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Sammanfattning 
Människor har i alla tider försöka skydda sig mot risker i olika former. Detta är något som 

även gäller för personer som arbetar. Om en individ blir sjuk, skadad, arbetslös eller liknande 

vill denne om möjligt uppbära någon form av ekonomisk ersättning för att klara en period 

utan den ordinarie lönen. Arbetslöshetsförsäkringen är ett sådant ekonomiskt skydd som 

utnyttjas vid arbetslöshet.  

 

Till arbetsmarknadspolitik (AMP) räknas vanligen de ekonomisk-politiska insatser som riktas 

direkt till arbetslösa med syfte att hjälpa dessa att erhålla arbete, en utbildningsplats eller 

ekonomisk ersättning under tiden som arbetslös. Populärt brukar åtgärder som syftar till att 

hjälpa människor ur arbetslöshet till ett arbete eller en utbildning klassificeras som aktiv 

AMP, medan ekonomisk ersättning till de arbetslösa brukar kallas för passiv AMP. Sverige 

har under lång tid varit känt för sin omfattande aktiva arbetsmarknadspolitik. Den 

arbetsmarknadspolitik som har bedrivits i Sverige sedan 1950-talet har sin teoretiska grundval 

i den s.k. Rehn-Meidnermodellen för samspelet mellan arbetsmarknad och ekonomisk politik. 

Modellen bygger bland annat på den solidariska lönepolitikens kärna som är �lika lön för lika 

arbete�, oberoende av enskilda företags bärkraft. Löneskillnader som var baserade på olika 

kvalifikationer hos arbetskraften, eller olika arbetsmiljöförhållanden, skulle däremot 

accepteras (Björklund et al, 1996 & 2000).  

 

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen kring arbetslöshet, sökbeteende samt 

arbetsmarknadspolitik ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Jag vill därför ta reda på mer 

information om tidigare nämnda ämnen. Min frågeställning blir således att: Utvärdera den 

relativa effektiviteten mellan olika aktiva arbetsmarkandspolitiska åtgärder. Huruvida de 

leder till anställning för arbetslösa ungdomar efter genomförd åtgärd? Genom att besitta 

information om detta kan det underlätta bland annat för hur olika arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder ska utformas och utvecklas. Informationen kan även vara värdefull som stöd när nivå 

och längd på arbetslöshetsförsäkringen ska förändras. Studien som gjorts visar att det inte 

finns något enkelt och entydigt ja- eller nej-svar på denna fråga. De aktiva 

arbetsmarknadsåtgärderna är en mycket komplicerad del i arbetsmarknadspolitiken och de 

leder till anställning i viss grad. 
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Resultaten i den egna studien visar att några åtgärder, de som tillhör åtgärdsgrupp 1 är mycket 

effektiva och leder till anställning i större utsträckning än de andra grupperna. De 

genomgående lägsta resultaten tillhörde grupp 4, där det finns fog att ställa frågan om det 

verkligen är berättigade att existera. Dock är det svåra avvägningar att göra med många olika 

faktorer som spelar in. Resultaten visar att det finns en viss skillnad i sannolikhet att få 

anställning efter avslutad åtgärd mellan Stockholms län (AB) och Norrbottens län (BD). 

Generellt sett har Norrbottens län (BD) något lägre resultat gentemot storstadslänet 

Stockholm. Det finns många olika tänkbara orsaker till denna skillnad men det är inget som 

studien haft som syfte att undersöka. De fyra aktiva åtgärderna med bäst resultat är 

Rekryteringsstöd (44), Anställningsstöd (45), Start av näringsverksamhet (46) samt Förstärkt 

anställningsstöd (2-års sjukskrivna) (48).  

 

Det är dock oklart huruvida de aktiva arbetsmarknadspolitiska påverkar den totala 

arbetsmarknaden. Nettoeffekten är således oklar. De åtgärder som resulterar i anställning 

medför även olika negativa effekter på arbetsmarknaden. Några av dessa är olika 

undanträningseffekter och inlåsningseffekter. Andra faktorer som påverkas är sökaktiviteten, 

rundgång mellan olika arbetsmarknadsåtgärder eller att höga ersättningsnivåer medför 

negativa incitamentseffekter. 
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1. Inledning 
Människor har i alla tider försöka skydda sig mot risker i olika former. Detta är något som 

även gäller för personer som arbetar. Om en individ blir sjuk, skadad, arbetslös eller liknande 

vill denne om möjligt uppbära någon form av ekonomisk ersättning för att klara en period 

utan den ordinarie lönen. Arbetslöshetsförsäkringen är ett sådant ekonomiskt skydd som 

utnyttjas vid arbetslöshet. Denna typ av försäkring har funnits sedan slutet av 1800-talet, då 

Typografförbundets kassa bildades år 1892. Vid sekelskiftet hade fyra av LO-förbunden infört 

arbetslöshetskassor för sina medlemmar. Den första riksdagsmotionen som aktualiserade 

frågan om arbetslöshetsförsäkring kom år 1908. Det dröjde emellertid ända till 1935 innan vi 

fick en offentligt finansierad arbetslöshetsförsäkring i Sverige. 

 

Arbetslöshetsförsäkringen har varit en kontroversiell fråga på flera olika sätt. En fråga har 

handlat om det ska vara obligatoriskt eller frivilligt att deltaga i försäkringen, andra frågor 

berör ersättningsnivåer, finansieringsformer och vilka krav som ska ställas på de arbetslösa. 

Den försäkring som infördes i Sverige 1935 bygger på frivilligt medlemskap i olika 

arbetslöshetskassor som är kopplade till fackliga organisationer. Under 1920- och 1930-talen 

diskuterades livligt vilka skyldigheter som de arbetslösa skulle ha att acceptera sysselsättning. 

I utredningsmaterial och riksdagsdebatter från den tiden är det lätt känna igen argumenten 

som fördes. Arbetslöshetsförsäkringens kritiker varnade för den sorts negativa 

incitamentseffekter som ofta framhävs i dagens diskussioner. Det handlade bland annat om 

verkningarna på lönebildningen, där kritikerna påtalade riskerna för att försäkringen bidrar till 

att hålla uppe lönerna och därmed förvärra arbetslösheten. Även negativa effekter på de 

arbetslösas ansträngningar att söka efter arbete framhävdes. (Holmlund, 1999)   

 

Arbetslösheten har stått i fokus för samhälleligt intresse under lång tid, såväl i den allmänna 

debatten som i samhällsforskningen (Ohlsson & Olofsson, 1998). Två forskningstraditioner 

har varit dominerande i arbetslöshetsforskningen. Den ena fokuserar på arbetslöshetens 

konsekvenser på individnivå och har sina rötter i den österrikiska Marienthal-studien från 

1930-talet (Jahoda, 1979). Inom denna, i huvudsak socialpsykologiska, tradition intresserar 

man sig främst för arbetets icke-ekonomiska (�latenta�) funktioner, exempelvis tidsstruktur på 

dagen samt social status och identitet. Den andra, nationalekonomiska traditionen, är av i 

princip två olika slag: mikroekonomiska och makroekonomiska studier. De mikroekonomiska 

studierna utvärderar effekterna för enskilda individer av deltagande i arbetsmarknadspolitiska 
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åtgärder, medan de makroekonomiska studierna istället undersöker de totala effekterna på 

hela ekonomin. Med tanke på att de flesta och mest kostsamma insatserna i 

arbetsmarknadspolitiken sker på individuell nivå, så finns det dock relativt lite forskning kring 

påverkbara, individrelaterade faktorer som influerar hur enskilda personers 

arbetsmarknadssituation utvecklas (Svensson & Westerlund, 2001).  

 

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen kring arbetslöshet, sökbeteende samt 

arbetsmarknadspolitik ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Jag vill därför ta reda på mer 

information om tidigare nämnda ämnen. Min frågeställning blir således att: Utvärdera den 

relativa effektiviteten mellan olika aktiva arbetsmarkandspolitiska åtgärder. Huruvida de 

leder till anställning för arbetslösa ungdomar efter genomförd åtgärd? Genom att besitta 

information om detta kan det underlätta bland annat för hur olika arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder ska utformas och utvecklas. Informationen kan även vara värdefull som stöd när nivå 

och längd på arbetslöshetsförsäkringen ska förändras. 

 

1.1 Avgränsning 

Tanken med uppsatsen är att den ska kunna användas som ett stöd vid förändring och 

utveckling av arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadspolitik. Författaren har inte för 

avsikt att komma med lösningsförslag till hur detta ska utvecklas eller hur olika problem kan 

övervinnas vid denna förändring och utveckling. 

 

De data som tagits fram och presenteras i resultatkapitlet av uppsatsen berör endast ungdomar 

bosatta i Sverige, Stockholms län (AB) och Norrbottens län (BD). Med ungdomar menas här 

personer i åldern 18-24 år. Den tidsperiod som undersökningen berör är 1992-2003, vilket är 

den period som den använda datatypen finns registrerad hos AMS. I uppsatsen kommer 

endast dataresultat gällande aktiva arbetsmarknadspolitiska program som lett fram till 

anställning att presenteras. Författaren har inte för avsikt att utreda bakgrunden eller orsaken 

till resultaten på grund av de tid- och resursramar som är satta. 

