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Förord 

Läget på arbetsmarknaden är fortsatt mycket gott. Arbetslösheten är på en låg nivå 
samtidigt som sysselsättningsgraden ökat under senare år och är nu den högsta i EU. 
Parallellt med denna utveckling har sammansättningen av de som är inskrivna som 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen förändrats. Allt fler av de arbetssökande står 
av olika anledningar långt från arbetsmarknaden. Framför allt har andelen med 
förgymnasial utbildning ökat. 

Det råder en obalans på arbetsmarknaden mellan arbetsgivarnas krav och de 
arbetssökandes utbildningsnivå och utbildningsinriktning. Det finns få jobb som de 
med kort utbildning kan matchas till och de stängs därmed ofta ute från 
arbetsmarknaden. Här fyller Arbetsförmedlingen en viktig roll genom att anvisa 
arbetssökande till olika former av utbildningar och förberedande insatser. Även olika 
former av subventionerade anställningar är viktiga för att rusta de arbetssökande. 
För grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden innebär olika former av 
subventionerade anställningar i många fall en väg in på arbetsmarknaden.  

Antalet deltagare i etableringsuppdraget nådde under 2017 det högsta antalet hittills. 
I ljuset av en åldrande befolkning så innebär de senaste årens ökade invandring ett 
värdefullt tillskott på arbetsmarknaden. Under 2017 tillsattes till exempel åtta av tio 
nya jobb av utrikes födda. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser bedöms huvuddelen 
av de nya jobben under kommande år att tillsättas av utrikesfödda. 

För de som kommer som flyktingar tar arbetsmarknadsetableringen i många fall lång 
tid. Uppgifter visar dock att etableringen sker allt snabbare och att allt fler kommer i 
arbete efter tiden i etableringsuppdraget. Detta tyder på att Arbetsförmedlingen har 
blivit bättre på att hjälpa deltagarna i etableringen ut på arbetsmarknaden. 
Skillnaderna mellan kvinnor och män är dock fortsatt stora, vilket innebär en stor 
utmaning för den framtida arbetsmarknadspolitiken. 

För att Arbetsförmedlingen ska lyckas med sitt uppdrag att sammanföra dem som 
söker arbete med dem som söker arbetskraft och prioritera dem som står långt från 
arbetsmarknaden krävs att arbetsmarknadspolitiken understöds av insatser inom 
andra politikområden. För utbildningsväsendet framträder i detta sammanhang 
bland annat bristen på lärare som en stor utmaning. Andra utmaningar är det faktum 
att de arbetssökande som är i behov av utbildning är en heterogen grupp vilket ställer 
stora krav på flexibla utbildningslösningar. Utbildningarna behöver även kombineras 
med andra insatser, till exempel i Arbetsförmedlingens regi, för att kunna möta 
arbetsgivarnas rekryteringsbehov och ta tillvara de sökandes kompetenser. För små 
kommuner kan detta innebära stora utmaningar. För att långsiktig lyckas med 
nyanländas integration på arbetsmarknaden behövs även bostäder. Det räcker inte 
med att den asylsökande får uppehållstillstånd för att börja med sin etablering. Utan 
bostad kan tillvaron bli så ostadig att motivationen för etableringen kraftigt sjunker. 

För att på ett effektivt sätt arbeta för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt är 
det avgörande att rätt individ får rätt insats i rätt tid. Ett sätt att försäkra sig om att så 
är fallet är att bedriva en evidensbaserad verksamhet. För Arbetsförmedlingens del 
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innebär det att insatser och program utvärderas med hjälp av vetenskapliga metoder, 
till exempel i form av effektutvärderingar.  

Syftet med Arbetsmarknadsrapporten är att redovisa hur och med vilka insatser 
Arbetsförmedlingen arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och vad 
detta arbete har fått för effekter. Redovisningen baseras på forskning och på 
myndighetens egna utvärderingar och uppföljningar. Rapporten har tidigare skrivits 
på uppdrag av regeringen men sedan 2015 görs den på Arbetsförmedlingens eget 
initiativ. 

Slutsatserna i rapporten används för att utveckla verksamheten för att på så sätt 
bidra till ett effektivt genomförande av myndighetens uppdrag. Jag hoppas att andra 
läsare också ska ha nytta av rapporten och att den kan utgöra ett underlag för 
diskussioner om hur arbetsmarknadspolitiken kan fortsätta att utvecklas för att möta 
de stora utmaningar som vi står inför på arbetsmarknaden. 

 

Mikael Sjöberg 

Generaldirektör 

 

Maj 2018 
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Sammanfattning och slutsatser 

Arbetsmarknaden har utvecklats i en mycket positiv riktning under de senaste åren. 
Sysselsättningen har ökat för både inrikes och utrikes födda och arbetslösheten har 
minskat. Sysselsättningsgraden har ökat trendmässigt sedan 2010 och Sverige har nu 
den högsta sysselsättningsgraden i EU. Sysselsättningsgraden nådde därmed under 
2017 den högsta nivån både för både inrikes och utrikes födda sedan 2005. 

Trots det goda läget på arbetsmarknaden så har många arbetssökande svårt att hitta 
ett arbete. Andelen av de arbetssökande som har en utsatt ställning på 
arbetsmarknaden har ökat och var under 2017, cirka 75 procent.  

Matchningen mellan arbetsgivarnas lediga platser och arbetssökande påverkas av en 
rad förutsättningar som ligger utanför Arbetsförmedlingens kontroll. 
Sökandesammansättningen, konjunkturens utveckling och regelverkens utformning 
är några av de faktorer som påverkar utvecklingen. Att mäta matchningens 
utveckling är en komplex fråga. För att få en bild av hur matchningen utvecklas 
arbetar Arbetsförmedlingen med flera olika mått, modeller och metoder.  

Jobbchansens utveckling visar att andelen av de arbetslösa som får ett arbete varje 
månad har en svagt nedåtgående trend sedan 2010. Andelen av de arbetssökande 
som fått ett subventionerat arbete visar dock en positiv utveckling under senare år. 
Denna utveckling är särskilt tydlig för de arbetssökande som har en utsatt ställning 
på arbetsmarknaden. Utvecklingen av antalet extratjänster är en bidragande orsak till 
denna utveckling.  

Arbetsförmedlingens undersökning bland arbetssökande som fått arbete, 
Lämnatundersökningen, visar att en ökande andel uppger att de fått information och 
annan hjälp från Arbetsförmedlingen som lett till att de fått ett arbete. Här är 
Arbetsförmedlingens arbete särskilt viktigt för dem som fått ett subventionerat 
arbete.  

Arbetsgivarundersökningen visar, trots att förtroendet för myndigheten inte ökat 
under senare år, att de flesta arbetsgivare som använt Arbetsförmedlingen vid 
rekrytering är nöjda med den hjälp och det stöd de fått. Arbetsgivarundersökningen 
visar även att Arbetsförmedlingen är den största formella sökkanalen och att 
betydelsen ökat under senare år.  

För att relatera antalet matchningar på arbetsmarknaden, det vill säga antal individer 
som får arbete, till antalet vakanser och arbetssökande så kan olika typer av 
matchningsfunktioner användas. Matchningsfunktionen, visar att matchningen 
försämrats under perioden efter finanskrisen. En förklaring till detta kan vara att de 
arbetssökande, nu i större utsträckning än tidigare, saknar de kompetenser som 
arbetsgivarna efterfrågar.  

Sammantaget visar resultaten att Arbetsförmedlingens arbete är särskilt 
betydelsefullt för arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden, som är i 
behov av extra stöd för att få eller återfå ett arbete eller påbörja studier och vars väg 
in på arbetsmarknaden kan ske genom ett subventionerat arbete. 

Studier visar att deltagarna i etableringsuppdraget under senare år fått jobb i högre 
grad än när reformen infördes 2010. Detta tyder på att Arbetsförmedlingen har blivit 
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bättre på att hjälpa deltagarna i deras etablering på arbetsmarknaden. Till exempel 
erbjuds snabbare och mer regelbunden kontakt under de tre första månaderna. 
Däremot får deltagare i dag vänta längre på sfi och insatser från Arbetsförmedlingen. 
Resultaten pekar också på att det finns skillnaderna mellan kvinnor och män. 
Resultaten stöds av ny statistik från SCB som visar att etableringen på 
arbetsmarknaden går allt snabbare för personer som kommit till Sverige. 

Varje år genomför Arbetsförmedlingen utvärderingar av förstagångsdeltagandet i 
programmen praktik, arbetsmarknadsutbildning samt stöd till start av 
näringsverksamhet. För arbetsmarknadsutbildning har trenden under en lång tid 
varit nedåtgående och under ett par år till och med negativ. De senaste årens 
utvärderingar visar dock att resultaten för arbetsmarknadsutbildningar som 
påbörjades 2015 och 2016 är positiva. Mellan dessa år har dessutom en förbättring 
skett både avseende subventionerade och osubventionerade arbeten. För 
arbetspraktik har resultaten i termer av subventionerade anställningar varit positiva 
under en längre period, under senare år har även resultaten i termer av 
osubventionerade anställningar vänt uppåt. Det vill säga möjligheten att få ett arbete 
för de som deltagit i praktik är något högre jämfört med de som inte deltagit i praktik.  

För stöd till start av näringsverksamhet är effekten av att delta mycket positiv och 
störst för osubventionerade arbeten, det vill säga deltagarna fick en osubventionerad 
anställning i större utsträckning än jämförelsegruppen. År 2016 uppgick effekten till 
34 procentenheter, vilket är en minskning från tidigare år, men skillnaden mellan 
grupperna är fortfarande på en mycket hög nivå.  

Under de kommande åren finns en rad olika utmaningar kopplade till 
arbetsmarknaden som arbetsmarknadspolitiken behöver hantera. Inte minst kommer 
digitaliseringen att påverka arbetsmarknad, yrken och sysselsättning. Utvecklingen 
av ny digital teknik kommer att förändra både sammansättningen av yrken på 
arbetsmarknaden och innehållet i olika yrken. Forskningen tycks överens om att den 
framtida utvecklingen, som bland annat omfattar mer kraftfull artificiell intelligens 
och mer omfattande digitalisering och automatisering, kommer att innebära att 
personer med kort utbildning löper större risk att förlora jobben än de med längre 
utbildning. Detta kommer att innebära utmaningar både för lagstiftare och 
Arbetsförmedlingen. Redan idag är arbetslösheten betydligt högre för personer med 
högst förgymnasialutbildning än vad den är för personer med eftergymnasial 
utbildning.  
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1 Läget på arbetsmarknaden 

Arbetsmarknaden har utvecklats i en positiv riktning under de senaste åren. 
Sysselsättningen har ökat för både inrikes och utrikes födda och arbetslösheten har 
minskat för båda dessa grupper under det senaste året. Här ges en kort introduktion 
till läget på arbetsmarknaden, för en mer detaljerad redovisning hänvisas till 
Arbetsmarknadsutsikterna (Arbetsförmedlingen, 2017c). 

Sysselsättningsgraden har ökat trendmässigt sedan 2010 och Sverige har nu den 
högsta sysselsättningsgraden i EU. Under 2017 var 78 procent av den arbetsföra 
befolkningen sysselsatt, se figur 1.1.1 Sysselsättningsgraden nådde därmed den högsta 
nivån både för inrikes och utrikes födda under mätperioden. 

Figur 1:1: Sysselsättningsgraden för inrikes och utrikes födda samt totalt, 16-64 år, 2010-2017, 
procent. 

 

Källa: AKU, SCB. 

Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes födda kvinnor och män är liten. För 
inrikes födda kvinnor var den knappt 81 procent, för inrikes födda män knappt 82 
procent. Mellan utrikesfödda kvinnor och män var skillnaden större, för utrikes födda 
kvinnor var sysselsättningsgraden 63 procent och för utrikes födda män knappt 71 
procent under 2017.2 Samtidigt var sysselsättningsökningen högre bland utrikes 
födda än inrikes födda. Under 2017 gick knappt åtta av tio nya jobb till utrikes födda.3  

Arbetslösheten är nu på den lägsta nivån under mätperioden (2010-2017), se figur 
1:2. Under 2017 var arbetslösheten 6,7 procent. Bland inrikes födda var 
arbetslösheten 2017 drygt fyra procent, den lägsta nivån sedan 2005, bland utrikes 

                                                           
1 Statistikunderlaget i detta avsnitt kommer från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB är ansvarig myndighet för 
den officiella arbetsmarknadsstatistiken. SCB:s aktuella uppgifter om bland annat sysselsättningen, 
arbetslösheten och arbetskraften utgår från månatliga arbetskraftsundersökningar (AKU) och ska inte förväxlas 
med Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Se vidare Statistiska Centralbyrån 2015. 
2 Både begreppet utrikes född och utomeuropeiskt född används i rapporten. SCB använder sig av utrikes födda, 
medan båda begreppen förekommer i forskningsstudier. Förändringar i gruppen utrikes födda står de 
utomeuropeiskt födda för. 
3 Av 94 300 nya jobb som skapades under 2017 gick 74 600 jobb, 79 procent, till utrikes födda, Enligt SCB:s 
Arbetskraftsundersökning. 
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födda var den drygt 15 procent.4  Samtidigt har efterfrågan på arbetskraft ökat 
trendmässigt och är för närvarande på en historiskt hög nivå.5 

Figur 1:2 Arbetslöshet för inrikes och utrikes födda samt totalt, 16-64 år, 2010-2017, procent. 

 

Källa: AKU, SCB. 

Arbetslösheten har varit högre för män än för kvinnor de senaste åren, detta gäller 
både för inrikes och utrikes födda, men skillnaderna är små. Under 2017 var 
arbetslöshetsnivån för inrikes födda kvinnor 4 procent och för inrikes födda män 4,6 
procent medan för utrikes födda kvinnor var 15 procent och för utrikes födda män 
15,6 procent.  

Skillnaden i sysselsättningsgrad och arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda 
kan delvis förklaras av skillnader i utbildningsnivå (utrikes födda uppvisar dock en 
högre arbetslöshet och lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda oavsett 
utbildningsnivå). Skillnader i sysselsättningsgrad och arbetslöshet mellan grupper 
med olika utbildningsnivå återfinns dock både bland inrikes och utrikes födda. För 
personer med högst förgymnasial utbildning var arbetslösheten under 2017 knappt 
20 procent medan den för personer med eftergymnasial utbildning var drygt fyra 
procent. 

Att arbetslösheten är hög i vissa grupper samtidigt som efterfrågan på arbetskraft är 
på en hög nivå tyder på att det finns en obalans på arbetsmarknaden. 

I fortsättningen av detta inledande kapitel ges en beskrivning av de arbetssökande 
som är inskrivna på Arbetsförmedlingen samt andelen som får ett arbete varje månad 
enligt Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Genomgående i rapporten gäller att 
diagram som visar på utvecklingen för kvinnor och män separat, finns i bilagan 
”Arbetsmarknadsrapport 2018, Könsuppdelad statistik”. 

                                                           
4 SCB började publicera statistik för inrikes/utrikes födda från 2005. 
5 Efterfrågan definieras här som antalet anställda och antalet vakanser i relation till befolkningen. 
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1.1 Inskrivna på Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik bygger på uppgifter om dem som är 
inskrivna som arbetssökande vid myndigheten. Av figur 1:3 framgår att det totala 
antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat över tid. Alla inskrivna saknar dock 
inte ett arbete. De som är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan 
delas upp i öppet arbetslösa, deltagare i program med aktivitetsstöd eller 
utvecklingsersättning,6 i arbete med stöd, i arbete utan stöd, nystartsjobb, 
yrkesintroduktion, utbildningskontrakt samt övriga inskrivna där den sistnämnda 
gruppen består av bland annat arbetssökande med förhinder. 

Det totala antalet personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har varierat med 
mellan 640 000 och 710 000 per år under perioden 2010 till 2017 beroende på 
konjunkturläget och förändrade myndighetsuppdrag, se figur 1:3. Sedan 2013 har 
antalet inskrivna minskat kontinuerligt och under 2017 var knappt 640 000 personer 
inskrivna på Arbetsförmedlingen. Antal män var något fler än antal kvinnor: i 
genomsnitt var 340 000 män och 300 000 kvinnor inskrivna på Arbetsförmedlingen 
under 2017.  

Minskningen märks även för antalet arbetslösa, det vill säga öppet arbetslösa och 
deltagare i program. Under 2017 var knappt 57 procent av samtliga inskrivna, drygt 
360 000 personer, öppet arbetslösa eller deltog i program på Arbetsförmedlingen.7 
För en fördjupad beskrivning av gruppen inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 
se Arbetsmarknadsutsikterna (Arbetsförmedlingen, 2017c). 

I figur 1:3 visas även utvecklingen för antal personer som varit utan arbete i minst 12 
månader, långtidsarbetslösa. Långtidsarbetslösa avser här öppet arbetslösa samt 
deltagare i program som varit utan arbete 12 månader eller mer. Antalet 
långtidsarbetslösa ökade mellan 2010 och 2017, från 120 000 till 150 000. Ökningen 
har skett för både kvinnor och män. Vid utgången av 2017 hade drygt 72 000 kvinnor 
och 80 000 män varit utan arbete i mer än 12 månader.  

 

                                                           
6 Fortsättningsvis benämns ”program med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning”, ”program” om inget annat 
anges. 
7 Dessa siffror går inte att jämföra med arbetslösheten enligt AKU som är en undersökning av hela befolkningen. 
Siffror för Arbetsförmedlingen omfattar bara de som har anmält sig till Arbetsförmedlingen.  
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Figur 1:3: Samtliga inskrivna, öppet arbetslösa och deltagare i program (arbetslösa) samt 
långtidsarbetslösa vid Arbetsförmedlingen, 16-64 år, trendade månadsdata, 2010-2017. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

De grupper som löper ökad risk för långtidsarbetslöshet är de med högst 
förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning 
som innebär nedsatt arbetsförmåga8 samt äldre (55-64 år).9 Bland de som saknar en 
fullständig gymnasieutbildning är risken för långtidsarbetslöshet särskilt hög, i 
synnerhet om de saknar en fullständig grundskoleutbildning vilket omkring hälften 
av de med högst förgymnasial utbildning gör.  

