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Sammanfattning

Arbetsförmedlingsinsatser utgör en grundläggande och viktig del i den aktiva
arbetsmarknadspolitiken. Denna rapport undersöker betydelsen av möten
mellan den arbetssökande och förmedlaren. Analysen bygger på danska data
för perioden 2001–2005 och omfattar arbetslösa som var berättigade till arbetslöshetsersättning. Resultaten pekar på stora positiva effekter av att möta sin förmedlare. Det finns en tendens till att effekten blir större med antalet möten som
den arbetssökande har deltagit i. Sannolikheten att den arbetssökande hittar ett
jobb stiger under veckan som mötet äger rum, och effekten förblir positiv (men
mindre) under de följande veckorna.
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1

Inledning 1

Sverige och de övriga skandinaviska länderna bedriver en omfattande aktiv
arbetsmarknadspolitik med målet att uppnå ett högt arbetskraftsdeltagande och
en hög sysselsättningsgrad. Arbetsmarknadspolitiken kan påverka de arbetssökandes möjligheter via flera kanaler. En är sök- och matchningshjälp för att
hitta ett lämpligt jobb så fort som möjligt. En annan är att kontrollera att individerna söker de arbeten som finns, och en tredje är insatser för att ge den
sökande de kvalifikationer eller erfarenheter som efterfrågas. Verksamheten
kan organiseras på en mängd olika sätt, t.ex. kan de direkta kontakterna mellan
sökande och förmedlare vara tätare eller glesare. Denna studie behandlar just
detta: hur viktiga är möten med arbetsförmedlaren för den sökandes sannolikhet att hitta ett arbete?
Mötena mellan förmedlare och arbetssökande kan tänkas ha flera olika
funktioner. Förmedlaren kan kartlägga den arbetslöses (brist på) kvalifikationer
och identifiera vilket program (om något) som kan väntas vara mest effektivt
för den arbetslöse. Förmedlaren kan också assistera den arbetssökande med att
förbättra jobbsökandeprocessen och ansökningarna. Dessutom kan möten användas till att upplysa den arbetssökande om vakanser och hur dessa lämpar sig
för den sökande. Slutligen ger obligatoriska möten med förmedlaren en möjlighet att testa om den arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande och
kontrollera att individen söker jobb, exempelvis genom att kräva att den arbetssökande kan dokumentera sitt jobbsökande. Om den arbetssökande inte tar del
av ett möte eller inte söker tillräckligt många jobb, kan (om systemets utformas
så) förmedlaren ålägga den arbetssökande sanktioner.
Även om dessa argument pekar på ett sannolikt positivt samband mellan
möten och chansen att komma i arbete, går det självklart att tänka sig det omvända, t.ex. att tätare möten gör att den arbetssökande tar mindre eget ansvar,
eller att mötena fokuserar på saker som inte har så stor betydelse. Ur ett resursanvändningsperspektiv är det också viktigt att se hur stora effekterna är, och
hur effekten av fler möten beror på hur täta kontakterna är i utgångsläget.
Denna rapport använder danska data för att undersöka hur kontakten mellan
den arbetslöse och förmedlaren påverkar sannolikheten att hitta jobb. Vi
fokuserar på hur sannolikheten förändras i takt med antalet veckor sedan
senaste möte. Är sannolikheten störst i själva veckan där mötet äger rum eller i
veckorna efter mötet? Dessutom undersöks hur sannolikheten för sysselsättning
varierar med antalet möten som de arbetssökande deltar i. Är de arbetssökandes
1
Rapporten är en populärversion av van den Berg, Kjaersgaard och Rosholm (2014). Vi hänvisar
till den publikationen för en fullständig redogörelse för data, metoder och resultat.
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chanser för att hitta ett jobb högre när de deltar i flera möten? Analysen baseras
på data över arbetssökande som är berättigade till arbetslöshetsersättning, och
som var arbetslösa någon gång under perioden från 2001 till 2005.
Pedersen m.fl. (2012) sammanfattar 37 studier om effekten av arbetssökandes deltagande i möten på den arbetssökandes sannolikhet att hitta jobb. Dessa
studier belyser olika mekanismer kopplade till möten och kontakter, t.ex. rådgivning, kontroll och sanktioner. I stort sett alla analyser finner att möten
mellan den arbetssökande och förmedlaren har en stor positiv effekt på sysselsättningen. Inga av dessa har dock undersökt om effekten av möten varierar på
kort respektive lång sikt, eller studerat effekten av efterföljande möten. Detta är
något som denna studie bidrar med.
Vår analys finner att möten mellan arbetssökande och förmedlare har en stor
och positiv effekt på sannolikheten att den arbetssökande blir sysselsatt. Sannolikheten stiger kraftigt i mötesveckan. Veckan efter faller sysselsättningssannolikheten, men till en högre nivå än innan mötet. Effekten är av samma storlek
oavsett vid vilken tidpunkt i arbetslöshetsperioden som det första mötet äger
rum. Det andra mötet som den arbetslösa deltar i har en större effekt på sysselsättningsgraden än det första, och det tredje och det fjärde mötet har i sin tur en
större effekt än det andra respektive det tredje mötet.
Nästa avsnitt redovisar de regler och villkor som gällde för möten med
arbetsförmedlare i Danmark under den aktuella perioden. Sedan beskrivs data
och den metod som används i analysen innan resultaten presenteras. Rapporten
avslutas med några sammanfattande kommentarer.