 

1.2 Disposition 

I nästkommande kapitel behandlas metodvalet för uppsatsen. Där redogörs hur arbetet 

genomförts och informationen samlats in. De olika stegen beskrivs ingående för att ge en god 

bild av arbetet och tillvägagångssättet. Dessutom ges motiv till varför de metoder och 

datainsamlingstekniker som nyttjats valts ut. I kapitel 3 ges en introduktion till några 
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befintliga forskningsteorier om arbetslöshet, sökteori samt arbetsmarknadspolitik. I kapitel 4 

presenteras och tolkas resultaten ifrån de existerande forskningsteorierna samt den egna 

studien. Resultatdelen är uppdelad i några underkategorier för att ge en bättre överblick av 

resultaten. I det avslutande kapitlet 5, beskrivs slutsatser samt några förslag till fortsatt 

forskning ges. Bilagor presenterar de resultat, tabeller samt datamaterial som den egna studien 

bygger på. 

 

 

2. Metod 
Jag vill med uppsatsen öka kunskapen kring arbetslöshet, sökbeteende samt 

arbetsmarknadspolitik. Den aktuella frågeställningen är att Utvärdera den relativa 

effektiviteten mellan olika aktiva arbetsmarkandspolitiska åtgärder. Huruvida de leder till 

anställning för arbetslösa ungdomar efter genomförd åtgärd? Uppsatsen kommer till stor del 

att baseras på befintlig forskning inom området, eftersom författaren har begränsade resurser i 

form av tid och pengar. För att kunna besvara frågeställningen har data samlats in som 

därefter sammanställts och analyserats i en utvärdering. Resultaten av utvärderingen 

presenteras i kapitel fyra. Arbetet inleddes med en litteraturstudie. 

 

2.1 Litteraturstudie 

För att bilda mig en uppfattning om existerande forskningsteorier och experiment som gjorts 

inom området inledde jag med en explorativ studie av befintlig litteratur. Detta eftersom en 

explorativ studie karaktäriseras av att det finns ringa eller obefintliga kunskaper inom ett 

område före det att undersökningen inleds (Johansson Lindfors, 1993). Detta anser jag 

stämmer väl in på området, eftersom det finns få undersökningar gjorda på ämnet med 

liknande frågeställning. Det är viktigt att vid en litteraturstudie kritiskt granska allt material 

och eventuellt jämföra olika författares synpunkter (Bell, 1993). Då en del av 

referensartiklarna innehöll utvärderingar av till exempel arbetslöshetsförsäkringens effekter, 

har hänsyn tagits till att detta ofta delvis är subjektiva värderingar. Med hjälp av litteraturen 

kunde sedan en bild skapas av problematiken kring arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik och 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och därigenom identifiera viktig information som 

presenteras i uppsatsen.  
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2.2 Datainsamling 

Efter att litteraturstudien var genomförd var nästa steg att samla in data som kunde hjälpa till 

att besvara frågeställningen. Jag vände mig till Arbetsmarknads Styrelsen (AMS) med en 

förfrågan om att få tillgång till data på de personer som deltagit i aktiva 

arbetsmarknadspolitiska program under åren 1992-2003. Anledningen till att det blev detta 

tidsintervall var att den typ av data som behövdes, endast finns insamlad från den perioden. 

För att datamaterialet inte skulle bli för stort och omöjligt att hantera var det nödvändigt att 

göra några avgränsningar. Jag valde att undersöka ungdomar i åldern 18-24 år utan hänsyn till 

könsfördelning. Detta eftersom det är en intressant målgrupp och den åldern innebär en 

mycket viktig period i en människas liv som vill komma in i arbetslivet och få 

arbetslivserfarenhet. Misslyckas detta riskerar personen att helt slås ut från arbetsmarknaden. 

Ytterligare en begränsning som gjordes var att koncentrera undersökningen till två län. 

Stockholms län (AB) och Norrbottens län (BD) valdes ut. Anledningen till detta var att jag 

ville få jämförelse mellan ett storstadslän och ett mer glesbebott län för att se om resultaten av 

en aktiv arbetsmarknadspolitik skiljde sig åt i landet. 

 

2.3 Beskrivning och bearbetning av data     

Efter kontakt med arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) fick jag tillgång till information med 

datamaterial från 2002 (Bilaga 1.1). Det datamaterialet analyserades för att se om det var 

möjligt att använda i undersökningen. När materialet godkänts för att användning, beställdes 

ytterligare datamaterial för hela tidsperioden (Bilaga 1.2-1.4).  

 

Grundmaterialet består av en programkod för varje arbetsmarknadspolitiskt program, 

beskrivning av aktuellt program, tre olika avaktualiseringskategorier, dvs. vilken status de 

som lämnat/genomfört respektive program har efter programslut. De tre 

avaktualiseringskategorierna var: 

 

� Avaktualiserade till arbete. Till den kategorin hör de personer med följande status efter 

genomfört program: Fått tillsvidareanställning, fått tidsbegränsad anställning, fått fortsatt 

anställning samma arbetsgivare, fått anställning inom Samhall. 

� Bytt sökandekategori till arbete: Deltidsarbetslös, tillfällig timanställning, tillfälligt arbete, 

ombytessökande, lönebidrag, offentligt skyddat arbete. 

� Övriga som lämnat: Arbetslöshet, program, avaktualiserade pga annat än arbete. 
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Den kategori som var av intresse för att kunna undersöka och besvara frågeställningen var: 

avaktualiserade till arbete. Den andra datafilen (Bilaga 1.2-1.4) som beställdes från AMS 

beställdes endast med den kategorin. Därefter gjordes beräkningar över hur många procent 

som hade fått anställning efter att ha deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program i 

respektive län. Nästa steg var att göra tydliga beskrivningar av den insamlade data. Detta 

gjordes bland annat med hjälp av diagram som presenteras och tolkas i kapitel fyra. 

 

2.4 Validitet och Reliabilitet 

Det är viktigt att kritiskt granska sitt metodval för att försöka avgöra hur tillförlitlig och giltig 

informationen som tas fram är (Easterby-Smith et al, 1991). Reliabilitet är ett mått på 

tillförlitligheten, vilket innebär att samma värden ska uppnås vid en upprepning av mätningen 

(Denscombe, 2000 & Wallén, 1996). Författaren anser att reliabiliteten är god, eftersom 

datamaterialet som används i undersökningen kommer ifrån AMS. Därifrån finns det 

möjlighet att beställa samma material igen, dessutom finns datamaterialet bifogat som bilagor 

till uppsatsen.  

 

Validitet är benämningen för om informationen är giltig eller ej. Detta innebär att forskaren 

frågar sig om det som mäts verkligen ger svar på den frågeställning som ligger till grund för 

undersökningen (Denscombe, 2000 & Johansson Lindfors, 1993). Validiteten bör vara god, 

eftersom de data som används kommer ifrån en pålitlig källa (AMS) och verkligen beskriver 

det som författaren vill undersöka. Något som har noterats vid beaktande av de resultat som 

framkommit är att den kategori som beräkningarna gjorts från �avaktualiserade till arbete� 

innehåller flera olika alternativa anställningsförhållanden. Det är således ej klart att alla som 

avaktualiserades till arbete verkligen fått en heltids tillsvidareanställning, utan variationer i 

anställningsförhållande kan förekomma. Det finns inga uppgifter hur många personer som 

tillhör respektive anställningskategori.   
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3. Arbetslöshet och Arbetsmarknadspolitik 
I alla ekonomier förekommer en viss arbetslöshet. Den som förekommer på lång sikt kallas 

för jämviktsarbetslöshet (u*), vilket innebär att in- och utflöde till arbetsmarknaden är lika 

stora. Uppkomsten till denna typ av arbetslöshet kan i princip härledas till två olika 

imperfektioner på arbetsmarknaden. Den första består av stelheter i pris- och 

lönebildningarna. Den andra består av friktioner i sök- och matchningsprocesserna på 

arbetsmarknaden.  

 

Imperfektioner i pris- och lönebildningen kan tillsammans medföra att den reallön som 

etableras i jämvikt är oförenlig med det makroekonomiska målet om full sysselsättning. Detta 

brukar vanligtvis illustreras med en Phillipskurva (nedan) som har sitt ursprung från en artikel 

skriven av A W Phillips 1958. Enligt denna artikel finns det ett samband mellan inflation och 

arbetslöshet. Den ekonomiska utvecklingen under 1970-talet kom dock att visa att det endast 

finns ett samband på kort sikt. På långsikt finns det inget samband mellan inflation och 

arbetslöshet, enligt ekonomerna Milton Friedman och Edmund Phelps.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Friktioner i matchningsprocessen återspeglar bland annat ofullständig information som leder 

till att arbetssökande och vakanser inte omedelbart kan matchas med varandra. Denna 

matchningsprocess på arbetsmarknaden brukar ofta illustreras med en matchningsfunktion 

som kallas för uv-kurva eller Beveridgekurva (nedan). Beveridgekurvan beskriver sambandet 

mellan arbetslöshets- och vakanstal och är ett användbart verktyg för att tolka 

arbetslöshetsförändringar. Den har sitt ursprung från den brittiske nationalekonomen och 

Inflation 

Arbetslöshet 

Kort sikt 

Lång sikt 

u* 
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socialpolitikern William Beveridge och det finns empiriska skattningar av Beveridgekurvor 

för olika länder. Förskjutningar i kurvan sker vid en förändring av matchningsprocessen, utåt 

när den försämras och in mot origo vid förbättringar. Vid förändringar i konjunkturen får vi 

en rörelse utmed kurvan. Om till exempel arbetslösheten ökar samtidigt som vakanstalen 

minskar ligger det nära till hands att se förändringarna som uttryck för minskad efterfrågan på 

arbetskraft och vi kommer då att få en rörelse utmed kurvan. Däremot om både 

arbetslöshetstal och vakanstal ökar tyder detta på en försämrad matchningseffektivitet på 

arbetsmarknaden. Kurvan kommer då att förskjutas ut från origo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De arbetslösa kan till viss del påverka sina chanser att få arbete både genom deras 

sökintensitet och genom de krav som ställs för att acceptera ett anställningserbjudande. 

