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Abstrakt 
Uppsatsen syftar till att utvärdera effekten av Förberedande och orienterande utbildning, 

vilket är en insats som ges till arbetssökande för att gynna framtida aktivitet inom 

arbetskraften. Insatsen är en av Arbetsförmedlingens största, och bedöms öka ytterligare 

framöver. En kombination av coarsened exact matchning samt propensity score 

matchning används för att försöka fastställa kausala effekter på individnivå med 

mikrodata från Arbetsförmedlingen och SCB. Deltagare som skrevs in hos 

Arbetsförmedlingen 2008 studeras och utfallen som tillämpas är inkomster och social-

bidragstagande, vilka mäts 2010, 2011, 2012 respektive 2013. Resultaten visar att 

deltagare i insatsen generellt har sämre arbetsmarknadsutfall än jämförelsegruppen som 

består av öppet arbetslösa. Känslighetsanalysen visar att det kan finnas vissa problem 

med selektion, men dessa bedöms inte omkullkasta resultaten. Vidare fastställs att de 

skattade effekterna avtar med uppföljningstiden, vilket tyder på att det kan finnas 

inlåsningseffekter. En annan förklaring till att negativa effekter av deltagande kan 

uppstå är enligt den nationalekonomiska litteraturen att deltagande i insatsen signalerar 

något negativt till potentiella arbetsgivare, snarare än att insatsen bidrar med en 

produktivitetsökning för den arbetssökande individen.  

 

 

Nyckelord 
Arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Arbetsförmedlingen, Förberedande och orienterande 

utbildning, Coarsened exact matchning, Propensity score matchning, Rosenbaum bounds  

 

 

Tack 
Följande uppsats har skrivits i samband med praktik på Riksrevisionen och arbetet med 

rapporten Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens styrning, 

användning och uppföljning. Av denna anledning vill jag rikta ett stort tack till alla 

kollegor som varit med under resans gång, projektgruppen för rapporten och framförallt 

Marie Gartell som aldrig har tröttnat på mina frågor om den svenska arbetsmarknaden 

och utvärdering av arbetsmarknadspolitiska program. Vidare vill jag även tacka 

handledare Jonas Månsson samt examinator Lars Behrenz för värdefulla synpunkter.   



  
 

ii 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Bakgrund ___________________________________________________________ 3 
2.1 Vad är Förberedande och orienterande utbildning? _______________________ 3 
2.2 Deltagare har svag arbetsmarknadsanknytning __________________________ 4 

2.3 Omfattningen av Förberedande och orienterande utbildning ________________ 5 

3 Teoretiskt ramverk ___________________________________________________ 6 

4 Litteraturöversikt – vad säger tidigare forskning? _________________________ 8 

5 Utvärderingsproblematiken ___________________________________________ 10 
5.1 Effektutvärdering av en arbetsmarknadspolitisk insats ___________________ 10 

5.2 Att utvärdera Förberedande och orienterande utbildning __________________ 11 

5.3 Identifikationsstrategi _____________________________________________ 12 

6 Data _______________________________________________________________ 13 
6.1 Datakällor ______________________________________________________ 13 
6.2 Population ______________________________________________________ 13 
6.3 Urval __________________________________________________________ 14 

6.4 Uppföljningsperiod _______________________________________________ 15 
6.5 Utfall __________________________________________________________ 15 

7 Metod _____________________________________________________________ 16 

8 Resultat ____________________________________________________________ 17 
8.1 Matchning ______________________________________________________ 17 

8.1.1 Coarsened Exact Matchning ____________________________________ 17 

8.1.2 Propensity score matchning ____________________________________ 19 

   8.1.2.1 Balansering av variabler i propensity score matchningen __________ 19 

8.2 Effektskattning __________________________________________________ 20 
8.2.1 Alternativ modellspecifikation ___________________________________ 21 

8.2.2 Kompletterande bedömning av matchningens tillförlitlighet ___________ 21 

8.3 Känslighetsanalys – Rosenbaum bounds ______________________________ 22 

9 Diskussion och slutsatser _____________________________________________ 24 

Referenser ___________________________________________________________ 26 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga A Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program ________________ I 

Bilaga B Deltagarsammansättning över tid _______________________________ III 
Bilaga C Hantering av mikrodata _______________________________________ IV 

Arbetsförmedlingens registerdata _____________________________________ IV 

Data från SCB ____________________________________________________ V 

Deltagar- och jämförelsegrupp _______________________________________ V 

Bilaga D Variabelförteckning __________________________________________ VI 



  
 

iii 

Bilaga E Metod ____________________________________________________ VIII 

Den klassiska matchningsansatsen ___________________________________ VIII 

Propensity score matching (PSM) _____________________________________ X 

Coarsened exact matching (CEM) _____________________________________ X 

Rosenbaum bounds _________________________________________________ XI 

Bilaga F Probitregressioner __________________________________________ XIII 

Tabell F1. Probitregression – variation av inkomst år 2010 _______________ XIV 

Tabell F2 Probitregression  

– addera variabler successivt positiv inkomst år 2010 ____________________ XV 

Tabell F3 Probitregression – positiv inkomst över tid ____________________ XVI 

Tabell F4 Probitregression  

– addera variabler successivt positivt socialbidragstagande år 2010 ________ XVII 

Tabell F5 Probitregression – positivt socialbidragstagande över tid _______ XVIII 

Bilaga G Kompletterande tabeller matchning ____________________________ XIX 

Tabell G1. CEM-matchning ________________________________________ XIX 

Tabell G2. Tidpunkt för programstart före respektive efter CEM-matchning ___ XX 

Tabell G3 Balans av kovariater i PSM-matchning ______________________ XXI 

Tabell G4 Inkomster och socialbidragstagande  

före respektive efter matchning _____________________________________ XXII 

Bilaga H Samtliga tabeller känslighetsanalys ___________________________ XXIII 
Tabell H1. Rosenbaum bounds positiv inkomst 2010 ____________________ XXIII 

Tabell H2. Rosenbaum bounds positiv inkomst 2011 ____________________ XXIII 

Tabell H3. Rosenbaum bounds positiv inkomst 2012 ____________________ XXIV 

Tabell H4. Rosenbaum bounds positivt socialbidragstagande 2010 ________ XXIV 

Tabell H5. Rosenbaum bounds positivt socialbidragstagande 2011 _________ XXV 

 

Figurförteckning 
Figur 1: Antal beslut och årliga kostnader för FUB  _________________________ 5 
Figur 2: Antal individer och beslut om FUB i relation till arbetslöshetsnivån______ 5 

Figur 3: Fördelning av propensity scores _________________________________ 19 

Figur 4: Lön före respektive efter deltagande _____________________________ 21 
Figur 5: Socialbidragstagande före respektive efter deltagande ________________ 22 

 

 

Tabellförteckning 
Tabell 1: Kategorisering av FUB ________________________________________ 4 
Tabell 2: Urvalsprocess för deltagargrupp ________________________________ 14 
Tabell 3: Generaliserbarhet för urval av deltagare __________________________ 15 
Tabell 4: CEM-matchning ____________________________________________ 17 
Tabell 5: Väntetid före respektive efter CEM-matchning ____________________ 18 

Tabell 6: Global obalans för väntetid ____________________________________ 18 

Tabell 7: Effektskattning _____________________________________________ 20 
Tabell 8: Rosenbaum bounds - inkomst 2010 _____________________________ 23 



  
 

1 
 

1 Inledning 
I Sverige finns en lång tradition av aktiv arbetsmarknadspolitik som syftar till att 

eliminera skillnader mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Precis som på 

övriga marknader kan dock marknadsmisslyckanden inträffa vilket medför att en 

effektiv resursfördelning inte kan upprätthållas och arbetslöshet uppstår (Forslund och 

Vikström 2011). Över tid har individer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen fått en 

svagare förankring på arbetsmarknaden, vilket bl.a. kännetecknas av att en större andel 

högst har förgymnasial utbildning, är födda utanför Europa samt har en funktions-

nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (prop, 2015/16:1, utgiftsområde 14). Att 

arbetssökande står längre ifrån arbetsmarknaden ställer i sin tur högre krav på 

arbetsmarknadspolitiken.  

 

Enligt SCB:s prognoser för arbetskraften finns en risk för ett överskott på individer med 

högst förgymnasial utbildning (SCB 2014). Vetskapen om att det årligen skapas färre 

arbeten för personer med låg utbildningsnivå i kombination med att det varje år 

försvinner arbeten för dessa individer ses som problematiskt då andelen inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen med förgymnasial utbildning ökar (Gartell m.fl. 2007; 

Arbetsförmedlingen 2013, 2015d). För att möjliggöra en bättre matchning mellan 

utbudet av arbetssökande och efterfrågan från arbetsgivare har det blivit viktigare att 

arbetssökande får möjlighet till kompetensutveckling. 

 

Syftet med uppsatsen är att studera effekter av Arbetsförmedlingens insats 

Förberedande och orienterande utbildning (FUB) på individers arbetsmarknadsutfall. 

FUB ges till arbetssökande som tillhör grupper med svag förankring på 

arbetsmarknaden, och syftet är att gynna framtida aktivitet inom arbetskraften. 

Utvärdering av FUB är angelägen då insatsen är en av Arbetsförmedlingens största, och 

omfattningen både avseende antal beslut och kostnader har ökat över tid 

(Riksrevisionen 2016). Ökningen drivs främst av användningen inom Etablerings-

uppdraget och till följd av de senaste årens stora flyktingströmmar bedöms 

användningen av insatsen även öka ytterligare framöver (Arbetsförmedlingen 2015b). 

Kostnadsmässigt motiveras givetvis utvärdering av FUB då fortsatta kostnadsökningar 

är att vänta (Arbetsförmedlingen 2016c; Riksrevisionen 2016). Än viktigare är dock 

utfallet utifrån den arbetssökandes perspektiv. Utöver den faktiska kostnaden för 

utbildning som mäts i kronor blir det stora samhällskostnader i form av att de 

arbetssökande hade kunnat ägna sig åt bättre lämpade aktiviteter under arbetslöshets-

perioden om FUB visar sig vara en insats som inte gynnar den arbetssökande individen. 

Utvärdering är således angeläget utifrån två perspektiv: samhällsekonomiskt och för den 

enskilde arbetssökande. 

 

Kunskapsläget avseende FUB och specifikt dess effekter är dessutom mycket begränsat. 

Inga tidigare studier som enbart fokuserar på att utvärdera och grundligt analysera 

insatsen har genomförts. En anledning till att studier om FUB saknas är att det bedöms 

som svårt att genomföra pga. selektion till insatsen och heterogenitet både avseende 

deltagare samt innehåll i utbildningarna. Avsikten med uppsatsen är att fylla en lucka i 

utvärderingslitteraturen om arbetsmarknadspolitiska program genom att använda 

existerande metoder för att testa om effekter av insatsen kan fastställas. Vidare blir även 

syftet att öka kunskapen kring insatsen för att gynna framtida utvärdering samt 

policybeslut. Frågeställningen som ska besvaras är följande:  

 

Vad är den skattade effekten av FUB, och hur kan resultatet värderas? 
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Eftersom deltagande i insatsen inte är slumpmässigt tilldelat, och det således inte finns 

något experiment som ligger till grund för att skapa en jämförelsegrupp, tillämpas en 

kvasiexperimentell utvärderingsdesign.  Det vill säga, en jämförelsegrupp identifieras 

genom statistiska metoder, för att efterlikna ett experiment, där coarsened exact 

matchning (CEM) kombineras med propensity score matchning (PSM). I 

utvärderingsdesignen tas även hänsyn till att det sker en dynamisk tilldelning av insatser 

till de arbetssökande i enlighet med Fredriksson och Johansson (2008).  

 

Att genomföra en effektutvärdering innebär att skillnaden i utfall mellan deltagare och 

en relevant jämförelsegrupp undersöks. Utfallen som studeras i uppsatsen är inkomst, 

som ses som en god proxy för arbete, samt socialbidragstagande. Urvalet består av 

individer som påbörjat inskrivningsperioder på Arbetsförmedlingen 2008 med FUB som 

genomförts under 2008 eller 2009. Uppföljningshorisonten är sedan fyra år med start 

2010.  

 

Den metod som används bygger på starka identifikationsantaganden, det är därför 

viktigt att värdera resultaten utifrån detta. Det grundläggande identifikationsantagandet 

är att jag i modellen har tagit hänsyn till alla faktorer som kan påverka deltagandet i 

insatsen och utfallet från deltagande. För att testa om estimaten kan ses som robusta 

appliceras Rosenbaum bounds som en känslighetsanalys. Denna syftar till att undersöka 

hur stor risken är att den skattade effekten drivs av selektion med avseende på icke-

observerbara egenskaper, det vill säga, sådant som jag inte lyckats ta hänsyn till i 

matchningen. Genom känslighetsanalysen ges således en indikation på hur robusta de 

framkomna resultaten är med hänsyn till avvikelsen från identifikationsantagandet.  

 

Uppsatsen är disponerad enligt följande. Avsnitt 2 presenterar bakgrundsinformation 

om FUB och i avsnitt 3 introduceras det teoretiska ramverk som tillämpats. Därefter 

presenteras i avsnitt 4 en litteraturöversikt som ger en bild av vad tidigare forskning 

bidragit med för resultat inom området. Avsnitt 5-7 innehåller information om 

utvärderingsproblematik, data och metodval. I avsnitt 8 presenteras resultat och i avsnitt 

9 presenteras en avslutande diskussion samt slutsatser.  
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2 Bakgrund 
Följande avsnitt syftar till att ge förståelse för vad FUB är samt hur insatsen tillämpas 

av Arbetsförmedlingen. Inledningsvis presenteras generell information och innehållet i 

insatsen. Sedan följer information om vilka individer som deltar och omfattningen av 

insatsen både avseende beslut samt kostnader. För en beskrivning av regelverket som 

styr Arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska insatser samt strukturen på 

insatserna, med fokus på FUB, se bilaga A. 

 

 

2.1 Vad är Förberedande och orienterande utbildning? 
FUB är en insats hos Arbetsförmedlingen som riktar sig till arbetssökande som är 

arbetslösa eller som riskerar att hamna i arbetslöshet. För att vara berättigad att ta del av 

FUB måste den arbetssökande vara inskriven på Arbetsförmedlingen samt ha fyllt 25 

år.1 Utbildningstiden för FUB är högst sex månader och insatsen används dels som en 

separat åtgärd men även inom Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB)2, Jobbgarantin för 

ungdomar (UGA)3 och Etableringsuppdraget4 (Arbetsförmedlingen 2015c, 2016b).  

 

FUB är en heterogen insats där innehåll, syfte och mål kan variera avsevärt mellan olika 

typer av utbildningar. Vissa inriktningar syftar till att förbereda individen för arbets-

marknadsutbildning5 (AUB) och innehåller moment som ska testa och eller bedöma en 

individs lämplighet inför nästkommande utbildning. Andra FUB kan ha syfte och 

innehåll där det tydligare är menat att de ska anpassas till individuella behov och kunna 

ge grundläggande kunskaper samt vägledning för den arbetssökande (Riksrevisionen 

2016). Tabell 1 redovisar den kategorisering av FUB som Arbetsförmedlingen använder 

i sin dokumentation.6  

 

Anledningen till att kategorierna av FUB presenteras, även om en avgränsning i 

uppsatsen är att enbart studera insatsen som helhet, är att skapa förståelse för 

heterogenitetsproblemet både avseende utbildningarna samt deltagarna. 