2

Regler och villkor för möten med arbetsförmedlare
i Danmark

Den danska arbetsmarknaden kännetecknas av låga kostnader för uppsägningar
och höga krav på rörlighet, kombinerat med höga ersättningsnivåer. Vissa studier menar att en konsekvens av de låga kostnader som är förknippade med anställning och avskedande av anställda, är att en fjärdedel av arbetsstyrkan byter
jobb varje år (Frederiksen och Westergaard-Nielsen 2007). De generösa inkomstersättningarna medför också ett behov av att arbetsmarknadspolitiken
inrättas på ett sådant sätt att de arbetslösa har tillräckliga incitament att söka
jobb. Det görs genom att utvärdera om den arbetslösa står till förfogande för
arbetsmarknaden och genom att ålägga sanktioner om det inte är fallet.
Möten mellan den arbetslösa och förmedlaren har i Danmark en stor betydelse för att upprätthålla funktionerna för den aktiva arbetsmarknadspolitiken.
Det är vid dessa möten som deltagande i aktivering och andra program
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beslutas, jobbsökandet dokumenteras, samt som sanktioner kan varslas och
åläggas. Det är också då förmedlaren kan assistera den arbetslöse med
jobbsökandet.
Det finns fem typer av möten som förmedlaren arrangerar för den arbetssökande: CV-möten, jobbplaneringsmöten, kontaktförloppsmöten, vägledningsmöten och förmedlingsmöten. Vid CV-möten upplyser den arbetslöse
förmedlaren om tidigare sysselsättning, utbildningsnivå och andra kvalifikationer. Förmedlaren hjälper vid behov den arbetslöse med att utarbeta ett CV
och att registrera olika uppgifter i systemet. Vid kontaktförloppsmöten behandlas den arbetslöses jobbsökande: strategin för att hitta jobb så fort som möjligt,
hjälp med jobbansökan och kontroll av den arbetslöses jobbsökandeprocess.
Vid jobbplaneringsmöten utarbetar förmedlaren tillsammans med den arbetslöse en jobbplan, som ska förbättra sysselsättningsmöjligheterna. En jobbplan
kan t.ex. innehålla planering av programdeltagande. Vägledningsmöten är just
vägledning kring utbildning och sysselsättningsmöjligheter. Vid jobbförmedlingsmöten informeras den arbetslöse om ett konkret reguljärt arbete och förmedlaren bedömer om den arbetslösa har de rätta kvalifikationerna till jobbet.
Om den arbetslöse bedöms vara kvalificerad för jobbet hänvisas han eller hon
genast till en jobbintervju med den potentielle framtida arbetsgivaren. Mötena
genomförs vanligen hos Arbetsförmedlingen men några möten genomförs
också via telefon vid tillfällen där det bedöms nödvändigt att klargöra specifika
villkor.
Tidpunkten för när i arbetslöshetsperioden mötena äger rum och själva antalet möten är bestämd i lag och varierar med typen av möte. Den arbetslöse
måste delta i ett CV-möte under den första arbetslöshetsmånaden; jmf Figur 1.
Det är inte lagbestämt när väglednings- och jobbförmedlingsmöten måste äga
rum, varför de kan ske under hela perioden, dock sker det oftast i samband med
det andra mötet. Den arbetslöse ska också delta i ett jobbplaneringsmöte innan
han/hon kan delta i ett aktiveringsprogram. Reglerna för antalet lagstadgade
möten ändrades år 2003. Före 2003 skulle arbetslösa delta i minst ett kontaktförloppsmöte efter mellan tre och sex månaders arbetslöshet. Efter 2003 intensifierades kontaktförloppsmötena. Den arbetslöse skulle då delta i minst ett
möte innan tre månaders arbetslöshet. Det följande kontaktförloppsmötet måste
äga rum inom tre månader efter det första mötet. Motsvarande regler gäller för
de följande mötena.
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Januari 2001–december 2002
1 mån CV-möte