 

3.1 Sökteori   

Sökteorin utvecklades under 1970-talet och kom också successivt till användning i empiriska 

studier. I de sökteoretiska modellerna bestäms chansen att finna arbete, och därmed den 

förväntade arbetslöshetsperiodens längd, av såväl individens eget sökbeteende som det 

allmänna arbetsmarknadsläget. (Holmlund, 1999) 

 

En modell där individens problem att välja optimal reservationslön kan se ut på följande sätt: 

 Där sannolikheten för att en arbetslös person får arbete betecknas med , 

sannolikheten för att få erbjudande om anställning med  och sannolikheten att acceptera 

erbjudande med . Sannolikheten att få erbjudande om anställning beror på individens egna 

ansträngningar att söka efter arbete men även på det allmänna arbetsmarknadsläget, dvs. ju 

fler vakanser och ju färre arbetslösa som konkurrerar om de lediga platserna, desto större är 

v - vakanser 

u - arbetslöshet 
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chansen att få ett erbjudande (). (Björklund et al, 1996 & 2000) De arbetslösas egna 

ansträngningar kommer att spela en mindre roll om det på arbetsmarknaden finns få lediga 

platser. De individuella valen blir också av mindre vikt om det i systemet finns starka krav på 

att anta erbjudande om arbete och starka kontrollmekanismer för att se till att kraven uppfylls. 

I allmänhet borde det vara rimligt att utgå från att arbetslöshetstiderna bestäms i ett samspel 

mellan individuella val (t.ex. reservationslön och sökbeteende) och tillgången på lediga 

arbeten. (Holmlund, 1999)   

 

3.2 Optimalt arbetssökande 

En betydelsefull del för att kunna återinträda i arbete är vikten av ett effektivt sökande efter 

arbete. En faktor som gör att arbetslösa, till viss del, kan påverka sina chanser till arbete är de 

lönekrav som ställs för att de ska acceptera ett anställningserbjudande. Den lön som gör att en 

individ är indifferent mellan att arbeta och vara arbetslös kallas för reservationslön. Björklund 

et al (1996 & 2000) redogör för två fall när det gäller arbetslösa individers lönekrav. I det 

första fallet kan arbetssökande ske lika effektivt på arbetet som vid arbetslöshet. I det andra 

fallet är arbetssökande på jobbet inte möjligt.  

 

I det första fallet kommer den arbetslöse att acceptera det första anställningserbjudande som 

överstiger den ersättning som denne får från arbetslöshetsförsäkringen, dvs. 

arbetslöshetsförsäkringen är individens reservationslön. Personen kommer att acceptera 

erbjudandet eftersom fortsatt sökning efter arbete kan ske obehindrat och vid ett nytt 

anställningserbjudande som är bättre än den aktuella lönen kan den sökande acceptera det. 

 

I det andra fallet är beslutet lite mer komplicerat, eftersom den arbetssökande inte kan 

fortsätta söka eller söka lika effektivt som vid arbetslöshet. Att acceptera en viss lön kan 

innebära att avstå från möjligheten att söka vidare efter andra erbjudanden. Beslutet att 

acceptera anställning får då mer långsiktiga konsekvenser och därför kommer 

reservationslönen att sättas högre än arbetslöshetsersättningen.  

 

Ett exempel på en situation, av det andra fallet, där olika beslut som kan fattas är illustrerade i 

bilden nedan. Där antas att en känd fördelning av erbjudanden är lika sannolika. 

Arbetslöshetsersättningen (B) är satt lika med den lägsta lönen (W1) om individen med 

sannolikheten att få erbjudande () per vecka får ett erbjudande om anställning. Denne kan då 

acceptera erbjudandet eller avstå och fortsätta sökandet. Reservationslönen (Wr) kommer att 
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sättas så att marginalkostnaden för att fortsätta söka, dvs avstå från ett erbjudande, är lika med 

den förväntade marginalintäkten av fortsatt sökande. Om till exempel en person får ett 

anställningserbjudande med lönen W´ och tackar nej till erbjudandet, kommer denna avstå 

från lönen W´ men ändå få arbetslöshetsersättning (B). Marginalkostnaden i detta fall är då 

W´- B för att fortsätta söka. Den förväntade marginalintäkten beror på tre faktorer: (i) 

sannolikheten att ett lönebud ska vara acceptabel och överstiga reservationslönen (Wr), (ii) 

sannolikheten att få ett anställningserbjudande () och (iii) hur attraktiva erbjudanden som 

kan förväntas. I figuren representeras sannolikheten att acceptera ett anställningserbjudande 

av den skuggade ytan till höger om reservationslönen (Wr). Den lön som i genomsnitt kan 

förväntas vid reservationslönen ges av W~ , vilket är mittpunkten mellan Wr och den högsta 

möjliga lönen (W2).    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Arbetssökande vid risk för utförsäkring 

Det finns många faktorer som påverkar en individs arbetssökande. Exempel på dessa är 

reservationslön och tillgång till lediga arbeten. Arbetssökande påverkas även när den sökande 

riskerar att bli utförsäkrad från arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att när 

ersättningsperiodens längd närmar sig slutet kommer reservationslönen att falla och den 

arbetslöse blir då mer benägen att acceptera anställningserbjudanden. Sannolikheten att lämna 

arbetslösheten, illustrerat nedan, kommer därför att öka markant när den arbetslöse närmar sig 

utförsäkringspunkten (T*). (Holmlund, 1999) 
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Det samband som illustreras i figuren kommer att modifieras om utförsäkringen innebär rätt 

att deltaga i arbetsmarknadspolitiska program, vilka i sin tur kan vara kvalifikationsgrundande 

för fortsatt arbetslöshetsersättning (Carling et al, 1996). Detta är ett system som tillämpats i 

Sverige under senare år. Ju högre ersättningen i programmen är och ju större chansen att få ett 

programerbjudande är, desto svagare är incitamentseffekterna av den begränsade 

ersättningsperioden. Ett system som via beredskapsarbeten eller utbildningsplatser kraftigt 

minskar eller helt eliminerar risken för utförsäkring kan således ha negativa 

incitamentseffekter på arbetssökandet och bidra till att minska frekvensen övergångar till 

reguljär sysselsättning. Mot detta får naturligtvis ställas möjligheten att programdeltagande 

kan förhindra utslagning från arbetsmarknaden och förbättra de berörda individernas framtida 

sysselsättningsmöjligheter. (Holmlund, 1999)  

 

3.4 Arbetsmarknadspolitik 

Den arbetsmarknadspolitik som har bedrivits i Sverige sedan 1950-talet har sin teoretiska 

grundval i den s.k. Rehn-Meidnermodellen för samspelet mellan arbetsmarknad och 

ekonomisk politik. Modellen bygger bland annat på den solidariska lönepolitikens kärna som 

är �lika lön för lika arbete�, oberoende av enskilda företags bärkraft. Löneskillnader som var 

baserade på olika kvalifikationer hos arbetskraften, eller olika arbetsmiljöförhållanden, skulle 

däremot accepteras (Björklund et al, 1996 & 2000). Arbetsmarknadspolitiken har enligt detta 

program såväl stabiliseringspolitiska som allokerings- och fördelningspolitiska mål liksom 

selektiva sysselsättningsskapande åtgärder. Vikten av anpassning och rörlighet på 

arbetsmarknaden bör särskilt betonas. Tanken är att en rörlighetsstimulerande 

arbetsmarknadspolitik ska kunna kombinera en restriktiv finanspolitik med en utjämnande 

lönepolitik. Därigenom ska låg inflation, snabb strukturomvandling och låg arbetslöshet 

Sannolikhet 

Arbetslöshetstid T* 
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samtidigt kunna uppnås. (SOU1996:34) Enligt regeringens proposition 2002/03:44, är målet 

för arbetsmarknadspolitiken en väl fungerande arbetsmarknad med full sysselsättning och god 

ekonomisk tillväxt. För att uppnå målet är politikens huvuduppgift att: 

 

- Medverka till att arbetssökande snabbt sammanförs med vakanta platser. 

- Öka de arbetslösas kompetens. 

- Stödja dem som har svårast att få arbete. 

- Ge inkomsttrygghet under en övergångsperiod vid ofrivillig arbetslöshet. 