  

                                                 
1 Det existerar ett fåtal inskränkningar mot åldersregleringen vilket medför att en individ kan ta del av insatsen vid tidigare ålder om 

åtgärden minskar risken för långvarig öppen arbetslöshet, individen har en funktionsnedsättning eller uppfyller kraven för att 

delta i arbetslivsintroduktion. 
2 JOB infördes år 2007 och är en av de största programinsatserna hos Arbetsförmedlingen. Arbetssökande som har varit inskrivna i 

300 ersättningsdagar kan delta i programmet och få ta del av individuellt anpassade insatser. Programmet regleras i förordning 
(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. 

3 UGA implementerades 2007 och riktar sig till ungdomar inom åldersspannet 16-25 som varit inskrivna arbetssökande hos 

Arbetsförmedlingen i 90 dagar. Syftet är att i ett tidigt skede ge individerna insatser för att gynna en snabb återgång till arbete 

eller utbildning. Har individen vid garantins utgång inte kommit i arbete har denne rätt att fortsätta i JOB oavsett ålder. 

Programmet regleras i förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar. 
4 Etableringsuppdraget infördes 2010 och innebär att Arbetsförmedlingen ansvarar för vuxna nyanländas etablering i samhället och 

arbetslivet. Målgruppen är individer som är nya i Sverige som har fyllt 20 men inte 65 år och som har beviljats 
uppehållstillstånd. Insatserna ska skapa förutsättningar för att dessa individer ska komma i arbete eller utbildning snabbt. 

Regleras främst i lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
5 AUB är ett vanligt förekommande arbetsmarknadspolitiskt program som innefattar en yrkesinriktad utbildning som enligt 11§ i 

förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program syftar till att underlätta för individen att få eller behålla arbete. 

Samtidigt ska insatsen motverka att brist på arbetskraft uppstår på arbetsmarknaden. Individer kan maximalt delta i AUB under 
sex månader och precis som FUB kan AUB användas som en aktivitet inom garantierna och Etableringsuppdraget 

(Arbetsförmedlingen, 2015c, 2016b).  
6 Se Riksrevisionen (2016) för en omfattande diskussion avseende problematiken med att använda och identifiera specifika 

utbildningsinriktningar för FUB i Arbetsförmedlingens data. Det bedöms att Arbetsförmedlingen måste förbättra sin 

dokumentation avseende FUB för att gynna framtida utvärdering.  
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Tabell 1 Kategorisering av FUB 

 

Allmänteori 

 
 

Yrkesorientering 

 
 

 
Yrkessvenska 

 

 
Starta eget 

 

 
 

Motivationshöjande 

 
 

 

Nivåtest 
 

 

Kunskapsvalidering 

 

Utbildning i grundläggande teoretiska ämnen samt grundläggande 

datautbildningar.  
 

Informerande och orienterande utbildning inför yrkesval, 

arbetsmarknadsutbildning eller reguljära studier samt nivåtester 
t.ex. allmänförberedande utbildning. 

 
Svenskundervisning för utrikes födda samt kompletterande 

högskoleinsatser för utrikesfödda akademiker.  

 
Utbildning i start och drift av företag. Genomgång av affärsidé, 

affärsplan, marknadsföring, marknadsundersökning, 

momsredovisning, affärsplan m.m.  
 

Studiemotiverande insatser på folkhögskola samt stödinsatser vid 

funktionsnedsättning. Syftet är att öka motivation inför yrkesval, 
studier eller arbete.  

 

Information om samt test och bedömning av lämplighet för en 
specifik yrkesutbildning.  

 

Kartläggning och kompetensbedömning av tidigare utbildningar 
och arbetslivserfarenhet.  

 

 Källa: Riksrevisionen (2016) sida 30. 

 Not: Det fanns tidigare två ytterligare kategorier; SFI och icke-identifierbart yrke.  

 

 

2.2 Deltagare har svag arbetsmarknadsanknytning 

Det är arbetsförmedlarna som fattar beslut om vem som ska anvisas till FUB och 

regeringen har sedan 2007 uttryckt att Arbetsförmedlingen vid anvisning till 

programinsatser ska prioritera arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Vidare får enbart en anvisning genomföras om det bedöms som lämpligt för både den 

enskilde arbetssökande samt ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. 

När deltagande och de arbetssökandes behov studeras kan fastställas att de flesta 

individer som bedöms vara i behov av FUB, även får delta i insatsen7 (Riksrevisionen 

2016).  

 

Vidare kan heterogeniteten inom insatsen förklaras av att deltagarna har olika 

egenskaper och skilda behov under sin arbetslöshetsperiod. Deltagarna i FUB har dock 

gemensamt att de har sämre förutsättningar än övriga inskrivna på Arbetsförmedlingen 

vad avser möjligheten att få ett jobb. Det är även vanligt förekommande att deltagarna i 

insatsen har dolda hinder. Exempel på detta kan vara brist på motivation, svaga 

språkkunskaper, dyslexi, frekvent sjukskriving, missbruk och kriminalitet (SOU 

2007:112). 

 

Över tid har andelen inskrivna på Arbetsförmedlingen som tillhör någon utsatt grupp 

ökat. De utsatta grupperna inkluderar individer med högst förgymnasial utbildning, 

äldre (55-64 år), utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga. Grupperna har enligt Arbetsförmedlingen (2015a) i 

genomsnitt svårare att få ett arbete. Att FUB är den insats som har använts mest under 

de senaste åren kan ses som en följd av att fler av de arbetssökande tillhör grupper som 

står långt ifrån arbetsmarknaden och följaktligen behöver mer förberedande insatser 

(Arbetsförmedlingen 2015b, 2016a).   

                                                 
7 I de fall deltagande i annat program övervägs av förmedlaren handlar det främst om Arbetspraktik.  
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2.3 Omfattningen av Förberedande och orienterande utbildning 

Utbildningar som ingår i FUB upphandlas av Arbetsförmedlingen och år 2015 

beräknades kostnaderna för insatsen till cirka 1,9 miljarder SEK (Riksrevisionen 2016). 

I figur 1 åskådliggörs hur kostnadsutvecklingen sett ut över tid samt hur kostnaderna har 

varierat med antalet beslut. Arbetsförmedlingens prognoser för framtida utbetalningar 

visar att kostnaderna avseende upphandling av FUB bedöms öka ytterligare de närmsta 

åren (Arbetsförmedlingen 2016c; Riksrevisionen 2016).  

 

 
Figur 1 Antal beslut (vänster axel) och årliga kostnader mnkr (höger axel) för FUB 

 
  Källa: Beräkningar av beslut baseras på Arbetsförmedlingens datalager och kostnader 

     presenteras i Riksrevisionen (2016) sida 17. 

      Not: Samtliga beslut även inom etableringsuppdraget studeras8. Kostnader består av  
     köp av FUB och presenteras exklusive moms.  

 

 

Figur 2 visar att antalet deltagare och beslut har varierat över tid. Användningen följer 

konjunkturen relativt väl. Figuren visar också att besluten är betydligt fler än 

individerna vilket indikerar att en och samma individ tar del av flera beslut om FUB. 

Detta har ökat över tid. 

 

 
Figur 2 Antal individer och beslut om FUB (vänster axel)  

i relation till den procentuella arbetslöshetsnivån (höger axel) 

 
 Källa: Beräkningar baseras på Arbetsförmedlingens datalager och presenteras även 

 i Riksrevisionen (2016) sida 33. 

    Not: Samtliga beslut även inom etableringsuppdraget studeras 

                                                 
8 Tidsserien avbryts 2013 då enbart dessa inskrivningsperioder har studerats i data. Arbetsförmedlingens egna beräkningar av antal 

beslut inkluderas inte då de över tid inte har varit enhetliga.  
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3 Teoretiskt ramverk 
I följande avsnitt presenteras den nationalekonomiska teori som används för att förstå 

och analysera resultaten i uppsatsen. Den teori som tillämpas avser avkastning och utfall 

från utbildning där det huvudsakligen finns två olika teorier, den klassiska 

humankapitalteorin (Mincer 1958; Schultz 1961; Becker 1962 etc.) och signalerings-

teorin (Arrow 1973; Spence 1973; Stiglitz 1975 etc.). FUB kan i sammanhanget ses mot 

bakgrund av att syftet är att stärka individernas humankapital, i likhet med de 

utbildningsinsatser som teorierna avser. Därför tar analysen av FUB sin utgångspunkt i 

dessa två teorier.9   

 

Att alla individer har en unik uppsättning av kunskaper och färdigheter vilka 

tillsammans bygger upp individens humankapitalstock10 är grunden inom humankapital-

teorin11. På arbetsmarknaden används sedan humankapitalet för att spegla individens 

produktiva egenskaper t.ex. i arbetssökandeprocessen. Den klassiska humankapital-

teorin implicerar att individer med högre nivåer av humankapital är mer produktiva 

jämfört med individer med en lägre nivå humankapital. Det talas ofta om utbildade 

(skilled) och mindre utbildade (unskilled) individer på arbetsmarknaden vilket kan 

förklara förekomsten av att arbetslöshetsnivån varierar mellan olika grupper av 

arbetssökande. Arbetslösheten är högre bland individer som är mindre utbildade och är 

således invers i förhållande till utbildningsnivå. Ur individens perspektiv handlar 

utbildningsbeslutet om en investering, där hopp om en högre framtida inkomst ställs 

mot kostnader12. Vad avser FUB är det en insats som anvisas av arbetsförmedlaren och 

utbildningsbeslutet ligger således inte enbart hos den enskilda arbetssökande. Teoretiskt 

kan kostnaderna för individen i detta fall t.ex. handla om att deltagande i utbildningen 

tar tid i anspråk samt kräver en ansträngning. Vidare kan hoppet om en högre framtida 

inkomst speglas av att få en arbetsinkomst överhuvudtaget.  

 

Genom att arbetssökande får ta del av utbildningsinsatser i form av olika 

arbetsmarknadspolitiskainsatser sker en investering i de arbetssökandes produktiva 

egenskaper, humankapital, vilket kan motverka den produktivitetsförlust som annars 

kan uppstå vid arbetslöshet. Att försöka minska humankapitaldeprecieringen gynnar 

således både den arbetssökande individen och samhället (Schultz 1961; Becker 1964; 

Ben-Porath 1967; Mincer 1974). Med andra ord ses FUB i detta avseende som en 

                                                 
9 Den teori som vanligtvis sammankopplas med arbetsmarknadspolitik är matchning- och sökteorin som bottnar i de friktioner som 

uppstår på arbetsmarknaden i form av skillnader mellan utbud och efterfrågan avseende olika kompetenser (se t.ex. Pissarides 

1990).  Matchning- och sökteorin blir dock inte optimal för FUB och därför tar teoriansatsen istället avstamp i litteraturen 

avseende utbildning.   
10 En individs humankapitalstock innehåller flera olika komponenter, t.ex. kunskaper, färdigheter, intelligens och omdöme. Dessa 

kan vara medfödda eller ackumuleras över livscykeln genom olika former av investeringar som vanligen är generella eller 

specifika. De viktigaste delarna i en individs humankapitalstock anses vara utbildning och arbetslivserfarenhet. Se Becker 

(1964) för utförligare information.   
11 Kopplingar till det som benämns humankapitalteori kan påträffas långt tillbaka i tiden. Att individer bör se kunskaper de besitter 

som en tillgång förklarades redan under 1700-talet av Adam Smith som definierade den fjärde formen av kapital som följande 

”… the acquired and useful abilities of all the inhabitants or members of the society. The acquisition of such talents, by the 
maintenance of the acquirer during his education, study, or apprenticeship, always costs a real expense, which is a capital 

fixed and realized, as it were, in his person. Those talents, as they make a part of his fortune, so do they likewise of that of the 

society to which he belongs.” (Smith 1776, s. 335). Användningen och utvecklingen av humankapitalteorin genomfördes 
emellertid huvudsakligen under 1950- och 1960-talet av Jacob Mincer (1958), Theodore Schultz (1961) och Gary Becker 

(1962, 1964). 
12 I den klassiska tolkningen av teorin är avvägningen mellan kostnader och inkomster ett investeringsbeslut där individen väljer 

mellan att avstå från inkomst vid utbildningstillfället i hopp om en högre framtida inkomst vilket blir en avkastning på 

investeringen. Kostnader blir således utebliven inkomst under tiden som investeringen genomförs samt kostnader som är direkt 
sammankopplade med investeringen. Intäkterna är den högre inkomst som är resultaten av investeringen, dvs. högre 

avkastning. Enligt humankapitalteorin blir det således lönsamt att investera i utbildning om det diskonterade nuvärdet av det 

framtida inkomsttillskottet överstiger alternativkostnaden (Becker 1964). 
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utbildningsinsats där en investering genomförs i det individuella humankapitalet hos de 

arbetssökande. 

 

Studeras istället signaleringsteorin13 antas utbildning inte tillföra någon kunskap som 

påverkar individens nytta eller produktivitet. Istället implicerar teorin att utbildning och 

andra investeringar i individer kan användas som en signal när t.ex. en potentiell 

arbetsgivare ska bedöma om en arbetssökande har hög eller låg produktivitet14 (Spence 

1973). En potentiell förklaring till att arbetslöshet leder till negativa framtida inkomster 

kan vara att en arbetslöshetsperiod signalerar en låg produktivitet hos den arbetssökande 

individen. Arbetsgivare antar att arbetslöshetsperioden speglar en lägre produktivitet 

jämfört med andra individer och använder denna information för att sortera 

arbetssökande. Eftersom FUB riktas till arbetssökande med en relativt, jämfört med 

andra arbetssökande, svag förankring på arbetsmarknaden skulle deltagande i insatsen 

kunna signalera att individen har en relativt låg produktivitet och inte är redo för arbete i 

samma utsträckning som de individer som är öppet arbetslösa15. Det är signalen av 

deltagande i FUB som studeras i uppsatsen. Det är dock viktigt att komma ihåg att FUB 

som nämnts är en heterogen insats och olika inriktningar på utbildningen skulle kunna 

sända olika signaler till potentiella arbetsgivare. Exempelvis skulle individuella attribut 

så som att individen är utrikes född, har en funktionsnedsättning eller har en lägre tid av 

arbetslöshet bakom sig kunna utgöra signaler i sig. Dock är det gemensamt för alla olika 

inriktningar att individerna har en förhållandevis svag ställning på arbetsmarknaden. En 

förutsättning för att deltagandet i FUB ska utgöra en signal är att arbetsgivaren kan 

observera, dvs. har information, om individens deltagande i insatsen och insatsens 

innehåll. Ett rimligt antagande är att arbetsgivarens information är begränsad, men att 

arbetsgivaren ändå har information om att individen tillhör en grupp med svag 

förankring på arbetsmarknaden16 vilket är det deltagande i FUB bör signalera.  

 

Sammantaget ger de olika teoretiska ingångarna två olika utfall. Å ena sidan ger den 

teoretiska hypotesen utifrån humankapitalteorin att individer som har deltagit i FUB bör 

ha ett bättre utfall på arbetsmarknaden jämfört med om de hade varit öppet arbetslösa. 

Detta då deltagande i FUB kan ses som en investering i det individuella humankapitalet. 

Å andra sidan skulle deltagare, enligt signaleringsteorin, kunna har sämre utfall än 

jämförelsegruppen till följd av att deltagande signalerar något negativt om individens 

produktivitet.  