Januari 2003–december 2006
1 mån CV-möte
3 mån Kontaktförloppsmöte

3–6 mån Kontaktförloppsmöte
6 mån Kontaktförloppsmöte Vägledningsoch förmed9 mån Kontaktförloppsmöte
lingsmöten
12 mån Jobbplaneringsmöte,
aktivitetsprogramdeltagande

Tid

12 mån Kontaktförloppsmöte,
Jobbplaneringsmöte,
aktivitetsprogramdeltagande
Tid

Figur 1 Regler för möten mellan arbetslösa och förmedlare

År 2007 ändrades reglerna för möten igen. De arbetslösa ska numera bara delta
i två typer av möten. CV-mötet förblev oförändrat medan de kvarstående mötena slogs ihop till ett möte. Orsaken till denna ändring var att resterande möten
ofta ägde rum samtidigt eller bestämdes av varandra. Av samma orsak skattas
här effekten av möten utan att ta specifik hänsyn till om mötet är ett jobbplanerings- eller vägledningsmöte eller något helt annat. Nästan alla arbetslösa
deltar i ett CV-möte i början av arbetslöshetsperioden, och därmed är CV-mötet
inte intressant som förklarande faktor och medtas därför inte i analysen.
Reglerna för när den enskilda personen måste delta i ett program förändrades också under perioden 2001–2005. År 2000 hade den arbetslöse rätt till ett
aktiveringserbjudande och en skyldighet att ta emot erbjudandet efter 15
månader arbetslöshet. Det betyder att om den arbetslöse hade mottagit
arbetslöshetsersättning i mindre än 15 månader, kunde man tacka nej till ett
aktiveringserbjudande utan konsekvenser. År 2001 förkortades denna period
till 12 månader. 2 För de unga arbetslösa var reglerna dock annorlunda. Från
den 1 juli 2003 hade alla som var yngre än 30 år rätt och plikt till ett aktiveringserbjudande redan efter sex månader.
I våra data varar en arbetslöshetsperiod i genomsnitt 24 veckor och innehåller 1,1 möten. I genomsnitt hålls 0,04 möten per vecka, men det finns för2