 

Studierna av den svenska arbetsmarknadspolitikens effekter är av i princip två olika slag: 

mikroekonomiska och makroekonomiska. De mikroekonomiska studierna utvärderar 

effekterna för enskilda individer av deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, medan de 

makroekonomiska studierna istället undersöker de totala effekterna på hela ekonomin. 

 

En fördel med mikroekonomiska studier av individeffekter är att dessa ofta är baserade på 

datamaterial med många observationer, vilket ökar möjligheterna att göra statistiska 

skattningar med god precision. Genom att undersöka om deltagande i åtgärder innebär större 

chans till sysselsättning jämfört med ickedeltagande kan studierna ge indikationer på 

arbetsmarknadspolitikens effekter på matchningseffektiviteten, konkurrensen på 

arbetsmarknaden, de enskilda arbetstagarnas produktivitet och omflyttningen av arbetskraft. 

Kunskaper om dessa effekter kan också fås genom att undersöka hur olika åtgärder påverkar 

de arbetssökandes rörlighet, deras sökbeteende och arbetsgivarnas attityder. 

 

De mikroekonomiska studierna av individeffekter kan inte fånga de effekter som uppkommer 

på de arbetstagare som inte deltar i åtgärderna. Dessa allmänna jämviktseffekter kan bara 

undersökas i makroekonomiska studier. Det gäller till exempel direkta 

undanträngningseffekter och lönebildningseffekter till följd av att välfärdsnivån för de 

arbetslösa påverkas. Det är således endast makroekonomiska studier som kan ge en 

helhetsbild av hur arbetsmarknadspolitiken påverkar lönebildning och sysselsättning. Ett 

problem med dessa studier är emellertid att man i regel har tillgång till ganska få 

observationer, vilket innebär att de statistiska skattningarna ofta blir mindre precisa. Mikro- 

och makroekonomiska studier utgör komplement till varandra. (Calmfors et al, 2002) 
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Till arbetsmarknadspolitik räknas vanligen de ekonomisk-politiska insatser som riktas direkt 

till arbetslösa med syfte att hjälpa dessa att erhålla arbete, en utbildningsplats eller ekonomisk 

ersättning under tiden som arbetslös. Populärt brukar åtgärder som syftar till att hjälpa 

människor ur arbetslöshet till ett arbete eller en utbildning klassificeras som aktiv AMP, 

medan ekonomisk ersättning till de arbetslösa brukar kallas för passiv AMP. Sverige har 

under lång tid varit känt för sin omfattande aktiva arbetsmarknadspolitik. (Björklund et al, 

1996 & 2000) Många länder (t.ex. England, Holland och Nya Zeeland) har valt att genomföra 

omfattande strukturella reformer på arbetsmarknaden för att motverka massarbetslöshet. Den 

svenska regeringen valt att �överbrygga� 1990-talets massarbetslöshet för att de arbetslösa 

med kort varsel ska kunna matchas ihop med de nya jobben när konjunkturen vänder. Denna 

överbryggningspolitik har haft två huvudingredienser. Den ena har varit att hävda arbetslinjen 

inom arbetsmarknadspolitiken, dvs. det är bättre att individen deltar i aktiva åtgärder under 

arbetslöshetsperioden än enbart uppbära passivt kontantstöd. Den andra har varit en stor 

satsning på vuxenutbildning, det s.k. kunskapslyftet. Numera är det möjligt att urskilja två 

syften med den svenska aktiva arbetsmarknadspolitiken: dels ska den upprätthålla ett så 

effektivt arbetskraftsutbud som möjligt under en lågkonjunktur och dels motverka flaskhalsar 

under en högkonjunktur. (Ackum-Agell, 1999) 

 

3.5 Arbetsmarknadspolitikens effekter 

Det finns ett antal negativa faktorer med arbetsmarknadspolitik och förutom att analysera 

effektiviteten av arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste även eventuella bieffekter studeras. 

De bieffekter som arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan ge upphov till delas ofta in i direkta 

och indirekta undanträngningseffekter (Zetterberg, 1996).  

 

Direkta undanträngningseffekter diskuteras ofta i termer av dödviktseffekter och 

substitutionseffekter. Om arbetsmarknadsprogrammen ersätter en konventionell anställning 

säger man att åtgärden ger upphov till en substitutionseffekt. Arbetstagaren som skulle nå en 

anställning utan stödåtgärder trängs undan av programdeltagaren. Kostnaden i samband med 

arbetsmarknadsprogrammet gör således ingen nytta för tillsättningen av det nya arbetet. Hela 

kostnaden utgör dock inte en samhällsförlust, om arbetstagaren med bidrag skulle ha svårt att 

finna ett arbete utan s.k. omställningsstöd, samtidigt som arbetstagaren utan omställningsstöd 

lätt kan finna ett annat arbete. Skulle däremot arbetstagaren med bidrag kunna få samma 

anställning utan programmet, då uppstår en dödviktsförlust. Detta ger en förlust för samhället 

eftersom att de resurser som tas i anspråk för programmet (lönekostnad, utbildning, 
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administration mm) inte resulterar i en högre produktivitet på arbetsmarknaden. (Ericson, 

2002) Riskerna för dessa båda effekter kan förmodas vara störst ju mer åtgärden kan anses 

likna en reguljär anställning som skulle kunna utföras av ordinarie arbetsstyrka eller 

nyanställda. En tredje form av undanträningseffekter kan uppstå om det sker en snedvridning 

av konkurrensen mellan den arbetsgivare som väljer att anställa en person med bidrag och 

därigenom skaffar sig en konkurrensfördel i förhållande till företag som inte utnyttjar den 

möjligheten. Därmed trängs arbeten undan på det företag som inte drar nytta av bidrag. 

(Ackum-Agell & Lundin, 2001)  

 

Den indirekta undanträngningseffekten av ordinarie anställningar kan uppstå om de 

subventionerade anställningarna höjer marknadslönen och gör ordinarie arbeten olönsamma. 

Tanken är att parterna i löneförhandlingarna tar hänsyn till att arbetstagare som hamnar i 

arbetslöshet på grund av låg lönsamhet kommer få omställningsstöd och en subventionerad 

provanställning. Kostnaden av att sätta en hög lön minskar därmed för både arbetsgivaren och 

arbetstagaren. Arbetstagare som inte omfattas av subventionerad anställning kommer därmed 

att trängas undan på grund av den höjda lönekostnaden. En indikator för indirekt undanträning 

är således om arbetsmarknadsåtgärder ger större löneökningar än vid öppen arbetslöshet. 

(Ericson, 2002)  

 

Ytterligare en möjlig negativ effekt av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som ofta nämns är 

s.k. inlåsningseffekter. Detta innebär bland annat att individer i åtgärder �låser in sig� i den 

åtgärd man för närvarande befinner sig i och minskar sin sökintensitet efter ett reguljärt 

arbete. Det är något som Ackum-Agell (1996) bekräftar i sin undersökning där resultaten 

visar att sökaktiviteten är lägre för individer i åtgärder relativt individer som är öppet 

arbetslösa. Sökaktiviteten verkar även avta ju närmare ett reguljärt arbete som åtgärden ligger. 

Att individer i åtgärder söker arbete mindre aktivt än öppet arbetslösa är dock inget förvånade 

i sig. Vad som kan vara allvarligt är om detta beteende i hög grad karaktäriserar även de 

åtgärder som (under 1990-talet) har använts för att förhindra utförsäkring. Som en konsekvens 

av detta kan det förmodas att företagen får svårare att rekrytera personal och vakanserna tar 

längre tid att fylla, vilket ökar företagens kostnader och påverkar efterfrågan på arbetskraft 

negativt. Särskilt illavarslande kan detta anses vara i en konjunkturuppgång. 

 

Möjligheten till rundgång mellan arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder är ett 

annat inslag som kan minska effektiviteten på arbetsmarknaden. Eftersom arbetslösa individer 
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är medvetna om att det finns en möjlighet att delta i någon form av arbetsmarknadspolitisk 

åtgärd och därefter få tillgång till en förnyad ersättningsperiod kan detta minska incitamenten 

till ett aktivt arbetssökande (Ackum-Agell, 1995). Slutligen är det även möjligt att höga 

ersättningsnivåer och långa ersättningsperioder i arbetslöshetsförsäkringssystemen kan ge 

negativa incitamentseffekter. Ett standardresultat inom sökteori är att kortare 

ersättningsperioder och/eller lägre ersättningsnivåer har en positiv effekt på arbetslöshetens 

duration. Sökaktiviteten antas öka om generositeten i dessa system minskar, eftersom 

välfärden för att vara arbetslös har minskat. Höga ersättningsnivåer innebär också att de 

arbetslösas reservationslön ligger på en hög nivå, dvs. att den minsta lön som en individ 

kräver för att acceptera ett arbete.  