                                                 
13 Akerlof (1970), Spence (1973) och Stiglitz (1985) har lagt grunden för informationsekonomin där deras bidrag har förändrat 

synen på hur flera olika marknader fungerar. Spence (1973) bidrag, avseende utbildning och hur det värderas på 
arbetsmarknaden, är centralt i denna uppsats. Grunden inom signaleringsteorin är att det finns asymmetrisk information vilket 

innebär att aktörer på marknaden inte har tillgång till samma information. På arbetsmarknaden kan det innebära att aktörer 

under vissa betingelser kan signalera privat information till andra aktörer som är oinformerade och på detta sätt förbättra sitt 
framtida utfall. 

14 Till exempel kan ett examensbevis signalera att en individ är högpresterande till en potentiell arbetsgivare men behöver de facto 
inte innebära att individen har en högre produktivitet. När signaleringsteorin användas vid rekrytering kan låg- och 

högpresterande individer separeras genom att arbetsgivare t.ex. med hjälp av utbildning tar del av information som annars är 

kostsam att införskaffa (Spence 1973). 
15 Arbetsgivaren använder den information som finns tillgänglig för att sortera de arbetssökande när ett anställningsbeslut ska fattas. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att arbetsgivare har ofullständig information vad avser en rad faktorer som kan påverka 
produktiviteten hos dem arbetssökande så som t.ex. motivation, förmåga och missbruk. 

16 Individen har en lägre tid av arbetslöshet bakom sig, och tillhör ofta t.ex. gruppen utomeuropeiskt födda och lågutbildade.  
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4 Litteraturöversikt – vad säger tidigare forskning? 
Utifrån teoriansatsen har hypoteser som bottnar i den nationalekonomiska utbildnings-

litteraturen fastställts. För att se om de kan bedömas som rimliga presenteras nedan en 

litteraturöversikt som kartlägger den kunskap som finns tillgänglig avseende effekter av 

FUB. Litteraturöversikten tar avstamp i svenska studier. Anledningen är att det dels är 

svårt att hitta studier avseende likvärdiga insatser i andra länder, dels skiljer sig även 

den svenska arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken från utformningen i andra 

länder.17 Bedömningen är därför att relevansen är begränsad av att inkludera 

internationella studier. När kunskapsläget för FUB kartläggs kan konstateras att det är 

knapphändigt i jämförelse med många andra arbetsmarknadspolitiska program i 

Sverige.18 ”Notera att avsaknaden av relevanta effektskattningar gör att vi tyvärr inte 

kan redovisa några effekter för stora och viktiga insatser som lönebidrag, trygghets- 

och utvecklingsanställningar, offentligt skyddat arbete och förberedande utbildningar” 

(Arbetsförmedlingen 2014 s.123). Som ovanstående citat antyder är avsaknaden av 

tidigare studier och forskning om FUB ingen ny information. I SOU (2007:112) 

tydliggjordes att FUB bör utvärderas samt följas upp mer omfattande och samma 

slutsats konstateras även av Riksrevisionen (2016), nästan 10 år senare.  

 

Majoriteten av den information som finns att tillgå om FUB är beskrivande statistik i 

form av olika årliga rapporter från Arbetsförmedlingen19. Ett fåtal försök till effekt-

utvärdering av FUB har genomförts, ofta har dock någon annan insats varit i fokus och 

effektutvärderingen av FUB har snarare varit ett sidospår som inte har analyserats 

närmre. Stenberg och Westerlund (2004)20 analyserade effekten av kunskapslyftet21 för 

långtidsarbetslösa och jämförde deltagare i kunskapslyftet med förgymnasial utbildning 

samt gymnasieutbildning, deltagare i AUB - uppdelat på yrkesinriktade och 

förberedande utbildningar, och öppet arbetslösa. Resultaten visar att AUB ger den 

största inkomsteffekten och att FUB ger en bättre effekt på inkomst i jämförelse med 

öppen arbetslöshet än kunskapslyftet på grundskolenivå.  

 

Vidare genomförde de Luna m.fl. (2008) en effektstudie av yrkesinriktad AUB för 

deltagare under perioden 2002-2004. Studien konstaterar att det tar avsevärt längre tid 

för individer som deltagit i FUB att få ett arbete jämfört med de som deltagit i AUB. 

Detta genom att deltagarna i FUB exkluderas från analysen av AUB. Med andra ord, det 

genomfördes inga direkta skattningar för effekten av FUB. Nilsson (2008) jämför utfall 

av olika arbetsmarknadspolitiska program där förberedande insatser, praktik, AUB och 

arbete med stöd inkluderades. Förberedande insatser, där FUB ingår, studerades som 

helhet.22 I rapporten skattades en separat effekt av FUB, avseende år 2006, och 

resultaten visade att FUB har en svag positiv effekt på sannolikheten att få att arbete 

medan paraplyprogrammet Förberedande insatser har en svag negativ effekt. 

Arbetsförmedlingen (2015e) genomförde en effektutvärdering av folkhögskole-

satsningen, som är en typ av FUB. Insatsen innebär att arbetssökande deltar i en 

                                                 
17 I många länder, t.ex. Tyskland ser lönestrukturen helt annorlunda ut, och förekomsten av enkla jobb är mycket högre. 
18 Exempelvis finns det ett omfattande empiriskt material avseende arbetsmarknadsutbildning (AUB) både i Sverige (se t.ex. 

Johansson 2001; Sianesi 2001; Stenberg 2003, 2005; Stenberg och Westerlund 2004; Calmfors m.fl. 2004; Okeke 2005; Ams 

2007:2, 2009; de Luna m.fl. 2008; Nilsson 2008; Strandh Nordlund 2008; Forslund m.fl. 2011; Gartell m.fl. 2013; Gerdes 
2015; Vikström 2015a, 2015b) och utomlands (se t.ex. Raaum m.fl. 2002; Greenberg m.fl. 2003; Winter-Ebmer 2006; 

Fitzenberger och Speckesser 2007; Lechner och Wunsch 2009).  
19 Arbetsmarknadspolitiska program årsrapport, Årsredovisning och Arbetsmarknadsrapport etc. 
20 Studien lyfts även fram i SOU 2007:112. 
21 Kunskapslyftet var en statlig satsning som pågick mellan åren 1997-2002. Syftet var att minska arbetslösheten och fokus var på 

arbetssökande vuxna vilka saknade treårig gymnasieutbildning (NE 2016).  
22 Se bilaga A för strukturen på program och insatser hos Arbetsförmedlingen. Som tidigare diskuterats är enbart FUB en heterogen 

insats, följaktligen är förberedande insatser ytterligare mer heterogen.  
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studiemotiverande kurs under tre månader. Utfallen som studerades var övergången till 

studier och arbete. Resultaten visar på positiva effekter avseende övergången till studier 

och negativa effekter för övergång till arbete.  

 

Sammantaget konstateras att information avseende effekterna om FUB är begränsad och 

att mer kunskap samt analys behövs. Resultaten från de olika studierna är tvetydiga och 

det är svårt att utifrån resultaten dra några slutsatser om effekterna av FUB. Vidare är 

det svårt att värdera trovärdigheten i de presenterade estimaten då det inte ges någon 

grundlig diskussion kring validiteten.   
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5 Utvärderingsproblematiken 
Från litteraturöversikten kan konstateras att informationen är knapphändig angående 

FUB. Frågan är om det finns förutsättningar att utvärdera insatsen då det uttrycks vara 

problematiskt, vilket främst bottnar i det otydliga syftet med insatsen samt heterogenitet 

avseende både innehåll och deltagare (de Luna m.fl. 2008; Arbetsförmedlingen 2015e; 

Riksrevisionen 2016). Ett tillkortakommande i tidigare forskning är att effekterna av 

FUB enbart har skattats och studerats som ett komplement till någon annan huvud-

analys. Det har således inte presenterats någon grundlig analys beträffande 

svårigheterna att utvärdera en så pass heterogen arbetsmarknadspolitisk insats. 

Information om FUB och de problem som finns är viktiga att diskutera för att skapa 

goda förutsättningar för utvärderingsdesignen. Följande avsnitt har som syfte att 

beskriva hur en effektutvärdering av en arbetsmarknadspolitisk insats bör genomföras, 

vilken effekt som är av intresse att skatta samt diskutera delar av den problematik som 

uppstår i utvärderingssituationen av FUB för att kunna konstruera en optimal 

modellspecifikation. Avslutningsvis presenteras den övergripande identifikations-

strategin. 

 

 

5.1 Effektutvärdering av en arbetsmarknadspolitisk insats 
Syftet med en effektutvärdering är att undersöka vilka orsakssamband, kausala effekter, 

som kan härledas till den studerade aktiviteten. Det är avgörande för den interna 

validiteten att utvärderingen samt de metoder som används kan isolera effekterna. 

Utvärdering av arbetsmarknadspolitiska program och insatser sker vanligen ex-post och 

när en effektutvärdering genomförs är syftet att besvara om den aktuella insatsen har 

påverkat ett relevant resultatmått, jämfört med om insatsen inte hade genomförts. En 

effektutvärdering är således en jämförelse mellan alternativa förlopp där målet är att 

påvisa ett orsakssamband. Med andra ord är syftet att kunna påvisa i vilken utsträckning 

det observerade utfallet kan tillskrivas den studerade åtgärden och därmed tolkas som en 

effekt. När effekter studeras är det viktigt att den initiala målformuleringen är 

konstruerad så att det finns möjlighet för uppföljning. Dessutom är det viktigt att 

tidsaspekten tas i beaktande för att bestämma vilken uppföljningshorisont som bedöms 

rimlig. Detta då det kan ta lång tid mellan deltagande i insatsen och tidpunkten effekter 

återspeglas i de relevanta utfallsvariablerna (Delander och Månsson 2007, 2009). 

 

När effekter av arbetsmarknadspolitiska program studeras kan det finnas olika typer av 

effekter. Inledningsvis finns annonseringseffekter som uppstår innan program-

deltagande. Dessa är ett resultat av en förväntan om anvisning till ett program, och kan 

påverka den arbetssökandes beteende. Riktningen på annonseringseffekten kan variera 

och beror på om den arbetssökande vill undvika programdeltagande eller tror sig ha 

nytta av programmet. När sedan programdeltagande är ett faktum och den arbets-

sökande är deltagare förväntas en inlåsningseffekt. Effekten innebär att individer i en 

åtgärd i lägre grad aktivt söker jobb jämfört med öppet arbetslösa. Avslutningsvis 

återfinns behandlingseffekter som påvisar utfallet av programdeltagande. Med andra ord 

om programmet har påverkat den framtida arbetsmarknadssituationen för den 

arbetssökande som deltagit. Behandlingseffekter kan t.ex. mätas i chansen att få eller 

behålla ett jobb, produktivitet eller lönenivå (Forslund och Vikström 2011). 

 

Generellt bör behandlingseffekten vara positiv för den arbetssökande och inlåsnings-

effekten negativ, vilket innebär att nettoeffekten för en insats är summan av dessa två 

effekter. För att en arbetsmarknadspolitisk insats ska vara försvarbar ur ett samhälls-
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ekonomiskt perspektiv ska de framtida intäkterna i form av sysselsättning eller högre 

inkomster överstiga de kostnader som uppstår när individen deltar i programmet. 

Behandlingseffekten måste såldes vara större än inlåsningseffekten23.  

 

 

5.2 Att utvärdera Förberedande och orienterande utbildning 
Den huvudsakliga problematiken i utvärdering av arbetsmarknadspolitiska program är 

att en och samma individ inte både kan delta och inte delta i en insats vid en given 

tidpunkt. På grund av att en person inte kan vara både deltagare och icke-deltagare 

måste en relevant jämförelsegrupp konstrueras. Avseende FUB blir det problematiskt då 

deltagarna skiljer sig från genomsnittet av de inskrivna på Arbetsförmedlingen - som är 

potentiella jämförelsepersoner, se bilaga B för deltagarsammansättning. Dessutom har 

platstillgången för insatsen varit god och de individer som bedömts ha behov av 

insatsen har också till stor del deltagit. I utvärderingssituationen innebär detta att det 

kan vara svårt att hitta jämförelsepersoner med samma karaktäristika som deltagarna.  

 

Ett problem, som tidigare nämnts, är att det inte finns något tydligt mål med FUB. På 

lång sikt är givetvis målet att individerna ska komma i arbete, men vägen dit är ofta lång 

och kan bestå av flera insatser i olika kombinationer (Vikström 2015a; Riksrevisionen 

2016). Enligt regeringen finns det svårigheter med att mäta utfall av insatser av 

förberedande karaktär där de arbetssökande bedöms gå vidare till andra program och 

insatser snarare än till arbete (proposition 2015/16:1 utgiftsområde 14). Att individer 

deltar i flera program och insatser under samma arbetslöshetsperiod framgår av både 

Vikström (2015a) samt Riksrevisionen (2016). En viktig underliggande faktor till detta 

är att individerna successivt ökar förutsättningar för sysselsättning. Individer som har 

djupgående problem klarar sig sällan med enbart en FUB (SOU 2007:112; 

Riksrevisionen 2016). Vikström (2015a) framhäver vikten av att studera kedjor av 

insatser då det annars är svårt att veta vad den skattade effekten faktiskt innebär. I 

tidigare forskning beträffande arbetsmarknadspolitiskaprogram har i princip enbart 

fokus varit på effekterna av det första programmet i en arbetslöshetsperiod. Det är dock 

troligt att effekterna är annorlunda om deltagande i samma program sker en andra 

gång24 (Forslund och Vikström 2011; Vikström 2015a etc.).  

 

Att genomföra en studie liknande Vikström (2015a) där kedjor av insatser studeras är 

angeläget, särskilt eftersom FUB vanligen är en del av en kedja av insatser 

(Riksrevisionen 2016). Dock är denna metod mycket datakrävande och det finns inte 

utrymme att inom ramen för uppsatsen angripa metoden. Dessutom saknas det mer 

grundläggande studier av FUB och det är därför motiverat att utgå ifrån ett mer klassiskt 

angreppssätt, bl.a. med syfte att lägga grunden för fortsatta studier av insatsen. För att 

skatta effekten av FUB följs därför tidigare studier där arbetsmarknadspolitiskaprogram 

i Sverige har utvärderats (se t.ex. de Luna m.fl. 2008; Gartell m.fl. 2012a, 2013; Gerdes 

2015). Ett vanligt problem när registerdata används för att analysera olika företeelser på 

individnivå är att vissa egenskaper är svårare än andra att observera i data. Motivation 

är ett vanligt exempel som anses vara icke-observerbart. När arbetsmarknadsutfall 

                                                 
23 När arbetsmarknadspolitiska program studeras är det viktigt att komma ihåg att konjunkturen påverkar de estimerade effekterna. 

Arbetsförmedlingens insatser kan ses som verktyg för att bibehålla individer i arbetskraften under en lågkonjunktur (Skedinger 

2010; Johansson 2002) och det finns ett flertal studier som påvisar att arbetsmarknadspolitiska program är mer effektiva i 
lågkonjunktur jämfört med högkonjunktur (se t.ex. Johansson 2002, 2006). Kluve (2010) visar i sin metastudie att det är typen 

av program som är den viktigaste faktorn avseende effektiviteten i åtgärden och att dessa fungerar bättre i lågkonjunktur dvs. 

när arbetslösheten är hög.   
24 Resultat i tidigare studier har även visat att kombinationer av olika program och insatser medför kortare tid i arbetslöshet för de 

arbetssökande (se t.ex. Graversen och van Ours 2008; Rosholm 2008; Rosholm m.fl. 2010). 
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studeras bedöms det dock vara en viktig komponent och för att ta hänsyn till motivation 

följer uppsatsen Liljeberg och Lundin (2010) vilka menar att arbetslöshetshistorik kan 

användas för att fånga just faktorer så som motivation och drivkraft25.  

