbetssökande är kvinna  

Ålder Den arbetssökandes ålder 

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

Erfarenhet Anger om den arbetssökande har erfarenhet i sökt yrke 

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

Arbetslöshet Arbetslöshetsnivå i kommun vid tidpunkt då den arbetssökande startar 
etableringsinsatser 

Utbildning Anger om den arbetssökande har högst en förgymnasialutbildning 
(utbildningsnivå 1), en gymnasieutbildning (utbildningsnivå 2) eller en 
eftergymnasial utbildning (utbildningsnivå 3). Utbildningsnivå 3 är 
referens i estimeringarna. 

Asylskäl Kontrollerar för kategorierna: ”Anhöriginvandrare”, ”Kvotflyktingar”, 
”Asyl anläggningsboende”, ”Asyl eget boende” och ”Ej 
kommunmottagna”. Anhöriginvandrare är referens i estimeringarna. 

Inskrivningsmånad Anger den månad den arbetssökande skrivs in under 
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Tabell A4: Skillnader i bakgrundsvariabler mellan behandlings- och jämförelsekontor  

År 2013 (1) (2) (3) (4) 

Variabler Behandlingskontor Jämförelsekontor Skillnad  
(1)-(2) 

Obs. 

     

Kvinna (%) 45,3 46,3 -1 16 360 

Ålder 34,8 34,9 -0,1 16 360 

Hinder (%) 7,6 8,8 -1,2** 16 360 

Erfarenhet (%) 54,7 52,6 2,1* 16 360 

Antal inskrivna/förmedlare 40,5 47,1 -6,6*** 16 360 

Arbetslöshet (%) 9,0 10,0 -1,0*** 16 360 

Utb.1 (%) 51,3 52,7 -1,4 16 360 

Utb. 2 (%) 21 20,1 0,9 16 360 

Ej folkbokförd (%) 27,7 27,2 0,5 16 360 

Kvot (%) 1,2 1,9 -0,7* 16 360 

ABO (%) 2,9 5,2 -2,3 16 360 

EBO (%) 16,2 15,5 0,7 16 360 

     

Not: Robusta standardfel klustrade på kontorsnivå. 
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Tabell A5: Placeboanalys av utfallsmåtten åren innan pilotförsöket 

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

 Matchbar 

3 mån 

Validering 

3 mån 

Sun-niv 

3 mån 

Ssyk 

3 mån 

Ahkp 

3 mån 

      

SAE*År2013 0.011 0.002 0.004 0.004 0.001 

 (0.052) (0.001) (0.007) (0.007) (0.003) 
SAE 0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.001 

 (0.058) (0.001) (0.006) (0.006) (0.002) 

      
Kontroller Nej Nej Nej Nej Nej 

Observationer 25,064 25,064 25,064 25,064 25,064 

Adj R2 0.000224 0.000666 -8.19e-05 -8.34e-05 -4.99e-05 

 (6) (7) (8) (9) (10) 

 Sfi 

3 mån 

Sfi 

6 mån 

SO 

3 mån 

SO 

6 mån 

FUB 

6 mån 

      
SAE*År2013 0.006 0.022 -0.005 0.008 -0.023 

 (0.017) (0.016) (0.050) (0.050) (0.052) 

SAE -0.002 -0.020 0.017 0.006 -0.003 
 (0.014) (0.013) (0.053) (0.057) (0.053) 

      
Kontroller Nej Nej Nej Nej Nej 

Observationer 25,064 25,064 25,064 25,064 25,064 

Adj R2 0.00201 0.000666 -8.19e-05 -8.34e-05 -4.99e-05 

 (11) (12) (13) (14) (15) 

 AUB 

6 mån 

Praktik 

6 mån 

Arbete  

utan stöd 

6 mån 

Arbete  

med stöd 

6 mån 

Utbildning 

6 mån 

      