1.1.1 Öppet arbetslösa och deltagare i program 

Parallellt med utvecklingen som visar på en minskad arbetslöshet och ökad 
sysselsättning visar Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik att det under senare år 
skett stora förändringar i sammansättningen av gruppen som är öppet arbetslösa 
eller deltar i program. De största förändringarna gäller de inskrivna arbetslösa som 
står långt ifrån arbetsmarknaden och vars risk att hamna i långtidsarbetslöshet är 
särskilt hög (inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden).  

Figur 1:4 visar hur antal personer som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden 
utvecklats sedan 2010 (i figuren har även antalet nyanlända inkluderats).10 Antalet 
personer som är utomeuropeiskt födda har ökat kraftigt, en utveckling som i 
huvudsak kan förklaras av den stora ökningen av antalet nyanlända flyktingar. 2010 
var 22 procent av gruppen som var födda utanför Europa nyanlända, 2017 var 
motsvarande andel 44 procent. Det ökade antalet nyanlända är även en förklaring till 
att gruppen med högst förgymnasial utbildning ökat. Vad gäller antalet äldre har 

                                                           
8 Fortsättningsvis används endast ”funktionsnedsättning” för att beteckna ”funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga”.  Uppgifterna avser endast de fall där en funktionsnedsättning registrerats elektroniskt 
hos Arbetsförmedlingen. 
9 Arbetsförmedlingen använder begreppet inskrivna arbetslösa med utsatt ställning som ett samlat begrepp för 
arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa är personer med förgymnasial utbildning, äldre (55-
64 år), utomeuropeiskt födda samt personer som har en funktionsnedsättning som innebär nedsatt 
arbetsförmåga.  
10 Som nyanlända räknas personer födda utanför EU/EES vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 
36 månader efter erhållet uppehållstillstånd eller uppehållskort. 
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endast mindre förändringar skett under senare år medan antalet personer med 
funktionsnedsättning har minskat något sedan 2014.11  

Arbetsmarknadsetableringen för personer som är nyanlända tar ofta tid. Joyce (2017) 
visar att sysselsättningen för flyktingar och deras anhöriga stiger under upp till 15 år 
efter ankomsten till Sverige men att nivån inte når upp till den för personer födda i 
Sverige. Motsvarande utveckling inom EU följer i stort samma mönster som den i 
Sverige. Hur Arbetsförmedlingen följer arbetsmarknadsetableringen för personer 
som tillhör etableringsuppdraget redovisas i kapitel 4. 

Figur 1:4: Antal personer med utsatt ställning på arbetsmarknaden som är öppet arbetslösa eller 
deltar i program, 2010-2017.  

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

Not: Observera att en person kan ingå i flera grupper. 
 

Utvecklingen med en ökande andel inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på 
arbetsmarknaden innebär att en allt större del av de som är öppet arbetslösa eller 
deltar i program befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Detta förstärker även 
bilden av en obalans på arbetsmarknaden där de arbetslösas kompetenser inte 
motsvarar de krav som arbetsgivarna ställer när de ska rekrytera. Detta innebär att 
Arbetsförmedlingens arbete med matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande 
blivit mer komplext än tidigare. I kapitel 2 beskrivs matchningen i mer detalj. I 
kapitel 3 redogörs för delar av Arbetsförmedlingens arbete för att underlätta 
matchningen på arbetsmarknaden.  

1.2 Andelen arbetslösa som får arbete varje månad 

Som tidigare nämnts så var i genomsnitt 640 000 individer inskrivna på 
Arbetsförmedlingen under 2017. Antalet var något fler i början på året än vid årets 
slut. Det är dock, i många fall, inte samma individer som är inskrivna hela året. Alla 
inskrivna saknar inte heller ett arbete. Gruppen brukar delas upp i inskrivna 
arbetslösa samt övriga inskrivna där den sistnämnda gruppen bland annat består av 
personer som är ombytessökande, tillfälligt anställda eller timanställda. Totalt var 
cirka 950 000 personer inskrivna som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen någon 

                                                           
11 För en fördjupad bild av arbetsmarknadssituationen för äldre se Arbetsförmedlingen 2018e. 
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gång under 2017. Av dessa fick 360 000 personer ett arbete under året. Drygt hälften 
av de som fick jobb, 56 procent var män och 44 procent var kvinnor.  

Andelen av de arbetslösa som får arbete varje månad är ett mått på matchningen på 
arbetsmarknaden. Figur 1:5 visar den så kallade jobbchansen, andelen av de 
arbetssökande som fått ett osubventionerat eller subventionerat arbete varje 
månad.12 För en utförligare analys av jobbchansens utveckling hänvisas 
Arbetsförmedlingen (2018h). 

Av figur 1:5 framgår att jobbchansen ser mycket olika ut för arbetssökande som har 
en utsatt ställning på arbetsmarknaden jämfört med de som inte har en utsatt 
ställning. Jobbchansen är genomgående högre om både osubventionerade och 
subventionerade anställningar inkluderas. 

För de inskrivna arbetslösa som inte har en utsatt ställning på arbetsmarknaden har 
andelen som får ett subventionerat eller osubventionerat arbete varierat mellan 
knappt tio och knappt tolv procent sedan 2010, i slutet av 2017 var den drygt elva 
procent. Andelen är i princip oförändrad sedan året innan (framgår inte av figuren). 

För inskrivna arbetslösa som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden har 
jobbchansen, i termer av andelen som fått ett subventionerat eller osubventionerat 
arbete varit mellan fem och knappt sex procent under perioden. Under det senaste 
året har andelen ökat. 

Figur 1:5: Andelen arbetssökande med utsatt ställning på arbetsmarknaden samt arbetssökande 
som inte har en utsatt ställning på arbetsmarknaden som fått ett arbete varje månad, trendade 
månadsdata 2010-2017, procent.  

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

 

                                                           
12 Jobbchansen relaterar antalet personer som fått ett osubventionerat arbete varje månad till summan av 
antalet inskrivna vid månadens början och halva inflödet av nytillkomna arbetssökande under månaden. I 
utflödet ingår alla slags arbeten, även deltidsarbete och timanställningar. 
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Av samtliga arbetslösa var det under 2017 knappt fem procent, både av kvinnor och 
män, som fick ett osubventionerat arbete varje månad, se figur 1:6. Trenden för 
samtliga arbetslösa är svagt nedåtgående.  

Figur 1:6: Andel arbetslösa som varje månad fått ett osubventionerat arbete, trendade 
månadsdata, 2010–2017, procent.  

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

 

Personer med högst förgymnasial utbildning, nyanlända, utomeuropeiskt födda och 
personer med funktionsnedsättning får arbete i betydligt lägre grad än samtliga 
arbetslösa. Under 2017 fick knappt en procent av de nyanlända ett osubventionerat 
arbete.  

Bland personer med funktionsnedsättning samt utomeuropeiskt födda fick drygt två 
procent ett osubventionerat arbete 2017, motsvarande andel för personer med högst 
förgymnasial utbildning var två och en halv procent. För kvinnor med högst 
förgymnasial utbildning var det en mindre andel som fick ett osubventionerat arbete 
än för män med samma utbildningsnivå. Andelen som får ett osubventionerat arbete 
varje månad var knappt fyra procent för äldre och knappt sju procent för unga 
(framgår inte av figuren). 

Genom att även inkludera de som fått ett subventionerat arbete ökar andelen som fått 
ett arbete. För dem som står långt ifrån arbetsmarknaden kan ett subventionerat 
arbete vara en väg in på arbetsmarknaden. Figur 1:7 visar andelen arbetslösa som fått 
ett osubventionerat eller subventionerat arbete varje månad. En svag ökning har skett 
för samtliga grupper.  

När subventionerade arbeten inkluderas ökar andelen som fått ett arbete med två 
procentenheter, för samtliga arbetslösa jämfört med i figur 1:6. För personer med 
funktionsnedsättning ökar andelen med ungefär tre procentenheter. För nyanlända 
ökar andelen från knappt en procent till knappt fyra procent. För denna grupp har 
jobbchansen tydligt förbättrats under 2017. Förbättringen har varit större för 
nyanlända män än för nyanlända kvinnor (framgår inte av figuren). En förklaring till 
denna utveckling är antalet extratjänster (Arbetsförmedlingen, 2018c). Under våren 
2017 infördes förbättrade ersättningsnivåer för arbetsgivare som ansöker om stöd för 
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nystartsjobb, något som kan bidra till att den positiva utvecklingen fortsätter. Under 
våren 2018 förenklas regelverket för anställningsstöden vilket ytterligare kan bidra 
till en ökning av antalet subventionerade anställningar. 

Figur 1:7: Andel arbetslösa som varje månad fått ett osubventionerat eller subventionerat arbete, 
trendade månadsdata, 2010–2017, procent. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

Andelen kvinnor som fått ett osubventionerat eller subventionerat arbete var i 
genomsnitt drygt sex procent under 2017, för män var motsvarande andel drygt sju 
procent. I avsnitt 4.3 studeras skillnader mellan kvinnor och män vidare. 

Av figur 1:6 och 1:7 framgår att subventionerade arbeten är av stor betydelse för att 
arbetssökande som av olika orsaker har utsatt ställning på arbetsmarknaden ska få 
möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Andelen utomeuropeiskt födda som fått ett arbete (subventionerat eller 
osubventionerat) varje månad är knappt fem procent samtidigt som den officiella 
statistiken från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att under 2017 gick åtta av tio 
nya jobb till utrikesfödda.13 Detta förklaras dels av att utrikesföddas andel av 
befolkningen ökat i snabbare takt än sysselsättningen under senare år. De skilda 
bilderna av utvecklingen på arbetsmarknaden förklaras även av att uppgifterna 
bygger på olika statistikkällor och att de under perioder med hög invandring, på kort 
sikt ger delvis olika bilder av arbetslöshetens utveckling.14  

2 Matchningen på arbetsmarknaden 

Ett av Arbetsförmedlingens uppdrag är att bidra till en förbättrad matchning på 
arbetsmarknaden. Att mäta resultaten av matchningen, det vill säga hur väl arbetet 
med att matcha arbetslösa med lediga platser lyckas, är en komplex fråga. 

                                                           
13 Denna andel har minskat under inledningen av 2018, bedömningen är dock att utrikes födda kommer att 
fortsätta svara för huvuddelen av de nya jobben under 2018 och 2019.  
14 Utrikesfödda har svarat för hela tillskottet i befolkningen i åldersgruppen 16-64 år sedan 2008. 
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Arbetsförmedlingen arbetar därför med flera olika mått, modeller och metoder för att 
få en bild av hur matchningen utvecklas. Andelen av de arbetssökande som får ett 
arbete varje månad är ett mått. Resultaten från skattningen av matchningsfunktionen 
ger ytterligare en bild av matchningens utveckling.15 Ytterligare bilder fås genom att 
se på svaren i de undersökningar som Arbetsförmedlingen genomför: 
Lämnatundersökningen med arbetssökande som fått arbete (resultaten av denna 
undersökning beskrivs i avsnitt 3.1.3) samt Arbetsgivarundersökningarna (resultaten 
av dessa undersökningar beskrivs i avsnitt 3.1.1). Arbetsförmedlingen följer även 
olika mått på matchningens utveckling via myndighetens indikatorpaket.  

Även om det är komplicerat att mäta matchningseffektiviteten är det viktigt för 
Arbetsförmedlingen att få kunskap om hur den utvecklas eftersom detta ger en 
indikator bland flera på hur effektivt arbetet med att matcha arbetssökande och 
arbetsgivare är. 

2.1 Matchning och mis-match 

Matchningen påverkas av en rad faktorer varav många ligger utanför 
Arbetsförmedlingens kontroll. Två grundläggande faktorer är utbudet av och 
efterfrågan på arbetskraft. Antalet påbörjade rekryteringsprocesser och i vilken 
utsträckning de arbetssökande motsvarar de krav som arbetsgivarna ställer är 
avgörande för rekryteringstiden och därmed även för matchningen. Efterfrågan på 
arbetskraft bestäms i stor utsträckning av konjunkturläget. I högkonjunktur är 
efterfrågan på arbetskraft hög och därmed ökar andelen av de arbetslösa som får ett 
arbete. Även de arbetssökandes kvalifikationer påverkar matchningen på 
arbetsmarknaden. En hög utbildningsnivå hos de arbetssökande innebär att de kan 
söka och matchas mot flera möjliga arbeten och andelen som kan få ett arbete ökar. 
Även Arbetsförmedlingens arbete och regelverkens utformning påverkar andelen av 
de arbetssökande som får ett arbete. 

Dagens arbetsmarknad kännetecknas av en högkonjunktur med stor efterfrågan på 
arbetskraft samtidigt som arbetslösheten är hög för vissa grupper. En möjlig orsak till 
denna situation är att arbetsmarknaden kännetecknas av så kallad mis-match. Mis-
match innebär att det saknas förutsättningar för att matcha arbetssökande med de 
lediga platser som arbetsgivarna anmält då de arbetssökande saknar de 
kvalifikationer som arbetsgivarna efterfrågar.  

Exempel på en händelse som i tidigare studier visat sig påverka matchningen är 
finanskrisen, i vars efterdyningar sökandesammansättningen påverkades. Detta 
påverkade i sin tur matchningen (se t. ex. Harkman 2014). En händelse de senaste 
åren som på motsvarande sätt påverkat sökandesammansättningen är den stora 
flyktinginvandringen. Den har inneburit att allt fler av de arbetssökande står långt 
ifrån arbetsmarknaden och saknar de kvalifikationer som arbetsgivarna efterfrågar. 

                                                           
15 En komplicerande faktor är att val av metod och data vid skattningen av matchningsfunktionen påverkar 
resultaten. Olika modellspecifikationer kan ge därmed ge olika bilder av matchningens utveckling. Även 
Riksrevisionen redovisade under 2017 resultaten av en matchningsfunktion som skiljer sig från den som 
Arbetsförmedlingen använder (Riksrevisionen 2017a). 
 
 



19 
 

2.2 Rekryteringstid och arbetslöshetstid 

En effektiv matchning mellan arbetssökande och lediga platser kännetecknas av att 
arbetsgivarna genom korta rekryterings- och arbetslöshetstider snabbt hittar 
lämpliga sökanden till de lediga platser som utannonseras. Hur rekryteringstiden och 
den genomsnittliga arbetslöshetstiden utvecklats sedan 2010 redovisas i figur 2:1. 

Som framgår av figuren har rekryteringstiden ökat sedan 2010. Den genomsnittliga 
rekryteringstiden har ökat från knappt 3,5 veckor 2010 till drygt 4,5 veckor 2017. 
Rekryteringstiden bestäms av flera faktorer. Dels är konjunkturens utveckling av 
betydelse. Det går fortare att tillsätta platser vid fallande konjunktur när det finns ett 
större antal sökande med givna kvalifikationer på varje ledig plats än i en 
högkonjunktur när det är förhållandevis få arbetssökande på varje ledig plats. Dels är 
effektiviteten i själva matchningen av de arbetssökande med de lediga platserna av 
betydelse för rekryteringstiderna. På en arbetsmarknad med hög sökaktivitet 
(- effektivitet) bland arbetssökande och väl fungerande informationskanaler mellan 
arbetsgivare och arbetssökande kommer lediga platser att tillsättas snabbare än på en 
arbetsmarknad där sökaktiviteten är låg och informationskanalerna fungerar sämre. 

Figur 2:1: Arbetslöshetstid (vä axel) och rekryteringstid (hö axel) i antal veckor, trendade 
månadsdata, 2010–2017. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

Not: Arbetslöshetstiden är beräknad som relationen mellan beståndet av arbetssökande med obruten tid som 
öppet arbetslösa eller i program och antalet nyanmälda arbetssökanden varje månad. Arbetslöshetstiden har 
sedan omräknats till veckor genom multiplikation med faktorn 4,333. Rekryteringstiden är beräknad som 
relationen mellan beståndet av lediga platser och vakansutflödet under månaden. Rekryteringstiden har 
omräknats till veckor genom att multiplicera med faktorn 4,333.  

Figur 2:1 visar även den genomsnittliga arbetslöshetstiden i veckor. Detta mått ger en 
indikation på den förväntade tiden i arbetslöshet för de personer som skrivs in som 
arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Den genomsnittliga arbetslöshetstiden har ökat 
sedan slutet av 2012, något som speglar att andelen som går från att vara öppet 
arbetslösa eller i program till arbete har minskat. Under nästan hela perioden har den 
genomsnittliga arbetslöshetstiden varit något längre för kvinnor än för män. 
Utvecklingen för kvinnor och män följer dock varandra väldigt väl (inte i bild). Under 
2017 var den genomsnittliga arbetslöshetstiden cirka 55 veckor. För kvinnor var den 
cirka fyra veckor längre än för män.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Arbetslöshetstid Rekryteringstid



20 
 

Parallellt med den utveckling som visas i Figur 2:1 så har antalet lediga platser per 
arbetssökande ökat under senare år. Det framgår både av Arbetsförmedlingens 
platsstatistik och vakansstatistiken från SCB.16  

Längre rekryteringstider kan medföra stora kostnader för företag i termer av 
utebliven produktion. På motsvarande sätt så kan långa arbetslöshetstider innebära 
en ökad risk att individer permanent hamnar utanför arbetsmarknaden. Långa 
rekryteringstider i kombination med allt längre arbetslöshetstider bekräftar att 
arbetsmarknaden idag kännetecknas av en obalans mellan efterfrågan och utbud. 
Detta påverkar även Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag, något som beskrivs 
närmare i kommande avsnitt.  

2.3 Matchningsfunktioner 

För att relatera antalet matchningar på arbetsmarknaden, det vill säga antal individer 
som får arbete, till antalet vakanser och arbetssökande så kan olika typer av 
matchningsfunktioner användas.17 Matchningsfunktionerna syftar till att 
sammanfatta resultatet av de sök- och rekryteringsprocesser som ligger bakom en 
nyanställning och som utmynnar i utflödet till arbete. Med hjälp av analysen är det 
möjligt att kontrollera för hur konjunkturvariationer och sammansättningen av de 
arbetssökandes kvalifikationer påverkar utflödet till arbete. Matchningsfunktionen 
gör det följaktligen möjligt att se hur den så kallade matchningseffektiviteten 
påverkar utflödet till arbete (se bilaga 1 för en närmare definition av begreppet).  

Den typ av matchningsfunktion som Arbetsförmedlingen använder relaterar antalet 
arbetslösa som fått ett osubventionerat arbete till antal lediga platser i förhållande till 
antalet arbetssökande. Dessutom tar matchningsfunktionen hänsyn till 
sökandesammansättningen i termer av andelen av de arbetssökande med utsatt 
ställning på arbetsmarknaden. 