 

 

5.3 Identifikationsstrategi 
I följande avsnitt beskrivs övergripande den identifikationsstrategi som ligger till grund 

för uppsatsen. För en mer ingående diskussion och hur identifikationen förhåller sig till 

de valda metoderna se bilaga E.  

 

Idealsituationen när en utvärdering ska genomföras är att jämföra två randomiserade 

grupper. När deltagare och jämförelsepersoner är randomiserade kan utfallet direkt 

jämföras då det inte finns någon anledning att tro att grupperna skiljer sig åt. Då 

tilldelning till FUB inte är experimentell och således inte randomiserad medför det att 

deltagar- och jämförelsegrupp troligtvis systematiskt skiljer sig ifrån varandra. För att 

efterlikna ett experiment och få en randomisering tillämpas därför statistiska metoder.  

 

En problematisk faktor då en randomisering saknas är förekomsten av selektion. Det 

kan dels handla om självselektion, dvs. att individer med vissa egenskaper är mer 

benägna att delta i insatsen. Dels kan det även handla om selektion vid anvisningen från 

arbetsförmedlarens sida. Båda dessa delar kan innebära att deltagarna på ett systematiskt 

sätt skiljer sig från individer som inte deltar. Därmed kommer det potentiella utfallet 

inte vara oberoende av deltagandet. Det är dock oklart vad man kan förvänta sig vad 

avser selektionen. Den arbetsmarknadspolitiska inriktningen, som förmedlarna ska 

förhålla sig till, är att individer med svag förankring på arbetsmarknaden ska prioriteras. 

Det skulle kunna innebära att deltagarna t.ex. i genomsnitt har sämre förutsättningar att 

få ett arbete jämfört med icke-deltagarna. Därmed riskerar effekten att underskattas. Om 

å andra sidan självselektionen dominerar och individer som t.ex. är mer motiverade och 

eller ambitiösa deltar i högre utsträckning kan effekten riskeras att överskattas. För att 

hantera eventuell selektionsproblematik används flera angreppssätt.  

 

Den identifikationsstrategi (matchning) som används för att angripa potentiell 

selektionsproblematik är att i data hitta två individer som är identiska förutom avseende 

behandling där en ska vara deltagare och en icke-deltagare. Tillvägagångssättet vilar på 

viktiga antaganden där det grundläggande antagandet är att selektionen in i deltagande 

är bestämt av de variabler som kan observeras i data. Även om alla de variabler som 

tros påverka är inkluderade i modellen finns dock en risk att resultatet påverkas av 

sådant som inte är observerbart i data. Därför genomförs en rad robusthetscheckar för 

att bedöma hur robusta de skattade resultaten är med avseende på icke-observerbar 

selektion (t.ex. tillämpas Rosenbaum bounds). Genom angreppssättet i uppsatsen 

kontrolleras för både observerbara samt icke-observerbara variabler. Metod-

tillämpningen tillsammans med ett omfattande dataset möjliggör att selektions-

problematiken och de antaganden som används kan hanteras för att ge goda indikationer 

för effekten av FUB. Se vidare avsnitt 7 för modellspecifikation och bilaga E för en 

utförligare beskrivning av hur identifikationen förhåller sig till de valda metoderna.  
 

 

 

 

                                                 
25 Utöver motivation kan även andra egenskaper och beteenden som samarbetsförmåga, sociala färdigheter samt beroende ses som 

icke-observerbara. Det genomförs inga extra åtgärder för att kontrollera dessa då uppsatsen följer upplägg från tidigare studier.   
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6 Data 
Följande avsnitt har som syfte att beskriva de data som ligger till grund för uppsatsen 

samt hur dessa har använts. Huvudsakligen baseras uppsatsen på mikrodata från 

Arbetsförmedlingens datalager och kompletteras med longitudinella data från Statistiska 

Centralbyrån (SCB). Då strukturen på dataseten är av varierad kvalitet och kräver olika 

mycket hantering innan de kan användas återfinns en utförligare redogörelse för 

datahanteringens genomförande i bilaga C. Följande avsnitt inleds med att beskriva de 

datakällor som används för att sedan redogöra för population, urval, uppföljningsperiod, 

och avslutningsvis utfall.  

 

 

6.1 Datakällor 
Från Arbetsförmedlingens datalager har information om de arbetssökandes aktiviteter 

samt individkaraktäristika hämtats. I uppsatsen används två tabeller från Datalagret: 

Sokatper vilken innehåller information om inskrivnings- och sökandeperioder, sökande-

kategori och antal dagar i sökandeperioden för individer som varit inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen. Insper som också innehåller inskrivningsperioder men även 

utförligare information om individernas karaktäristika så som kön, utbildning och 

födelseland etc.  

 

Arbetsförmedlingens data har kompletterats med SCB:s Longitudinella integrations-

databas för Sjukförsäkrings – och Arbetsmarknadsstudier (LISA). LISA inkluderar 

samtliga personer som är 15 år och äldre26 som varit folkbokförda i Sverige den siste 

december aktuellt referensår. Databasen innehåller förnärvarande information från 

1990-2013 (SCB 2016). Från databasen hämtas information om inkomst, 

socialbidragstagande, civilstånd, hemmavarande barn samt bostadskommun. 

 

De variabler som används presenteras i avsnitt 7 och en komplett variabelförteckning 

med förklaringar återfinns i bilaga D. Generellt gäller att variabler som kan variera över 

tid, så som ålder, antal hemmavarande barn, bostadskommun etc., mäts det aktuella året 

för inskrivningsperiodens start, dvs. 2008. 

 

 

6.2 Population  
Gruppen som studeras är samtliga arbetssökande som skrivits in på Arbetsförmedlingen 

år 200827. Beslut om programdeltagande som sker inom en inskrivningsperiod studeras. 

En inskrivningsperiod påbörjas när individen registrerar sig hos Arbetsförmedlingen 

och avslutas när individen lämnar. Genom att studera inflödet istället för stocken blir 

jämförbarheten över tid tydligare och problemet med en överrepresentation av individer 

med långa inskrivningstider undviks. Det senare kan uppstå om utvärderingen sker 

genom att studera ett nedslag i stocken av arbetssökande. 

                                                 
26 15 år och äldre gäller fr.o.m. 2010, innan dess omfattades samtliga individer 16 år och äldre.  

27 Utöver dessa kan det även finnas arbetssökande som aldrig skriver in sig hos Arbetsförmedlingen. Det kan dels vara individer 
som känner att de inte behöver Arbetsförmedlingens hjälp för att hitta ett arbete utan snarare använder sitt personliga nätverk, 
dels individer som befinner sig i utanförskap som t.ex. hemlösa, missbrukare eller kriminella och som pga. det inte skriver in 

sig. Eftersom inskrivning hos Arbetsförmedlingen är en förutsättning för kunna följa individerna i data utgörs populationen 

således enbart av de som är inskriva. Det är också dessa som utgör den relevanta målgruppen för insatsen.   
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6.3 Urval  
Urvalet av deltagare i FUB begränsas till de som har FUB som första program i den 

aktuella inskrivningsperioden. Beslutet att delta i FUB ska ha föregåtts av öppen 

arbetslöshet. Dessa restriktioner följer tillvägagångssättet i tidigare studier och 

motiveras av att analysen ska basera sig på en så homogen grupp som möjligt, och att 

det är svårt att identifiera effekter av FUB om andra aktiviteter och program hade 

tillåtits innan deltagandet.28 Det slutgiltiga urvalet före matchning består av 29,8 procent 

av samtliga beslut om FUB för inskrivningsperioder som påbörjades 2008.29 Se tabell 2 

nedan för urvalsprocessen i antal beslut för deltagare.   

 

 
Tabell 2 Urvalsprocess för deltagargrupp 

 

Registrerade FUB-beslut inom 

inskrivningsperioder som påbörjas 2008 
 

Restriktioner 

Första program ska vara FUB 
 

FUB ska föregås av arbetslöshet 

 
FUB ska ha genomförts 2008 eller 2009  

  

 

15 642 

 
 

 

8 783 
 

6 262 

 
4 662 

Matchning 
 

CEM 

 
PSM 

 
 

4 320 

 
4 284 

 

 Not. Orsaken till att 36 individer exkluderas innan  

 PSM är att tre individer har deltagit i FUB inom 90  

 dagar och resterande saknar information i SCB:s 
 register.  

 

 

När urvalet avseende deltagare i FUB studeras kan konstateras att det finns skillnader 

mellan samtliga individer som deltagit i FUB och det urval av deltagare som används i 

skattningarna, se tabell 3. Exempelvis återfinns bland deltagarna en större andel 

individer födda i ett utomeuropeiskt land och individerna har varit inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen under en längre tid. Det finns dock en högre andel universitets-

utbildade, matchningsbara, individer med arbetslöshetsersättning och en mindre andel 

med funktionsnedsättning. Sammantaget tycks individerna i urvalsgruppen ha en något 

starkare förankring på arbetsmarknaden än den genomsnittliga FUB-deltagaren. 

Helhetsbedömningen är dock att urvalet av deltagargruppen representerar samtliga 

FUB-deltagare relativt väl. 

 

Urvalsprocessen för jämförelsegruppen ser liknande ut som för deltagargruppen. 

Individerna får inte ha deltagit i något program tidigare i inskrivningsperioden och ska 

ha varit registrerade som öppet arbetslösa i slutet av månaden, då de potentiellt hade 

varit deltagare i FUB. Då jämförelsegruppen används som substitut för det 

kontrafaktiska utfallet som inte är observerbart blir konstruktionen av jämförelse-

gruppen central. Samtliga individer som inte har blivit tilldelade insatsen är potentiella 

jämförelsepersoner.  

                                                 
28 I datahanteringen kontrolleras även om det funnits något beslut om FUB i tidigare inskrivningsperiod inom 90 dagar innan det 

identifierade FUB-beslutet. 
29 Individer som skrivits in hos Arbetsförmedlingen 2008 studeras och deltagande i FUB ska ha skett under 2008 eller 2009. Således 

varierar uppföljningshorisonten något för individerna, d.v.s. vissa kan ha fått ta del av insatsen tidigt 2008 och andra senare 

under 2009. 
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Tabell 3 Generaliserbarhet för urval av deltagare 

Variabler 
Samtliga 

inskrivna 

Samtliga 

FUB 
Urval FUB 

Kvinna 0,49 0,37 0,33 

Ålder 33,81 35,16 37.23 

Födelseland    

   Sverige 0,74 0,61 0,51 

   EU15+ 0,04 0,04 0,04 

   Ej Sverige eller EU15+ 0,22 0,35 0,45 

Högsta utbildningsnivå    

   Förgymnasial 0,23 0,30 0,30 

   Gymnasial 0,52 0,50 0,46 

   Universitetsutbildning 0,25 0,19 0,24 

Matchningsbarhet 0,85 0,70 0,77 

Funktionsnedsättning 0,09 0,31 0,25 

Arbetslöshetsersättning 0,55 0,58 0,60 

Alfa arbetslöshetsersättning 0,14 0,11 0,12 

Ej arbetslöshetsersättning 0,32 0,31 0,27 

Antal inskrivningsdagar i 
tidigare 

inskrivningsperioder 

1055,73 1190,73 1250.46 

Antal tidigare 
inskrivningsperioder 

3,71 3,59 3.94 

    

Individer 389 458 13 515 4 284 

    

 

 

6.4 Uppföljningsperiod 
Ett positivt samband mellan uppföljningsperiod och resultat kan konstateras i flera 

internationella studier som avser arbetsmarknadspolitiska program (se t.ex. Ashenfelter 

1978; Couch 1992; Hotz m.fl. 2006; Fitzenberger och Speckesser 2007; Lechner och 

Wunsch 2009; Card m.fl. 2009, 2015). Det finns dock ingen klar definition av vad som 

anses vara kort respektive lång uppföljningshorisont. Generellt har studier med en 

uppföljningshorisont på tre till tio år efter avslutat program definierats som lång sikt. 

Resultat i tidigare studier indikerar att utfall inte bör mätas för nära inpå att individer 

har avslutat ett program eftersom risken är stor att det ger en missvisande bild av 

resultaten. I uppsatsen mäts utfallen för år 2010, 2011, 2012 och 2013. 

 

 

6.5 Utfall 
När arbetsmarknadspolitiska program utvärderas finns ett antal relevanta utfall. De 

vanligaste är tid till sysselsättning (se t.ex. de Luna m.fl. 2008) eller om en program-

deltagare har fått ett arbete en specifik tid efter avslutat program (se t.ex. 

Arbetsförmedlingen 2015c, 2016b). Ett alternativt tillvägagångssätt är att använda 

inkomster och socialbidragstagande. Inkomst blir en god proxy för arbete och således 

mäts ett arbetsmarknadsutfall. Genom att använda inkomster kan även vissa problem 

kringgås. Exempelvis individer som avaktualiserats från AF av okänd orsak, där en 

anledning kan vara att individen fått jobb men inte informerat Arbetsförmedlingen. Se 

Gartell m.fl. (2012b) för en utförligare diskussion. Utfall kommer att studeras vid givna 

tidpunkter efter programdeltagande. Fördelen med detta är att återflödet in i arbetslöshet 

inkluderas. Det är vanligt att svaga individer tillfälligt lämnar Arbetsförmedlingen men 

relativt snabbt återigen är inskrivna. Denna ansats tar hänsyn till detta problem. 
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7 Metod 
Följande avsnitt syftar till att kort beskriva den metodologiska ansats som ligger till 

grund för uppsatsen, en utförlig beskrivning finns i bilaga E30. För att försöka identifiera 

kausala effekter av FUB används matchning som metod och vidare används Rosenbaum 

bounds som en känslighetsanalys.  

 

CEM används inledningsvis för att balansera grupperna med avseende på individernas 

arbetslöshetshistorik31. Variabler för väntetid32 samt månad för programstart33 

inkluderas i en ett-till-ett CEM-matchning. 

 

I nästa steg genomförs en PSM-matchning. Det första steget i denna matchning är att 

skatta sannolikheten för deltagande34. Modellen som estimeras kan enkelt uttryckas som 

följande: 

 
𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒 + 𝛽2𝑋 + 𝜀          (1) 

 

där utfallet 𝑌 är sannolikheten att individen har en positiv inkomst eller ett positivt 

socialbidragstagande. 𝛽1 är parametern av intresse som visar hur deltagande påverkar 

sannolikheten för ett positivt utfall. 𝛽2 är parameterestimaten för de kontrollvariabler 

som ingår i vektor 𝑋. Både grundläggande individkaraktäristika samt kompletterande 

interaktionstermer inkluderas i denna vektor, totalt används 45 förklarande variabler.35 I 

bilaga D presenteras en fullständig variabelförteckning där konstruktionen av 

variablerna förtydligas. 𝜀 är feltermen.  

 

Efter att sannolikheten för deltagande skattats beräknas effekterna baserade på den 

matchade datan.  

 

Avslutningsvis tillämpas Rosenbaum bounds som kan uttryckas som följande: 

 
𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒 + 𝛽2𝑋 + 𝛾𝑢𝑖           (2) 

 

där 𝛾 är påverkan från en icke-observerad variabel 𝑢𝑖 på utfallet 𝑌. Således undersöks hur 

mycket en icke-observerad variabel måste påverka selektionsprocessen för att 

underminera tolkningen av de funna resultaten. 