Från 2007 blev perioden med rätt och plikt till aktivering framflyttad till efter 9 månaders
arbetslöshet.
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hållandevis många som har flera möten under sin arbetslöshetsperiod. Knappt
60 procent av de arbetslösa har inga möten under sin arbetslöshetsperiod,
medan drygt 20 procent av alla arbetslösa har två eller fler möten. Generellt har
personer äldre än 30 år (särskilt kvinnor) ett längre arbetslöshetsförlopp än
yngre. Därför deltar de också i fler möten.
Varje vecka under de fem första veckorna i arbetslöshet deltar ca 5 procent
av de kvarstående arbetslösa i det första mötet, jmf Figur 2. I de följande
veckorna är det bara ca 3 procent av de kvarstående arbetslösa som deltar i det
första mötet. Detta fortsätter fram till ett års arbetslöshet, där andelen av de
kvarstående arbetslösa som deltar i möten ökar igen. Flest arbetslösa deltar i
det andra, tredje och fjärde mötet i de första veckorna efter det senaste mötet,
eller mellan 8–13 veckor efter det senaste mötet.

Figur 2 Sannolikheten att de kvarstående arbetslösa deltar i det första, andra,
tredje och fjärde mötet (exklusive CV-möten) fördelat på veckor efter det
senaste mötet eller veckor efter början av arbetslöshetsperioden
Not: Figuren visar Kaplan-Meier hasarder för kvinnor över 30 år. Siffrorna för män över 30 år,
kvinnor och män under 30 år visar samma tendenser och är likartade. Varaktigheten för det
andra, tredje och fjärde mötet är mätt i antalet veckor sedan det senaste mötet.

3

Data och metod

Analysen tar sin utgångspunkt i ett 10-procentigt slumpmässigt stickprov av
danskar över 18 år under perioden 1 januari 2001 till 30 september 2005. För
varje person finns uppgifter om huruvida personen är sysselsatt, arbetslös, i ett
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aktiveringsprogram eller utan för arbetsstyrkan. Dessutom finns det information om alla avslutade och inställda möten samt en rad uppgifter som t.ex.
ålder, kön, utbildningsnivå, inkomst och så vidare. Alla data är registerbaserade
och insamlade för att administrera regler och bidrag.
Analysen omfattar arbetslösa som är berättigade till arbetslöshetsersättning
och som just blivit arbetslösa. Det vill säga att de har rätt att motta arbetslöshetsersättning i det maximala antalet år (fyra år). Det betyder att analysen
enbart är baserad på personer som antingen haft arbete i minst ett år av de
senaste tre åren, eller på personer som avslutat en kvalificerad utbildning innan
den nuvarande arbetslöshetsperioden. Korta avbrott i arbetslöshetsperioden på
fyra veckor eller mindre och deltagande i aktivering räknas inte som arbetslöshet. En arbetslöshetsperiod betraktas här som avslutad när den enskilda personen funnit sysselsättning eller på annat vis inte längre mottar a-kasseersättning i mer än fyra veckor.
I nedanstående analys indelas individerna i fyra grupper. Först sker en indelning efter kön, därför att kvinnor och män ofta har olika arbetslöshetsmönster.
Dessutom görs en indelning efter ålder. För varje kön finns en grupp med
personer mellan 18 och 30 år och en grupp med personer mellan 30 och 50 år.
Indelningen beror på att olika regler gäller för personer under respektive över
30 år. Arbetslösa äldre än 50 år medtas inte i analysen för att undvika att
resultaten påverkas av beslut om att dra sig tillbaka från arbetsmarknaden.
Analysen beräknar effekten på sysselsättning av möten mellan den arbetslöse och förmedlaren. Detta görs genom den så kallade ”Timing-of-Eventsmetoden” som utvecklats av Abbring och van den Berg (2003). Metoden beräknar för varje vecka sannolikheten att lämna arbetslöshet, förutsatt att personen
varit arbetslös fram till den specificerade veckan. Effekten av mötet bestäms
genom att först beräkna den arbetslösas sannolikhet att delta i mötet, och
därefter att inkludera denna sannolikhet i beräkningarna för den arbetslösas
sannolikhet för sysselsättning. Modellen tar hänsyn till att olika personer har
olika sannolikheter för sysselsättning genom att inkludera individuella socioekonomiska uppgifter som förklarande variabler och ger också möjlighet att ta
hänsyn till icke-observerade egenskaper. 3 Metoden utvidgas så att den också
beräknar effekten av deltagande i flera möten och även beräknar effekten av
starttidpunkten för mötena.
Genom Timing-of-Events-metoden är det under vissa antaganden möjligt att
identifiera sysselsättningseffekten av att arbetslösa deltar i ett möte. Tanken
bakom analysen är att om man har en slumpmässig variation i tidpunkten för
3