Resultaten, som redovisas i mer detalj tillsammans med en utförligare beskrivning av 
modellen, i bilaga 1, visar bland annat att matchningen har försämrats under 
perioden efter finanskrisen 2008. En möjlig tolkning av detta är det faktum att en 
förändrad sökandesammansättning till följd av finanskrisen bidragit till 
försämringen. Förändringarna i sökandesammansättningen kan i sin tur vara en 
konsekvens av en ökad mis-match på arbetsmarknaden. Matchningsförsämringen 
beror inte nödvändigtvis på en försämrad matchningseffektivitet i 
Arbetsförmedlingens verksamhet. Med en och samma effektivitet i 
förmedlingsverksamheten innebär förekomsten av ett ökat inslag av mis-match att 
det tar längre tid för ett större antal personer med begränsad konkurrensförmåga på 
arbetsmarknaden att få ett arbete. 

Det är svårt att empiriskt fastställa olika faktorers kvantitativa betydelse för 
matchningseffektivitetens utveckling. Riksrevisionen använder en ny metod, som inte 
tidigare använts i matchningssammanhang, för att studera orsakerna till 
                                                           
16 Det förekommer dubbletter i Arbetsförmedlingens platsstatistik. Förekomsten av dubbletter kan vara större i 
konjunkturtoppar än vid konjunkturnedgångar, se Liss (2008). Påverkan av dubbletter på utvecklingen av 
lediga platser tycks främst gälla för anställningar med kort varaktighet. Används enbart information om lediga 
platser för tillsvidare anställningar indikeras ingen påverkan av dubbletter för perioden efter finanskrisen 2008. 
Se Zetterberg (2016). 
17 Avsnitt 2.3 är ett sammandrag av den text som återfinns i bilaga 1. 
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utvecklingen efter finanskrisen.18 Metoden bygger på individdata och en av 
slutsatserna är att förändringarna i sökandesammansättningen bara till en mindre 
del kan förklara den försämrade matchningen på arbetsmarknaden och att 
Arbetsförmedlingens metod riskerar att överskatta sökandesammansättningens 
betydelse i sammanhanget. Riksrevisionen menar att orsakerna till huvuddelen av 
försämringen är oförklarad. 

I svaret på rapporten framhåller Arbetsförmedlingen att Riksrevisionens metod kan 
ses ett komplement till myndighetens metod, att de delvis har olika syfte och besvarar 
olika frågeställningar (Zetterberg, 2018). Arbetsförmedlingens matchningsmodell har 
inte som syfte att kvantifiera sökandesammansättningens betydelse för matchningen 
utan fungerar som en av flera indikatorer på matchningens utveckling. Avslutningsvis 
menar Arbetsförmedlingen att Riksrevisionens alternativa metod är värdefull och att 
den kan bidra med fördjupad kunskap om matchningen på arbetsmarknaden och att 
den därmed kompletterar Arbetsförmedlingen arbete.  

  

                                                           
18 Se Riksrevisionen (2017a). 
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3 Arbetsförmedlingens arbete  

Arbetsförmedlingens huvuduppdrag är att effektivt sammanföra arbetsgivare som 
söker arbetskraft med arbetssökande. Som tidigare beskrivits så kännetecknas dagens 
arbetsmarknad av en mis-match mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. I större 
utsträckning än tidigare saknas därmed förutsättningar för en effektiv matchning på 
arbetsmarknaden. I många fall handlar det därför om att rusta individer inför arbete 
eller studier snarare än att direkt matcha till arbete.  

I syfte att utveckla verksamheten har Arbetsförmedlingen under de senaste åren 
arbetat med att förnya sina arbetssätt. Förändringarna har varit ett led i den så 
kallade förnyelseresan och syftet är att öka myndighetens kund- och samhällsnytta. 
Detta innebär förändringar på flera områden. Ett förändringsområde är 
framtagandet av nya kanaler och metoder för att möta arbetssökande och 
arbetsgivare. En del av detta är att utveckla de digitala kanalerna för att öka 
tillgången till Arbetsförmedlingens tjänster. Att öka digitaliseringen och 
möjligheterna för arbetssökande att ta kontakt med Arbetsförmedlingen via digitala 
kanaler förväntas frigöra resurser för att rusta de arbetssökande som står längst från 
arbetsmarknaden att få ett arbete eller påbörja studier.  

Ett annat förändringsområde är att arbetet tydligare än tidigare ska utgå från 
kundernas behov, att stärka samverkan både externt och internt samt att bli en mer 
lärande organisation med en evidensbaserad verksamhetsutveckling.19  

För att klara myndighetens uppdrag är även goda arbetsgivarkontakter en 
förutsättning. Sedan 2014 arbetar Arbetsförmedlingen med en särskild satsning på 
att möta arbetsgivares behov vid rekrytering. Målet är att bidra till att matchningen 
på arbetsmarknaden förbättras samt att rekryteringstiderna kortas.  

I detta kapitel redovisas resultaten från Arbetsförmedlingens undersökningar riktade 
till arbetsgivare samt arbetssökande. Därefter följer resultaten från en pilotstudie av 
Arbetsförmedlingens arbete med digitala kanaler och resultaten från ett projekt med 
fokus på samverkan kring unga som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. 
Kapitlet avslutas med ett exempel på hur Arbetsförmedlingen arbetar med en 
klustermodell i syfte att utveckla verksamheten och förbättra myndighetens resultat. 

3.1 Arbetsförmedlingens betydelse för arbetssökande 

Arbetsförmedlingen har en viktig roll när det gäller att koordinera information och 
sökvägar för både arbetssökande och arbetsgivare. Särskilt stor betydelse har 
Arbetsförmedlingens arbete för individer med begränsad tillgång till egna 
användbara nätverk för att få eller återfå ett arbete.  

Arbetsförmedlingen genomför olika undersökningar för att följa upp verksamhetsmål 
och utvecklingen av myndighetens betydelse för matchningen mellan arbetsgivare 
och arbetssökande. I följande avsnitt redovisas resultatet av dessa undersökningar. 

                                                           
19 En evidensbaserad verksamhet innebär att olika insatser och projekt följs upp och utvärderas med hjälp av 
vetenskapliga metoder, till exempel i form av effektutvärderingar. Det innebär även att resultaten från 
utvärderingar används vid beslutsfattande, samt att resultaten sprids internt och externt.  
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3.1.1 Arbetsgivarnas syn på Arbetsförmedlingen 

Sedan 1999 har Arbetsförmedlingen gjort en undersökning riktad till de arbetsgivare 
som anmält lediga platser till Arbetsförmedlingen (Arbetsgivareundersökningen). 
Denna undersökning följer bland annat upp om arbetsgivaren fått tillräckligt med 
sökande och om arbetsgivaren är nöjd med Arbetsförmedlingens insatser. Under 
2017 uppgav 74 procent av arbetsgivarna att de fått tillräckligt med sökande för att 
kunna rekrytera, en andel som var oförändrad jämfört med föregående år men lägre 
än 2014 och 2015. Detta är en förväntad utveckling och beror på det goda 
konjunkturläget och visar att när konkurrensen om arbetskraft ökar på 
arbetsmarknaden får arbetsgivare svårare att rekrytera. Andelen som anger att brist 
på utbildning och/eller erfarenhet hos de arbetssökande inneburit att de inte fått 
tillräckligt med sökande har ökat under senare år och uppgick under 2017 till 55 
procent. Undersökningen visar också att en mycket stor del av de arbetsgivare som 
använder Arbetsförmedlingen uppger att de är nöjda med den service de har fått.20  

För att även nå fram till arbetsgivare som inte är kunder hos Arbetsförmedlingen, 
kompletteras Arbetsgivarundersökningen sedan 2015 med en generell 
arbetsgivarundersökning som är riktad till samtliga arbetsställen i Sverige.21 I 
undersökningen får arbetsgivare svara på om de under de senaste 30 dagarna 
rekryterat. 14 procent av de tillfrågade arbetsgivarna angav att de rekryterat under 
2017. Av dem hade 28 procent använt sig av Arbetsförmedlingen som 
rekryteringskanal, vilket innebär att Arbetsförmedlingen är den mest använda 
formella rekryteringskanalen. Tolv procent hade använt sig av privata 
rekryteringsföretag och cirka 49 procent av de arbetsgivare som rekryterat uppgav att 
de använt sig av direktkontakter med arbetssökande. 28 procent uppgav att syftet var 
att diskutera rekryteringsbehov.22 Enligt undersökningen uppgav 72 procent av 
arbetsgivarna att de var nöjda med Arbetsförmedlingens service i samband med 
rekryteringen. 

I fråga om förtroende hade 28 procent av arbetsgivarna i undersökningen stort 
förtroende23 och 18 procent litet förtroende24 för Arbetsförmedlingen under 2017 (se 
figur 3.1). Sedan undersökningen startade 2015 har mycket små förändringar skett 
vad gäller arbetsgivarnas förtroende för Arbetsförmedlingen. Av de som hade litet 
förtroende under 2017 uppgav 34 procent att anledningen till deras låga förtroende 
var att Arbetsförmedlingen skickade sökande med fel kompetens till dem, medan 29 
procent uppgav brist på service och 23 procent uppgav att Arbetsförmedlingen inte 
hade något att erbjuda som skäl till deras låga förtroende.  

 

 

 

                                                           
20 För ytterligare resultat från undersökningen hänvisas till Arbetsförmedlingens Årsredovisning 
(Arbetsförmedlingen, 2018b). 
21 Urvalsstorleken är 1 000 arbetsgivare per månad och svarsfrekvensen är ungefär 70 procent. 
22 I vissa fall är diskussioner med arbetsgivare kring anställningsstöd respektive rekryteringsbehov 
överlappande. Subventionerade arbeten som exempelvis riktar sig till personer med funktionsnedsättningen 
kompenserar för nedsättningen i arbetsförmågan och har därmed inget att göra med anställningsformen.   
23 Den här posten, stort förtroende, är summan av de som hade mycket stort eller ganska stort förtroende. 
24 Litet förtroende är också summan av de som hade ganska litet eller mycket litet förtroende. 
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Figur 3:1: Arbetsgivarnas förtroende för Arbetsförmedlingen, 2015-2017. 

 
Källa: Arbetsförmedlingens Generella Arbetsgivarundersökning. 

 

3.1.2 Arbetssökandes kontakter med Arbetsförmedlingen  

Kontakten mellan arbetssökande och arbetsförmedlare är central i 
förmedlingsarbetet. Det är vid dessa kontakter som arbetsförmedlaren kan identifiera 
den arbetssökandes behov av insatser. Kontakter ger även arbetsförmedlaren den 
kunskap om de arbetssökandes kompetens som är nödvändig för att föreslå de 
arbetssökande lämpliga lediga platser att söka. Arbetsförmedlingen genomför sedan 
2002 en undersökning riktad till arbetssökande på Arbetsförmedlingen 
(Sökandeundersökningen).25 Undersökningen innehåller frågor om de sökandes syn 
på Arbetsförmedlingens insatser och vad de sökande gjort under den tid de varit 
inskrivna på Arbetsförmedlingen.  

I undersökningen ställs även frågor om kontakterna mellan arbetsförmedlare och 
arbetssökande. Bland annat tillfrågas de arbetssökande om hur många gånger de haft 
kontakt med Arbetsförmedlingen (inklusive kontakt med externa leverantörer) under 
den senaste månaden. Den vanligaste kontaktformen är personliga besök följt av e-
post och telefonsamtal. Figur 3:2 visar utvecklingen av antalet kontakter de senaste 
30 dagarna sedan 2010. I genomsnitt hade de arbetslösa drygt två kontakter per 
månad under 2017. Programdeltagare hade fler kontakter än öppet arbetslösa. Antal 
kontakter för programdeltagare har ökat under perioden medan det omvända gäller 
för de öppet arbetslösa fram till 2016, under 2017 vände dock trenden. Under 2017 
hade män fler kontakter med Arbetsförmedlingen än kvinnor (öppet arbetslösa män 
hade i genomsnitt 2,2 kontakter medan motsvarande för kvinnor var 1,9 kontakter 
per månad). 

                                                           
25 Undersökningen omfattar öppet arbetslösa och sökande i program som varit inskrivna minst tre månader på 
Arbetsförmedlingen. 
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Figur 3:2: Antal kontakter per månad med Arbetsförmedlingen bland arbetssökande uppdelat på 
olika grupper, genomsnitt per år, 2010−2017.  

 

Källa: Sökandeundersökningen, Arbetsförmedlingen.  

Enligt en särskild del av sökandeundersökningen riktad till deltagare inom 
etableringsuppdraget har de kontakt med Arbetsförmedlingen i större utsträckning 
än arbetslösa generellt. Deltagarna i etableringen hade under 2017 i genomsnitt 
knappt fyra kontakter per månad med Arbetsförmedlingen, en ökning jämfört med 
året innan då de, i genomsnitt, hade drygt tre kontakter per månad med 
Arbetsförmedlingen.  

Andelen av de arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen 
Det finns inga direkta uppgifter om hur stor andel de som är arbetslösa som valt att 
skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Med hjälp av Arbetskraftsundersökningarna 
(AKU) från SCB är det dock möjligt göra en ungefärlig beräkning.  

För att få ta del av Arbetsförmedlingens utbud av tjänster och olika ersättningar 
måste de arbetssökande vara inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Som framgår av 
tabell 3:1 uppger en majoritet, knappt 70 procent, av samtliga arbetslösa att de har 
varit i kontakt med eller har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen. Andelen varierar 
med konjunkturens utveckling, den ökar när konjunkturen försämras och minskar 
när konjunkturen förbättras. I genomsnitt skriver arbetssökande män, utrikes födda, 
äldre och personer med högst gymnasieutbildning in sig på Arbetsförmedlingen i 
störst utsträckning.  
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Tabell 3:1: Andel arbetslösa som varit i kontakt med Arbetsförmedlingen enligt AKU, 2010–2017, 
procent. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kvinnor 68,2 65,9 65,4 65,1 64,3 63,4 64,6  64,2 

Män 74,3 73,7 74,2 72,2 69,7 70,8 70,6 70,9 

Inrikes födda 67,0 63,8 63,7 61,5 59,5 56,9 55,5 55,1  

Utrikes födda 81,7 81,9 82,7 82,3 80,0 81,9 82,6 81,0 

16–24 48,0 46,2 46,5 44,1 41,5 36,5 35,3 34,8  

25–54 83,6 82,9 82,7 82,4 80,8 81,2 81,3 80,4 

55–64 91,7 90,9 91,9 90,6 88,4 90,9 91,8 90,4  

Förgymnasial 61,7 60,3 62,9 61,0 59,7 59,2 61,8 61,8 

Gymnasial 80,3 78,8 80,3 79,1 76,6 77,5 76,5 77,2  

Eftergymnasial 70,1 69,4 66,0 65,5 64,5 64,9 66,8 66,7 

Samtliga 71,5 70,0 70,2 68,9 67,3 67,4 67,9 67,8 
Källa: AKU, SCB. 

Av tabell 3:1 framgår att det, enligt AKU, främst är utrikes födda, äldre och personer 
med högst gymnasieutbildning (i undersökningen saknas uppgifter om personer med 
funktionsnedsättning) som väljer att kontakta Arbetsförmedlingen. För dessa är 
Arbetsförmedlingen en viktig aktör för att få eller återfå ett arbete. 

3.1.3 Arbetssökande som fått arbete 
I den så kallade Lämnatundersökningen, ställer Arbetsförmedlingen sedan 2006 
frågor till personer som varit arbetssökande men som fått ett osubventionerat eller 
subventionerat arbete om vilken information som har lett fram till det nya arbetet. I 
tabell 3:2 redovisas hur personer som tidigare var öppet arbetslösa eller deltagare i 
program fått information om det nya arbetet. 
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Tabell 3:2: Hur arbetslösa och programdeltagare, som fått ett osubventionerat eller subventionerat 
arbete, fått information om jobbet, 2011-2017, procent. 

Informationskanal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Arbetsförmedlare 7,3 6,6 9,3 8,4 9,4 10,0 10,6 

Platsbanken mm 10,8 11,3 10,2 10,9 10,1 11,3 12,7 

Summa 
Arbetsförmedlingen 

18,1 17,9 19,5 19,3 19,5 21,3 23,3 

Övriga formella 
kanaler 

11,6 11,4 8,6 8,5 9,0 11,6 11,9 

Informella kanaler 64,0 67,0 68,5 68,9 67,0 61,9 58,9 

Annat 6,3 3,7 3,4 3,2 4,4 5,1 5,9 

Summa övriga 
informationskanaler 

81,9 82,1 80,5 80,7 80,5 78,7 76,7 

Källa: Arbetsförmedlingens Lämnatundersökning. 
 
Av tabellen framgår att de flesta fick information om arbetet via informella kanaler 
(exempelvis via direktkontakt med arbetsgivaren, sociala medier eller genom vänner 
och bekanta). Att informella kanaler har stor betydelse för matchningen mellan 
arbetssökande och lediga jobb är ett internationellt mönster.26 Under senare år har 
dock informella kanalers andel minskat medan Arbetsförmedlingens andel som 
informationskanal ökat. Av dem som uppger att de fick information om jobbet via 
Arbetsförmedlingen hade de flesta hittat jobbet i Platsbanken. Andelen som uppger 
att de fick information om jobbet via förmedlingspersonal, inklusive jobbcoacher och 
externa leverantörer varierade med mellan sju till drygt tio procent under 
mätperioden. Som högst var andelen 2017 då drygt tio procent av de arbetssökande 
uppgav att de fått information om jobbet via sina arbetsförmedlare. Knappt 13 
procent angav under 2017 att de fått arbete med hjälp av Platsbanken vilket är den 
högsta siffran under mätperioden. För en mer utförlig redovisning av resultaten av 
Lämnatundersökningen hänvisas till Arbetsförmedlingen 2018f. 
 
Resultatet av lämnatundersökningen visar också att kvinnor i högre utsträckning än 
män uppger att de fått information om det lediga jobb via Arbetsförmedlingen. Män 
uppger oftare än kvinnor att de fått information om jobbet via informella kanaler.  