SAE*År2013 -0.008 0.026*** -0.002 0.018*** -0.001 

 (0.015) (0.008) (0.005) (0.006) (0.001) 
SAE 0.004 -0.017 0.004 -0.001 0.002 

 (0.017) (0.013) (0.008) (0.017) (0.001) 

      
Kontroller Nej Nej Nej Nej Nej 

Observationer 25,064 25,064 25,064 25,064 25,064 

Adj R2 0.00131 0.00140 0.000291 0.000673 0.000185 

 (16) (17) (18) (19) (20) 

 Platsförslag 

6 mån 

Anvisning 

6 mån 

Minst 2 besök 

2 mån 

Tid till besök 2 

 

Tid till besök 3 

 

      

SAE*År2013 -0.009 0.005 0.002 -0.573 -3.139 

 (0.027) (0.005) (0.012) (2.624) (5.724) 
SAE -0.021 -0.006 -0.007 -1.073 1.525 

 (0.017) (0.006) (0.010) (3.406) (6.762) 

      
Kontroller Nej Nej Nej Nej Nej 

Observationer 25,064 25,064 25,064 24,797 24,674 

Adj R2 0.00455 0.00121 0.000151 0.000977 0.000455 

Not: Samtliga utfallsvariabler som beskrivs i avsnittet 3.1. Modellen är en enkel DiD-evation som beskrivs i Appendix 

avsnitt ”Difference-in-Difference”, ekvation 1 utan några kontroller. Årskohort 2012 är referenskohort och årskohort 

2013 är en placebokohort vars utfall jämförs med utfallet för referensen. Robusta standardfel klustrade på kontorsnivå i 

parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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Checklista för etableringsprocessen  

Steg 1 – Grundläggande kartläggning inom etableringssamtal   

 

Vad ska vara gjort?  Hur är det dokumenterat?  

Kompetens är identifierad och 

dokumenterad  
• Meriter, SSYK (eventuell X21 eller X33 om den arbetssökande 

inte är matchningsbar i dagsläget), kompetensord, 

utbildningsnivå och SUN-kod är registrerade i AIS.   

• Om inget yrke kan fastställas (x21 eller x33) så ska det finnas 

dokumenterat i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen 

hur och när vägledningen ska ske.  

• Daganteckning finns (vid behov).  

Betyg och intyg är skickade för 
översättning och/eller bedömning  

•  Påbörjat processen för översättning och/eller bedömning av 
dokumentation som styrker utbildning och/eller 

arbetslivserfarenhet enligt instruktioner på VIS och finns 

dokumenterat i en daganteckning (om betyg/intyg finns).  

Har haft en inledande dialog om 

vägen till arbete – En 

arbetsmarknadspolitisk bedömning 

är gjord  

• Beskriv vägen till arbete i en arbetsmarknadspolitisk 
bedömning  

• Arbetsmarknadspolitisk bedömning innehåller:  

- Den arbetssökandes förutsättningar  

- Arbetsmarknadens krav och behov  

- Arbetsförmedlingens uppdrag  

 

• För mer information se handläggarstöd för handlingsplanen. 

  

Dialog om bosättning är genomförd  • Bosättningsärende har upprättats (vid behov).  

Inledande aktiviteter är fastställda  •  Aktiviteter finns fastställda, i samma omfattning som 

etableringsplanen.   
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Steg 2 - Inledande aktiviteter, klargöra förutsättningar för arbete och 

utbildning samt verifiering av kompetens   
  

Vad ska vara gjort?  Hur är det dokumenterat?  

Utbildning i svenska för invandrare 

är påbörjad  

 •  Finns som aktivitet i etableringsplanen  

Studier i samhällsorientering är 
påbörjade  

 •  Finns som aktivitet i etableringsplanen  

Kompetens är validerad och 
verifierad  

• Minst en SSYK är registrerad eller önskat yrke.   

Observera att om verifiering av tidigare kompetens inte är möjlig 

ska detta finnas registrerat i meriter.   

• Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är uppdaterad  

Start av studie- eller 

yrkesförberedande 

insatser är inplanerad  

• Finns som aktivitet i etableringsplanen  

• Aktiviteten är motiverad utifrån den arbetssökandes 

önskade yrkeskompetens   

Arbetsförutsättningar är klargjorda 
och eventuellt behov av specialist är 

bedömt  

• Eventuella anpassningar av aktiviteter i etableringsplanen 

bör vara styrkta med läkarutlåtande.   

• Plan för rehabiliterande insatser finns dokumenterat i den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen samt i beskrivning av 

de aktiviteter som är anpassade.  

Behov av fortsatt stöd med 

bosättning är avstämt  

 •  Bosättningsärende har uppdaterats (vid behov) eller 

avslutats  

Fastställda aktiviteter är 

uppdaterade  

•  Aktiviteter finns fastställda, i samma omfattning som 

etableringsplanen.   
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Steg 3 – Yrkesinriktade och studieförberedande utbildningar och 

insatser   

 

Vad ska vara gjort?  Hur är det gjort och dokumenterat?  

Samhällsorientering pågår eller har 
avslutats   

• Fortsatt deltagande i samhällsorientering dokumenteras i en 

daganteckning   

eller  

• Aktiviteten samhällsorientering är avslutad i etableringsplanen  

Avstämt om utbildning i svenska för 

invandrare (Sfi)  
• Fortsatt Sfi dokumenteras i en daganteckning o nivå 

uppdaterad i etableringsplanen  

eller  

• Aktiviteten Sfi är avslutad i etableringsplanen  

Minst en yrkesinriktad eller 

studieförberedande insats är 

genomförd (t.ex. 

yrkesintroduktionsanställning,  

arbetsmarknadsutbildning, praktik, 

korta vägen, utbildning på 
yrkeshögskola)  

• Yrkes- och studieförberedande aktivitet(-er) är avslutad i 

etableringsplanen.   

• Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är uppdaterad  

Anpassning av arbetssituation eller 

förberedande insats är gjord (om 

behov finns)  

• Funktionshinderkod är registrerad i AIS  

• Kontakt är etablerad med specialist  

• Arbetslivsinriktad rehabilitering har påbörjats   

• Den arbetssökande har fått anpassning av arbetet, 

arbetsplatsförlagd aktivitet eller studier utifrån hindren.  

Behov av fortsatt stöd med  
bosättning är avstämt  

• Bosättningsärende har uppdaterats (vid behov) eller avslutats  
 

Uppdaterat fastställda aktiviteter  •      Aktiviteter finns fastställda, i samma omfattning som 
etableringsplanen.   

Den arbetssökande är matchningsbar 
i sitt (nya) yrke eller redo att påbörja 

högre studier  

• Meriter, SSYK, sökandekategori, kompetensord utbildningsnivå 

och SUN-kod är uppdaterade i eller  

• Planering finns hur den sökande ska söka sig högskolan.  
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Steg 4 – Mot arbete eller högre studier  

  

Vad ska vara gjort?  Hur är det gjort och dokumenterat?  

Den arbetssökande har lämnat 

etableringen på grund av:  

- Arbete på heltid i 6 månader  

- Studier på högskola/universitet  

- Max tiden i etableringsuppdraget 

är uppnått  

• Dokumenterat i AIS.  

• Sökande har avaktualiserats eller flyttas till annan förmedlare 

som tar över ärendet.  

Avstämt studier i svenska som pågår 

eller har avslutats   
• Fortsatta studier i svenska dokumenteras i en daganteckning.  

Meriter är uppdaterade  

- utifrån de aktiviteter som den 

arbetssökande gjort under 

etableringsplanstiden.   

•  Meriter, SSYK, sökandekategori, kompetensord, 

utbildningsnivå och SUN-kod är uppdaterade i AIS.   