 

För att matchningen på arbetsmarknaden skall vara effektiv krävs det både att de som är 

arbetslösa gör arbetsgivarna medvetna om det utbud som finns på arbetsmarknaden genom att 

söka arbete och att arbetsgivarna utlyser vakanta tjänster så att de arbetslösa får kunskap om 

vilken typ av arbetskraftsefterfrågan som finns. Ett stort arbetskraftsutbud motverkar 

ogynnsam löneglidning och inflation. Aktivt sökande kan skapa en efterfrågan på arbetskraft 

från en arbetsgivare som inte hade för avsikt att anställa men ändrar sig eller som 

tidigarelägger en anställning i och med att sökande finns. Så kallade spontanansökningar, dvs. 

ansökningar till tjänster som inte är utlysta, kan alltså i olika avseenden löna sig både för den 

arbetslöse och för samhället i stort. I en sammanfattning av arbetsmarknadsprogrammens 

effekter under 1990-talet konstaterar Carling & Richardson (2001) vidare att de program som 

haft mest effekt, nämligen de som förläggs till verkliga arbetsplatser, också haft de största 

undanträningseffekterna. 

 

Arbetsförmedlingen har som sin grundläggande uppgift att på olika sätt stödja de 

arbetssökande och arbetsgivarna i deras sökande efter jobb respektive arbetskraft och 

därigenom effektivisera matchningen på arbetsmarknaden. (Karlsson, 2003) 
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4. Resultat och tolkning av studie 
4.1 Introduktion och beskrivning av studie 

Under 1990-talet och framåt har ett flertal olika aktiva arbetsmarknadspolitiska program varit 

aktuella. I undersökningen ingår 25 stycken olika aktiva program som ungdomar mellan 18-

24 år från Stockholms län (AB) och Norrbottens län (BD) har deltagit i. Några av de aktiva 

åtgärderna har bara existerat under några få år, endast två av de 25 åtgärdsprogrammen finns 

med under hela den undersökta tidsperioden. Det är Arbetslivsinriktad rehabilitering (71(72)) 

och Arbetsmarknadsutbildning och Förberedande utbildning (81,83). Detta skulle göra det 

komplicerat att jämföra de olika programmen individuellt mot varandra. Samtliga åtgärder har 

delats in i fyra huvudgrupper. Detta för att göra det möjligt att få en relativt översiktlig 

beskrivning av de olika gruppernas innehåll och dess matchningseffektivitet. De fyra 

grupperna betecknas grupp 1-4, programkoden anges inom parentes, och består av följande 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder: 

 

- Grupp 1: Rekryteringsstöd (44), Anställningsstöd (45), Start av näringsverksamhet 

(46), Allmänt anställningsstöd (47), Förstärkt anställningsstöd (2-årsinskrivna) (48), 

Förstärkt anställningsstöd (4-årsinskrivna) (50) 

 

- Grupp 2: Beredskapsarbete (51), Arbetslivsutveckling (52), Utbildningsvikariat (53), 

Arbetspraktik (54), Arbetsplatsintroduktion (55), Offentligt tillfälligt arbete (56), 

Projektarbete arbetslöshetsersättning (57), Resursarbete i offentlig verksamhet (58) 

 

- Grupp 3: Ungdomspraktik (61), Akademikerpraktik (62), Ungdomsintroduktion (63), 

Datortek (64), Kommunalt program för ungdomar under 20år (65), Ungdomsgaranti 

för ungdomar 20-24år (66) 

 

- Grupp 4: Arbetslivsinriktad rehabilitering (71 (72)), Aktiviteter inom vägledning och 

platsförmedling (73 (74)), Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning (75), IT-

satsningen (82), Arbetsmarknadsutbildning och Förberedande utbildning (81, 83)    

 

Den undersökta tidsperioden omfattar tolv år. Perioden har delats in i fyra grupper för att göra 

det möjligt att tydligt redogöra för vilka typer av åtgärder som varit aktiva och effektiva under 

perioden på ett enkelt sätt. De exakta värdena för de resultat som anges i kommande text kan 
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utläsas i sin helhet i bilaga 2.1-2.2. Det är även möjligt att finna de grunddata, dvs. hur många 

individer som deltagit i ett aktivt åtgärdsprogram, som resultatdelen till stor del bygger på i 

bilaga 1.2-1.4. 

 

4.2 Presentation av undersökningsresultat 

Undersökningsperiod 1, (1992-1994). Under denna tidsperiod fanns det mellan fem och sju 

olika typer av aktiva arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar samtliga ur grupp 2-4. Under hela 

denna period var Utbildningsvikariat (53) genomförda under 1992 den mest effektiva 

åtgärden när det gäller andel ungdomar som efter genomförd åtgärd avaktualiserats till 

anställning. För Stockholms län (AB) var den andelen ≈ 28 %, för Norrbottens län (BD) var 

andelen ≈ 24 %.  

 

För undersökningsperiod 1, återfinns de lägsta resultaten under 1993. Där har endast ≈ 3 % av 

dem som deltagit i Arbetsmarknadsutbildning och Förberedandeutbildning (81, 83) i 

Stockholms län (AB) avaktualiserats till anställning efter genomfört program. De som deltog i 

Arbetslivsinriktad rehabilitering (71(72)) i Norrbottens län (BD) under samma år har en 

matchningseffektivitet på ≈ 3 %. Nedan visas diagram över resultaten för de båda länen under 

år 1992. Diagram över resultat för år 1993 och 1994, återfinns i bilaga 3.1 
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Undersökningsperiod 2, (1995-1997). Under denna tidsperiod har antalet olika aktiva 

arbetsmarknadspolitiska program för ungdomar ökat med mer än det dubbla jämfört med 

förra perioden. 1995-1997 existerade det mellan tolv och fjorton olika typer av aktiva 
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arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar. I denna period har bland annat två åtgärdsprogram ur 

grupp 1 tillkommit. Det är Rekryteringsstöd (44) samt Start av näringsverksamhet (46). De 

har visat sig vara mycket effektiva med en hög andel avaktualiserade till arbete av de personer 

som deltagit i aktiviteten. Under denna period var Start av näringsverksamhet (46) den mest 

effektiva åtgärden när det gäller andel ungdomar som efter genomförd åtgärd avaktualiserats 

till anställning. För Stockholms län (AB) var andelen avaktualiserade till arbete mellan ≈ 80,5 

% och ≈ 85,5 %, för Norrbottens län (BD) var andelen mellan ≈ 49 % och 100 %. 1995, när 

samtliga ungdomar kunde räknas vara i arbete efter genomförd åtgärd deltog endast sju 

personer i den aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärden. Under resten av perioden var 

deltagandet betydligt större.  

 

En annan åtgärd som också visat sig vara nästan lika effektiv är denna period är 

Rekryteringsstöd (44). För Stockholms län (AB) var andelen avaktualiserade till arbete mellan 

≈ 64,5 och ≈ 71,5 %, för Norrbottens län (BD) var andelen mellan ≈ 55,5 % och ≈ 63 %. 

 

För undersökningsperiod 2, återfinns de lägsta resultaten för hela perioden hos de ungdomar 

som deltagit i Arbetslivsinriktad rehabilitering (71(72)) i Norrbottens län (BD). Andelen som 

har avaktualiserats till arbete efter genomfört program är mellan ≈ 2 % och ≈ 2,5 %. För 

Stockholms län (AB) pendlar de lägsta resultaten mellan ≈ 4 % och ≈ 7,5 % för personer som 

deltagit i Arbetsmarknadsutbildning och Förberedandeutbildning (81, 83) samt 

Arbetslivsinriktad rehabilitering (71(72)). Nedan är resultaten för de båda länen år 1996 

illustrerade (notera att skalan på y-axeln skiljer sig åt mellan diagrammen). Diagram över 

resultaten för år 1997 och 1998, återfinns i bilaga 3.1-3.2. 
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Undersökningsperiod 3, (1998-2000). Perioden hade högsta antalet olika program i hela 

undersökningen med mellan fjorton och femton olika typer av aktiva arbetsmarknadsåtgärder 

för ungdomar. Under denna period har bland annat Rekryteringsstöd (44) som var mycket 

effektivt i förra perioden ersatts av Anställningsstöd (45). Start av näringsverksamhet (46) 

existerar fortfarande och har även under denna period var den mest effektiva åtgärden när det 

gäller andel ungdomar som efter genomförd åtgärd avaktualiserats till anställning. För 

Stockholms län (AB) var andelen avaktualiserade till arbete mellan ≈ 76,5 % och ≈ 83,5 %, 

för Norrbottens län (BD) var andelen mellan ≈ 71 % och ≈ 75,5 %. Under år 2000 var även 

två aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder effektiva med 100 % men eftersom de endast 

hade ett deltagande på en person vardera, bortser författaren från resultatet. De aktuella 

åtgärderna var Offentligt tillfälligt arbete (56) samt Projektarbete, arbetslöshetsersättning (57) 

i Stockholms län (AB). 

Även under denna period existerar några åtgärder som har en nästan lika stor andel personer 

som är avaktualiserade till arbete efter genomförd åtgärd och är effektiva både för Stockholms 

län (AB) och Norrbottens län (BD). De aktuella åtgärderna är Rekryteringsstöd (44), 

Anställningsstöd (45) och Allmänt anställningsstöd (47). De har samtliga ett resultat på 

mellan ≈ 46,5 % och ≈ 71,5 %. En åtgärd som tydligt varit mest framgångsrik i Stockholms 

län (AB) under perioden är IT-satsningen (82). Den har ett resultat som pendlar mellan ≈ 37 

% och ≈ 48,5 % för de ungdomar som deltagit i programmet. För Norrbottens län (BD) är 

resultatet mer blygsamt för samma åtgärd. Där visar resultatet att mellan ≈ 13,5 % och ≈ 16,5 

% fått anställning efter avslutat program. 