I Lämnatundersökningen ställs även en fråga om Arbetsförmedlingen förutom 
bidraget som informationskälla också har erbjudit annat stöd och hjälp som kan ha 
varit av betydelse för att få jobbet. Om intervjupersonerna också beaktar sådant stöd 

                                                           
26 Se till exempel Marsden och Gorman (2001) för en översikt av studier på området.  
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framgår det av tabell 3:3 att betydelsen av Arbetsförmedlingens arbete blir större. 
Under 2017 uppgav drygt 42 procent av de arbetssökande att hjälpen de fick från 
Arbetsförmedlingen bidrog till att de fick jobbet. Andelen har ökat kontinuerligt 
sedan 2013. Kvinnor anger i högre grad än män att information om jobbet och annan 
hjälp de fått från Arbetsförmedlingen har lett till arbete medan män i högre grad än 
kvinnor anger att de fått annan hjälp från Arbetsförmedlingen. 
 

Tabell 3:3: Andel öppet arbetslösa och programdeltagare som anser att information om jobbet 
(osubventionerat eller subventionerat) eller annan hjälp från Arbetsförmedlingen lett till arbete, 2011 
- 2017, procent 

Informationskanal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Information och 
annan hjälp från 
Arbetsförmedlingen 

33,4 30,7 34,2 36,8 37,5 41,5 42,1 

Källa: Arbetsförmedlingens Lämnatundersökning. 

 

Sammanfattningsvis har Arbetsförmedlingens betydelse som sök- och 
informationskanal ökat under de senaste två åren. Andelen som uppger att de fått 
information om sitt nya arbete av Arbetsförmedlingen har ökat från drygt 18 procent 
2010 till drygt 23 procent 2017. Under samma period har andelen som uppger att 
information om jobbet eller annan hjälp från Arbetsförmedlingen lett till arbete ökat 
från drygt 33 procent till drygt 42 procent.  
 
En förklaring till ökningen kan vara Arbetsförmedlingens satsning på utvecklingen av 
digitala kanaler för kontakt med arbetssökande. En annan förklaring kan vara att 
andelen arbetslösa har utsatt ställning på arbetsmarknaden ökat. Personer med 
utsatt ställning på arbetsmarknaden kan förväntas vara i större behov av hjälp och 
stöd från förmedlingspersonal för att hitta ett arbete än personer som inte tillhör 
någon av dessa grupper, detta stöds av resultaten i avsnitt 3.1.2.  

3.2 Service på distans 

Som en central del i förnyelseresan har Arbetsförmedlingen arbetat med att öka 
tillgången till myndighetens tjänster via digitala kanaler. Möjligheten för 
arbetssökande och arbetsgivare att få service digitalt och på distans är en viktig del av 
detta arbete och den anpassning mot digitala kanaler som pågår. Förändringen sker 
successivt och inleddes med fokus på arbetssökande som står nära arbetsmarknaden.  

Sedan maj 2017 erbjuds vissa arbetssökande möjligheten att skriva in sig på 
Arbetsförmedlingen via service på distans.27 Införandet av service på distans 
föregicks av en pilotverksamhet som har följts upp (Persson m.fl., 2018).  
Pilotverksamheten påbörjades 2016 med syfte att pröva och utveckla olika arbetssätt, 
metoder och tjänsteutbud inför en större utbyggnad av service på distans.  

                                                           
27 Den som uppfyller vissa villkor när hen loggar in på Arbetsförmedlingen med e-legitimation får erbjudandet 
att välja att skriva in sig vid ett kundtjänstkontor istället för på lokalkontoret. Att vara arbetssökande vid ett 
kundtjänstkontor innebär att man får service digitalt och per telefon. 
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Uppföljningens syfte var att jämföra insatser och resultat för arbetssökande som varit 
inskrivna via service på distans med insatser och resultat för de som var inskrivna på 
ett lokalkontor. Dessutom studerades hur insatser och resultat för inskrivna på 
lokalkontor i områden som ingick i pilotverksamheten skiljde sig från insatser och 
resultat på lokalkontor som inte var en del av pilotverksamheten.28 

Resultaten visar att personer som var inskrivna vid service på distans hade fler 
kontakter per månad med arbetsförmedlare jämfört med inskrivna på de lokala 
kontoren. Kvinnor hade fler kontakter än män vid service på distans, men färre 
kontakter än män vid de lokala kontoren. Utrikes födda hade fler kontakter än inrikes 
födda vid service på distans, men färre kontakter än inrikes födda vid de lokala 
kontoren. Den digitala kanalen tycks alltså fungera extra bra för kvinnor och 
utrikesfödda. 

En betydligt högre andel av de som skrev in sig vid service på distans fick ett 
osubventionerat arbete än de som skrev in sig vid det lokala kontoret. En stor del av 
skillnaden i resultat förklaras av skillnaden i antalet kontakter där de som hade 
service på distans hade fler kontakter med Arbetsförmedlingen.  

För att kunna säga om ett bättre resultat för de som väljer service på distans beror på 
insatsen i sig och inte på att de personer som får insatsen har andra egenskaper än 
de som inte väljer service på distans så behövs en effektutvärdering. Även om de som 
väljer service på distans jämförs med en så lika grupp som möjligt kan en uppföljning 
inte kontrollera för icke observerbara egenskaper. Skillnader i insatser och resultat 
skulle kunna bero på skillnader i faktorer så som motivation, hälsa, självförtroende 
och liknande hos de arbetssökande.  

Vid en jämförelse mellan lokala kontor visar det sig att kontor inom de områden som 
ingick i piloten ökat antalet kontakter med arbetssökande och arbetsgivare mer än 
kontor utanför pilotområdena. Däremot är det ingen skillnad inom och utom 
pilotområdena i andelen som får ett osubventionerat arbete. Att rapporten inte finner 
någon skillnad i resultat kan bero på att uppföljningsperioden är relativt kort.29  

3.3 Samverkan för ungas arbetsmarknadsetablering 

I takt med att andelen arbetssökande som bedöms stå långt från arbetsmarknaden 
ökar så blir Arbetsförmedlingens uppdrag med matchning allt mer komplext och 
samverkan med andra aktörer blir allt viktigare för att matcha arbetssökande till 
arbete eller studier.  

Under 2016 och 2017 har Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) 
tillsammans med Arbetsförmedlingen bedrivit ett lärprojekt. Projektet, med särskilt 
fokus på samverkan, syftade till att utforska aktiviteter för att stödja unga, som ännu 
inte etablerat sig på arbetsmarknaden, till arbete. Projektet har bestått av två delar. 
Det ena är inriktat på samverkan mellan femton kommuner, Arbetsförmedlingen och 
vissa andra aktörer, medan det andra beskriver fyra olika företags arbete med 

                                                           
28 Utbyggnaden av service på distans förväntades innebära en avlastning för de lokala kontoren som då kan 
använda den frigjorda tiden för stöd till de arbetssökande som står längre ifrån arbetsmarknaden. 
29 Datamaterialet omfattar alla som skrivit in sig från och med oktober 2016 till och med april 2017. Dessa följs 
som längst till mitten på september 2017 då det sista datauttaget gjordes. Detta innebär att 
uppföljningsperioden som längst är 11,5 månader och som kortast 4,5 månader.   
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rekrytering av unga samt deras syn på samverkan med Arbetsförmedlingen (SOU, 
2018).30 

Kommunprojektet visar att det finns en rad olika sätt att uppnå god samverkan. Olika 
typer av rutiner, verktyg och samordnade lösningar underlättar, till exempel 
regelbundna och täta möten, gemensamma mallar och verktyg för kartläggning och 
uppföljning, tillvägagångssätt som har legitimitet hos målgruppen och att inte låsa 
fast sig vid en viss metod utan pröva olika arbetssätt. Samtidigt spelar faktorer så som 
personliga egenskaper (t.ex. entusiasm, prestigelöshet, kreativitet, nyfikenhet) och en 
positiv och lösningsinriktad organisationskultur en betydande roll. Enligt forskarna 
tyder resultaten på att riktigt god samverkan kan vara ”personberoende”. 
Personfaktorn är alltså betydelsefull och bör därför inte underskattas. Kommunerna 
och Arbetsförmedlingen arbetar ofta utifrån olika ”logiker”, bland annat på grund av 
olika regelverk. Detta behöver inte innebära problem, men kan göra det och är därför 
en faktor att vara uppmärksam på. Attityder som t.ex. ömsesidig förståelse för 
samverkanspartnerns arbetssätt, liksom att se målet att hjälpa målgruppen som 
överordnat den egna organisationens mål, blir därför, enligt forskarna, särskilt 
viktiga för god samverkan. Samverkan behöver ges tid för att kunna utvecklas och bli 
framgångsrik. Detta ställer krav på stöd och förtroende från ledning liksom från 
politiskt håll. 

Företagen som deltagit i studien står inför ett stort kompetensförsörjningsbehov. Den 
rådande starka konjunkturen har inneburit att företagen söker nya sätt att nå grupper 
som tidigare inte varit aktuella för anställning, till exempel genom öppna auditions. I 
sin rekrytering fokuserar företagen på kandidaternas personliga egenskaper, det kan 
t.ex. handla om inställning, attityd och förmåga att leverera god service. Formell 
kompetens har kommit att bli mindre betydelsefull vid rekrytering till befattningar 
inom service- och tjänsteyrken. Vikten som företagen lägger vid personliga 
egenskaper pekar delvis mot en ny arbetsmarknad där beteende och inställning är 
viktigare än formella kompetenser. Detta gäller åtminstone för de utpräglade 
serviceföretagen i den här studien. Företagen upplever det som nödvändigt, men 
ibland svårt, att hitta fungerande samverkansformer med Arbetsförmedlingen, 
särskilt när det gäller kontinuitet i kontakterna. Företagen i lärprojektet menar att 
Arbetsförmedlingen behöver bli mer inriktad på att stödja företag och bli mer 
proaktiv i sitt samarbete med företag. Företagen har mycket högt ställda 
förväntningar på Arbetsförmedlingen när det gäller flexibilitet, kontinuitet och 
proaktivitet och jämför myndigheten med privata aktörer inom 
bemanningsbranschen.  

3.4 Klusteranalys  

En del av Arbetsförmedlingens förnyelseresa är att arbeta med ständiga förbättringar 
och bedriva en evidensbaserad verksamhetsutveckling med syfte att förbättra 
Arbetsförmedlingens resultat. I det arbetet är det viktigt att följa resultatutvecklingen 

                                                           
30 Materialet är insamlat från ca 20 workshops under 2016 och 2017. I den första delstudien som handlar om 
kommuner uppnåddes teoretisk mättnad, och slutsatserna uppvisar i långa stycken en betydande 
samstämmighet med tidigare studier, något som sammantaget indikerar att de mönster som kunnat iakttas kan 
generaliseras. Vad gäller företagsstudien finns inte samma förutsättningar för generalisering, utan slutsatserna 
gäller deltagande företag. 
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inom olika Arbetsförmedlingsenheter (kontor) och identifiera framgångsrika 
arbetssätt. Kontorens förutsättningar är dock olika vilket måste beaktas vid 
jämförelser av resultaten. Ett sätt att göra detta är att använda sig av så kallad 
klusteranalys.31  

I ett första steg identifierar klusteranalysen ett antal yttre förutsättningar som 
påverkar kontorens resultat men som kontoren inte kan påverka, till exempel 
sammansättningen av de arbetssökande (exempelvis ålder, födelseland, 
utbildningsnivå), kontorets storlek, personaltäthet och antal arbetslösa i relation till 
befolkningen.  Resultaten kan mätas som exempelvis andelen arbetssökande som fått 
ett arbete. I ett andra steg grupperas kontor med likartade yttre förutsättningar i så 
kallade kluster. Kontoren inom dessa kluster har liknande yttre förutsättningar men 
kan ha olika resultat. Skillnaderna i resultat kan vara en följd av kontorens olika inre 
förutsättningar såsom exempelvis arbetssätt, organisation, samverkan, ledarskap och 
styrning, faktorer som de olika kontoren har möjlighet att påverka.32  

Genom att öka kunskaperna om vad skillnaderna i resultat beror på och genom att 
identifiera potentiella framgångsfaktorer skapas förutsättningar att lära av goda 
exempel. Lärandet sker genom dialoger mellan kontoren samt genom 
kompletterande kvalitativa fördjupningsstudier. Det är i sin tur erfarenheter och 
lärdomar som kommer att användas som utgångspunkt för verksamhetsutveckling. 

4 Deltagande i insatser och program 

Arbetsförmedlingen arbetar med olika typer av program och insatser för bidra till att 
matcha de arbetssökande till arbete eller studier och därigenom bidra till en 
välfungerande arbetsmarknad. Genom att se till att de arbetssökandes kompetens 
motsvarar arbetsgivarnas krav kan Arbetsförmedlingen förbättra arbetsmarknadens 
funktionssätt. Det uppnås bland annat genom att erbjuda arbetssökande det stöd som 
krävs för att de ska kunna delta eller stanna i arbetskraften. I detta arbete ska 
arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden prioriteras.  

Arbetsförmedlingen samarbetar i många fall med externa leverantörer för att 
förbereda arbetssökande för arbete och förkorta tiden till arbete eller utbildning för 
arbetssökande. Under 2017 upphandlade Arbetsförmedlingen bland annat tjänsterna 
stöd och matchning, introduktion till arbete samt validering. Sammanlagt tog drygt 
109 000 personer del av de upphandlade tjänsterna. På utbildningsområdet 
upphandlades förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar där drygt 
85 000 personer deltog (se vidare Arbetsförmedlingen 2018a).  

I detta kapitel redovisas Arbetsförmedlingens arbete med att prioritera 
arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden till insatser och program samt 
hur Arbetsförmedlingen arbetar med en av de tjänster som upphandlas av externa 
leverantörer - stöd och matchning. Därefter följer ett avsnitt om två studier av 

                                                           
31 Den klustermodell som användes på Arbetsförmedlingen mellan 2008 till 2013 har nu uppdaterats utifrån 
den nuvarande organisationen och förutsättningarna. För detaljer kring modellen se Harkman och Nilsson 
(2008). Tillvägagångssättet i den sistnämnda följer ett liknande projekt i Tyskland; se Blien m.fl. (2006). 
32 I sammanhanget bör tilläggas att en viss försiktighet i tolkningen bör iakttas då det även finns yttre faktorer 
som vi inte fångat i modellen. 
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Arbetsförmedlingens arbete ur ett jämställdhetsperspektiv. Kapitlet avslutas med 
resultaten från ett antal studier som tittat närmare på resultaten inom 
etableringsuppdraget. 

För en utförlig beskrivning av de insatser och program som Arbetsförmedlingen har 
möjlighet att anvisa deltagare till hänvisas till Arbetsmarknadspolitiska program 
(Arbetsförmedlingen, 2018a) samt Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017 
(Arbetsförmedlingen, 2018b).  

4.1 Prioritering till program 

Arbetsförmedlingen ska förhindra långtidsarbetslöshet och behöver därför identifiera 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och har särskilda behov av stöd för 
att hitta ett arbete. Genom att tidigt i arbetslöshetsperioden erbjuda dessa 
arbetssökande arbetsmarknadspolitiska program kan arbetslöshetstiderna kortas.33 
Nedan beskrivs i vilken grad Arbetsförmedlingen prioriterar arbetssökande, som 
bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden, till insatser eller program. Med insatser 
avses både arbetsmarknadspolitiska program samt subventionerade anställningar. 

Figur 4:1 visar andelen arbetssökande som påbörjat ett program inom 90 dagar, 
uppdelat på bedömd risk för långtidsarbetslöshet. Risken för långtidsarbetslöshet 
beräknas vid tidpunkten för inskrivning på Arbetsförmedlingen, därefter följs de 
arbetssökande upp under 90 dagar för att beräkna andelen som påbörjat ett program 
eller en subventionerad anställning. Risken för långtidsarbetslöshet har beräknats 
med hjälp av en statistisk modell där hänsyn tas till en mängd faktorer som visat sig 
ha betydelse för risken att bli långtidsarbetslös; bland annat ingår tidigare 
arbetslöshet, utbildningsnivå, födelseland och eventuell funktionsnedsättning i 
modellen.34 Den fjärdedel av de arbetssökande som har högst risk för 
långtidsarbetslöshet enligt modellen benämns ”högst risk” i figuren, fjärdedelen med 
näst högst risk benämns ”något lägre risk” och så vidare.  

Som framgår av figur 4:1 ökar andelen som får delta i program inom 90 dagar med 
den bedömda risken att bli långtidsarbetslös. I den grupp som har högst risk för 
långtidsarbetslöshet är andelen som fått påbörja ett program högst. Grupperna följer 
en gemensam trend och endast mindre förändringar i nivån har skett under senare 
år. Skillnaderna mellan grupperna har varit, i stort sett, oförändrad de senaste åren. 
Bland dem med högst risk fick fem procent program inom 90 dagar medan 
motsvarande andel för dem med lägst risk var knappt en procent under 2017.  

                                                           
33 Analysen bygger på samtliga personer i åldern 25-64 år som skrevs in som arbetssökande på 
Arbetsförmedlingen under perioden januari till juni respektive år.  
34 Den statistiska modellen är densamma som används för bedömningsstödet. Med långtidsarbetslöshet avses 
här arbetslöshet som varar i mer än sex månader. Analysen bygger på samtliga personer i åldern 25−64 år som 
skrevs in som arbetssökande på Arbetsförmedlingen under perioden januari−juni respektive år från och med 
2010. Eftersom särskilda regler gäller för ungdomar under 25 år har dessa uteslutits.  
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Figur 4:1: Andel nyinskrivna som påbörjat ett program inom 90 dagar fördelat på bedömd risk för 
långtidsarbetslöshet, 2010−2016, procent.

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 
 

En tidigare studie (Arai m.fl., 2016) har visat att det finns en risk att 
arbetsförmedlare särbehandlar eller diskriminerar arbetssökanden när de fattar 
beslut om programdeltagande. För att motverka ett diskriminerande beteende har 
Arbetsförmedlingen, inom ramen för sitt kompetensutvecklingsprogram, lyft frågan 
om stereotypa uppfattningar och hur dessa kan påverka de beslut som fattas. 

4.2 Rating, stöd och matchning 

Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att arbeta för att främja matchning mellan 
arbetssökande och arbetsgivare. Särskilt viktigt blir det för arbetssökande som står 
långt ifrån arbetsmarknaden. Mot bakgrund av detta har myndigheten upphandlat 
tjänsten Arbetsförmedlingen kundval – stöd och matchning (STOM) där 
arbetssökande, som är i behov av intensivt och individuellt anpassat stöd i 
jobbsökandet, ska kunna få del av externa leverantörers kompetenser i syfte att få ett 
arbete eller börja studera. Stöd och matchning har fyra olika nivåer, så kallade spår, 
där innehållet och omfattningen anpassas till hur mycket stöd den arbetssökande 
behöver. Under 2017 deltog knappt 91 000 arbetssökande i STOM, en minskning 
med 9 procent jämfört med året innan.  