Behov av fortsatt stöd med bosättning 

är avstämt  
• Bosättningsärende har uppdaterats (vid behov) eller avslutats  
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Implementeringen av pilotförsöket 

Pilotverksamhetens slutrapport visar att kontoren kom igång med checklistan i mycket 

varierande grad (Arbetsförmedlingen 2016). I genomsnitt hade ungefär hälften av 

ärendena en dokumenterad bedömning av vilket steg den arbetssökande befann sig i. 

I stor utsträckning var tidsbrist och hög arbetsbelastning hinder för att komma igång 

med arbetssättet i önskad omfattning. Under piloten fanns inget IT-stöd som 

underlättade hanteringen av checklistan och stegen i modellen. Exempelvis fick 

arbetsförmedlarna en standardiserad daganteckning som klistrades in i AIS när 

samtliga punkter i ett steg hade avklarats. De sista två stegen upplevdes vara mer 

svårtolkade än de första två. Steg tre och fyra i modellen ansågs inte säga så mycket om 

var i etableringsprocessen den arbetssökande befann sig i, och tillämpades därför inte 

i lika stor utsträckning som de första två stegen.21  

När projektet inleddes visade stickprov att kontorens svagheter rörde den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen, i synnerhet avseende de kvinnliga 

arbetssökande. Slutrapporten visar att i de fall där det systematiserade arbetssättet har 

tillämpats och där en stegbedömning har skett, har kvalitén i handläggningen ökat i 

förhållanden till ärenden som inte har stegbedömts. Arbetsförmedlarna upplevde att 

de i slutet av piloten lättare kunde identifiera och erbjuda arbetssökande relevant stöd. 

De arbetade också mer aktivt för att öka deltagandet i insatser för de med störst behov. 

Arbetssättet gynnade i stor utsträckning arbetssökande kvinnor och de med kort 

utbildning.  

Utan ett systematiserat arbetssätt finns det risk för att könsrollerna förstärks 

(Arbetsförmedlingen, 2016; Berggren, 2018). I slutrapporten framkommer att 

arbetsförmedlarna upplever att det generellt är lättare att göra en 

arbetsmarknadspolitisk bedömning och hitta relevanta insatser för män än för 

kvinnor. Manliga arbetssökande upplevs ha längre utbildning, mer yrkeserfarenhet, ett 

starkare nätverk och efterfrågar i större utsträckning mer stöd än kvinnliga 

arbetssökande. Kvinnliga arbetssökande upplevs å andra sidan vara svårare att 

motivera och att hitta heltidsaktiviteter för. Arbetsförmedlarna menar att kvinnor i 

större utsträckning än män hellre vill vara hemma för att ta hand om barn och hem, 

alternativt hellre ha studier än arbete som mål med sin etableringsprocess.  

Arbetsförmedlarna uttryckte att arbetssättet satte fokus på arbete, kompetenser och 

meriter och därmed tydliggjorde etableringsuppdragets kärnuppdrag. Tidigare hade 

arbetsförmedlare inte i lika stor utsträckning ställt samma frågor till män som till 

kvinnor. Införandet av SAE ledde till att det blev det svårare att missa detta, eftersom 

de sökande då inte kom vidare från steg ett till steg två i checklistan. Arbetsförmedlarna 

menade att den initiala kartläggningen av de arbetssökande kvinnorna fått starkare 

jobbfokus än tidigare. På så vis stärkte arbetssättet även individernas delaktighet och 

                                                           
21 En del arbetsförmedlare såg checklistan som ett ”extra moment” som låg utöver det ordinarie arbetet, vilket 
gjorde att det prioriterades bort när vardagen föll på. I intervjuer med arbetsförmedlare framkom att det inte 
främst var användandet av checklistan som upplevdes ta tid, utan allt som behövde åtgärdas bakåt i tiden, 
exempelvis att kalla in arbetssökande för att kartlägga meriter eller följa upp nuvarande aktiviteter, uppdatera 
etableringsplaner eller skaffa underlag för att göra en arbetsmarknadspolitisk bedömning. 
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egenmakt då det blev tydligare fokus på hur specifika kompetenser och erfarenheter 

kan användas för att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. 
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Val av pilotkontor 