 

                                                 
30 I bilagan presenteras den klassiska matchningsansatsen, PSM- samt CEM- matchning och Rosenbaum bounds i detalj.  
31 Notera att arbetslöshetshistoriken som inkluderas i CEM-matchningen avser historik i aktuell inskrivningsperiod vilket är i linje 

med Fredriksson och Johansson (2008) och andra tidigare studier (t.ex. Gartell m.fl. 2012a, 2013). Total historik som omfattar 

tidigare inskrivningsperioder inkluderas senare i vektorn X som används i tillämpningen av PSM.    
32 Väntetiden definieras som tiden mellan inskrivningstillfället och den faktiska programstarten. Denna variabel är central då den 

påverkar både deltagande samt utfall för deltagande och av denna anledning kommer analysen genomföras betingat på 

variabeln. Väntetiden delas upp i intervall om 30 dagar upp till 24 månader, 180 dagar mellan 24 till 48 månader och slutligen 

en kategori för de som har väntetider över 48 månader, i enlighet med Gartell m.fl. (2012a). 
33 För deltagare innebär programstart att de varit arbetssökande den 28:e i aktuell månad. 
34 I bilaga F presenteras sannolikhetsskattningar i form av probitregressioner som genomförts på det väntetidsmatchade datasetet. 

Detta för att testa hur en variation i definitionen av utfallsvariabeln inkomst påverkar estimatet samt för att skapa en 

benchmark. Enbart positiv inkomst samt socialbidragstagande kommer användas som utfallsvariabler i huvudanalysen. 
35 Vektorn X inkluderar följande variabler: Kvinna, Ålder, Ålder i kvadrat, Civilstånd gift, Barn 0-7 år, Barn 8-18 år, Födelseland 

EU15+, Födelseland ej Sverige eller EU15+, Positiv inkomst t-1 samt t-2, Positivt socialbidragstagande t-1 samt t-2, 

Förgymnasial utbildning, Universitetsutbildning, Arbetslöshetsersättning, Alfa arbetslöshetsersättning, Matchningsbarhet, 
Funktionsnedsättning, Historiska inskrivningsdagar samt inskrivningsperioder, Lokala arbetsmarknader (storstad, mindre 

centrum, exportinriktad, bruksort, exportsvag, teknik, gles), Interaktionstermer (totalt 17 stycken, ålder*väntetid, ålder*positivt 

socialbidragstagande t-1 respektive t-2, utbildningsnivå*socialbidragstagande t-1 respektive t-2, födelseland*socialbidrags-
tagande t-1 respektive t-2, positivt socialbidragstagande t-1*positiv inkomst t-1, positivt socialbidragstagande t-2*positiv 

inkomst t-2). Referensvariabler blir således Födelseland Sverige, Gymnasial utbildning, Ej arbetslöshetsersättning, Lokal 

arbetsmarknad stort centrum. 
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8 Resultat 
Nedan presenteras resultat. Avsnittet består huvudsakligen av tre olika delar. Först 

presenteras resultaten från CEM- och PSM-matchningen, samt en diskussion om 

matchningens tillförlitlighet. Sedan följer huvudresultaten i form av effektskattningar av 

deltagande i FUB. Slutligen presenteras känslighetsanalys med tillämpning av 

Rosenbaum bounds.  

  

 

8.1 Matchning 
I följande stycken presenteras resultat från den matchningsansats som har tillämpats 

efterföljt av en bedömning av matchningens tillförlitlighet.  

 

 
8.1.1  Coarsened Exact Matchning  

Inledningsvis genomförs en exakt matchning med hjälp av CEM där dummy variabler 

för väntetid (intervaller) samt tidpunkt (månad) för programstart inkluderas för att fånga 

de arbetssökandes arbetslöshetshistorik i aktuell inskrivningsperiod. Eftersom 

deltagande är funktioner av arbetslöshetstiden är det av stor vikt att balansera grupperna 

avseende dessa variabler då resultatet annars riskeras att påverkas. Matchningen 

resulterar i en perfekt balans med avseende på de inkluderade variablerna, vilket visar 

sig genom att ℒ1 är lika med noll, se tabell 4 nedan och tabell G1 i bilaga G för 

fullständig tabell. När balansen för variablerna i kontinuerligform studeras kan 

fastställas att balansen har förbättrats även i detta avseende. Se tabell 5 för väntetiden 

och tabell G2 i bilaga G för tidpunkt för programstart.36 Skillnaden i väntetid har 

minskat från 56.4 till 0,26 dagar, se tabell 6.37 Även måttet på global obalans har 

förbättrats markant till följd av matchningen. I CEM-matchning har 341 observationer i 

deltagargruppen lämnas omatchade. Enbart de 4 321 observationer som har matchas i 

CEM och därmed ligger inom common support används i efterföljande analys38.  

 

 
Tabell 4 CEM-matchning 

 

Antal strata:  

Antal matchade strata:  

 

3 546 
 276 

 

   

 

Samtliga observationer 
Matchade observationer 

Icke-matchade observationer 

Jämförelsegrupp 

359 070 
4 321 

354 749 

 

Behandlingsgrupp 

4 662 
4 321 

341 

 

 

Multivariate ℒ1 distance: 0 
 

    

       Not: Tabellen presenteras i sin helhet i tabell G1, bilaga G. 

 

 

                                                 
36 Tidpunkt för programstart har nu inga skillnader mellan deltagar- och jämförelsegrupp. 
37 Tabell för global obalans avseende tidpunkt för programstart före respektive efter CEM inkluderas ej då den kontinuerliga 

variabeln är svårtolkad och inte relevant.  
38 Observera att då CEM-matchningen har limiteras till en k-till-k lösning i uppsatsen behöver inte vikter inkluderas i den fortsatta 

analysen då stratumen redan innehåller lika många deltagare som jämförelsepersoner. 
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Tabell 5 Väntetid före respektive efter CEM-matchning 

 
Före CEM-matchning Efter CEM-matchning 

 

Percentil Deltagare Icke-deltagare Skillnad Deltagare Icke-deltagare Skillnad 

5 21 9 12 21 20 1 

25 84 42 42 82 84 -2 

50 188 92 96 187 187 0 

75 328 229 99 327 327 0 

95 497.85 490 7.85 504 501 3 

       

Observationer 4 662 363 191  4 321 4 321  

       

 

 
Tabell 6 Global obalans för väntetid 

 Global obalans 

före CEM 
Global obalans 

efter CEM  

Multivariate ℒ1 distance: 0.2533963 0.0356399 

   

Univariate imbalance:   

ℒ1 0.2534 0.03564 

Medelvärde 56.405 -0.25526 

Min. 1 0 

25 % 42 -2 

50 % 96 0 

75 % 99 0 

Max. -2 039 -14 
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8.1.2 Propensity score matchning 

PSM baseras på urvalet från CEM, dvs. där deltagare och icke-deltagare har matchats 

exakt på väntetid och tidpunkt för programstart. I figur 3 kan fördelningen av propensity 

scores för deltagare respektive icke-deltagare studeras. Utifrån figuren kan fastställas att 

deltagare tenderar att ha något högre värden på propensity score värdet medan icke-

deltagare tenderar att ha något lägre. Det finns dock observationer inom båda grupperna 

över hela fördelningen, dvs. vi har individer från båda grupperna inom samma 

predikterade sannolikhetsintervall, s.k. common support.39  

 

 
Figur 3 Fördelning av propensity scores 

 

 
 

 
8.1.2.1 Balansering av variabler i propensity score matchningen  

Syftet med matchningsansatsen är att minska de systematiska skillnader som finns 

mellan deltagar- och jämförelsegrupp avseende faktorer som kan påverka deltagande 

samt utfallet av FUB. I tabell G3, bilaga G, presenteras skillnader avseende förklarande 

variabler mellan deltagar- samt jämförelsegrupp före respektive efter matchning. 

Generellt är skillnaderna betydligt mindre efter matchning. Det finns dock ett antal 

egenskaper där signifikanta skillnader mellan grupperna kan identifieras. Detta gäller: 

ålder, positiv inkomst t-1 och t-2, arbetslöshetsersättning/ej arbetslöshetsersättning, 

matchningsbarhet, funktionsnedsättning och historik från tidigare inskrivning hos 

Arbetsförmedlingen. Även om dessa skillnader är signifikanta är de små och bedöms 

därmed inte påverka de estimerade resultaten nämnvärt. 

 

Som tidigare beskrivits är en del i problematiken när FUB ska utvärderas att deltagarna 

skiljer sig från genomsnittet av de inskrivna hos Arbetsförmedlingen, och att det därmed 

kan vara svårt att identifiera en relevant jämförelsegrupp. Resultaten visar dock på att 

matchningen är möjlig med avseende på de faktorer som har inkluderats i modellen.  

  

                                                 
39 Common support är ett kontrollerbart antagande som tillämpas i matchningsansatsen, se bilaga E för utförligare diskussion. 

Fördelningen av propensity scores innebär att det finns närliggande matcher för samtliga observationer. Enbart icke-deltagare 
har propensity score-värden närmst noll vilket inte ses som något problem eftersom dessa enbart återfinns i jämförelsegruppen 

och inte studeras. Det kan dock vara svårt att hitta perfekta matcher för de deltagare som har ett propensity score-värde närmst 

ett då jämförelsepersoner återfinns på en något lägre nivå.  
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8.2 Effektskattning 
I tabell 7 presenteras resultat från matchningen, dvs. skillnaden i utfall mellan deltagare 

och individer i jämförelsegruppen. Andelen med positiv inkomst år 2010 är cirka tio 

procentenheter lägre för deltagare i FUB än för individer som ingår i jämförelse-

gruppen. Storleken på effekten är avtagande över tid, och det sista uppföljningsåret är 

effekten insignifikant. När socialbidragstagande studeras är det initialt större sann-

olikhet att deltagare i FUB är socialbidragstagare jämfört med de som inte är deltagare. 

De två sista uppföljningsåren finns inga signifikanta skillnader mellan grupperna.  

 

Att resultaten på kortare sikt är negativa kan bottna i flera orsaker. En förklaring kan 

vara inlåsningar, dvs. individer befinner sig i insatsen och söker därför inte aktivt jobb i 

samma utsträckning som de som är öppet arbetslösa. Om det finns inlåsningseffekter är 

det rimligt att deltagare har sämre utfall när uppföljningsperioden är kortare, men sedan 

kommer ikapp. Vidare skulle selektion kunna förklara de negativa effekterna pga. de 

prioriteringar som arbetsförmedlarna måste förhålla sig till när de anvisar arbetssökande 

till olika arbetsmarknadspolitiska program. Eftersom deltagarna i genomsnitt har sämre 

förutsättningar för arbete i förhållande till jämförelsegruppen kan de också förväntas ha 

ett sämre utfall (allt annat lika).  

 

Det som talar för inlåsning är att den negativa effekten avtar med tiden. Men det kan 

givetvis vara en kombination av både inlåsningar samt selektion. Trotts att modell-

specifikationen i matchningen kontrollerar för en rad observerbara faktorer, se avsnitt 7 

för fullständig modell, kan selektion kvarstå. För att testa hur robusta resultaten är och 

undersöka om det finns tecken på selektion tillämpas en alternativ modellspecifikation 

samt en kompletterande analys av inkomster och socialbidragstagande före respektive 

efter matchningen. Avslutningsvis används Rosenbaum bounds för att ge en indikation 

på hur robusta de estimerade resultaten är med hänsyn till avvikelse från identifikations-

antagandet.      

 
Tabell 7 Effektskattning 

 
Positiv inkomst Positivt socialbidragstagande 

 

Variabler 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

         

ATT -0.103*** -0.042*** -0.037** -0.016 0.039*** 0.038*** -0.001 -0.001 

 (0.015) (0.014) (0.015) (0.015) (0.014) (0.013) (0.013) (0.012) 

         

Kön och ålder JA JA JA JA JA JA JA JA 

Familjesituation JA JA JA JA JA JA JA JA 

Inkomst och socialbidrag JA JA JA JA JA JA JA JA 

Födelseland JA JA  JA JA JA JA  JA JA 

Utbildning JA JA JA JA JA JA JA JA 

Arbetslöshetsersättning JA JA JA JA JA JA JA JA 

Funktionsnedsättning, 

matchningsbarhet och 
arbetslöshetshistorik 

JA JA JA JA JA JA JA JA 

Lokala arbetsmarknader JA JA JA JA JA JA JA JA 

Interaktionstermer JA JA JA JA JA JA JA JA 

         

Observationer 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 8,566 

         

Standardfel i parenteser 

                                                                                 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
             Not. För fullständig modellspecifikation se avsnitt 7 och specifikt fotnot 32 för variabelförteckning avseende inkluderade 

             förklarande variabler. 
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8.2.1 Alternativ modellspecifikation 

För att kontrollera konsistensen i estimaten testas andra modellspecifikationer. Först 

inkluderas kontinuerliga variabler för inkomst samt socialbidrag, t-1 respektive t-2, som 

kontrollvariabler. Vid denna förändring ökar storleken på estimatet med cirka en 

procentenhet. Dock har balansen avseende kontrollvariablerna försämrats något. I nästa 

steg ersätts de binära inkomst- och socialbidragsvariablerna med de kontinuerliga 

motsvarigheterna. Då ökar effekten ytterligare.40 Även här är balansen något sämre. 

Sammantaget visar resultaten att estimaten påverkas beroende på vilken eller vilka 

inkomst- och socialbidragsvariabler som inkluderas i modellen. Dock är skillnaden liten 

och resultaten kan anses vara robusta i detta avseende.  

 

 
8.2.2 Kompletterande bedömning av matchningens tillförlitlighet  

För att ytterligare undersöka risken för selektion presenteras inkomst samt socialbidrag 

före respektive efter deltagande i insatsen41. Om matchningen uppfyllt villkoret att det 

inte finns någon selektion mellan grupperna bör nivå på inkomst och socialbidrag innan 

deltagande vara lika för de två studerade grupperna.  

 

I figur 4 framkommer att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna redan innan 

deltagande i insatsen. Deltagare i FUB har en lägre inkomstnivå än jämförelsegruppen 

vilket tyder på att de har en svagare förankring på arbetsmarknaden. Dock är 

skillnaderna betydligt mindre jämfört med utfallet efter deltagande i insatsen, vilket 

stärker resultaten från effektskattningarna. Det vill säga, att det finns en temporär 

negativ effekt av att delta i FUB. Det går dock inte att säga att estimatet är fritt från 

selektion då dessa resultat visar att deltagar- och jämförelsegrupp inte är helt identiska. 

Därmed bör storleken på effekten tolkas med försiktighet. 

 

 
Figur 4 Lön före respektive efter deltagande, hundratals SEK (vänster axel)  

 

 

Avseende socialbidragstagande liknar resultaten de som presenterades för inkomst. Det 

går även här att urskilja signifikanta skillnader redan innan deltagande. Skillnaden 

mellan grupperna är dock större efter deltagande i insatsen, se figur 5. Resultaten tyder 

alltså på en effekt även avseende socialbidrag. Skillnaderna före och efter deltagande är 

inte lika stora som när inkomst studeras vilket även är i linje med effektskattningarna. 