För att kunna vägleda arbetssökande till så välfungerande aktörer som möjligt har en 
modell för relativ betygssättning av aktörer tagits fram, en så kallad ratingmodell. 
Utgångspunkten för ratingen är antalet deltagare som går vidare till arbete eller 
studier hos respektive aktör. För att undvika en situation där aktörer undviker 
arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden för att därigenom nå de 
uppsatta målen vägs även en bedömning av deltagarnas avstånd till arbetsmarknaden 
in i ratingmodellen.35 Modellen kombinerar således traditionella utfallsmått i form av 
andelen som får ett arbete med mått på deltagarnas avstånd till arbetsmarknaden. 

                                                           
35 I förlängningen handlar det om motverka att leverantörer minskar sina ansträngningar när förväntan är låg 
om en deltagares chanser att nå ett bra utfall. För exempel och diskussioner kring detta se bl.a. Gerdes (2015).   
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För att kunna ta hänsyn till deltagarnas avstånd till arbetsmarknaden och 
förutsättningarna att få ett arbete eller påbörja studier används en statistisk 
profileringsmodell som kartlägger arbetssökandes risker att stanna i arbetslöshet. 
Tidpunkten för denna bedömning är när den arbetssökande börjar tjänsten i STOM.36   

Resultaten av ratingmodellen presenteras för deltagarna i form av en fördelning där 
leverantörerna tilldelas en till tre stjärnor utifrån de resultat som modellen beräknat. 
De cirka 20 procenten av verksamheterna med högst respektive lägst scorevärde 
kommer få tre stjärnor respektive en stjärna medan resterande cirka 60 procent får 
två stjärnor.37 Arbetsförmedlingen avser att regelbundet följa upp tjänsten. 
Uppföljningen sker bland annat med avseende på antal deltagare per leverantör och 
deltagarnas resultat. Uppföljningen kan leda till att hela eller delar av kontakten med 
leverantörer sägs upp.38  

Figur 4:2: Fördelning av scorevärden inom stöd och matchning. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

Resultaten från STOM redovisas i termer av andelen som gått till arbete eller 
reguljära studier inom 90 dagar efter avslutad insats. Under 2017 var andelen 30 
procent, en liten minskning jämfört med året innan då andelen var 32 procent. 
Andelen män som går till arbete eller reguljära studier är något högre än andelen 
kvinnor (2017 var andelen män 32 procent och andelen kvinnor 28 procent). 

4.3 Skillnader mellan kvinnor och män i de 
arbetsmarknadspolitiska bedömningarna 

Arbetsförmedlingen har ett jämställdhetsuppdrag inom arbetsmarknadspolitiken 
som säger att kvinnor och män ska ha tillgång till förmedlings- och 
programverksamhet på lika villkor. Tidigare studier har visat att könsfördelningen 
inom Arbetsförmedlingens insatser är ojämn; män får ta del av insatser och 
subventionerade arbeten i större utsträckning än kvinnor (Arbetsförmedlingen, 

                                                           
36 Den profileringsmodell som används bygger i huvudsak på den modell som ligger till grund för det så kallade 
bedömningsstödet och som har använts i verksamheten på Arbetsförmedlingen sedan 2012. Risken för 
arbetslöshet avser risken att vara arbetslös under mer än sex månader. 
37 Brytpunkter i ratingmodellen använder en standardavvikelse större respektive mindre än medelvärdet. 
Fördelningen av score-värden följer approximativt en normalfördelning, som ett resultat av själva 
konstruktionen av modellen. 
38 I september 2017 gjordes en uppföljning som omfattade 29 leverantörer. I april 2018 gjordes ytterligare en 
uppföljning, resultaten av denna är dock i skrivande stund inte färdiga.   
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2015b samt Liljeberg och Söderström, 2017). Liknande resultat framkommer även i 
Arbetsförmedlingens sökandeundersökning som beskrivs i avsnitt 3.1.2. Särskilt stor 
är skillnaden mellan kvinnor och män inom ramen för etableringsuppdraget (Dahlin, 
2017). 
 
Arbetsförmedlingen har tagit fram en handlingsplan för att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i kärnverksamheten under perioden 2016-2018 
(Arbetsförmedlingen, 2015a). Utöver detta har Arbetsförmedlingens har fått i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan som syftar till att öka sysselsättningen för 
utrikes födda kvinnor (Arbetsförmedlingen, 2017b). I handlingsplanen betonas att 
mer kunskap behövs för att förstå hur den ojämnställda fördelningen av insatser kan 
åtgärdas. Nedan beskrivs innehållet i två av de studier som lyfts fram i 
handlingsplanen.  
 
Cheung (2018) visar att män får ta del av arbetsnära insatser så som 
arbetsmarknadsutbildningar, arbetspraktik, instegsjobb och nystartsjobb i högre 
utsträckning än kvinnor. Kvinnor får ta del av förberedande utbildningar och 
extratjänster i högre utsträckning än män. Vidare visar studien att män generellt får 
fler besök och kallelser till möten hos arbetsförmedlare än kvinnor. Män träffar även 
arbetsförmedlare tidigare i arbetslöshetsperioden än kvinnor. Manliga och kvinnliga 
arbetssökande får även olika arbetsmarknadspolitiska bedömningar. Manliga 
arbetssökande, särskilt inom etableringsuppdraget, bedöms i högre utsträckning vara 
redo för arbete eller utbildning än kvinnliga, vilket ökar sannolikheten att få en 
arbetsnära insats. Studien visar även att möten med arbetsförmedlare tidigt i 
arbetslöshetsperioden och möten med samma arbetsförmedlare ökar sannolikheten 
att få en insats.  

De skillnader som observerats kan vara faktorer som bidrar till den ojämnställda 
fördelningen av insatser i Arbetsförmedlingens regi. 

På Arbetsförmedlingen pågår, som en del i arbetet med handlingsplanen för att öka 
sysselsättningen för utrikes födda kvinnor ett arbete med syfte att studera hur 
arbetsförmedlares handlingsmönster kan bidra till ökad jämställdhet. Genom 
inspelningar och analyser av möten, dokumentation av arbetstid, intervjuer och 
annat material studeras arbetet på lokala arbetsförmedlingskontor.  

Uppdraget arbetar utifrån följande frågeställningar: Hur upplever arbetsförmedlare 
sin arbetssituation, det uppdrag de har och de personer de möter i sitt arbete? Vad 
händer i mötet mellan arbetsförmedlare och personer som är inskrivna på 
Arbetsförmedlingen och vad påverkar bemötande, bedömningar och beslut? Varför 
agerar arbetsförmedlare som de gör i vissa situationer och vad får det för betydelse 
för görandet av arbetsmarknadspolitiken?  

Syftet med studien är öka förståelsen om varför män och kvinnor med olika 
bakgrunder och ursprung får ta del av Arbetsförmedlingens insatser och program i 
olika utsträckning. Studien ska användas för att förändra och utveckla arbetssätt så 
att de främjar likvärdighet i bemötande och bedömningar av arbetssökande. Studien 
beräknas vara klar i slutet av 2018.  
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4.4 Etableringsuppdraget 

Att säkerställa nyanländas etablering på arbetsmarknaden är en av de mest 
utmanande uppgifter Arbetsförmedlingen står inför idag. Det har nu gått åtta år 
sedan Arbetsförmedlingen fick det övergripande och samordnande ansvaret för 
etableringsinsatser för nyanlända i Sverige. Tidigare hade kommunerna detta ansvar. 
Tanken med etableringsuppdraget är att underlätta och påskynda deltagarnas 
arbetsmarknadsetablering genom två år av etableringsinsatser.  

Sedan januari 2018 finns ett nytt regelverk för de nyanländas etablering, 
etableringsprogrammet. Reglerna i etableringsprogrammet stämmer i större 
utsträckning än det tidigare regelverket, överens med regelverken för övriga 
arbetsmarknadspolitiska program. Syftet med etableringsprogrammet är att 
underlätta och påskynda deltagarnas etablering i arbets- och samhällslivet. Under 
tiden i programmet ska deltagarna få sin kompetens kartlagd och validerad samt 
möjlighet att stärka sina kunskaper i det svenska språket. De ska även få tillfälle att 
skaffa sig kunskap om, och erfarenhet av, den svenska arbetsmarknaden och det 
svenska samhällslivet. Detta för att de sökande sedan ska kunna gå vidare till arbete 
eller studier. 

Etableringsprogrammet riktar sig till nyanlända invandrare som har fyllt 20 men inte 
65 år och som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande 
samt vissa av deras anhöriga.39  

Andersson Joona m.fl. (2015, 2016) har i två studier utvärderat etableringsreformen. 
De jämför utfallen hos personer som skrevs in och påbörjade etableringsinsatser från 
och med december 2010 till och med december 2011 med de som påbörjade 
kommunala introduktionsprogram från och med januari 2010 till och med november 
2010.40 Slutsatsen var att etableringsreformen har haft en liten positiv effekt på 
nyanländas sannolikhet att vara sysselsatta. I avsnittet om progression inom 
etableringsuppdraget nedan redovisas Arbetsförmedlingens fortsatta arbete med att 
följa reformen. 

4.4.1 Progression inom etableringsuppdraget 

Många av deltagarna i etableringsuppdraget står långt ifrån arbetsmarknaden och 
vägen till arbete kan därför vara lång och arbetsmarknadsetableringen tar ofta lång 
tid. Att mäta övergång till arbete kan därför vara ett för grovt mått på effekterna av 
insatserna inom ramen för uppdraget. Det blir då viktigt att följa kedjor av insatser 
och att se på hur dessa insatser bidrar till att gruppen kommer närmare 
arbetsmarknaden. I detta sammanhang är progression ett centralt begrepp. 
Progression är dock inget klart definierat begrepp. Det kan handla om insatser som 
leder till att en individ kommer närmare arbetsmarknaden, exempelvis svenska för 
invandrare och praktik. Men även egenskaper som individen utvecklar och som för 
personen närmare arbetsmarknaden, till exempel ett ökat självförtroende kan ses 
som progression.  

I en nyligen publicerad rapport har Arbetsförmedlingen sammanställt kunskapsläget 
om progression för deltagarna i etableringsuppdraget och hur progression kan mätas 
                                                           
39 De anhöriga ska ha sökt uppehållstillstånd inom sex år från det att den utlänning som den anhöriga har 
anknytning till först togs emot i en kommun för att tillhöra målgruppen.  
40 De första som omfattades av etableringsreformen jämförs med de sista som omfattades av det tidigare 
systemet.  
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(Arbetsförmedlingen, 2018d). I detta avsnitt redovisas resultaten från två av de 
studier som ingår i redovisningen. Den första ser på resultaten inom 
etableringsuppdraget och följer upp de två tidigare utvärderingarna av 
etableringsreformen (Andersson Joona m.fl. 2015, 2016). Den andra studerar vilka 
kombinationer av insatser som är korrelerade med sannolikheten att få ett arbete. 
För en utförligare redovisning och problematisering av progressionsbegreppet 
hänvisas till Arbetsförmedlingens rapport (Arbetsförmedlingen, 2018d).  

Cheung och Rödin (2018) studerar nyanländas närmande till arbetsmarknaden eller 
studier genom att studera olika mått på progression. Då huvudmålet med 
etableringsuppdraget är att underlätta deltagarnas arbetsmarknadsetablering är det 
första och huvudsakliga progressionsmåttet att mäta om deltagare som påbörjat 
etableringsinsatser under senare år har högre sannolikhet att gå ut i arbete eller börja 
studera än de som påbörjade insatser i början av uppdraget. För att nå arbete eller 
studier är det viktigt att deltagare snabbt kommer igång med sin etableringsprocess. 
Det andra progressionsmåttet baseras därför på hur snabbt deltagarna får stöd i form 
av kontakter med arbetsförmedlare och påbörjar insatser.41 Flera tidigare studier har 
visat på förekomsten av stora könsskillnader i utrikes föddas 
arbetsmarknadsetablering men också mer specifikt inom etableringsuppdraget 
(Dahlin, 2017; Cheung, 2018; Forslund m.fl., 2017). Arbetsförmedlingen har i 
uppdrag att arbeta aktivt med att minska könsskillnader inom 
arbetsmarknadspolitiken och det tredje progressionsmåttet mäter därför i vilken 
utsträckning könsskillnaderna inom de två första progressionsmåtten minskar över 
tid. I samtliga skattningar konstanthålls för ett stort antal bakgrundsfaktorer.42 På så 
vis jämförs sannolikheten att få arbete eller utbildning för personer med liknande 
förutsättningar men som skrivits in i etableringsuppdraget vid olika tidpunkter.  

De resultat som redovisas i rapporten visar att sannolikheten att ha haft arbete med 
stöd är högre för personer som påbörjade etableringsinsatser under 2012-2015 
jämfört med de som påbörjade insatser under 2011.43 Resultaten ska ses som en 
indikation på progression snarare än som bevis för detta. Även vad gäller deltagarnas 
kontakt med arbetsförmedlare finns tecken på progression. Deltagare i 
etableringsinsatser under senare år får, i jämförelse med de som påbörjade insatser 
2011, snabbare och i högre grad regelbundna möten under de första tre månaderna. 
Däremot visas motsatta resultat för sannolikheten att snabbt få tillgång till relevanta 
insatser som svenska för invandrare (sfi), förberedande utbildningar och praktik. För 
samtliga utfallsmått visas betydande skillnader mellan män och kvinnor, till exempel 
är sannolikheten ungefär dubbelt så hög för män jämfört med kvinnor att ha haft 
arbete med stöd inom två år från start av etableringsinsatser. Vad gäller utvecklingen 

                                                           
41 Ett flertal studier har under de senaste åren visat på den positiva effekten av möten mellan arbetsförmedlare 
och arbetssökande. Se till exempel Card m.fl. (2017) och referenserna däri.  
42 De variabler som ingår är kön, ålder, födelseland, utbildning, asylskäl, tid från uppehållstillstånd, antal 
arbetssökande som arbetsförmedlaren hade på sin signatur, inskrivningsmånad, om den arbetssökande haft 
förhinder vid inskrivning, avbrott i etableringsplan, kontor, om den arbetssökande varit på anläggningsboende 
och arbetslöshetsnivå i kommunen där etableringsaktiviteterna startas. Det går dock inte att utesluta att 
skillnader över tiden drivs av andra, icke-observerbara faktorer, vilket gör att de redovisade resultaten inte ska 
tolkas som kausala orsakssamband.  
43 Rapporten använder sig av den deltagargrupp som används av Andersson Joona m.fl. (2016) som studiens 
referensgrupp, d v s de som deltog i etableringsåtgärder under 2011, och jämför utfall för personer som påbörjat 
etableringsåtgärder under senare år av reformen. På så vis får vi både en indirekt jämförelse med personer som 
deltog i kommunernas etableringsåtgärder, vilka utgjorde referensgruppen i Andersson Joona m.fl. (2016), och 
kan följa utvecklingen av etableringsuppdraget för olika deltagargrupper som påbörjat etableringsåtgärder 
under senare år.  
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över tid visar det tredje progressionsmåttet blandade resultat. För sannolikheten att 
ha haft arbete med stöd visas ökade skillnader.  

Sammantaget visar resultaten att deltagarna i etableringsuppdraget under senare år 
fått jobb i högre grad än när reformen infördes 2011. Detta tyder på att 
Arbetsförmedlingen har blivit bättre på att hjälpa deltagarna i deras etablering på 
arbetsmarknaden. Till exempel erbjuds snabbare och mer regelbunden kontakt under 
de tre första månaderna. Däremot får deltagare i dag vänta längre på sfi och insatser 
från Arbetsförmedlingen. Resultaten pekar också tydligt på att mer måste göras för 
att minska skillnaderna mellan kvinnor och män. En möjlig förklaring till de stora 
skillnaderna mellan kvinnor och män i sannolikheten att ha haft anställning kan vara 
att kvinnor inte lika snabbt och i lika stor utsträckning som män har en regelbunden 
kontakt med arbetsförmedlare eller påbörjar insatser som sfi, förberedande 
utbildning och arbetspraktik. Detta resonemang får också stöd av resultat som 
redovisas i Cheung (2018) och som visar att kvinnliga deltagare i 
etableringsuppdraget har färre möten jämfört med manliga deltagare.44 

Ett annat sätt att se på progression är en vidareutveckling av resultaten i Vinsa 
(2017). Syftet med denna analys är att studera sambandet mellan insatser och 
kombinationer av insatser och sannolikheten att få ett arbete. Här studeras 
sannolikheten att vara i arbete ett år efter avslutad etablering för sju olika 
kombinationer av insatser inom etableringsuppdraget. De olika kombinationerna kan 
rangordnas från att ha lägst sannolikhet för utfall till arbete till att ha högst 
sannolikhet. Gruppen som studeras är den som påbörjade etableringsuppdraget år 
2013.  