 

För undersökningsperiod 3, återfinns återigen de lägsta resultaten för perioden hos de 

ungdomar som deltagit i Arbetslivsinriktad rehabilitering (71(72)) i Norrbottens län (BD) 

under 1998. Andelen som har avaktualiserats till arbete är ≈ 3,5 %. För Stockholms län (AB) 

är de lägsta resultaten ≈ 4,5 % för personer som deltagit i samma åtgärd under 1999. Nedan är 

resultaten för de båda länen år 1999 illustrerade (notera att skalan på y-axeln skiljer sig åt 

mellan diagrammen). Diagram över resultaten för år 1998 och 2000, återfinns i bilaga 3.2. 
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Undersökningsperiod 4, (2001-2003). Under denna tidsperiod har antalet olika åtgärder 

minskat något till mellan tio och tolv olika typer av aktiva arbetsmarknadsåtgärder för 

ungdomar. Under denna period har Anställningsstöd (45) ersatts av ett Förstärkt 

anställningsstöd (2-års inskrivna) (48). Detta har inte visat sig vara lika effektivt som 

Anställningsstödet (45) som existerade under förra perioden. Även under denna tidsperiod var 

Start av näringsverksamhet (46) den mest effektiva åtgärden när det gäller andel ungdomar 

som efter genomförd åtgärd avaktualiserats till anställning. För Stockholms län (AB) var 

andelen avaktualiserade till arbete mellan ≈ 59,5 % och ≈ 78 %, för Norrbottens län (BD) var 

delen mellan ≈ 57,5 % och ≈ 81 %. Under år 2002 och 2003 visar resultaten att två åtgärder 

resulterat i att 0 % av de deltagande avaktualiserade till arbete men eftersom dessa bara hade 

ett fåtal deltagande personer vardera, bortser författaren från resultatet. Den aktuella åtgärden 

var Förstärkt anställningsstöd (4-års inskrivna) (50), i både Stockholms län (AB) och 

Norrbottens län (BD). 

 

Under 2001-2003 existerade inga aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar som 

var nästan lika effektiva som de ur Grupp 1 med de högsta resultaten. Däremot finns en några 

åtgärder som samtliga har ett resultat på ≈ 20 %. Dessa är Kommunalt program för ungdomar 

under 20år (65), Ungdomsgaranti för ungdomar 20-24år (66) samt Arbetsmarknadsutbildning 

och Förberedande utbildning (81,83). 

 

För undersökningsperiod 4, återfinns de lägsta resultaten hos de ungdomar som deltagit i 

Arbetslivsinriktad rehabilitering (71(72)). Med ett undantag har färre än ≈ 4,5 % 

avaktualiserats till anställning efter genomfört program. Hälften av tillfällena som den aktiva 
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åtgärden har genomförts har endast ett resultat på mellan 1 % och ≈ 1,5 % uppnåtts. Detta 

gäller för både Stockholms län (AB) och Norrbottens län (BD) under hela perioden. Nedan 

visas diagram över resultaten för de båda länen under år 2003. Diagram över resultat för år 

2001 och 2002, återfinns i bilaga 3.2-3.3. 
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4.3 Resultat och jämförelse mellan de grupperade åtgärderna  

Resultatet bland de fyra åtgärdsgrupperna har varierat ganska kraftigt under den undersökta 

perioden. Några aktiva arbetsmarknadspolitiska program har varit mycket effektiva med en 

stor andel avaktualiserade ungdomar till arbete efter genomfört program. Andra har varit 

mindre effektiva och kanske till och med borde ifrågasättas om de överhuvudtaget bör 

existera. Nedan presenteras ett översiktligt resultat för de olika åtgärderna presenterade per 

åtgärdsgrupp (resultat på 0 % och 100 % borträknade, eftersom de vanligtvis beror på endast 

en eller några få individer och därmed inte ger en representativ bild av verkligheten). Sist i 

avsnittet visas ett diagram över hela undersökningsperioden där de olika gruppernas 

medelvärden presenteras och jämförs med varandra. Ingen hänsyn tas här till de olika länen i 

jämförelsen utan endast jämförelse av hur effektiva de olika åtgärdsgrupperna är relativt 

varandra. 

 

Grupp 1 � Har de överlägset bästa resultaten i undersökningen. Åtgärderna i denna grupp 

leder till anställning i större utsträckning än de andra grupperna. Det kan vara möjligt att 

åtgärder inom denna grupp även är de som uppbringar den högsta kostnaden per individ. Här 

pendlar resultaten mellan ≈ 16,5 % och ≈ 85,5 % för Stockholms län (AB) och ≈ 3,5 % till ≈ 

81 % för Norrbottens län (BD). Endast ett resultat för Norrbottens län (BD) hade ≈ 3,5 %, 
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därefter är lägsta siffran ≈ 12 %. Medelvärdet för hela Grupp 1 under den undersökta 

tidsperioden (1995-2003) utan hänsyn till län, är 59,3 % som är avaktualiserade till 

anställning efter genomfört åtgärdsprogram. 

 

Grupp 2 och Grupp 3 � Har snarlika resultat i undersökningen. De två grupperna utmärker sig 

inte med att nå de högsta eller lägsta resultaten. De aktiva åtgärderna som dessa två grupper 

består av existerade främst under perioden 1992-2000. För Stockholms län (AB) pendlar 

resultaten mellan ≈ 6 % och ≈ 33 %. För Norrbottens län (BD) varierar resultaten mellan ≈ 1 

% och ≈ 27 %. Här uppnåddes även ett resultat på 50 % för en åtgärd under 1995 men 

eftersom endast två personer deltog, bortser författaren från det resultatet. Skillnaden mellan 

dessa två grupper och Grupp 4 är att de lägsta resultaten i dessa grupper har endast noterats ett 

fåtal gånger tillskillnad från Grupp 4 de lägre resultaten är mer frekvent återkommande. 

Medelvärdet för hela Grupp 2 under den undersökta tidsperioden (1992-2003) utan hänsyn till 

län, är 15,9 % och för Grupp 3 är andelen 13,3 %, som är avaktualiserade till anställning efter 

genomfört åtgärdsprogram. 

 

Grupp 4 � Är den grupp som innehåller de två aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som 

existerat under hela undersökningsperioden. Det är Arbetslivsinriktad rehabilitering (71(72)) 

och Arbetsmarknadsutbildning och Förberedande utbildning (81,83). Denna åtgärdsgrupp har 

även de absolut lägsta resultaten i undersökningen. Under 1992-1997 återfinns samtliga av de 

lägsta resultaten i den här gruppen och de två ovan nämnda åtgärderna. Under 1998-2003 är 

ser resultaten snarlika ut med ett par undantag. Resultaten för Stockholms län (AB) varierar 

mellan ≈ 1 % och ≈ 48,5 %. De högsta resultaten i gruppen beror på framgången för IT-

satsningen (82) under perioden 1998-2000 i länet. Om det inte vore för framgången med den 

åtgärden hade de två länen haft snarlika resultat. För Norrbottens Län (BD) pendlar resultatet 

mellan ≈ 1 % och 20,5 %. Här har inte IT-satsningen (82) haft lika god effekt som för 

Stockholms län (AB). Medelvärdet för hela Grupp 4 under den undersökta tidsperioden 

(1992-2003) utan hänsyn till län, är 9,5 % som är avaktualiserade till anställning efter 

genomfört åtgärdsprogram. 
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5. Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att öka kunskapen kring arbetslöshet, sökbeteende samt 

arbetsmarknadspolitik ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Jag ville ta reda på mer 

information om tidigare nämnda ämnen. Min frågeställning var att: Utvärdera den relativa 

effektiviteten mellan olika aktiva arbetsmarkandspolitiska åtgärder. Huruvida de leder till 

anställning för arbetslösa ungdomar efter genomförd åtgärd? Det finns inget enkelt och 

entydigt ja- eller nej-svar på denna fråga. De aktiva arbetsmarknadsåtgärderna är en mycket 

komplicerad del i arbetsmarknadspolitiken och de leder till anställning i viss grad.  

 

Resultaten i den egna studien visar att några åtgärder, de som tillhör åtgärdsgrupp 1 är mycket 

effektiva och leder till anställning i större utsträckning än de andra grupperna. De 

genomgående lägsta resultaten tillhörde grupp 4, där det finns fog att ställa frågan om det 

verkligen är berättigade att existera. Dock är det svåra avvägningar att göra med många olika 

faktorer som spelar in. Resultaten visar att det finns en viss skillnad i sannolikhet att få 

anställning efter avslutad åtgärd mellan Stockholms län (AB) och Norrbottens län (BD). 

Generellt sett har Norrbottens län (BD) något lägre resultat gentemot storstadslänet 

Stockholm. Det finns många olika tänkbara orsaker till denna skillnad men det är inget som 

studien haft som syfte att undersöka. De fyra aktiva åtgärderna med bäst resultat är 
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Rekryteringsstöd (44), Anställningsstöd (45), Start av näringsverksamhet (46) samt Förstärkt 

anställningsstöd (2-års sjukskrivna) (48).  