Diskussion om vilka pilotkontor som skulle ingå i testförsöket pågick under våren 

2014. I mitten av juni 2014 fick markandsområdescheferna information om det nya 

arbetssättet och om planerna kring ett pilotförsök. Vid ungefär samma tidpunkt lades 

information om projektet ut på Arbetsförmedlingens intranät Våra informationssidor 

(VIS). I slutet av juni 2014 presenterades en sammanställning av projektet för 

Arbetsförmedlingens ledning. Det bestämdes att det skulle gå ut en förfrågan till 

samtliga marknadsområdena om att anmäla kontor som var intresserade av att delta i 

piloten. I augusti 2014 gjordes ett urval av anmälda kontor. En månad senare fick 

chefer och medarbetare vid de utvalda pilotkontoren ta del av information om det nya 

arbetssättet. Under oktober och november 2014 fick cheferna och medarbetarna också 

utbildning i SAE.  

För att ingå som ett pilotkontor i pilotverksamheten för SAE behövde kontoret ha ett 

tillräckligt stort antal arbetssökande i etableringsuppdraget. Arbetsbelastningen och 

arbetsmiljön behövde också vara så pass bra att piloten skulle kunna genomföras. Det 

valda kontoret skulle också gärna ha en representativ mix av arbetssökanden. 
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Difference-in-difference 

För att kunna skatta SAE:s effekter tillämpas här en metod som i 

utvärderingslitteraturen kallas för ”difference-in-difference” (DD).22 Denna metod 

innebär att vi jämför och mäter skillnaden i utvecklingen över tid i utfallsvariablerna 

hos både behandlings- och jämförelsegrupper. Detta görs med hjälp av en så kallad 

”difference-in-difference”-estimator (DiD-estimator) som betecknas b enligt följande:  

 
�̅� = a + 𝑏 Behandlad ∗ Efter + 𝑐 Behandlad + 𝑑 Efter                                  (ekvation 1) 
 
där 
 

𝑏 = (�̅�𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑,𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 − �̅�𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑,𝐹ö𝑟𝑒) − (�̅�𝑂𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑,𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 − �̅�𝑂𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑,𝐹ö𝑟𝑒) =

 ∆�̅�𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑 − ∆�̅�𝑂𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑  
 

Variabeln Behandlad antar värdet 1 om individen ingår i behandlingsgruppen, och 

värdet 0 om individen ingår i jämförelsegruppen, det vill säga en Obehandlad individ. 

Variabeln Efter antar värdet 1 om individen skrevs in i etableringsuppdraget under 

åren 2014 och 2015, det vill säga efter att SAE infördes, och antar värdet 0 om individen 

skrevs in före införandet under åren 2012 och 2013.  

Medelvärdet �̅� är det genomsnittliga värdet av en utfallsvariabel (andelen 
matchningsbara, som fått en platsanvisning, som fått ta del av Sfi inom tre respektive 
sex månader, andelen som fått arbete med eller utan stöd inom sex månader etc.) för 
grupperna Behandlade eller Obehandlade, Före eller Efter införandet av SAE. DiD-
estimatorn b tar först ut skillnaden i utfall mellan två olika tidpunkter, före och efter 
införandet av SAE, för de givna grupperna (första differensen), och tar sedan ut 
skillnaden i utfall mellan de båda grupperna men vid en given tidpunkt (andra 
differensen). Detta blir ett mått på den skattade behandlingseffekten.  
 