Resultaten visar att kombinationer som innehåller arbetsnära insatser i form av 
prova-på-anställningar och praktik har de högsta övergångarna till arbete. Samtidigt 
har andelen individer som har dessa kombinationer minskat över tid. I stället ökar 
gruppen med kombinationer av insatser som har ett lågt samband med övergången 
till arbete (personer som bara har påbörjat låga nivåer på språkutbildning eller 
förberedande utbildning samt inte tar del av arbetsnära insatser).45 

4.4.2 Etablering på arbetsmarknaden 

Resultaten i Cheung och Rödin (2018) visade att sannolikheten att ha haft någon 
form av anställning är högre för personer som påbörjade etableringsinsatser under 
2012-2015 jämfört med de som påbörjade insatser under 2011. Dessa resultat stöds 
av ny statistik från SCB som visar att etableringen på arbetsmarknaden går allt 
snabbare för personer som kommit till Sverige, se tabell 4:1 nedan. Enligt SCB hade 
nära hälften av de som mottogs 2011 ett arbete efter sex år. Bland de män som 
mottogs 2011 var knappt 60 procent i arbete efter sex år, för kvinnor var motsvarande 
andel drygt 33 procent. Andelen som etablerat sig på arbetsmarknaden är beroende 
                                                           
44 Att kvinnor inte får lika mycket stöd i form av kontakter med arbetsförmedlare kan vara av extra stor 
betydelse då forskning från Norge visar att introduktionsprogram har större betydelse för kvinnors 
arbetsmarknadsetablering (Bratsberg m.fl., 2016). Detta motsägs dock till viss del av resultat från en svensk 
studie riktad mot nyanlända av Andersson Joona och Nekby (2012) där de positiva effekterna av att få en 
arbetsförmedlare med färre ärenden endast hittades för manliga arbetssökanden. 
45 Det är viktigt att notera att det inte går att utesluta att uppmätta skillnader drivs av egenskaper hos individer 
som vi inte har kontrollerat för. Att exempelvis en individ som har haft arbetspraktik också har större 
sannolikhet att senare få ett arbete kan bero på själva insatsen, men det kan också bero på egenskaper hos 
individen som exempelvis driftighet och språkkunskaper, som gör att individen har högre sannolikhet att både 
få en praktikplats och senare ett arbete.  
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på både kön och utbildningsnivå. Män etablerar sig i högre grad än kvinnor på 
arbetsmarknaden och detta är oberoende av utbildningsnivå. Svårast att etablera sig 
på arbetsmarknaden har kvinnor med högst förgymnasial utbildning. 

Tabell 4:1: Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, både kvinnor och män, efter 
mottagningsår och antal år efter mottagande till första arbete. 

Mottagningsår  1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 

2008  3,7 7,9 16,2 20,3 24,4 30,2 36,4 43,0 51,0

2009  3,3 8,4 14,1 18,7 24,8 31,6 39,2 48,0   

2010  2,9 9,8 15,7 21,6 28,7 37,2 48,1    

2011  3,2 9,4 18,8 25,6 35,7 48,5       

2012  4,4 14,6 23,9 31,9 43,8      

2013  5,6 16,0 26,9 37,7           

2014  4,6 15,6 31,6        

2015  3,7 15,8               

2016  4,6                 
Källa: SCB, Registerdata för integration. 

 
Statskontoret (2018) har, på uppdrag av regeringen, studerat orsaker till att 
utomeuropeisk födda kvinnor i större utsträckning än andra står utanför 
arbetskraften och om forskningen identifierat faktorer som kan bidra till att öka 
deras arbetskraftsdeltagande. Genom en enkät riktad till landets kommuner 
samlades underlag in till en bedömning om vilka insatser som bedöms bidra till ett 
ökat arbetskraftsdeltagande.  

Statskontoret visar att arbetskraftsdeltagandet för utrikesfödda kvinnor är lägre än 
för andra grupper men att det, i en internationell jämförelse, är högre i Sverige än i 
många andra länder. Orsakerna till det relativt låga arbetskraftsdeltagande för 
utomeuropeiskt födda kvinnor bedöms delvis vara en följd av att utbildningsnivån 
och språkkunskaperna i gruppen generellt sett är låga. Vidare lyfts hälsa, 
diskriminering, och traditionella familjevärderingar fram som tänkbara förklaringar. 
Statskontoret konstaterar dock att det krävs mer kunskap på området. 
Sammanställningen av kommunernas insatser visar att kommunerna bedömer att 
språkcaféer och praktik med språkinlärning är insatser som bidrar till att öka 
gruppens deltagande på arbetsmarknaden.  

Joyce (2017) har i en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 
jämfört integrationspolitiken i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och 
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Tyskland. Joyce menar att det i många fall saknas forskning för att kunna dra 
slutsatser om hur olika delar av mottagnings- och integrationspolitiken påverkar 
etableringen på arbetsmarknaden. Joyce identifierar dock ett antal faktorer som kan 
tjäna som inspiration och vägledning för policyförändringar i Sverige i syfte att 
underlätta arbetsmarknadsetablering för nyanlända. Exempel på faktorer som lyfts 
fram är, tidsbegränsade uppehållstillstånd för tre år i taget för både skyddsbehövande 
och flyktingar samt ett mer flexibelt etableringsprogram med möjlighet till 
förlängning för deltagare med särskilt behov av stöd och att även anhöriga till andra 
grupper än flyktingar ska omfattas av etableringsprogrammet för att underlätta 
nyanlända kvinnors arbetsmarknadsetablering.  

I en rapport från Nordiska Ministerrådet studeras nyanlända kvinnors etablering på 
arbetsmarknaden i de nordiska länderna (Nordiska ministerrådet, 2018). Även lokal 
arbetsmarknadsetablering har studerats genom fem fallstudier av insatser för 
nyanlända kvinnor från olika platser i Norden. I rapporten konstateras att 
sysselsättningsgraden för nyanlända kvinnor är lägre än för nyanlända män och att 
detta gäller i samtliga nordiska länderna. I rapporten lyfts flera faktorer fram som 
möjliga förklaringar till dessa skillnader. En slutsats är att den är en följd av en 
kombination av en arbetshämmande incitamentsstruktur i kombination med 
strukturen på arbetsmarknaden i de nordiska länderna. Författarna menar att en 
faktor som är gemensam för de nordiska länderna är den väl utbyggda 
föräldraförsäkringen som bidrar till att försvaga individernas anknytning till 
arbetsmarknaden. Föräldraförsäkringen i kombination med arbetsgivarnas höga 
språk- och kvalifikationskrav är faktorer som försvårar arbetsmarknadsetableringen 
för nyanlända och särskilt för nyanlända kvinnor. Dessutom nämns det faktum att 
det i de nordiska länderna är ovanligt med etableringsinsatser som är specifikt 
inriktade på kvinnor. Kvinnor är, enligt författarna, tydligt underrepresenterade i 
arbetsmarknadsinriktade åtgärder i både Sverige och Norge samtidigt som denna typ 
av insatser verkar vara de mest effektivaste vägarna till arbete för både kvinnor och 
män (Nordiska Ministerrådet, 2018). 

5 Utvärderingar av Arbetsförmedlingens 
verksamhet 

För att på ett effektivt sätt arbeta för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt är 
det avgörande att rätt individ får rätt insats i rätt tid. Ett sätt att försäkra sig om att så 
är fallet är att bedriva en evidensbaserad verksamhet. För Arbetsförmedlingens del 
innebär det att insatser och program utvärderas med hjälp av vetenskapliga metoder, 
till exempel i form av effektutvärderingar.  

Det är en svår uppgift att empiriskt mäta effekten av Arbetsförmedlingens påverkan 
på arbetsmarknadens funktionssätt. En grundläggande orsak är att det saknas en 
kontrafaktisk jämförelse, det vill säga det är svårt att mäta hur utfallet skulle ha blivit 
om Arbetsförmedlingen inte hade funnits. Det är dock möjligt att närma sig ett svar 
på frågan om Arbetsförmedlingens verksamhet bidrar till att påverka utvecklingen 
genom att studera olika utvärderingar av insatser och arbetssätt. Ytterligare en 
komplicerande faktor är att arbetsmarknadspolitiken och förutsättningarna för 
densamma kan ändras snabbt. Effektutvärderingar av arbetsmarknadspolitiska 
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insatser kräver ofta en förhållandevis lång uppföljningsperiod. Detta innebär att data 
som används ibland avser perioder då fokus i arbetsmarknadspolitiken varit ett annat 
än dagens.  

I detta kapitel redovisas resultaten från Arbetsförmedlingens effektutvärderingar av 
praktik, arbetsmarknadsutbildning samt stöd till start av näringsverksamhet. Efter 
det följer en genomgång av de utvärderingar av Arbetsförmedlingens insatser och 
program som IFAU och Riksrevisionen gjort under 2017 (Riksrevisionens granskning 
av Arbetsförmedlingens matchningsfunktion redovisas i avsnitt 2.3 samt i bilaga 1).  

5.1 Arbetsförmedlingens utvärderingar av 
arbetsmarknadspolitiska program 

I utvärderingarna inkluderas personer som inte tidigare deltagit i program för att 
kunna separera effekten av att delta i det aktuella programmet från deltagande i 
andra program.46, 47 Detta innebär att resultaten inte är representativa för samtliga 
deltagare i Arbetsförmedlingens program. Vikström (2015) studerar deltagande i 
sekvenser av program mellan 1999 och 2006 och drar slutsatsen att effekten för 
första- och andragångsdeltagare är mycket olika. Ett första deltagande i arbetspraktik 
respektive arbetsmarknadsutbildning ledde till kortare tid i arbetslöshet. Ytterligare 
arbetspraktik respektive arbetsmarknadsutbildning ledde dock till längre tid i 
arbetslöshet. Detta resultat tyder på att de effekter Arbetsförmedlingen redovisar 
årligen skulle vara lägre om även andragångsdeltagare i program inkluderades. Ett 
undantag enligt Vikström är deltagande i arbetspraktik relativt snart efter en 
arbetsmarknadsutbildning som kan leda till kortare tid i arbetslöshet. 
Arbetsmarknadsutbildning följt av praktik gör att den arbetssökande skaffar sig 
erfarenhet inom yrket direkt efter utbildningen vilket kan leda till en snabbare 
etablering på arbetsmarknaden.  

För en närmare beskrivning av programmens innehåll samt deltagarna i programmen 
hänvisas till Arbetsförmedlingens årliga rapport om arbetsmarknadspolitiska 
program (Arbetsförmedlingen, 2018a). 

Eftersom effekterna mäts ett år efter programstart finns nu resultat för deltagare som 
påbörjade praktik, arbetsmarknadsutbildning samt stöd till start av 
näringsverksamhet under 2016.  

5.1.1 Arbetsförmedlingens utvärdering – praktik 
Arbetsförmedlingens praktikprogram består av arbetspraktik och 
yrkeskompetensbedömning. Yrkeskompetensbedömning syftar till att ge arbetsgivare 
möjlighet att prova ny arbetskraft och samtidigt bedöma den arbetssökandes 
kompetens och utbildning i upp till tre veckor. Arbetspraktik syftar till att ge den 
arbetssökande yrkesorientering eller praktisk erfarenhet av ett yrke för att kunna 
behålla och stärka sin yrkeskompetens. Arbetssökande kan få arbetspraktik i upp till 
sex månader.  

I figur 5:1 visas effekten av arbetspraktik som skillnaden mellan deltagargrupp och 
jämförelsegrupp i andelen som har arbete ett år efter programstart. Det är viktigt att 

                                                           
46 Se Gartell m.fl. (2013) för en utförlig beskrivning av hur effekterna av programmen har beräknats.  
47 Restriktionen innebär att deltagande i program inom garantierna inte ingår i Arbetsförmedlingens årliga 
utvärderingar. 
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komma ihåg att endast personer som inte tidigare deltagit i program inkluderas i 
utvärderingen för att kunna separera effekten av att delta i det aktuella programmet 
från deltagande i andra program. 

Figuren visar att andelen som fått ett subventionerat eller osubventionerat arbete 
eller ett nystartsjobb under hela perioden varit högre bland de som deltagit i 
arbetspraktik än bland de personer som ingick i jämförelsegruppen. Under 2016 var 
skillnaden knappt 14 procentenheter.   

För osubventionerat arbete var de skattade effekterna av arbetspraktik små i början 
av 2000-talet. Därefter ökade effekterna under en rad år fram till 2007. För 
arbetssökande som påbörjade arbetspraktik 2007 och 2008 uppgick de skattade 
effekterna till omkring sex, sju procentenheter. Det betyder att sex, sju 
procentenheter fler av de som deltagit i arbetspraktik fick ett osubventionerat arbete 
jämfört med de som inte deltagit i arbetspraktik. Att arbetspraktik har uppvisat små 
men positiva effekter stämmer väl överens med resultaten från tidigare studier.48 
Under perioden 2009−2015 har andelen som fått ett osubventionerat arbete ett år 
efter programstart varit något lägre för de som deltagit i arbetspraktik jämfört med 
de som inte deltagit i arbetspraktik. Utvecklingen tycks dock vänt uppåt för 
deltagandet under 2015 och 2016.  

Figur 5:1 Effekter av arbetspraktik. Skillnad mellan programdeltagare och jämförelsegrupp i andel 
som har arbete (procentenheter).  

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
Sammanfattningsvis har praktikdeltagarna fått framför allt nystartsjobb men även 
andra subventionerade arbeten i större utsträckning än de personer som inte deltagit 
i arbetspraktik. Att praktikdeltagarna fått subventionerade anställningar i större 
utsträckning än jämförelsegruppen behöver inte betyda att det var praktiken i sig 
som ledde till en anställning. Anställningen kan vara ett resultat av utökade 
förmedlingsinsatser från Arbetsförmedlingens sida. Eftersom arbetspraktik sker på 
en arbetsplats har Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att informera både 

                                                           
48 Se Riksrevisionen (2010) för en genomgång av tidigare svenska och internationella studier och Forslund m.fl. 
(2013). 
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arbetsgivaren och den arbetssökande om möjligheterna till subventionerade 
anställningar när arbetspraktiken upphör.  

I oktober 2015 lanserade regeringen 100-klubben, en uppmaning till arbetsgivare att 
genom olika insatser från Arbetsförmedlingen ge nyanlända personer praktik eller 
anställning med anställningsstöd. De arbetsgivare som åtar sig att erbjuda plats för 
minst 100 nyanlända personer inom tre år ingår i 100-klubben.  

Med start i april 2016 fick myndigheterna i uppdrag av regeringen att ta emot 
praktikanter från målgrupperna arbetssökande personer med funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga, samt nyanlända arbetssökande. Praktiken ska 
ske inom ramen för Arbetsförmedlingens ordinarie arbete med att hänvisa till 
programmet arbetspraktik. Målet är att arbetssökande med funktionsnedsättning ska 
få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras 
möjligheter till ett framtida arbete. Vidare är målet att nyanlända ska få utveckla 
kunskaper i svenska språket, få ett ökat nätverk och kunskap om arbete på statliga 
myndigheter. Regeringsuppdraget ska ses mot bakgrund av den tidigare satsningen 
på praktik. Mellan år 2013 och 2015 praktiserade cirka 500 arbetssökande med 
funktionsnedsättning på 37 olika myndigheter. Regeringen bedömde att det fanns 
utrymme för fler myndigheter att erbjuda arbetssökande arbetspraktik.  

5.1.2 Arbetsförmedlingens utvärdering – arbetsmarknadsutbildning 
Arbetsmarknadsutbildning är en yrkesinriktad utbildning som syftar till att öka de 
arbetssökandes möjligheter att få ett arbete samt att underlätta för arbetsgivarna att 
få arbetskraft med lämplig kompetens. Utbildningen varar normalt som längst sex 
månader, men undantag får göras om det krävs för att individen ska uppnå syftet 
med utbildningen. Under de senaste åren har utbildningar inom transport, 
hantverksarbete inom tillverkning, kundservice, kontor/lager samt vård och omsorg 
varit vanligast. För en närmare beskrivning av stödet och deltagarna hänvisas till 
årsrapporterna för arbetsmarknadspolitiska program (Arbetsförmedlingen, 2018a).  

Under 2017 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att redovisa bättre 
resultat i övergången till arbete efter avslutad arbetsmarknadsutbildning. För att öka 
effekten av programmet är det viktigt att anpassa utbildningarna till arbetsgivarnas 
behov och att endast de arbetssökande som kan bli mer anställningsbara efter 
genomförd utbildning får delta. Arbetsförmedlingen har med utgångspunkt i det nya 
uppdraget tagit fram en strategi för matchning till jobb genom utbildning 
(Arbetsförmedlingen, 2017d). 

I figur 5:2 visas effekterna av arbetsmarknadsutbildning för utbildningar påbörjade 
till och med 2016. Under de två senaste åren har effekterna för deltagarna vänt uppåt 
och visar nu tydligt positiva resultat för deltagarna. Det innebär att det är en större 
andel av deltagarna som fått ett arbete (subventionerat och/eller osubventionerat 
inklusive nystartsjobb) än de personer som ingick i jämförelsegruppen. Skillnaderna i 
resultat mellan subventionerade och osubventionerade arbeten har under de senaste 
åren varit mycket små.  

Under 2016 var skillnaden mellan grupperna drygt sex procentenheter för samtliga 
utfallsvariabler. Det är viktigt att komma ihåg att endast personer som inte tidigare 
deltagit i program inkluderas i utvärderingen för att kunna separera effekten av att 
delta i det aktuella programmet från deltagande i andra program. 
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Figur 5:2: Effekter av arbetsmarknadsutbildning. Skillnad mellan programdeltagare och 
jämförelsegrupp i andel som har arbete (procentenheter). 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
Det finns flera tänkbara anledningar till det senaste årets mer positiva utveckling. 
Tidigare fanns en strikt begränsning i meningen att endast personer som bedömdes 
står långt från arbetsmarknaden skulle få anvisas till Arbetsförmedlingens olika 
program, inklusive arbetsmarknadsutbildning. Sedan hösten 2014 finns även 
möjlighet att anvisa personer som står närmare arbetsmarknaden till 
arbetsmarknadsutbildning, vilket ytterligare kan ha bidragit till en förändrad 
sökandesammansättning och den positiva utvecklingen för deltagare som börjat 
arbetsmarknadsutbildning efter 2015. Ytterligare en anledning kan vara det faktum 
att Arbetsförmedlingen tidigare haft ett uppdrag att särskilt bereda plats för personer 
inom etableringsuppdraget inom arbetsmarknadsutbildningen vilket innebar att 
personer som inte var tillräckligt förberedda för att tillgodogöra sig utbildningen 
deltog. Genom att studera deltagarsammansättningen 2014 och 2015 så framkommer 
att något färre personer med högst förgymnasial utbildning anvisats till 
arbetsmarknadsutbildning, detta gäller även personer som har icke-nordisk 
bakgrund (vilket i regel innebär personer med utomeuropeisk bakgrund), samt 
personer med funktionsnedsättning.  

5.1.3 Arbetsförmedlingens utvärdering – starta eget 
Stöd till start av näringsverksamhet innebär att arbetssökande som startar ett företag 
får aktivitetsstöd, vanligtvis under högst sex månader.49 Stödet lämnas endast till de 
som bedöms ha en lönsam affärsidé och förmåga att driva ett företag. Deltagarna 
utgör därmed en starkt selekterad grupp. Fler män än kvinnor får stöd och 
utbildningsnivån bland de sökande som får stöd till start av näringsverksamhet är 
hög. Personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd till start av 
näringsverksamhet. För en närmare beskrivning av stödet och deltagarna hänvisas 
till årsrapporterna för arbetsmarknadspolitiska program (Arbetsförmedlingen, 
2018a).  