  

Det är oklart huruvida de aktiva arbetsmarknadspolitiska påverkar den totala 

arbetsmarknaden. Nettoeffekten är således oklar. De åtgärder som resulterar i anställning 

medför även olika negativa effekter på arbetsmarknaden. Några av dessa är olika 

undanträningseffekter och inlåsningseffekter. Andra faktorer som påverkas är sökaktiviteten, 

rundgång mellan olika arbetsmarknadsåtgärder eller att höga ersättningsnivåer medför 

negativa incitamentseffekter. Genom att besitta information om detta kan det underlätta bland 

annat för hur olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska utformas och utvecklas. 

Informationen kan även vara värdefull som stöd när nivå och längd på 

arbetslöshetsförsäkringen ska förändras. 

 

5.1 Fortsatt forskning 

Efter genomförd litteraturstudie och egen studie står det klart att behovet av ytterligare 

forskning är mycket stort. Några förlag till fortsatt forskning är att det måste utredas ingående 

huruvida nettoeffekten av olika typer av aktiva arbetsmarknadsåtgärder är på mikro- och 

makroekonomisk nivå. Detta för att identifiera de åtgärder som har den bästa effekten samt är 

mest kostnadseffektiv för samhället. Ett sätt att förbättra den aktiva arbetsmarknadspolitiken 

kan vara att göra mer ingående studier på de fyra åtgärderna som uppvisat bäst resultat i 

studien för att hitta samband och nyckelfaktorer som gör de framgångsrika och sen applicera 

det på andra aktiva åtgärder i möjligaste mån.  
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Bilaga 1.1 � Datamaterial över deltagande individer i konjunkturberoende program, år 2002 
 
Antal 18-24 åringar, som lämnat konjunkturberoende program under år 2002      
(personer med hemkommun i Stockholms resp Norrbottens län)       
          
  Stockholms län   Norrbottens län   

  Avaktuali- 
Bytt 
sökande- 

Övriga 
som Summa Avaktuali- 

Bytt 
sökande- Övriga som Summa 

  serade kategori till lämnat lämnat serade kategori till lämnat lämnat 
Kod Program som lämnats till arbete arbete     till arbete arbete     
46 Start av näringsverksamhet 18 1 6 25 19 0 14 33 
47 Allmänt anställningsstöd 21 8 15 44 35 8 32 75 
48 Förstärkt anställningsstöd (2-årsinskrivna) 2 0 3 5 5 4 32 41 
50 Förstärkt anställningsstöd (4-årsinskrivna) 0 0 0 0 0 0 2 2 
54 Arbetspraktik 67 62 243 372 117 129 424 670 
64 Datortek 7 3 40 50 7 17 106 130 
65 Kommunalt pgm för ungd under 20 år 118 40 296 454 135 122 425 682 
66 Ungdomsgaranti för ungd 20-24 år 292 108 683 1083 165 194 481 840 
71 Arbetslivsinriktad rehabilitering 5 28 105 138 7 19 59 85 
73 Aktiviteter inom vägledning o platsförmedling 20 37 197 254 21 52 170 243 
75 Projekt m arbetsmarknadspolitisk inriktning 11 8 82 101 0 0 0 0 
81,83 Arbetsmarknadsutb och Förberedande utb 103 41 347 491 101 137 712 950 
 Summa 664 336 2017 3017 612 682 2457 3751 
          
          
          
          
Avaktualiserade till arbete  Bytt sökandekategori till arbete  Övriga som lämnat   
Fått tillsvidareanställning Deltidsarbetslös   Arbeteslöshet   
Fått tidsbegränsad anställning Tillfällig timanställning   Program    
Fått fortsatt anställning samma arbetsgivare Tillfälligt arbete   Avaktualiserade pga annat än arbete  
Fått anställning inom Samhall Ombytessökande       
  Lönebidrag        
  Offentligt skyddat arbete       
  Anställningsstöd       
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Bilaga 1.2 � Datamaterial över deltagande individer i konjunkturberoende program, år 1992 - 1995 
 
Antal 18-24 åringar, som lämnat konjunkturberoende program              
(personer med hemkommun i Stockholms (AB) resp Norrbottens (BD) län)              
                  
  1992    1993    1994    1995    
  AB  BD  AB  BD  AB  BD  AB  BD  
  Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat 
  till totalt till totalt till totalt till totalt till totalt till totalt till totalt till totalt 
Kod Program som lämnats arbete  arbete  arbete  arbete  arbete  arbete  arbete  arbete  
44 Rekryteringsstöd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1361 2114 245 422 
45 Anställningsstöd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
46 Start av näringsverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 75 7 7 
47 Allmänt anställningsstöd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 Förstärkt anställningsstöd (2-årsinskrivna) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 Förstärkt anställningsstöd (4-årsinskrivna) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
51 Beredskapsarbete 79 633 84 707 6 39 1 29 10 64 9 119 11 129 15 160 
52 Arbetslivsutveckling 0 0 0 0 32 354 74 1462 116 802 57 1220 63 719 52 1012 
53 Utbildningsvikariat 226 806 132 552 192 874 51 536 173 951 45 653 208 882 95 795 
54 Arbetspraktik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 12 91 0 23 
55 Arbetsplatsintroduktion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 2099 51 369 
56 Offentligt tillfälligt arbete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 Projektarbete, arbetslöshetsersättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
58 Resursarbete i offentlig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 Ungdomspraktik 269 1658 235 1360 2436 17581 348 4170 3419 20057 500 4326 1554 10570 212 2447 
62 Akademikerpraktik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 2 
63 Ungdomsintroduktion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 598 12 92 
64 Datortek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 222 4 133 
65 Kommunalt pgm för ungd under 20 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 2 43 
66 Ungdomsgaranti för ungd 20-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
71(72) Arbetslivsinriktad rehabilitering 72 723 75 643 12 319 11 381 14 239 11 324 22 379 6 265 

73(74) 
Aktiviteter inom vägledning o 
platsförmedling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 Projekt m arbetsmarknadspolitisk inriktning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
82 IT-satsningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
81,8 Arbetsmarknadsutb och Förberedande utb 751 7909 913 4466 106 3484 160 2027 65 1783 116 1316 116 2727 118 1948 
 Summa 1397 11729 1439 7728 2784 22651 645 8605 3797 23899 738 7959 4294 20625 820 7718 
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Bilaga 1.3 � Datamaterial över deltagande individer i konjunkturberoende program, år 1996 - 1999 
 
Antal 18-24 åringar, som lämnat konjunkturberoende program              
(personer med hemkommun i Stockholms (AB) resp Norrbottens (BD) län)              
                  
  1996    1997    1998    1999    
  AB  BD  AB  BD  AB  BD  AB  BD  
  Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat 
  till totalt till totalt till totalt till totalt till totalt till totalt till totalt till totalt 
Kod Program som lämnats arbete  arbete  arbete  arbete  arbete  arbete  arbete  arbete  
44 Rekryteringsstöd 989 1448 389 702 216 302 195 311 20 28 43 64 0 0 0 0 
45 Anställningsstöd 0 0 0 0 0 0 0 0 104 223 240 528 177 305 397 763 
46 Start av näringsverksamhet 207 257 38 52 190 232 23 47 162 212 44 62 128 155 28 38 
47 Allmänt anställningsstöd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 11 23 
48 Förstärkt anställningsstöd (2-årsinskrivna) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 Förstärkt anställningsstöd (4-årsinskrivna) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
51 Beredskapsarbete 12 100 6 79 10 72 35 129 2 19 43 78 0 0 0 0 
52 Arbetslivsutveckling 62 792 39 813 54 622 47 886 41 327 57 674 3 45 6 123 
53 Utbildningsvikariat 218 747 61 660 99 432 25 279 9 48 4 51 0 0 0 0 
54 Arbetspraktik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 557 58 548 
55 Arbetsplatsintroduktion 1552 4744 192 1975 926 3505 214 2180 538 2156 127 1160 84 345 13 145 
56 Offentligt tillfälligt arbete 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 Projektarbete, arbetslöshetsersättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 4 63 0 2 1 10 
58 Resursarbete i offentlig verksamhet 0 0 0 0 0 2 0 2 2 21 8 80 2 19 11 73 
61 Ungdomspraktik 6 37 2 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
62 Akademikerpraktik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
63 Ungdomsintroduktion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
64 Datortek 455 5330 60 1626 233 2977 30 793 182 1877 34 622 73 713 21 298 
65 Kommunalt pgm för ungd under 20 år 364 1941 98 980 549 2968 187 1338 675 2740 199 1263 463 1631 163 981 
66 Ungdomsgaranti för ungd 20-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 152 537 83 478 625 1947 168 1170 
71(72) Arbetslivsinriktad rehabilitering 21 270 5 207 16 212 4 187 13 189 5 136 7 159 14 123 

73(74) 
Aktiviteter inom vägledning o 
platsförmedling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 Projekt m arbetsmarknadspolitisk inriktning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
82 IT-satsningen 0 0 0 0 0 0 0 0 17 35 0 0 77 209 5 30 
81,8 Arbetsmarknadsutb och Förberedande utb 83 1532 65 1720 137 1396 88 1424 282 2212 125 1209 327 1713 126 1117 
 Summa 3969 17199 955 8824 2430 12721 848 7577 2200 10639 1016 6468 2100 7804 1022 5442 
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Bilaga 1.4 � Datamaterial över deltagande individer i konjunkturberoende program, år 2000 - 2003 
 