                                                 
40 Här kan en ökning motsvarande cirka två procentenheter fastställas.  
41 I tabell G4, bilaga G, presenteras de exakta nivåerna av inkomst som ligger till grund för figurerna. När andelar studeras är 

grupperna mer likvärdiga, dessa nivåer presenteras också i tabell G4. 
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Figur 5 Socialbidrag före respektive efter deltagande, hundratals SEK (vänster axel) 

 

 

 

8.3 Känslighetsanalys – Rosenbaum bounds 
Resultaten som presenterats tyder på att matchningen överlag har lyckats väl.  Det är 

dock av stor vikt att undersöka resultatens validitet ingående. För att ytterligare 

undersöka om resultaten är robusta tillämpas Rosenbaum bounds. Syftet är att 

undersöka känsligheten i de estimerade effekterna med hänsyn till icke-observerbara 

variabler.  

 

Rosebaum bounds testet har tillämpas efter varje PSM-matchning som har genererat ett 

signifikant estimat42. Inledningsvis presenteras Rosenbaum bounds för effekten som 

avser positiv inkomst år 2010 i detalj. Resterande resultat presenteras i förenklad form, 

men samtliga tabeller finns att tillgå i bilaga H, tabell H1-H5.  

 

Utgångspunkten i Rosenbaum bounds är att oddskvoten, gamma, är lika med ett vilket 

innebär att det inte finns någon hidden bias i estimatet. När utfallet positiv inkomst år 

2010 studeras kan en relativt stor påverkan av en icke-observerad variabel tillåtas innan 

resultaten ifrågasätts. Resultaten blir insignifikanta när oddskvoten befinner sig mellan 

1.7 och 1.8. Med andra ord är resultaten robusta upp till 1.7. Resultaten från tabell 8 kan 

tolkas enligt följande. Om en icke-observerad variabel tillåts påverka oddsen för 

deltagande med 60 procent, motsvarande oddskvoten 1.6, kommer estimatet att vara 

signifikant på enprocentsnivån. Höjs påverkan på oddsen till 70 procent är estimatet 

fortfarande signifikant men på en lägre signifikansnivå. Om påverkan skulle vara större 

än så är resultaten inte längre signifikanta. Sammantaget, när utfallet positiv inkomst 

2010 studeras, kan risken för att resultaten inte håller p.g.a. selektion med avseende på 

icke-observerbara variabler anses vara liten. Därför kan slutsatsen att effekten av 

deltagande i FUB är negativ dras med relativt stor säkerhet.   

  

                                                 
42 Anledningen till att testet enbart tillämpas på signifikanta resultat är att testet grundar sig på att undersöka robustheten i ett redan 

signifikant estimat. 
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Tabell 8 Rosenbaum bounds - inkomst 2010 

     

Gamma Q_mh+ Q_mh- p_mh+ p_mh- 

1 8.66582 8.66582 0 0 

1.1 9.95383 7.38843 0 7.4e-14 

1.2 11.1369 6.22741 0 2.4e-10 

1.3 12.2332 5.16381 0 1.2e-07 

1.4 13.2555 4.18223 0 0.000014 

1.5 14.2144 3.27061 0 0.000537 

1.6 15.1179 2.41939 0 0.007773 

1.7 15.9729 1.62079 0 0.052532 

1.8 16.785 0.868451 0 0.192574 

1.9 17.5587 0.157095 0 0.437585 

2 18.2981 0.441488 0 0.32943 

     

Gamma: odds of differential assignment due to unobserved factors 

Q_mh+: Mantel-Haenszel statistic (assumption: overestimation of treatment effect) 
Q_mh- : Mantel-Haenszel statistic (assumption: underestimation of treatment effect) 

p_mh+ : significance level (assumption: overestimation of treatment effect) 

p_mh- : significance level (assumption: underestimation of treatment effect) 

 

 

När positiv inkomst studeras blir resultaten känsligare desto längre uppföljningshorisont 

som används. Robustheten följer storleken på estimatet, dvs. mindre koefficienter ger 

insignifikanta resultat på en lägre oddskvot.43 Att estimaten blir känsligare desto mindre 

koefficienterna är bedöms som rimligt eftersom en mindre koefficient medför mindre 

spelrum för fel.   

 

Den skattade effekten på positivt socialbidragstagande är mindre jämfört med effekten 

på positiv inkomst. Därmed är inte heller effekterna robusta i samma utsträckning som 

för inkomster. När utfallet för positivt socialbidragstagande 2010 och 2011 studeras 

med tillämpning av Rosenbaum bounds kan en icke-observerad variabel endast påverka 

oddsen för behandling med 10 procent för att ett signifikant resultat ska kvarstå.44  

  

                                                 
43 När inkomst 2011 studeras blir resultaten insignifikanta när en icke-observerad variabel påverka oddsen för behandling med 40 

procent. Vilket är hela 40 procent mindre än för 2010. År 2012 blir resultaten insignifikanta redan på en låg nivå där en icke-

observerad variabel enbart kan påverka oddsen för behandling med mindre än 30 procent. Då effekten för inkomst 2013 är 

insignifikant redan i ursprungsläget är det inte relevant att studera Rosenbaum bounds för detta resultat. 
44 Eftersom de estimerade effekterna inte är signifikanta för år 2012 och 2103 redan i ursprungsläget kan inte heller 

känslighetsanalysen påvisa några signifikanta effekter.   
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9 Diskussion och slutsatser 
Sammantaget är bedömningen att matchningen har lyckats väl, och resultaten därmed 

kan tolkas i termer av effekter. Vissa mindre skillnader mellan deltagare och icke-

deltagare som kan indikera negativ selektion finns dock. Det vill säga, de matchade 

deltagarna tycks redan innan insatsen ha en marginellt sämre ställning på 

arbetsmarknaden jämfört med jämförelsegruppen, därför bör storleken på estimaten 

tolkas med viss försiktighet. Känslighetsanalysen visar att resultaten överlag är robusta, 

men att vissa estimat enbart klarar marginell påverkan från en icke-observerad variabel 

innan estimatet blir insignifikant. Detta gäller främst utfallet socialbidrag. Generellt kan 

konstateras att mindre koefficienter medför en högre känslighet, vilket är rimligt.  

 

Övergripande bedöms slutsatsen att individer som deltagit i FUB har sämre 

arbetsmarknadsutfall i jämförelse med individer som inte deltagit kunna dras. Sämre 

arbetsmarknadsutfall visar sig i form av att en lägre andel har en positiv inkomst, och 

därmed i lägre grad arbetar, åren efter deltagande. En större andel av deltagarna har 

även socialbidragstagande i förhållande till jämförelsegruppen. Effekten är avtagande 

över tid. Dessa resultat är i linje med att inlåsningseffekter kan uppstå till följd av 

deltagande i insatsen, men skulle även kunna bero på selektion. De presenterade 

resultaten i uppsatsen är svåra att relatera till de resultat som finns att tillgå i tidigare 

studier. Detta eftersom de har varit tvetydiga samt att det har varit svårt att värdera 

trovärdigheten i dem då det inte getts någon grundlig diskussion kring validiteten. 

 

Vad avser teoretiska förklaringar till de skattade effekterna kan det konstateras att 

humankapitalteorin, vilken menar att deltagare i FUB bör ha ett bättre arbetsmarknads-

utfall än jämförelsegruppen, inte tycks få stöd. Det är också ett rimligt resultat eftersom 

FUB är en kort utbildning som maximalt pågår i sex månader. Att en FUB ensamt 

skulle bidra till en markant ökning i individernas produktiva egenskaper och därmed 

öka inkomsterna på relativt kort sikt är något naivt att tro. Detta innebär att 

signaleringsteorin bättre förklarar resultaten. Enligt teorin kan de negativa effekterna 

spegla att deltagande i FUB signalerar något negativt. Då deltagare i FUB generellt har 

en sämre arbetsmarknadsanknytning än övriga inskrivna på Arbetsförmedlingen, och är 

i behov av mer omfattande insatser, är det rimligt att deltagande i FUB kan signalera att 

individen har en relativt låg produktivitet, eller åtminstone att det föreligger en sådan 

risk.  

 

Slutligen; i inledningen diskuterades att studier av detta slag är viktigt utifrån två 

perspektiv: de arbetssökandes samt samhällsekonomiskt. För policyutveckling är det 

viktigt att ha stor kunskap om de intäkter och kostnader som uppstår till följd av 

arbetsmarknadspolitiska program. Uppstår det negativa effekter på individnivå är det 

inte bara problematiska för individerna, utan även på ett övergripande samhälls-

ekonomiskt plan.45 Då FUB är en omfattande insats både med avseende på antal 

deltagare och kostnader är det av stor vikt och intresse att utreda förutsättningarna för 

gynnsamma resultat för deltagande individer.  

 

När arbetsmarknadspolitiska program studeras är en vanlig slutsats att det krävs mer 

omfattande forskning. Så är även fallet med FUB. Dock är behovet i detta fall mer 

omfattande än för många andra program och insatser. Uppsatsen ses som ett viktigt 

bidrag då utvärderingen av FUB är mycket bristfällig, och att det i tidigare studier 

                                                 
45 Både avseende ökade kostnader, i form av finansiering av insatserna samt utbetalning av bidrag till den arbetssökande, och 

minskade intäkter, i form av utebliven inkomstskatt från de arbetssökande. 
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främst varit ett sidospår som inte har analyserats. Uppsatsen påtalar och visar på den 

problematik som finns vid utvärderingen av insatsen, samt bidrar med goda indikationer 

vad avser insatsens effekter. 

 

Framtida forskning och utvärdering av insatsen kan bidra bl.a. genom att använda en 

annorlunda metodtillämpning där Vikströms (2015a, 2015b) metod för effekter av 

kedjor av insatser är högst väsentlig. Även studier som skattar relativa effekter avseende 

olika typer av FUB är relevant för att ta hänsyn till att insatsen är extremt heterogen där 

olika FUB kan ha helt skilda mål och syfte.   
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program 

De arbetsmarknadspolitiska programmen styrs av Arbetsförmedlingen. I förordning 

(2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen framgår på vilket sätt 

myndigheten ska genomföra sitt uppdrag att förbättra förhållanden och processer på 

arbetsmarknaden. I 1§ framgår att myndigheten ansvarar för den offentliga arbets-

förmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet. I uppdraget ingår att verka 

för att arbetsmarknadens funktionssätt förbättras, vilket ska uppnås genom tre huvud-

åtagande som framhålls i 2§:  

 

1. Effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, 

2. Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, samt 

3. Bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. 

 

Ovanstående ska utföras genom att Arbetsförmedlingen, som statlig aktör, ska 

eftersträva effektivitet samt god hushållning med statens medel vilket framhålls i första 

kapitlet 3§ budgetlagen (2011:203). Arbetsförmedlingen ansvarar huvudsakligen för de 

arbetsmarknadspolitiska programmen vilka syftar till att stärka individers möjlighet att 

få eller behålla ett arbete enligt 1§ i lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska 

program. I 3§ i förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen har 

regeringen fastslagit att verksamheten ska anpassas efter den enskilde individens 

förutsättningar. En anvisning till ett program ska även vara arbetsmarknadspolitiskt 

motiverat vilket innebär att en anvisning måste vara lämplig ur ett övergripande 

arbetsmarknadspolitiskt perspektiv (Sibbmark 2014). Arbetsförmedlingen har ett flertal 

arbetsmarknadspolitiska program att tillämpa i åtagandet att få arbetssökande i 

sysselsättning. Ett av dem är förberedande insatser, där FUB ingår sedan 200146. Dessa 

insatser är individuellt anpassade till de arbetssökande och har vägledande, 

rehabiliterande eller orienterande karaktär. Insatserna riktar sig främst till individer som 

behöver förberedelse för att delta i ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, 

utbildning eller arbete vilket framhålls i 30§ i förordning (2000:634) om 

arbetsmarknadspolitiska program. 

  

På nästa sida presenteras ett schema som tydliggör strukturen på de arbetsmarknads-

politiska program som Arbetsförmedlingen har till hands. Arbetsförmedlingen ansvarar 

övergripande för samtliga insatser. På första nivån i schemat presenteras de sju 

arbetsmarknadspolitiska program som finns att tillgå. Boxarna som är markerade med 

grått är vad som studeras i uppsatsen. Utöver FUB finns ytterligare sex insatser under 

paraplyprogrammet förberedande insatser som presenteras på nivå två i schemat. 

Avseende FUB finns det sedan sju olika utbildningar vilka presenteras på den tredje och 

sista nivån. De olika inriktningarna på FUB studeras inte separat utan används enbart 

för att beskriva heterogeniteten i insatsen. Se tabell 1 i avsnitt 2.1 för förklaring av de 

olika inriktningarna på FUB och för en redogörelse med beskrivande statistik avseende 

de olika inriktningarna av FUB se Riksrevisionen (2016).  

 

 

 

                                                 
46 FUB har historiskt varit en del av AUB men bröts ut år 2001 och blev istället en del av programmet förberedande insatser (SOU 

2007:112). 



  
 

II 

 

 

Källa: Förordning (2000:634) om 

arbetsmarknadspolitiska program samt 

Riksrevisionen (2016) för olika 

inriktningar av FUB.  
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Bilaga B Deltagarsammansättning över tid 

 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

 

Variabler FUB TOTAL FUB TOTAL FUB TOTAL FUB TOTAL FUB TOTAL 

Kvinna 0.44 0.50 0.43 0.51 0.44 0.53 0.41 0.52 0.37 0.49 

Ålder 33.65 33.46 32.92 33.51 33.21 33.64 34.56 33.70 35.16 33.81 

Födelseland           

   Sverige 0.71 0.80 0.70 0.79 0.68 0.78 0.60 0.75 0.61 0.74 

   EU15+ 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 

   Ej Sverige eller EU15+ 0.25 0.16 0.26 0.17 0.29 0.18 0.36 0.22 0.35 0.22 

Högsta utbildningsnivå           

   Förgymnasial 0.26 0.22 0.27 0.21 0.29 0.21 0.31 0.23 0.30 0.23 

   Gymnasial 0.52 0.52 0.53 0.53 0.50 0.52 0.49 0.51 0.50 0.52 

   Universitetsutbildning 0.21 0.25 0.20 0.26 0.21 0.26 0.20 0.26 0.19 0.25 

Matchningsbarhet 0.83 0.89 0.82 0.88 0.78 0.85 0.68 0.83 0.70 0.85 

Funktionsnedsättning 0.17 0.07 0.17 0.07 0.19 0.07 0.26 0.09 0.31 0.09 

Arbetslöshetsersättning 0.68 0.65 0.63 0.64 0.57 0.62 0.54 0.57 0.58 0.55 

Alfa arbetslöshetsersättning 0.15 0.15 0.17 0.16 0.18 0.17 0.12 0.13 0.11 0.14 

Ej arbetslöshetsersättning 0.17 0.20 0.19 0.21 0.25 0.21 0.34 0.30 0.31 0.32 

Antal inskrivningsdagar i 

tidigare inskrivningsperioder 
1130.49 969.60 1095.10 967.54 1062.91 968.69 1162.87 1044.15 1190.73 1055.73 

Antal tidigare 

inskrivningsperioder 
3.66 3.56 3.72 3.63 3.67 3.66 3.65 3.80 3.59 3.71 

           

Individer 41 288 596 829 36 943 573 668 25 716 505 091 14 308 384 267 13 515 389 458 

           

           
           

 
2009 2010 2011 2012 2013 

 