En mer generell och omfattande modell än den ovan beskrivna blir att inkludera olika 

DiD-estimatorer, b15, b14 och b13, som fångar upp den skattade behandlingseffekten för 

personer som påbörjade sina etableringsinsatser vid ett SAE-behandlingskontor år 

2015, år 2014 respektive år 2013 jämfört med de som påbörjade insatser vid ett 

behandlingskontor men år 2012 samt jämfört med de som påbörjade sina insatser 

samma år men vid ett jämförelsekontor. Positiva och signifikanta estimat b15 och b14 

indikerar en positiv effekt av SAE medan ett positivt och signifikant placeboestimat b13 

indikerar att antagande om parallella trender inte är uppfyllt. Huvudresultaten i 

undersökningen baseras på följande huvudmodell: 

 

Yi = 𝑏15 SAEi ∗ År2015i + 𝑏14 SAEi ∗ År2014i + 𝑏13 SAEi ∗ År2013i + 𝑐 SAEi 

+ 𝑑15År2015i + 𝑑14År2014i + 𝑑13År2013i + βKontrollvar +  InskrivningFEi + εi 
 
 

                                                           
22 För en mer utförlig diskussion om identifikation och inferens, se Persson och Vikman (2010). 
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där Yi är utfallet för individ i. Variabeln SAEi antar värdet 1 om individ i påbörjade sina 

etableringsinsatser vid ett behandlingskontor, och värdet 0 om individen påbörjade 

insatserna vid ett jämförelsekontor. Årsvariablerna År2015i, År2014i och År2013i antar 

värdet 1 om individ i tillhör årskohort 2015, 2014 respektive 2013, annars 0. Modellen 

inkluderar också ett antal kontrollvariabler (vektor Kontrollvar i ekvationen ovan) 

som beskrivs i tabell A4. Mer specifikt är detta olika indikatorer som vardera anger om 

individ i är kvinna, är förhindrad till att ta ett arbete (hinder), har erfarenhet i sökt 

yrke, har förgymnasial eller gymnasial utbildning samt om individ i tillhör någon av 

kategorierna ”ej folkbokförd”, ”kvot”, ”ABO” eller ”EBO”. Till kontrollvariabler ingår 

även variabler som kontrollerar för individens ålder, arbetsbelastningen och 

arbetslöshetsnivån i den kommun där individen påbörjar sina etableringsinsatser. 

Modellen innehåller även en indikator för varje inskrivningsmånad, InskrivningFE, 

eller så kallade inskrivningsfixa tidseffekter, som kontrollerar för olika tidseffekter, 

inklusive säsongseffekter.  
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Placeboanalys 

Ett sätt att verifiera om antagandet om parallella trender gäller är att göra en 

placeboanalys under en föreperiod för deltagare som inte varit aktuella för SAE. 

Deltagare i behandlingsgruppen som påbörjade sina etableringsinsatser 2013 utgör 

här vår placebokohort. Deras utfall jämförs dels med en jämförelsegrupp och dels en 

referenskohort 2012. Ser vi exempelvis en högre sannolikhet att flöda ut till arbete för 

de som påbörjade etableringsinsatser vid ett behandlingskontor 2013 jämfört med de 

som påbörjade insatserna vid ett jämförelsekontor, tyder detta på att 

behandlingskontoren redan hade en positiv trend i utfallet innan behandlingen hade 

ägt rum. Antagandet om parallella trender är därmed inte uppfyllt då 

utfallsvariablerna utvecklats olika redan under året innan SAE-piloten startade. Ett 

positivt utfall i våra huvudresultat kan då dels bero på en effekt av SAE, men också på 

andra, för oss icke-observerbara, effekter härrörande från tiden innan SAE infördes.  

Tabell A5 visar placeboresultaten från en enkel DiD-modell som beskrivs i ekvationen 

nedan där data på årskohorterna 2012 och 2013 används. 

𝑌𝑖 = 𝑏 SAE𝑖 ∗ 2013𝑖 + 𝑐  SAE𝑖 + 𝑑 2013𝑖 + 𝜀𝑖  

Behandlingseffekten som fångas upp av koefficienten för SAE*År2013 är en 

placeboeffekt för placebokohorten eftersom kohort 2013 aldrig varit aktuell för en 

behandling. Med andra ord fångar koefficienten upp skillnader i utfallsvariabeln 

mellan behandlings- och jämförelsegruppen för årskohort 2013.  