Antal 18-24 åringar, som lämnat konjunkturberoende program              
(personer med hemkommun i Stockholms (AB) resp Norrbottens (BD) län)              
                  
  2000    2001    2002    2003    
  AB  BD  AB  BD  AB  BD  AB  BD  
  Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat Avakt. Lämnat 
  till totalt till totalt till totalt till totalt till totalt till totalt till totalt till totalt 
Kod Program som lämnats arbete  arbete  arbete  arbete  arbete  arbete  arbete  arbete  
44 Rekryteringsstöd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 Anställningsstöd 19 29 29 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
46 Start av näringsverksamhet 56 67 28 37 16 27 14 22 18 25 19 33 28 36 42 52 
47 Allmänt anställningsstöd 86 137 157 296 22 45 55 149 21 44 35 75 30 60 57 115 
48 Förstärkt anställningsstöd (2-årsinskrivna) 1 4 1 30 0 7 5 39 2 5 5 41 1 6 15 54 
50 Förstärkt anställningsstöd (4-årsinskrivna) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 
51 Beredskapsarbete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 Arbetslivsutveckling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
53 Utbildningsvikariat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
54 Arbetspraktik 70 332 95 599 34 285 78 445 67 372 117 670 21 170 52 392 
55 Arbetsplatsintroduktion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 Offentligt tillfälligt arbete 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 Projektarbete, arbetslöshetsersättning 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
58 Resursarbete i offentlig verksamhet 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 Ungdomspraktik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
62 Akademikerpraktik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
63 Ungdomsintroduktion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
64 Datortek 10 86 3 143 10 53 6 132 7 50 7 130 0 7 1 83 
65 Kommunalt pgm för ungd under 20 år 231 747 156 852 99 366 104 642 118 454 135 682 76 348 89 537 
66 Ungdomsgaranti för ungd 20-24 år 390 1332 205 1069 175 738 139 785 292 1083 165 840 208 1006 142 770 
71(72) Arbetslivsinriktad rehabilitering 15 160 2 84 5 107 1 69 5 138 7 85 1 87 1 85 

73(74) 
Aktiviteter inom vägledning o 
platsförmedling 8 89 0 13 14 226 1 47 20 254 21 243 4 147 4 110 

75 Projekt m arbetsmarknadspolitisk inriktning 0 0 0 0 1 10 0 0 11 101   3 13 1 1 
82 IT-satsningen 32 69 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
81,8 Arbetsmarknadsutb och Förberedande utb 210 760 116 652 139 688 89 701 103 491 101 950 69 382 100 670 
 Summa 1130 3814 795 3839 515 2552 492 3031 664 3017 612 3751 441 2264 504 2870 
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Bilaga 2.1 � Beräknad matchningseffektivitet för ungdomar, 18-24år, efter avslutat konjunkturberoende program, år 1992 - 1997 
 
  1992  1993  1994  1995  1996  1997  
Kod Program som lämnats AB BD AB BD AB BD AB BD AB BD AB BD 
44 Rekryteringsstöd       64,38% 58,06% 68,30% 55,41% 71,52% 62,70% 
45 Anställningsstöd             
46 Start av näringsverksamhet       85,33% 100,00% 80,54% 73,08% 81,90% 48,94% 
47 Allmänt anställningsstöd             
48 Förstärkt anställningsstöd (2-årsinskrivna)             
50 Förstärkt anställningsstöd (4-årsinskrivna)             
51 Beredskapsarbete 12,48% 11,88% 15,38% 3,45% 15,63% 7,56% 8,53% 9,38% 12,00% 7,59% 13,89% 27,13% 
52 Arbetslivsutveckling   9,04% 5,06% 14,46% 4,67% 8,76% 5,14% 7,83% 4,80% 8,68% 5,30% 
53 Utbildningsvikariat 28,04% 23,91% 21,97% 9,51% 18,19% 6,89% 23,58% 11,95% 29,18% 9,24% 22,92% 8,96% 
54 Arbetspraktik     0,00% 0,00% 13,19% 0,00%     
55 Arbetsplatsintroduktion       33,02% 13,82% 32,72% 9,72% 26,42% 9,82% 
56 Offentligt tillfälligt arbete         0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
57 Projektarbete, arbetslöshetsersättning             
58 Resursarbete i offentlig verksamhet           0,00% 0,00% 
61 Ungdomspraktik 16,22% 17,28% 13,86% 8,35% 17,05% 7,56% 14,70% 8,66% 16,22% 20,00% 0,00% 0,00% 
62 Akademikerpraktik       12,50% 50,00%     
63 Ungdomsintroduktion       24,41% 13,04%     
64 Datortek       18,92% 3,01% 8,54% 3,69% 7,83% 3,78% 
65 Kommunalt pgm för ungd under 20 år       8,33% 4,65% 18,75% 10,00% 18,50% 13,98% 
66 Ungdomsgaranti för ungd 20-24 år             
71(72) Arbetslivsinriktad rehabilitering 9,96% 11,66% 3,76% 2,89% 5,86% 4,67% 5,80% 2,26% 7,78% 2,42% 7,55% 2,14% 
73(74) Aktiviteter inom vägledning o platsförmedling             
75 Projekt m arbetsmarknadspolitisk inriktning             
82 IT-satsningen             
81,83 Arbetsmarknadsutb och Förberedande utb 9,50% 20,44% 3,04% 7,89% 3,65% 6,89% 4,25% 6,06% 5,42% 3,78% 9,81% 6,18% 
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Bilaga 2.2 � Beräknad matchningseffektivitet för ungdomar, 18-24år, efter avslutat konjunkturberoende program, år 1998 - 2003 
 
  1998  1999  2000  2001  2002  2003  
Kod Program som lämnats AB BD AB BD AB BD AB BD AB BD AB BD 
44 Rekryteringsstöd 71,43% 67,19%           
45 Anställningsstöd 46,64% 45,45% 58,03% 52,03% 65,51% 74,36%       
46 Start av näringsverksamhet 76,42% 70,97% 82,58% 73,68% 83,58% 75,68% 59,26% 63,64% 72,00% 57,58% 77,78% 80,77% 
47 Allmänt anställningsstöd   50,00% 47,83% 62,77% 52,68% 48,89% 36,91% 47,73% 46,67% 50,00% 49,57% 
48 Förstärkt anställningsstöd (2-årsinskrivna)     25,00% 3,33% 0,00% 12,82% 40,00% 12,20% 16,67% 27,78% 
50 Förstärkt anställningsstöd (4-årsinskrivna)         0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
51 Beredskapsarbete 10,53% 55,13%           
52 Arbetslivsutveckling 12,54% 8,46% 6,67% 4,89%         
53 Utbildningsvikariat 18,75% 7,84%           
54 Arbetspraktik   23,69% 10,58% 21,08% 15,86% 11,93% 17,53% 18,01% 17,46% 12,35% 13,27% 
55 Arbetsplatsintroduktion 24,95% 10,95% 24,35% 8,97%         
56 Offentligt tillfälligt arbete     100,00% 0,00%       
57 Projektarbete, arbetslöshetsersättning 6,67% 6,35% 0,00% 10,00% 100,00% 10,00%       
58 Resursarbete i offentlig verksamhet 9,52% 10,00% 10,53% 15,07%         
61 Ungdomspraktik             
62 Akademikerpraktik             
63 Ungdomsintroduktion             
64 Datortek 9,70% 5,47% 10,24% 7,05% 11,62% 2,10% 18,87% 4,55% 14,00% 5,38% 0,00% 1,20% 
65 Kommunalt pgm för ungd under 20 år 24,64% 15,76% 28,39% 16,62% 30,92% 18,31% 27,04% 16,20% 25,99% 19,79% 21,84% 16,57% 
66 Ungdomsgaranti för ungd 20-24 år 28,31% 17,36% 32,10% 14,36% 29,28% 19,18% 23,71% 17,71% 26,96% 19,64% 20,68% 18,44% 
71(72) Arbetslivsinriktad rehabilitering 6,88% 3,68% 4,40% 11,38% 9,38% 2,38% 4,67% 1,45% 3,62% 8,24% 1,15% 1,18% 

73(74) 
Aktiviteter inom vägledning o 
platsförmedling     8,99% 0,00%  2,13% 7,87% 8,64% 2,72% 3,64% 

75 Projekt m arbetsmarknadspolitisk inriktning       10,00% 0,00% 10,89% 0,00% 23,08% 100,00% 
82 IT-satsningen 48,57% 0,00% 36,84% 16,67% 46,38% 13,33%       
81,83 Arbetsmarknadsutb och Förberedande utb 12,75% 10,34% 19,09% 11,28% 27,63% 17,79% 20,20% 12,70% 20,98% 10,63% 18,06% 14,93% 
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Bilaga 3.1 � Resultatdiagram för Stockholms län (AB) och Norrbottens län (BD), år 1993, 1994-1995 och 1997  
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Bilaga 3.2 � Resultatdiagram för Stockholms län (AB) och Norrbottens län (BD), år 1998, 2000-2001  
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Bilaga 3.3� Resultatdiagram för Stockholms län (AB) och Norrbottens län (BD), år 2002 
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