Variabler FUB TOTAL FUB TOTAL FUB TOTAL FUB TOTAL FUB TOTAL 

Kvinna 0.43 0.46 0.51 0.50 0.47 0.50 0.44 0.48 0.44 0.48 

Ålder 36.75 34.15 36.61 33.82 34.55 33.64 32.12 33.53 30.98 33.85 

Födelseland           

   Sverige 0.64 0.76 0.59 0.74 0.58 0.73 0.58 0.74 0.60 0.74 

   EU15+ 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 

   Ej Sverige eller EU15+ 0.32 0.20 0.37 0.22 0.39 0.24 0.40 0.23 0.38 0.23 

Högsta utbildningsnivå           

   Förgymnasial 0.30 0.21 0.35 0.22 0.35 0.22 0.35 0.22 0.36 0.21 

   Gymnasial 0.50 0.53 0.46 0.52 0.47 0.52 0.49 0.53 0.50 0.53 

   Universitetsutbildning 0.20 0.25 0.19 0.26 0.18 0.26 0.16 0.25 0.14 0.26 

Matchningsbarhet 0.70 0.87 0.60 0.84 0.72 0.85 0.81 0.87 0.83 0.88 

Funktionsnedsättning 0.31 0.09 0.34 0.10 0.27 0.11 0.20 0.11 0.20 0.11 

Arbetslöshetsersättning 0.62 0.57 0.50 0.51 0.45 0.50 0.38 0.51 0.33 0.51 

Alfa arbetslöshetsersättning 0.11 0.13 0.11 0.12 0.11 0.12 0.10 0.12 0.09 0.11 

Ej arbetslöshetsersättning 0.27 0.30 0.39 0.37 0.45 0.38 0.52 0.37 0.58 0.37 

Antal inskrivningsdagar i 
tidigare inskrivningsperioder 

1198.60 965.75 1089.86 953.28 998.04 996.06 853.27 998.81 839.70 1030.48 

Antal tidigare 

inskrivningsperioder 
3.53 3.41 3.15 3.35 2.93 3.41 2.66 3.40 2.62 3.45 

           

Individer 23 890 500 273 24 224 442 512 25 724 408 186 30 690 424 317 25 768 412 129 

           

Källa: Riksrevisionen (2016). Bilaga 8, omdisponering av tabell 1 samt tabell 2.   
Not. Deltagarsammansättning uppdelat på deltagare i FUB samt TOTAL som avser samtliga inskrivna hos Arbetsförmedlingen 

(exkl. Etableringsuppdraget). 
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Bilaga C Hantering av mikrodata  

Följande bilaga syftar till att ge en mer detaljerad bild av den mikrodata som ligger till 

grund för uppsatsen samt hur den har hanterats. Övergripande redogörs i bilagan hur det 

använda datasetet har genererats samt kompletterande information om registerdata.  

 

 
Arbetsförmedlingens registerdata 

Arbetsförmedlingens datalager ligger till grund för uppsatsen då omfattande information 

om de arbetssökande och dess arbetslöshetsaktiviteter finns att tillgå där. När en individ 

blir inskriven hos Arbetsförmedlingen registreras en stor mängd information om 

individens karaktäristika så som ålder, kön, utbildning etc. Datumet när inskrivningen 

genomförs dokumenteras och den arbetssökande blir tilldelade en sökandekategori. Vid 

inskrivningstillfället är det vanligaste att den arbetssökande kategoriseras som öppet 

arbetslös, men kan även vara andra koder så som deltidsarbetslös eller arbetssökande 

med förhinder47. Under arbetslöshetstiden fylls sedan informationen om individen på 

kontinuerligt och händelser i form av olika arbetsmarknadspolitiska program, arbete etc. 

registreras. Alla händelser noteras med datum och vid en arbetslöshetsperiod slut 

registreras en avaktualiseringsorsak som visar om individen fått en tillsvidareanställning 

eller liknande.  

 

För att få en så komplett bild av FUB och dess deltagare som möjligt har samman-

slagningar av två olika dataregister från Arbetsförmedlingen genomförts. Nedan följer 

tillvägagångssättet för hur det dataset som används i uppsatsen har tagits fram. 

Huvudsakligen baserar sig det använda datasetet på information från 

Arbetsförmedlingens datalager där registren sokatper och insper används.  

 

Inledningsvis hanteras sokatper som bl.a. innehåller information angående inskrivnings- 

samt sökandeperioder, sökandekategori och antal dagar i sökandeperioden för individer 

som varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen48. Sokatper har fyra grundläggande 

problem som hanteras: 

 

1. Perioder som har negativt eller noll antal dagar, dessa plockas bort. 

2. Glapp samt överlappningar mellan sökandekategoriperioder inom samma 

inskrivningsperiod, hanteras genom att de sammanfogas enligt principen att 

nyare information prioriteras framför äldre.  

3. Förekomsten av överlappningar mellan inskrivningsperioder, dessa skrivs 

samman och datum justeras så att nyare information prioriteras framför äldre.  

4. Inskrivningsperioder som hänger ihop skrivs samman till en inskrivningsperiod.  

 

När sokatper är tvättat mergas informationen från insper på. Inpser används för att få 

mer grundläggande information om de inskrivna individerna i form av individ-

karaktäristika. 

 

Eftersom FUB studeras för olika perioder behöver det mergade datasetet för 

sokatper/insper delas upp efter år. Detta genomförs genom att identifiera vilket år en 

inskrivningsperiod har påbörjats och sedan väljs de inskrivningsperioder ut som har 

                                                 
47 Kan t.ex. vara individer som studerar, är föräldralediga eller sjuka, men som ändå är registrerade som arbetssökande.  
48 Första justeringen som genomförs är att exkludera personlöpnummer som har flera person-id, då det inte går att identifiera om det 

handlar om en eller flera olika individer. Historiken blir utan denna korrigering missvisande och det uppstår på grund av byte 

eller återanvändning av personnummer. Sedan exkluderas observationer som har sökandekategori (skat) 91 vilket är en 

kategori som arbetsförmedlarna använder som testkod och som inte statistikförs, se Ams (2007:1).  
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påbörjats det aktuella året. Här definieras även historiska variabler, i form av antal dagar 

i tidigare inskrivningsperiod samt antal tidigare inskrivningsperioder, och sedan kan 

datasetet användas för att plocka fram beskrivande statistik samt användas för att 

genomföra effektutvärdering.  

 

Inflödet till Arbetsförmedlingen och besluten som tas inom en inskrivningsperiod 

studeras. Inskrivningsperioden påbörjas när individen registrerar sig hos 

Arbetsförmedlingen och avslutas när individen lämnar. Ett beslut innebär att en 

arbetsförmedlare har fattat ett beslut om att en individ ska delta i en insats. Dock 

behöver det inte betyda att individen deltar eller fullföljer insatsen. Alla beslut om FUB 

registreras hos Arbetsförmedlingen och likaså information om avbrott och fel-

registreringar. Här studeras samtliga beslut rensat för felregistreringar. Inflödet studeras 

för att kunna få en bättre jämförelse över tid samt för att undvika en överrepresentation 

av individer med långa inskrivningstider. Av denna anledning skiljer sig antalet från 

Arbetsförmedlingens officiella statisk där de redovisar kvarstående individer i insatsen, 

även benämnt stocken.  

 

 
Data från SCB 

Från SCB:s LISA-databas används variabler angående inkomst, socialbidragstagande, 

civilstånd, hemmavarande barn och kommuntillhörighet. Dessa inhämtas och mergas 

med det befintliga datasetet som beskrivits ovan. Inkomstvariabeln som används avser 

kontant årlig bruttolön enligt kontrolluppgifter till Skatteverket och beloppet anges i 

hundratals SEK. Variabeln för socialbidragstagande är individualiserat och har viktas 

med hjälp av konsumtionsvikter. Det individualiserade socialbidraget beräknas genom 

att summan av familjens socialbidrag multipliceras med individens egna och sedan 

divideras med familjens totala konsumtionsvikt. Anges i hundratals SEK (SCB 2016). 

Information avseende individernas bostadskommun hämtas även från LISA och 

används för att skapa strukturregioner. Dessa regioner används för att ta hänsyn till 

olika lokala arbetsmarknader. Följande åtta strukturregioner används: Storstads LA, LA 

med stort regionalt centrum, LA med mindre regionalt centrum, Exportinriktade LA, 

Bruksorts-LA, Exportsvaga LA, Ytstora LA med hög teknisk kompetens samt 

Befolkningsglesa LA (SCB 2010). 

 

 
Deltagar- och jämförelsegrupp 

När datasetet inkluderar all relevant information plockas en behandlingsgrupp ut där 

individer ingår som har FUB som första program i inskrivningsperioden och att 

individen innan tilldelningen till FUB varit registrerad öppet arbetslös (skat 11). 

Deltagarna grupperas utifrån månad och sedan plockas jämförelsegruppen ut. Här ska 

individerna inte ha deltagit i något program tidigare i inskrivningsperioden och ska vara 

registrerade som öppet arbetslösa i slutet av månaden.  

 

Väntetid är skillnaden mellan inskrivningstillfället hos Arbetsförmedlingen och 

programstart. För jämförelsepersoner används sista dagen i aktuell månad. En CEM-

matchning genomförs sedan på väntetid samt år/månad för inskrivningstillfället. Efter 

detta steg genomförs PSM på ytterligare ett antal variabler, se bilaga D för fullständig 

variabelförteckning.    
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Bilaga D Variabelförteckning 
 

Variabel Variabeltyp Källa Förklaring 

Utfallsvariabler    

Inkomst Binär/Kontinuerlig SCB Binär: 1 = Inkomst>0.  
           0 = Övrigt, om information avseende inkomst saknas i data  

                 kodas även dessa som övrigt.  

 
Används som utfallsvariabler 2010-2013 samt inkluderas som 

beskrivande variabler t-1 samt t-2. Den kontinuerliga används för 

att analysera matchningens tillförlitlighet.   

Socialbidragstagande Binär/Kontinuerlig SCB Binär: 1 = Socialbidrag>0.  
           0 = Övrigt, om information avseende socialbidrag saknas  

                 kodas även dessa som övrigt.  
 

Används som utfallsvariabler 2010-2013 samt inkluderas som 

beskrivande variabler t-1 samt t-2. Den kontinuerliga används för 
att analysera matchningens tillförlitlighet.   

Förklarande variabler     

Deltagare Binär AF 1 = Deltagare 

0 = Övrigt  
Se avsnitt 6 för information om deltagar- och jämförelsegrupp. 

Kvinna Binär AF 1=Kvinna 

0=Man 

Ålder Kontinuerlig AF Studerat år (2008)-Födelseår 

Ålder i kvadrat Kontinuerlig AF Ålder^2 

Civilstånd - gift Binär SCB 1 = Gift eller registrerat partnerskap 

0 = Övrigt 

Barn ålder 0-7 år Binär SCB 1 = Hemmavarande barn i åldrarna 0-7 
0 = Övrigt 

Barn ålder 8-18 år   1 = Hemmavarande barn i åldrarna 8-18 

0 = Övrigt 

Födelseland    

   Sverige Binär AF 1 = Födelseland Sverige 
0 = Övrigt 

   EU15+ Binär AF 1 = Födelseland EU15+ 

0 = Övrigt  

 

Länder som inkluderas i EU15+ är Österrike, Australien, Belgien, 

Kanada, Schweiz, Tyskland, Danmark, Spanien, Finland, Frankrike, 
Storbritannien och Nordirland, Gibraltar, Grekland, Irland, Island, 

Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, 

USA.  

   Ej Sverige eller EU15+ Binär AF 1 = Födelseland ej Sverige eller EU15+ 
0 = Övrigt 

Högsta utbildningsnivå    

   Förgymnasial Binär AF 1 = Förgymnasial utbildning 

0 = Övrigt 
 

Inkluderar Förskoleutbildning, Förgymnasial utbildning kortare än 9 

år, Förgymnasial utbildning 9-10 år.  

   Gymnasial Binär AF 1 = Gymnasieutbildning 

0 = Övrigt  

 
Inkluderar Gymnasieutbildning. 

   Universitetsutbildning Binär AF 1 = Universitetsutbildning 

0 = Övrigt 

 
Inkluderar Eftergymnasial utbildning kortare än 2 år, 

Eftergymnasial utbildning 2 år eller längre och Forskarutbildning.  

Matchningsbarhet Binär AF 1 = Matchningsbar 

0 = Övrigt  
 

Tar hänsyn till inskrivningsperiod då koden för matchningsbarhet 

kan variera över tid men inte inskrivning. 

Funktionsnedsättning Binär AF 1 = Funktionsnedsättning 

0 = Övrigt  

 
Arbetsförmedlingens funktionsnedsättningskoder AHKP, AHKP2, 

AHKP3 används för att indikera funktionsnedsättning. 
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Arbetslöshetsersättning Binär AF 1 = Arbetslöshetsersättning 

0 = Övrigt  
 

Tar hänsyn till inskrivningsperiod då koder för 

arbetslöshetsersättning kan variera över tid men inte inskrivning. 
Samtliga koder för arbetslöshetsersättning inkluderas förutom 69 

som indikerar Alfa arbetslöshetsersättning.  

Alfa arbetslöshetsersättning Binär AF 1 = Alfa arbetslöshetsersättning 

0 = Övrigt  
 

Arbetslöshetsersättningskod 69. 

Ej arbetslöshetsersättning Binär AF 1 = Om individen inte har arbetslöshetsersättning 
0 = Övrigt  

 

Inte någon registrerad arbetslöshetsersättningskod. 

Antal inskrivningsdagar i tidigare 
inskrivningsperioder 

Kontinuerlig AF Historiska inskrivningsdagar hos Arbetsförmedlingen summeras49.  
 

Antal tidigare inskrivningsperioder Kontinuerlig AF Historiska inskrivningsperioder hos Arbetsförmedlingen summeras. 

Lokala arbetsmarknader   Baseras på individernas bostadskommun.  

   Storstad 2008 Binär SCB 1 = Storstad 
0 = Övrigt  

   Stort centrum 2008 Binär SCB 1 = Stort centrum 

0 = Övrigt  

   Mindre centrum 2008 Binär SCB 1 = Mindre centrum 
0 = Övrigt 

   Exportinriktad 2008 Binär SCB 1 = Exportinriktad 

0 = Övrigt 

   Bruksort 2008 Binär SCB 1 = Bruksort 

0 = Övrigt 

   Exportsvag 2008 Binär SCB 1 = Exportsvag 

0 = Övrigt 

   Teknik 2008 Binär SCB 1 = Teknik 

0 = Övrigt 

   Gles 2008 Binär SCB 1 = Gles 
0 = Övrigt 

Interaktionstermer    

   Ålder*Väntetid Kontinuerlig AF  

   Ålder*Pos. Soc.bidrag 2006 Kontinuerlig AF/SCB  

   Ålder*Pos. Soc.bidrag 2007 Kontinuerlig AF/SCB  

   Förgymnasial utb*Pos. Soc.bidrag 2006 Binär AF/SCB  

   Förgymnasial utb*Pos. Soc.bidrag 2007 Binär AF/SCB  

   Gymnasial utb*Pos.Soc.bidrag 2006 Binär AF/SCB  

   Gymnasial utb*Pos.Soc.bidrag 2007 Binär AF/SCB  

   Universitetsutbildning*Pos. Soc.bidrag 2006 Binär AF/SCB  

   Universitetsutbildning*Pos. Soc.bidrag 2007 Binär AF/SCB  

   Pos.soc.bidrag 2006*Pos.inkomst 2006 Binär SCB  

   Pos.soc.bidrag 2007*Pos.inkomst 2007 Binär SCB  

   Pos.soc.bidrag 2006*Födelseland Sverige Binär SCB/AF  

   Pos.soc.bidrag 2007*Födelseland Sverige Binär SCB/AF  

   Pos.soc.bidrag 2006*Födelseland EU15+ Binär SCB/AF  

   Pos.soc.bidrag 2007*Födelseland EU15+ Binär SCB/AF  

   Pos.soc.bidrag 2006*Födelseland ej Sverige 

   eller EU15+ 

Binär SCB/AF 
 

   Pos.soc.bidrag 2007*Födelseland ej Sverige 

   eller EU15+ 

Binär SCB/AF 
 

Övrigt    

Väntetid Kontinuerlig AF Skillnaden mellan inskrivningstillfället hos Arbetsförmedlingen och 
programstart. För jämförelsegrupp används den 28:e varje månad, 

då dessa ska ha varit arbetssökande, istället för programstart.  