I modellen inkluderas en fördelning för icke-observerad heterogenitet med sju fördelningspunkter.
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mötet är det möjligt att skilja effekten av mötet från fördelningen av de ickeobserverade egenskaperna. Detta förutsätter att de arbetslösa inte i förväg
känner till och anpassar sig efter det precisa datumet för mötet (utom själva
mötesveckan). Dock tillåter metoden att de arbetslösa känner till en sannolikhet
för när mötet äger rum. Mötena annonseras vanligtvis mindre än en vecka i förväg, så detta antagande kan därför förmodas vara uppfyllt. 4

4

Resultat

Huvudfrågan för analysen är om arbetslösa hittar jobb snabbare med hjälp av
möten med arbetsförmedlare. Resultaten som presenteras i Figur 3–6 nedan
(mer detaljer finns i van den Berg, Kjaersgaard och Rosholm (2014)) visar att
under veckan som det första mötet äger rum stiger sannolikheten att den arbetslöse hittar jobb med ca 25 procent. Detta gäller både för män och kvinnor under
30 år och för män över 30 år, men inte för kvinnor över 30 år. För kvinnor
äldre än 30 år ökar sannolikheten att bli sysselsatt med 11 procent, men
effekten är inte statistiskt signifikant.5
Jämförs effekten av mötet med effekten av deltagande i aktivering, är effekterna av mötet förhållandevis stora. Dessutom varar ett möte ofta bara i 30
minuter, medan ett aktiveringsprogram ofta varar flera veckor eller månader.
Detta antyder att möten kan vara ett enkelt och billigt sätt att uppnå en relativt
stor sysselsättningseffekt.
Vi har också undersökt om effekten av det första mötet varierar med när i
arbetslöshetsperioden mötet äger rum. Kommer effekten att vara annorlunda
om det första mötet äger rum i den första, andra, tredje månaden eller senare?
Resultaten visar att det inte finns en signifikant skillnad – det första mötet
verkar därmed ha samma effekt oavsett mötestidpunkt.
Analysen pekar också på att det andra, tredje och fjärde mötet med förmedlaren tenderar att ha större betydelse för att den arbetslöse kommer i jobb
jämfört med det första mötet. Effekten av mötena studeras här i veckan där
mötet hölls, 1–8 veckor efter mötet och sedan 9 eller flera veckor efter mötet.
4

Metoden kräver också att de förklarande variablerna påverkar sannolikheten att lämna
arbetslöshet proportionellt. Det betyder att de förklarande variablerna enbart påverkar själva
nivån för sannolikheten att lämna arbetslöshet vilket sker i form av en proportionell förskjutning
av sannolikheten antingen upp eller ner.
5
Det kan naturligtvis inte uteslutas att arbetsförmedlaren kan ”samla ihop” saker till mötet (t.ex.
jobberbjudanden), vilket gör intrycket av den direkta effekten större. Men eftersom analysen
jämför möten vid en viss tidpunkt med möten någon gång senare, så kan detta sägas vara en del
av den policy som utvärderas. Det är också värt att notera att eftersom möten bestäms endast ca
en vecka i förväg finns det bara begränsade möjligheter för den arbetssökande att anpassa sitt
jobbsökande med anledning av mötet.
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Resultaten framgår av nedanstående figurer, där det antas att mötena hålls var
13:e vecka efter det senaste mötet. Både effekten i själva veckan där mötet
hålls, och effekten i de följande veckorna ökar i de flesta fall med antalet möten
(undantaget för män under 30 år). Under det första året är den genomsnittliga
effekten av det första mötet ca 25 procent, dock är effekten för kvinnor under
30 hela 55 procent.