                                                           
49 Aktivitetsstödet motsvarar arbetslöshetsersättningen, dock minst 365 kronor per dag för heltid, och ges till 
den som är arbetslös eller som riskerarar att bli arbetslös. Personen måste ha fyllt 18 år. 
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Sysselsättningseffekten av programmet är störst för osubventionerade arbeten och 
något lägre när även subventionerade anställningar inkluderas, se figur 5:3. Detta är 
på grund av att subventionerande anställningar inte kan ges till personer som driver 
eget företag. Det är viktigt att komma ihåg att endast personer som inte tidigare 
deltagit i program inkluderas i utvärderingen för att kunna separera effekten av att 
delta i det aktuella programmet från deltagande i andra program. 

Figur 5:3 Effekter av start av näringsverksamhet. Skillnad mellan programdeltagare och 
jämförelsegrupp i andel som har arbete (procentenheter). 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
Under de senaste åren har effekterna för osubventionerade arbeten uppgått till 
ungefär 40 procentenheter, en viss minskning har skett under 2015 och 2016 men 
effekten är fortfarande på en hög nivå. En så stor skillnad mellan deltagare och 
jämförelsegrupp är i linje med tidigare forskning.50  

5.2 Övriga utvärderingar av Arbetsförmedlingens verksamhet 

Under 2017 publicerades en rad utvärderingar av Arbetsförmedlingens verksamhet 
av Riksrevisionen och IFAU. De områden som utvärderades var förberedande och 
orienterande utbildning, arbetsmarknadsutbildning samt matchningen på 
arbetsmarknaden (resultaten från denna rapport beskrevs i kapitel 2).  

5.2.1 Effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande 
utbildning  

Målgruppen för förberedande eller orienterande utbildning (FUB) är arbetssökande 
som behöver en stödinsats innan de påbörjar en arbetsmarknadsutbildning eller ett 
annat arbetsmarknadspolitiskt program alternativt reguljär utbildning. Insatsen 
omfattar bland annat nivåtester inför arbetsmarknadsutbildning, studie- och 
yrkesorientering samt yrkessvenska. För en utförligare redovisning av antal deltagare 
och insatsen innehåll hänvisas till Arbetsförmedlingens årliga rapport om 
arbetsmarknadspolitiska program (Arbetsförmedlingen, 2018a).  

                                                           
50 Forslund m.fl. (2011). 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Arbete utan stöd

Arbete utan stöd samt nystartsjobb

Arbete med och utan stöd samt nystartsjobb



46 
 

Både Utredningen om en flexiblare Arbetsmarknadsutbildning (SOU 2007:112) och 
Riksrevisionen (2016) har tidigare konstaterat att insatsen förberedande eller 
orienterande utbildning inte utvärderats i tillräckligt stor utsträckning.  

I Riksrevisionens granskning (Riksrevisionen 2017b) är utgångspunkten deltagare i 
förberedande eller orienterande utbildning under perioden 2006-2011.  Resultaten 
jämförs med dem som under samma period var öppet arbetslösa eller deltog i 
programmet arbetspraktik.51 Utöver effekterna på löneinkomster studerar 
Riksrevisionen insatsens ekonomiska effektivitet.  

Utvärderingen omfattar individer där FUB är första programmet i 
inskrivningsperioden och resultaten följs upp efter två och fyra år. Granskningen 
visar bland annat att arbetssökande som deltar i insatsen får lägre framtida 
arbetsinkomster jämfört med andra arbetssökande. För dem med högst en 
förgymnasial utbildning eller dem som är utomeuropeiskt födda är effekten dock 
positiv. Resultaten visar även att det finns skillnader mellan olika delar av FUB.  

Riksrevisionen drar slutsatsen att FUB inte är en effektiv insats och att effekten av 
FUB behöver förbättras för att skatteintäkterna från ökade arbetsinkomster ska 
överstiga kostnaderna. Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen att vara 
mer restriktiv i anvisningen till FUB.  

I svaret på rapporten lyfter Arbetsförmedlingen upp att det är viktigt att FUB ses som 
en del i en kedja av insatser då insatsens syfte inte är att deltagarna ska gå ut i arbete. 
En svårighet med att utvärdera FUB är att innehållet i insatsen ändrats över tid vilket 
även gäller att myndighetens mål med insatsen. Tidigare har ett av målen med 
insatsen varit att aktivera arbetssökande medan målet idag är mer inriktat på 
förberedelser inför deltagande i andra arbetsmarknadspolitiska program. 
Arbetsförmedlingen delar Riksrevisionens bild av att myndigheten behöver skapa 
bättre förutsättningar för att utvärdera olika inriktningar av FUB samt att bidra till 
att öka kunskapen om effekter av kedjor av insatser. 

5.2.2 Regionala skillnader i arbetsmarknadsutbildning 

Arbetsmarknadsutbildning (AUB) är en yrkesinriktad utbildning som syftar till att 
stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete samt att underlätta för 
arbetsgivare att få arbetskraft med den kompetens som efterfrågas. Syftet med AUB 
är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden samt att motverka brist på 
arbetskraft genom att erbjuda arbetslösa utbildning i bristyrken. För en utförligare 
redovisning av antal deltagare och insatsen innehåll hänvisas till Arbetsförmedlingen 
2018a.  

Syftet med Riksrevisionens granskning (Riksrevisionen, 2017c) är att studera om 
AUB ger likvärdiga effekter i hela landet. Granskningen bygger på data för perioden 
2006 till 2011 och den regionala indelningen bygger på Arbetsförmedlingens tio 
marknadsområden.52    

                                                           
51 Deltagare i Etableringsuppdraget ingick inte i granskningen. Under 2018 planerar Riksrevisionen en särskild 
granskning av förberedande utbildning för deltagare i Etableringsuppdraget. 
52 Under den tid som studeras delade Arbetsförmedlingen in Sverige i tio olika geografiska marknadsområden: 
Stockholm Gotland, norra Mälardalen, södra Mälardalen Östergötland, Göteborg Halland, nordvästra Götaland, 
västra Svealand, Skåne, Småland Blekinge, södra Norrland samt norra Norrland. 
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Utvärderingen omfattar individer där AUB är den första insatsen i 
arbetslöshetsperioden och resultaten följs upp två år efter deltagandet. Jämförelser 
görs med en grupp som är öppet arbetslösa under samma period. Resultaten visar att 
effekten av AUB har minskat över tid. Analysen av de regionala skillnaderna visar att 
effekterna genomgående varit högst i Norra Mälardalens marknadsområde. Lägst har 
effekterna varit i Norra Norrland. I övriga marknadsområden visar AUB mycket lika 
resultat. Resultaten omfattar både en period innan och efter att Arbetsförmedlingen 
centraliserade upphandlingen av AUB. Riksrevisionen drar därmed slutsatsen att 
centraliseringen inte tycks ha lett till någon ökad spridning i effekter mellan de olika 
marknadsområdena. 

Arbetsförmedlingen lyfter i sitt svar på rapporten bland annat upp vikten av att 
utvärdera kedjor av insatser där AUB ofta följer en förberedande insats eller 
utbildning. Riksrevisionen rekommenderar i rapporten Arbetsförmedlingen att 
inkludera ett regionalt perspektiv i kommande utvärderingar av 
arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförmedlingen håller med om att det är 
viktigt att det inte uppstår regionala skillnader i effekterna av 
arbetsmarknadspolitiska program och kommer att följa utvecklingen av regionala 
skillnader i den ordinarie uppföljningsverksamheten.  

5.2.3 Långsiktiga effekter av arbetsmarknadsutbildning  

Även IFAU har under 2017 utvärderat effekterna i arbetsmarknadsutbildning (AUB) 
(Vikström och van den Berg 2017). I rapporten studeras både de kort- och långsiktiga 
effekter av AUB under perioden 1996-2010. Fokus är på den första 
utbildningsperioden i en arbetslöshetsperiod, här inkluderas både fall där AUB är det 
första programmet i arbetslöshetsperioden och fall där AUB följer efter ett annat 
program. En känslighetsanalys visar att de båda fallen ger liknande resultat.  

Huvudresultatet är att arbetsmarknadsutbildning leder till högre inkomster som 
kvarstår under en lång tid. Den positiva effekten uppstår tre år efter avslutad 
utbildning. Effekternas storlek har varierat över tid, de var som störst 2005-2006 och 
har därefter minskat.  

Författarna menar att de negativa resultat som uppstår under programåret kan 
förklaras av att deltagarna då var inlåsta i sitt program och därmed arbetade i mindre 
utsträckning än jämförelsegruppen. Författarna drar slutsatsen att 
arbetsmarknadsutbildning innebär en permanent förbättrad ställning på 
arbetsmarknaden.  

Effekterna skiljer sig något mellan kvinnor och män, i genomsnitt finner författarna 
mer positiva effekter för män än för kvinnor, detta gäller både på kort och lång sikt. 
En orsak är enligt författarna att kvinnor och män deltar i olika typer av 
arbetsmarknadsutbildningar.  

De positiva effekterna av deltagande i arbetsmarknadsutbildning uppstår oavsett om 
utfallsmåttet är arbetsinkomst, sysselsättningsstatus eller försörjningsstöd. 
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6 Den framtida arbetsmarknaden 

Under de kommande åren finns en rad olika utmaningar kopplade till 
arbetsmarknaden som arbetsmarknadspolitiken behöver hantera. Inte minst kommer 
digitaliseringen att påverka arbetsmarknad, yrken och sysselsättning. Utvecklingen 
av ny digital teknik kommer att förändra både sammansättningen av yrken på 
arbetsmarknaden och innehållet i yrken. Här följer en sammanställning av aktuell 
forskningslitteratur om den framtida arbetsmarknaden och dess utmaningar.  

6.1.1 Automatisering, polarisering och massarbetslöshet – vad säger 
forskningen? 

Sysselsättningens struktur och sammansättning förändras ständigt. En avgörande 
fråga idag är hur arbetsmarknaden förändras till följd av den snabba utvecklingen av 
avancerad datorteknik och framväxten av artificiell intelligens (AI).53 Tekniken 
påverkar efterfrågan på arbetskraft genom att fungera både som substitut och som 
komplement i olika arbetsuppgifter. Ny teknologi stimulerar även framväxten av nya 
sätt att organisera arbetsmarknaden. Ett exempel på detta är den så kallade gig-
ekonomin, som både erbjuder stora möjligheter, i form av effektivare matchning 
mellan arbetstagare och uppdragsgivare, och stora utmaningar när traditionella 
institutioner på arbetsmarknaden riskerar att sättas ur spel (se diskussion nedan).  

Den nationalekonomiska forskningen visar att den ökade datoriseringen på 
arbetsmarknaden under 80- och 90-talet främst ledde till ökad efterfrågan på 
kvalificerad arbetskraft.54 Detta förklaras av att datorer under denna tid framför allt 
utgjorde ett komplement till arbetskraft med högre utbildning. Den ökade efterfrågan 
på högutbildade ledde i sin tur till en ökad lönespridning (där lönerna ökade mest för 
personer högt upp i lönefördelningen). 

Senare forskning har visat att den fortsatta tekniska utvecklingen, under 90-talet och 
fram till idag, lett till polarisering av arbetsmarknaden. I takt med att datortekniken 
blivit mer avancerad har den tagit över arbetsuppgifter som tidigare utförts av 
människor. Hittills har datorerna ersatt mänsklig arbetskraft för arbetsuppgifter som 
präglats av rutin. Eftersom de flesta rutinarbeten återfinns i mitten av 
lönefördelningen (som exempel kan nämnas vissa typer av administrativa uppgifter) 
är det framför allt här efterfrågan på mänsklig arbetskraft minskat. Resultatet är en 
arbetsmarknad med minskad sysselsättning i mitten av lönefördelningen, relativt de 
två yttre polerna (långt ner och högt upp i lönefördelningen). 

Anledningen till att yrken längst ner i lönefördelningen (till exempel inom 
servicesektorn), har varit relativt opåverkade är att de kräver förmågor som är svåra 
att automatisera, såsom social interaktion, anpassningsförmåga och flexibilitet (se 
Autor och Dorn, 2013).55  

Under senare år har fokus inom forskningen flyttats från att beskriva historiska 
skeenden till att försöka förutsäga hur den tekniska utvecklingen kommer att påverka 
efterfrågan och löner på en framtida arbetsmarknad. Här går forskningen isär om 
den framtida utvecklingen. De som tror på en mer positiv bild av den framtida 

                                                           
53 Detta avsnitt bygger på en rapport från Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen 2018g) 
54 Den hypotes som förs fram gavs namnet Skill-Biased Technical Change (SBTC). 
55 Arbetsuppgifter har automatiserats bland exempelvis rutin manuella industrijobb som också finns i den här änden av 
inkomstfördelningen. 
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arbetsmarknaden lyfter ofta fram det faktum att teknisk utveckling hittills alltid 
inneburit nya möjligheter för människan att lösa nya uppgifter, vilket i sin tur skapat 
efterfrågan och därmed sysselsättning (se t.ex. Autor, 2015, Acemoglu och Restrepo 
2018). Samtidigt finns de som spår en minskad sysselsättning. En mycket 
uppmärksammad studie på amerikanska data beräknar att nästan hälften av de jobb 
som finns idag kan komma att försvinna inom 10-20 år (Frey och Osborne, 2017). 
Liknande beräkningar har gjorts för Sverige (Fölster, 2014).  

Den tekniska utvecklingen har, under senare år, möjliggjort för framväxten av den så 
kallade gig-ekonomin. Kärnan i gig-ekonomin är en digital plattform som underlättar 
för uppdragstagare och uppdragsgivare att mötas.56 Gig-ekonomin innebär att nya 
marknader skapas, befintliga expanderar eller helt enkelt förändras.57 Ett viktigt 
kännetecken för gig-jobb är att individer är uppdragstagare snarare än arbetstagare. I 
gig-ekonomin finns arbeten som kan ses som ”bra” och ”dåliga”. ”Bra” gig-jobb 
kännetecknas av att uppdragstagarna har stort inflytande över det arbete hen utför 
samtidigt som arbetet utförs till en rimlig ersättning, några exempel är frilansande 
journalister eller programmerare (se t.ex. Kalleberg och Dunn, 2016). Även valfrihet 
är ett viktigt villkor; för exempelvis studenter och pensionärer kan gig-jobb vara ett 
välkommet, flexibelt komplement till befintliga aktiviteter och inkomster. ”Dåliga” 
gig-jobb är jobb som individer kan tvingas ta på grund av brist på alternativ, och ofta 
till låg ersättning, (se Kalleberg och Dunn, 2016). Vissa menar att gig inneburit att de 
traditionella institutionerna på arbetsmarknaden satts ur spel och att risken som 
tidigare delats mellan arbetsgivare och arbetstagare i stor utsträckning överförts till 
arbetstagaren i takt med att arbetsgivarna inte längre behöver ta det ansvar som 
följer med en traditionell anställning (se till exempel Aloisi, 2016 och Friedman, 
2014). 

Det skulle kunna vara så att dessa jobb utgör ett första steg in på arbetsmarknaden 
för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, och att det kan leda 
till en tryggare anställning i ett senare skede. Det är dock viktigt att poängtera att 
eftersom det saknas forskning på ämnet är det fortfarande en öppen fråga huruvida 
enkla gig-jobb leder till bättre och mer välbetalda jobb senare. 

6.1.2 Utmaningar på den framtida arbetsmarknaden 

Forskningen tycks överens om att den framtida utvecklingen – vilken till exempel 
innefattar mer kraftfull AI och mer omfattande digitalisering och automatisering – 
innebär att personer med kort utbildning löper större risk att förlora jobbet än de 
med längre utbildning. Detta innebär särskilda utmaningar för lagstiftare och för 
Arbetsförmedlingen eftersom det redan idag finns stora skillnader på 
arbetsmarknaden i fråga om sysselsättning som delvis förklaras av skillnader i 
utbildningsnivå.  

En väg som föreslås av forskningen är att möta utmaningarna som följer av snabb 
teknisk utveckling genom att modernisera och reformera utbildningssystemen (se 

                                                           
56 Det råder en hel del oenighet om hur gig-ekonomin faktiskt ska definieras, men gemensamt för alla definitioner att det 
finns en digital plattform. 
57 Arbetsförmedlingen (2018g) identifierar tre typer av gig-förhållanden: 1) Jobb och yrken vars form och villkor inte 
förändras på grund av den digitala plattformen men där sammanföringen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare helt 
enkelt blir effektivare (t.ex. frilansande journalister; 2) Jobb som inte existerat tidigare men som uppkommer tack vare att 
sammanföringskostnaderna blivit så pass låga att det blir lönt att efterfråga tjänsten (t.ex. matbud som Foodora och Uber 
Eats), och; 3) Jobb och yrken som är desamma innan och efter den digitala plattformen men där plattformen helt förändrar 
tryggheterna och villkoren för yrkesutövandet (t.ex. taxibranschen och Uber). 
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t.ex. Arntz m.fl., 2016; Autor, 2015 och Eichhorst, 2017). Utbildning av hög kvalitet 
skapar förutsättningar att använda den nya tekniken. Forskare föreslår investeringar 
som möjliggör för människor att kontinuerligt och genom hela arbetslivet investera i 
sitt humankapital. Även olika typer av arbetsmarknadsutbildning kan ha en viktig roll 
i framtiden. Ny forskning visar att de på längre sikt har betydande positiva effekter, 
tvärtemot den kritik som ofta förs fram om dessa utbildningar (Vikström och van den 
Berg, 2017). 

Gig-ekonomin kan skapa nya förutsättningar för ökad sysselsättning, detta gäller 
dock främst unga och välutbildade. En fråga som är betydelsefull för utvecklingen på 
arbetsmarknaden är hur det genom gig-ekonomin kan skapas jobb för personer med 
kort utbildning utan att skapa ”dåliga” jobb. Exempelvis är reglerna för a-kassa inte 
anpassade för de nya förhållandena. Det blir viktigt att aktörer gemensamt kommer 
fram till vilka institutioner som även i fortsättningen är viktiga att bevara. Ett konkret 
exempel som Essemyr (2017) förespråkar är att inkomst istället för arbetstid ligger 
till grund för ersättningsnivåer (då det kan vara svårt för gig-arbetare att samla in 
arbetsintyg).  