Figur 3 Sysselsättningseffekten av det andra, tredje och fjärde mötet mellan
den arbetslösa och förmedlaren; kvinnor 18–29 år
Anm: De streckade linjerna är 95 % -konfidensintervaller. Mötena antas äga rum var 13:e vecka
efter det senaste mötet. De relativa effekterna på utflödesfrekvensen beräknas genom att ta
exponentialfunktionen till koefficienterna från tabell 1 och dra ifrån 1.

Figur 4 Sysselsättningseffekten av det andra, tredje och fjärde mötet mellan
den arbetslösa och förmedlaren; män 18–29 år
Anm: Se not till Figur 3 för förklaringar.
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Figur 5 Sysselsättningseffekten av det andra, tredje och fjärde mötet mellan
den arbetslösa och förmedlaren; kvinnor 30–49 år
Anm: Se not till Figur 3 för förklaringar.

Figur 6 Sysselsättningseffekten av det andra, tredje och fjärde mötet mellan
den arbetslösa och förmedlaren; män 30–49 år
Anm: Se not till Figur 3 för förklaringar.

Det är alltså inte bara det första mötet som har betydelse utan de följande mötena har en ytterligare effekt. Detta resultat i kombination med resultatet att
effekten är densamma oavsett när mötet hålls antyder att intensifierat arbete
med fler möten medför att de arbetslösa får en kortare arbetslöshetsperiod och
en ökad sannolikhet att hitta jobb. Denna hypotes diskuteras också i Pedersen
m.fl. (2012), som bl.a. undersöker effekten av möten i ett socialt experiment utfört i Danmark. Våra resultat pekar på att den sammantaget största effekten
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uppnås genom att hålla det första mötet tidigare i arbetslöshetsperioden, då det
finns fler arbetslösa i början. Effekten av det första mötet är enligt skattningarna densamma oavsett vilken tidpunkt den arbetslösa deltar i mötet.

5

Slutsatser

Denna rapport studerar sysselsättningseffekterna av möten mellan arbetslösa
och förmedlare. I analysen används registerdata från Danmark för perioden
2001–05. Vi finner stora positiva effekter av mötena, och det finns en tendens
till att effekterna av mötena blir allt större med antalet möten som den arbetslöse deltar i. Sannolikheten att den arbetslöse övergår i sysselsättning ökar i
veckan där mötet äger rum. Under veckan som det första mötet äger rum stiger
sannolikheten att den arbetslöse hittar jobb med ca 25 procent. Effekten minskar under de följande veckorna, men fortsätter att vara positiv. Effekten av det
första mötet är oavhängig av när mötet hålls. Totalt sett är effekten för kvinnor
något större än effekten för män.
Resultaten i analysen pekar på att möten mellan arbetslösa och förmedlare
är ett verksamt instrument för att minska arbetslösheten. En möjlig förklaring
till den positiva effekten av mötet på kort sikt är att förmedlingen och de
direkta hänvisningarna till vakanser och ögonblicklig hjälp med jobbsökandet
har en positiv effekt. De mera permanenta ökningarna i sannolikheten att hitta
jobb indikerar också effekter på lång sikt och att mötena bidrar till att jobbsökandet blir mer effektivt under arbetslöshetsperioden.
Resultaten indikerar dessutom att arbetslösheten minskas om det första mötet hålls tidigt i arbetslöshetsperioden, och/eller att tiden mellan mötena
minskas ytterligare. Denna studie ger dock inget svar på om effekterna av kontakter mellan den arbetslösa och förmedlaren skulle vara desamma om de t.ex.
hålls via e-post, eller om det är den personliga kontakten som har betydelse.
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