Det är rimligt att tänka sig att nya möjligheter till egen försörjning kan uppstå för 
grupper som står längre ifrån arbetsmarknaden. Det är dock en öppen fråga huruvida 
enkla gig-jobb skulle leda till bättre och mer välbetalda jobb senare då det inte finns 
någon forskning på ämnet. En annan möjlighet har att göra med höjd pensionsålder. 
En mycket viktig fråga som behöver hanteras i framtiden är hur högre pensionsålder 
ska kunna åstadkommas när automatiseringen samtidigt tycks leda till att personer 
med relativt lägre humankapital har svårare att behålla sina jobb. Sannolikt har 
äldre, generellt sett, kunskaper som i mindre grad är anpassade till framtida behov. 
Hammarstedt och Aldén (2017) pekar möjligen mot en typ av lösning, att se till att 
stimulera och ge möjligheter till egenföretagande hos äldre. Här skulle gig-ekonomin 
kunna spela en viktig roll, eftersom de nya plattformarna ger ökade möjligheter till 
egenföretagande på visstid, således skulle inkomster från egenföretagande kunna 
kombineras med inkomster från pension. 

Den sammanfattande slutsatsen är att de utmaningar som kommer med tekniska 
framsteg bara kan hanteras genom aktiva beslut. Forskningen är helt överens om att 
vad som krävs är beslut som skapar möjligheter till snabba anpassningar. 
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Bilaga 1 Matchning  

En nyanställning är resultatet av en sök- och rekryteringsprocess som handlar om att 

matcha lämpliga arbetssökande med de lediga platser som finns tillgängliga. Antalet 

nyanställningar vid en viss tidpunkt påverkas dels av hur många 

rekryteringsprocesser som arbetsgivarna har påbörjat, dels i vilken utsträckning de 

arbetssökande har de kvalifikationer som motsvarar arbetsgivarnas krav och därmed 

hur lång tid det tar att tillsätta platserna (rekryteringstiden). Arbetsförmedlingens 

verksamhet syftar till att understödja och förbättra effektiviteten i matchningen 

genom att förbättra informationen på arbetsmarknaden genom att arbetsgivare får 

kännedom om vilka arbetssökande som tillgängliga och att arbetssökande har 

information om vilka arbeten det finns att söka. Ett ytterligare syfte är att genom 

utbildningsinsatser och/eller lönesubventioner anpassa de arbetssökandes 

kvalifikationer till arbetsgivarnas kvalifikationskrav på jobbet. 

 

Hur väl matchningen lyckas mäts i termer av utflödet till arbete, det vill säga hur 

många arbetssökande som lämnar Arbetsförmedlingen för ett arbete. Ju effektivare 

matchningen är desto fler personer av de arbetssökande kommer ut i arbete. Även om 

det inte är helt enkelt att mäta matchningseffektiviteten är det viktigt för 

Arbetsförmedlingen att få kunskap om hur den utvecklas eftersom detta ger en 

indikator bland flera på hur effektiv verksamheten är.  En omständighet som måste 

beaktas för att kunna mäta matchningseffektiviteten är att utflödet till arbete varierar 

beroende på yttre faktorer som ligger utanför Arbetsförmedlingens kontroll. För det 

första är arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft beroende av konjunkturen. Vid 

lågkonjunktur minskar efterfrågan på arbetskraft och nyanställningar och därmed 

utflödet till arbete. Vid en högkonjunktur gäller det omvända förhållandet med ett 

ökat utflöde till arbete.  

 

För det andra är utflödet beroende av kvalifikations- och utbildningsnivån hos de 

arbetssökande eftersom en högre utbildning gör det möjligt för individen att söka och 

matchas till flera möjliga arbeten.  Om däremot sökandesammansättningen är sådan 

att det är förhållandevis många arbetssökande som har en låg utbildningsnivå 

innebär detta en minskad genomsnittlig utbildningsnivå bland de arbetssökande. 

Därmed försämras förutsättningarna för matchningen till arbete vid en given nivå på 

matchningseffektiviteten.  Om utbildningsnivån för vissa grupper av arbetssökande 

dessutom är så låg att varken utbildningsinsatser kan genomföras inom överskådlig 

tid eller lönesubventioner är tillräckliga för att förmå arbetsgivare att anställa kan det 

uppkomma en situation med så kallad mis-match. Detta innebär att förutsättningar 

helt saknas för att matcha till arbete och behöver inte nödvändigtvis innebära att 



57 
 

matchningseffektiviteten generellt har försämrats utan att matchningsarbetet har 

försvårats.58  

 

Under ”normala” konjunkturvariationer och med en stabil sammansättning av 

kvalifikations-och utbildningsnivå bland de arbetssökande kommer utflödet till 

arbete att variera med konjunkturen och även matchningseffektiviteten kommer att 

vara tämligen stabil. Om däremot arbetsmarknaden drabbas av en kraftig 

konjunkturnedgång(-”chock”) som medför betydande neddragningar och 

uppsägningar av anställda kan detta på längre sikt få konsekvenser på 

matchningseffektiviteten.  Vid en kraftig konjunkturnedgång är det främst friställda 

och permitterade personer med relativt liten konkurrensförmåga – särskilt äldre 

arbetskraft med låg utbildning - som har svårt att få ett nytt arbete när konjunkturen 

sedan vänder uppåt. Konsekvensen blir att andelen arbetssökande med låg 

utbildningsnivå ökar. Ett exempel på en sådan kraftig konjunkturnedgång är den som 

följde i spåren av den globala finanskrisen hösten 2008.  

 

Andra mer specifika svenska exempel som negativt kan påverka den genomsnittliga 

utbildningsnivån bland de arbetssökande är de under flera årtionden successivt 

försämrade skolresultaten i grundskolan som medför att många ungdomar inte 

fullföljer gymnasieutbildningen. I förlängningen betyder detta att arbetsmarknaden 

får arbetssökande med otillräcklig utbildning som har begränsade möjligheter till att 

få ett arbete. Liknande konsekvenser riskerar även de senaste årens omfattande 

flyktingströmmar som kommit till Sverige att få när nya grupper av arbetssökande 

med en relativt genomsnittlig låg utbildningsnivå träder in på arbetsmarknaden.  

Sammantaget kan ovanstående iakttagelser medföra en ökad andel av arbetssökande 

med bakgrundskaraktäristiska som potentiellt ger en liten chans att få ett arbete. 

Detta kan därmed väsentligt förändra förutsättningarna för matchningen till arbete 

och observeras som en försämrad matchningseffektivitet.   

 

Hur finanskrisen och sökandesammansättningen har påverkat utvecklingen av 

matchningseffektiviteten är dock en empirisk fråga. Tidigare svenska och internationella 

                                                           
58 Under förutsättning att det råder perfekt information mellan arbetssökande och arbetsgivare är ett sätt att 
beskriva skillnaden mellan mis-match och matchning följande: Utgå från en tidslinje som visar hur länge det 
dröjer (eller sannolikheten) för att arbetsgivarnas kvalifikationskrav på jobbet kan matcha den arbetssökandes 
kvalifikationer till ett arbete. I fallet när kvalifikationskraven helt överensstämmer med kvalifikationerna 
kommer matchningen att ske omedelbart.  I andra fall gäller att ju närmare kvalifikationskraven och 
kvalifikationerna ligger varandra desto högre är sannolikheten för matchning till arbete och därmed kortare 
(rekryterings-)tid. I det extrema fallet när kvalifikationskraven inte alls överensstämmer med den 
arbetssökandes kvalifikationer är sannolikheten för matchning till arbete inom överskådlig tid lika med noll. 
Detta kan då beskrivas som en situation med mis-match eftersom förutsättningar saknas för att matcha till 
arbete. 
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empiriska studier indikerar att sådana faktorer är viktiga för 

matchningseffektivitetens utveckling.59 Den generella utgångspunkten i studier som 

använder makrodata för att analysera matchningseffektiviteten är att med statistiska 

metoder skatta en så kallad matchningsfunktion. Den antas kunna sammanfatta 

resultatet av alla de komplicerade sök- och rekryteringsprocesser som ligger bakom 

en nyanställning och som utmynnar i utflödet till arbete. Med hjälp av analysen är det 

möjligt att beakta för hur konjunkturvariationer och sammansättningen av de 

arbetssökandes kvalifikationer påverkar utflödet till arbete. Analysen ”rensar” alltså 

inflytandet av sådana faktorer på utflödet till arbete för att se hur just 

matchningseffektiviteten påverkar utflödet. 

Matchningsfunktioner kan formuleras på olika sätt och i den variant som 

Arbetsförmedlingen använder görs analysen i termer av ”jobbchanser”.60 Den 

statistiska modellen av matchningsfunktionen relaterar den genomsnittliga 

jobbchansen till antalet lediga platser i förhållande till att antalet arbetssökande – 

den så kallade tätheten - som beaktar konjunkturutvecklingens påverkan. Dessutom 

beaktar analysen för att sökandesammansättningen kan påverka jobbchansen genom 

att bland annat inkludera mått på ”utsatta grupper” (lågutbildade, äldre, 

funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga samt utrikes födda).  

 

För att få en uppfattning om hur finanskrisen och sökandesammansättningen har 

påverkat matchningen skattas därför en modell som jämför utvecklingen av (den 

genomsnittliga) jobbchansen under perioden fram till finanskrisen hösten 2008 med 

utvecklingen efter finanskrisen. Tanken är att först få fram ett beräknat värde på hur 

jobbchansen efter finanskrisen skulle ha blivit om tätheten - som fångar upp 

konjunkturen - och sökandesammansättningen skulle ha varit densamma som före 

finanskrisen. Detta beräknade värde för perioden efter finanskrisen jämförs sedan 

med jobbchansens faktiska värde. Om skillnaden eller avvikelsen mellan värdena – 

matchningsindikatorn - bedöms vara systematiskt varaktig tolkas detta som en 

förändring av matchningen. Är det faktiska värdet mindre än det beräknade värdet 

tolkas detta som en försämrad matchning jämfört med perioden innan finanskrisen.  

 

                                                           
59 Se t. ex. Barnichon och Figura (2013) för en studie av den amerikanska arbetsmarknaden och Håkansson 
(2014), Arbetsförmedlingen (2015c, 2016, 2017a) och Riksrevisionen (2017a) för studier på svenska data. 
60 Jobbchansen definieras som antal personer som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 
(målgruppen) och som har fått ett osubventionerat arbete (osubventionerat arbete och timanställningar, 
tillfälligt arbete etc) under varje månad i förhållande till beståndet (stocken) av samma målgrupp vid månadens 
början.  
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Figur 1: Avvikelsen mellan den faktiska och predikterade jobbchansen till osubventionerade 
arbeten 2003m11-2017m12. 

 
Not: Utfallet av den förväntade jobbchansen (nollinjen) är beräknad utifrån skattade 
koefficientvärden med täthet och sökandesammansättning som förklarande variabler och utifrån 
antagandet att variationen i dessa variabler är densamma efter finanskrisen som underperioden 
fram till finanskrisen september 2008. De streckade linjerna anger 95%-igt konfidensintervall. 

 

Figur 2: Avvikelse mellan den faktiska och predikterade jobbchansen till osubventionerade arbeten 
2003m11-2017m12. 

 
Not: Utfallet av den förväntade jobbchansen (nollinjen) är beräknad utifrån skattade 
koefficientvärden med täthet och sökandesammansättning som förklarande variabler och utifrån 
antagandet att variationen i dessa variabler är densamma efter år 2014 som under perioden till och 
med utgången av 2014. De streckade linjerna anger 95%-igt konfidensintervall. 

 

Figur 1 redovisar fram till och med 2017 utvecklingen av matchningsindikatorn som 

tar hänsyn till variationer i tätheten och i sökandesammansättningen, andelen 

arbetssökande som bland annat tillhör de utsatta grupperna på arbetsmarknaden. 

Som framgår indikerar matchningsindikatorn en försämrad matchning under 

perioden efter år 2013. Detta kan tolkas som att en förändrad 
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sökandesammansättning till följd av finanskrisen har bidragit till försämringen. Men 

som även framgår tycks det finnas en betydande tidseftersläpning innan 

finanskrisens konsekvenser för arbetsmarknaden får ett genomslag på 

sökandesammansättningen.  

 

En invändning mot att jämförelsen av utvecklingen under de senaste åren görs med 

utgångspunkt från utvecklingen fram till finanskrisen är att dagens arbetsmarknad 

inte riktigt är jämförbar med arbetsmarknaden under 1990-och 2000-talet. För att i 

någon mån bemöta denna invändning redovisar figur 2 resultatet av en liknande 

jämförelse men med ”brytpunkten” år 2014 i stället för finanskrisen i september 

2008. I detta fall jämförs alltså ett beräknat värde på hur jobbchansen efter år 2014 

skulle ha blivit om tätheten och sökandesammansättningen skulle ha varit densamma 

som före utgången av år 2014 med det faktiska värdet på jobbchansen. Som framgår 

indikerar denna matchningsindikator en försämrad matchning från och med 2014 

men att den är statistiskt säkerställd bara för år 2017. Skillnaden mellan 

observationerna i figur 1 och figur 2 förklaras förmodligen av att konsekvenserna av 

finanskrisen redan är beaktad för perioden fram till och med 2014 och att det är 

främst förändringar av sökandesammansättningen under åren 2015-2017 som har 

bidragit till matchningsförsämringen.  

 

En möjlig tolkning är att förändringarna i sökandesammansättning i sin tur är en 

konsekvens av en ökad mis-match på arbetsmarknaden.61  Som konstaterats har 

antalet arbetssökande som har en begränsad konkurrensförmåga att få ett arbete 

ökat. Detta är en konsekvens av att personer med ofullbordade gymnasiestudier söker 

sig till arbetsmarknaden och att de senare årens omfattande flyktingströmmar som 

har medfört att nya grupper av arbetssökande med låg utbildningsnivå har trätt in på 

arbetsmarknaden. Därmed ökar risken för en tilltagande mis-match på 

arbetsmarknaden som i förlängningen riskerar en ökning av arbetssökande som 

hamnar långt ifrån arbetsmarknaden. Den observerade matchningsförsämringen 

beror därför inte nödvändigtvis på en generellt försämrad matchningseffektivitet i 

Arbetsförmedlingens verksamhet. Med en och samma effektivitet i 

förmedlingsverksamheten innebär förekomsten av ett ökat inslag av mis-match att 

det tar längre tid för ett större antal personer med begränsad konkurrensförmåga på 

arbetsmarknaden att få ett arbete.    

 

                                                           
61 Se Gottfries och Stadin (2016) som använder en annan typ av matchningsfunktion för att närmare beskriva 
detta slag av matchningsproblematik på arbetsmarknaden.  
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Det finns dock anledning att tolka ovanstående resultat och slutsatser med 

försiktighet eftersom det empiriskt är svårt att med någon säkerhet fastställa olika 

faktorers kvantitativa betydelse för matchningseffektivitetens utveckling. 

Ovanstående observationer kan ge intrycket av att sökandesammansättningen skulle 

vara den enda förklaringen till utvecklingen av matchningseffektiviteten. Men olika 

val av statistiska modeller och data kan ge olika resultat och därmed riskerar 

betydelsen av olika faktorer för matchningen att bedömas olika. Detta framgår bland 

annat av Riksrevisionen (2017) som undersöker sökandesammansättningens 

betydelse för matchningseffektivitetens utveckling med en ny metod som tidigare inte 

har använts och som redovisar delvis andra resultat än Arbetsförmedlingen.62 

Jämfört med tidigare studier är den viktigaste skillnaden med Riksrevisionens metod 

är att den bygger på individdata för att analysera orsakerna till utvecklingen av 

matchningseffektiviteten efter finanskrisen. Metoden med individdata gör det även 

möjligt att med bättre precision kvantifiera betydelsen av sökandesammansättningen 

betydelse för matchningen än vad Arbetsförmedlingens metod som alltså bygger på 

makrodata kan göra.  

 

En av slutsatserna som Riksrevisionen drar är att förändringarna i 

sökandesammansättningen bara till cirka en tredjedel kan förklara den försämrade 

matchningen på arbetsmarknaden medan resterande tvåtredjedelar beror på andra 

orsaker. Mot den bakgrunden har Riksrevisionen kritiserat den metod som 

Arbetsförmedlingens använder. Enligt granskningsmyndigheten riskerar metoden att 

ge resultat som överskattar och leda till felaktiga slutsatser om 

sökandesammansättningens betydelse för matchningseffektiviteten. Kritiken är dock 

missvisande eftersom Arbetsförmedlingen inte i någon officiell publikation 

kvantitativt har preciserat storleken på betydelsen av sökandesammansättningen för 

matchningen. Arbetsförmedlingens matchningsmodell varken kan eller har heller 

som syfte att kvantifiera olika faktorers betydelse för matchningen utan 

matchningsindikatorn ska ses som en av flera indikatorer på 

matchningseffektivitetens utveckling. 

 
Sammantaget har analysen i detta avsnitt lyft fram betydelsen av 

sökandesammansättning och mis-match på arbetsmarknaden som möjliga 

förklaringar till utvecklingen av matchningseffektiviteten. Det finns givetvis flera 

andra tänkbara förklaringar till utvecklingen men som inte direkt har beaktats i 

analysen. Det gäller bland annat förändrade regler för arbetslöshetsersättningen och 

de förändringar av utformningen av arbetsmarknadspolitiken som följer under åren 

                                                           
62 Se Riksrevisionen (2017a). Zetterberg (2018) redovisar en jämförelse mellan de olika metoderna. 
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efter finanskrisen och som skulle kunna påverka matchningsutfallet63. På liknande 

sätt gäller att även omorganisationen av Arbetsförmedlingens från och med 2008 och 

förändringar i verksamhetens arbetssätt under samma period kan ha påverkat 

utfallet. Samtidigt är det givetvis förenat med betydande svårigheter att beakta alla 

sådana faktorer i en och samma analys av matchningseffektiviteten.  En fördjupad 

analys är som regel bara möjlig av en begränsad del av ett problemområde och valet 

av tankeram för analysen måste därför bestämmas av vilken aspekt av 

problemområdet som studeras. Arbetet med att analysera fler aspekter av vad som 

påverkar utfallet av matchningen får därför anstå till kommande rapporter. 

                                                           
63 För en genomgång av exempel på förändringar inom arbetsmarknadspolitiken som påverkat jobbchansen och 
därmed matchningen på arbetsmarknaden se Harkman (2014)  
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