Månad/År Datum AF Datum för programstart. 

    

                                                 
49 Definierar datum för in- samt utskrivning hos Arbetsförmedlingen, för individer som inte är utskrivna sätts utskrivningsdatum till 

2015-12-22 då datauttag genomfördes från SCB.  
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Bilaga E Metod 

I följande bilaga presenteras i detalj den matchningsansats som används i uppsatsen. 

Inledningsvis presenteras även den klassiska matchningsansatsen för att belysa de 

antaganden samt problem som måste hanteras när matchning tillämpas som metod.  

 

 
Den klassiska matchningsansatsen 

När kausala effekter av arbetsmarknadspolitiska insatser studeras är det vanligt att 

tillämpa olika matchningsmetoder för att undersöka sambandet (se t.ex. Heckman m.fl. 

1997; Dehejia och Wahba 1999). Metoden kan användas i situationer där en jämförelse 

mellan deltagare och icke-deltagare ska utföras. I mikroekonometriska utvärderingar 

måste hänsyn tas till de fundamentala utvärderingsproblemen som uppstår och 

förekomsten av selektionsproblem (Caliendo och Kopeinig 2008). Det fundamentala 

utvärderingsproblemet innebär att det aldrig går att observera två utfall för en och 

samma individ, vilket innebär att det aldrig går att identifiera en effekt på individnivå 

(Holland 1986; Holland och Rubin 1987). För varje individ finns istället två potentiella 

utfall, ett som uppstår vid deltagande respektive ett som uppstår om individen inte deltar 

i insatsen. Det utfall som är icke-observerbart kallas för det kontrafaktiska utfallet (Roy 

1951; Rubin 1974, 1977). Definitionen av en effekt på individnivå är skillnaden mellan 

de potentiella utfallen: 
𝜏𝑖 = 𝑌𝑖(1) − 𝑌𝑖(0)          (1)           

 

där 𝑖 = 1, … , 𝑁, och 𝑁, definierar hela populationen. Notationen för utfall är 𝑌 och 

deltagande är 𝐷𝑖 vilken är lika med ett om individen får delta och noll om deltagande 

uteblir. Då individeffekten inte är observerbar får statistiska metoder användas för att 

beräkna genomsnittliga effekter för populationen. När effekter av arbetsmarknads-

politiska program studeras är det skillnaden mellan det förväntade utfallet av att delta i 

en insats och att inte delta för de individer som fick ta del av insatsen som är av intresse. 

Parametern kallas average treatment effect on the treated (ATT) och definieras enligt: 

 
𝜏𝐴𝑇𝑇 = 𝐸(𝜏|𝐷 = 1) = 𝐸[𝑌(1)|𝐷 = 1] − 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 1]          (2) 

 

vilket innebär skillnaden mellan det förväntade utfallet för deltagande och icke-

deltagande för individer som fick ta del av insatsen. Eftersom den sista komponenten 

𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 1] inte är observerbar måste i praktiken ett alternativt utfall inkluderas. Det 

potentiella utfallet för individer som inte deltog i behandlingen 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 0] är 

observerbart och inkluderas i ekvationen (3) som ett alternativt utfall. 

 
𝜏𝐴𝑇𝑇 = 𝐸(𝜏|𝐷 = 1) = 𝐸[𝑌(1)|𝐷 = 1] − 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 0]          (3)          

 

I figur E1 tydliggörs vilken information som är observerbar respektive icke-observerbar 

avseende de potentiella utfallen. 

 
Figur E1 Potentiella utfall 
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Genom att inkludera individer som inte fick ta del av insatsen kan ATT estimeras. Men 

det uppstår ett potentiellt selektionsproblem p.g.a. utfallen för de båda grupperna kan 

skilja sig åt även om hänsyn inte tas till själva behandlingen. Eftersom deltagare till 

insatsen inte har valts ut slumpmässigt uppstår en risk att individerna som blir tilldelade 

insatsen systematiskt skiljer sig ifrån de arbetssökande som inte har fått ta del av någon 

insats. Selektionsproblem uppstår således om individkaraktäristika, som inte är 

observerbar och följaktligen inte kontrollerbar, i de två grupperna skiljer sig åt. 

Företeelsen kan definieras enligt följande: 

 
𝐸[𝑌(1)|𝐷 = 1] − 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 0] = 𝜏𝐴𝑇𝑇 + 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 1] − 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 0]          (4) 

 

För att estimeringen av ATT ska bli konsistent måste nedanstående uppfyllas: 

 
𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 1] − 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 0] = 0          (5) 

 

vilket innebär att det inte finns några genomsnittsskillnader mellan individernas 

utfallsvariabler i frånvaro av behandling i de olika grupperna. Det vill säga att 

individerna som inte fick ta del av insatsen inte skiljer sig åt jämfört med individerna 

som fick delta. Uppfylls villkoret innehåller estimatet inte någon selektions bias.  

 

Som tidigare nämnts används olika antaganden när matchning tillämpas. 

Unconfoundedness assumption50, antar att tilldelningen till behandling är slumpmässigt 

betingat på observerad individkaraktäristika innan behandlingsstart. Systematiska 

skillnader som observeras i utfall mellan deltagare och jämförelsegrupp med samma 

värde på kovariaterna 𝑥 kan då hänföras till insatsen. Antagandet kan definieras som 

följande: 
𝑌(0), 𝑌(1)⨆𝐷|𝑋          (6) 

 

och innebär att tilldelning till insatsen är oberoende av de potentiella utfallen betingat på 

individkaraktäristika innan behandling. Vidare antas common support vilket kan 

uttryckas i ett överlappningsvillkor: 

 
0 < 𝑃(𝐷 = 1|𝑋) < 1          (7) 

 

Antagandet innebär att tilldelning av behandling kan betraktas som slumpmässig 

betingat på observerade karaktäristika innan programstart. Med andra ord har individer 

med samma värde på 𝑋 en positiv sannolikhet att vara både behandlad och en individ i 

jämförelsegruppen (Heckman m.fl. 1999; Rosenbaum och Rubin 1983). 

 

Förenklat vill man genom tillämpning av matchning hitta statistiska tvillingar i 

datamaterialet som enbart skiljer sig åt avseende att en individ har fått ta del av insatsen 

och den andra inte (Rubin 1973, 1974). När exakt matchning genomförs plockas 

jämförelsepersoner ut genom att de har samma värden som den behandlade individen på 

alla variabler som inkluderas i matchningen. Det är svårt att i praktiken tillämpa detta 

tillvägagångssätt då det i princip skulle innebära att inga kontinuerliga variabler kan 

inkluderas då det är osannolikt att hittar matcher. Desto fler variabler som inkluderas i 

matchningen ju svårare blir det även att hitta två individer som är lika, företeelsen kallas 

för curse of dimensionality.  

 

                                                 
50 Antagandet har flera olika namn och kan uttryckas som unconfoundedness assumption (Rosenbaum och Rubin 1983) vilket 

används i uppsatsen, men även selection on observables (Heckman och Robb 1985) samt conditional independence 

assumption (CIA) (Lechner 1999). 
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Propensity score matching (PSM) 

För att hantera förekomsten av curse of dimensionality kan en skalär funktion av 

vektorn 𝑋 användas, en så kallad propensity score (Rosenbaum och Rubin 1983). Här 

matchas deltagare och jämförelsepersoner som har liknande värde på funktionen av 𝑋, 

vilket innebär att individerna har liknande förutsättningar för att delta i program. Olika 

kombinationer av variabelvärden på unika 𝑥 kan då resultera i samma värde på hela 

funktionen av vektorn 𝑋. Rosenbaum och Rubin (1983) konstaterar att om de potentiella 

utfallen är oberoende av behandling betingat på de observerade kovariaterna 𝑥 är de 

även oberoende av behandling betingat på det balanserade värdet 𝑏(𝑋). Sannolikheten för 

en individ att delta i behandling, givet observerad karaktäristika i 𝑋, är då ett möjligt 

balanserat mått där propensity score kan definieras enligt: 

 
𝑃(𝐷 = 1|𝑋) = 𝑃(𝑋)          (8) 

 

Om antagandet om unconfoundedness håller försvinner den bias som annars hade 

uppstått genom att betinga på den beräknade propensity scoren. Givet att antagandena 

håller kan följande estimering genomföras för att få fram ATT med hjälp av PSM: 

 
𝜏𝐴𝑇𝑇

𝑃𝑆𝑀 = 𝐸𝑝(𝑋)|𝐷=1{𝐸[𝑌(1)|𝐷 = 1, 𝑃(𝑋)] − 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 0, 𝑃(𝑋)]}          (9) 

 

När PSM används måste en matchningsalgoritm väljas, dvs. vilken form av propensity 

score matchning som ska tillämpas. Valet beror på datamaterialet som används samt en 

avvägning mellan hur mycket bias som ska tillåtas pga. felmatchningar och varians som 

beror på metodvalet. Matchningsalgoritmen som används i uppsatsen är ett-till-ett 

matchning där en deltagare matchas med den jämförelseperson som har den mest 

närliggande sannolikheten att bli föremål för deltagande. Ett-till-ett matchning minskar 

risken för felmatcher till följd av att matchningen genomförs så att den observation som 

har den mest likvärdiga sannolikheterna för deltagande som den faktiska deltagaren 

väljs ut. En nackdel med det valda tillvägagångssättet är att antalet observationer 

minskar eftersom det ställer högre krav på matcherna. Beteckningarna som använts 

ovan följer Caliendo och Kopeinig (2008). 

 

 
Coarsened exact matching (CEM) 

I den typiska utvärderingssituationen är behandling vanligen erbjuden vid ett tillfälle 

vilket innebär att tilldelning av behandling är statisk. Detta sker dock sällan i praktiken. 

Istället är tilldelning av behandling en dynamisk process där behandlingsstarten är ett 

resultat av en stokastisk process (Fredriksson och Johansson 2008). Enligt Fredriksson 

och Johansson (2008) kan det medföra problem då utfallet att få ett arbete och 

behandlingsstatus är funktioner av arbetslöshetstiden, även kallad väntetid. I denna 

uppsats används i stora drag den ansats som presenteras i Fredriksson och Johansson 

(2008)51. De framhäver vikten av att balansera deltagar- och jämförelsegrupp avseende 

individernas arbetslöshetshistorik. En stratifierad exakt matchning, s.k. Coarsened exact 

matching52, på väntetiden och tidpunkt för programstart, genomförs i denna uppsats för 

att hantera balanseringen av arbetslöshetshistorik53. CEM innebär att datamaterialet 

                                                 
51 Tillvägagångssättet som användas av Fredriksson och Johansson (2008) är en kombination av tidigare studier. Huvudsakligen 

används en kombination av Gerfin och Lechner (2002), som studerar utfall en given tidpunkt efter programstart samt en 

matchningsprocedur med statisk programtilldelning, och Abbring och van den Berg (2003) som estimerar effekten på hasarden 
till arbete. 

52 Se Arbetsförmedlingen (2015e), Riksrevisionen (2015), Widerstedt och Månsson (2015) etc. för tillämpning av CEM-matchning. 
53 Arbetslöshetshistorik avseende aktuella inskrivningsperioder används i CEM- matchningen, se avsnitt 7 för utförligare 

information. 
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delas upp i olika stratum baserat på värden på de variabler som ingår i matchningen. 

Deltagare matchas sedan till jämförelsepersoner inom varje stratum. Om ett stratum 

enbart innehåller observationer från en av grupperna utesluts dessa från efterföljande 

analys. Det innebär att en trade-off uppstår mellan hur precis matchningen är och hur 

många observationer som ingår i den slutliga analysen (Blackwell m.fl. 2009). 

 

För att undersöka hur väl CEM ansatsen lyckas med matchningen används en över-

gripande metrik ℒ1.  Måttet visar hur mycket deltagar- och jämförelsegrupperna skiljer 

sig åt avseende de variabler som ingått i matchningen och går under namnet måttet av 

global obalans54. Om ℒ1 = 0 har perfekt balans uppståtts medan högre värden indikerar 

en obalans mellan grupperna. Målet är att CEM ska ge en bättre balans efter 

matchningen, dvs. ℒ1(𝑓𝑚, 𝑔𝑚) ≤ ℒ1(𝑓, 𝑔). Även i CEM används en ett-till-ett matchning, dvs. 

varje deltagare matchas mot en individ ur jämförelsegruppen (se t.ex. Blackwell m.fl. 

2009). 

 

 
Rosenbaum bounds 

Det finns alltid en osäkerhet kring de estimerade resultaten när matchning används 

eftersom metoden bygger på starka identifikationsantaganden. Det kan därför vara svårt 

att uttala sig om resultaten kan tolkas som kausala effekter. I modellspecifikationen är 

det sällan möjligt att kontrollera för alla tänkbara variabler som påverkar deltagande och 

utfall av deltagande. Om det finns icke-observerade variabler som påverkar tilldelning 

till insatsen samt utfallet av deltagande kan en s.k. hidden bias uppstå. Om så är fallet 

kan det medföra att resultaten inte är tillförlitliga. För att undersöka förekomst av 

hidden bias används i uppsatsen ett test som utvecklats av Rosenbaum (2002), benämnt 

Rosenbaums bounds.55 I Rosenbaum (2002) undersöks vad som händer när avvikelser 

från det underliggande identifikationsantagandet uppstår. Om hidden bias förekommer 

innebär det att två individer med samma observerade kovariater har olika sannolikheter 

att få ta del av insatsen. Känslighetsanalysen kan inte testa själva antagandet om 

unconfoundedness utan får istället bidra med till vilken grad ett signifikant resultat 

påverkas av icke-inkluderade variabler.  

 

Anta att sannolikheten för en individ att delta i FUB är given av vektor 𝑋𝑖 som består av 

en rad kovariater samt den icke-observerade variabeln 𝑢𝑖. Sannolikheten att individen 

ska ta del av behandling kan då definieras enligt följande: 

 
𝑃(𝐷𝑖 = 1|𝑋𝑖 , 𝑢𝑖) = 𝐹(𝛽𝑥𝑖 + 𝛾𝑢𝑖)         (10) 

 

I ekvation (10) visar 𝑋𝑖 de observerbara variablerna för individ i och 𝑢𝑖 de icke-

oberverbara. 𝛽 är effekten som estimeras i PSM-matchningen och 𝛾 är således effekten 

av icke-observerade variabler som påverkar utfallet i estimeringen. Om 𝛾 är noll finns 

det ingen hidden bias i estimatet. Om 𝛾 ≠ 0 finns det hidden bias och två individer med 

samma observerade kovariater har inte samma sannolikhet att få ta del av insatsen. I 

ekvation (11) visas oddskvoten för att två individer i och j hamnar i deltagargruppen, 

vilket kommer att hålla om individerna har identiska värden på sina propensity scores. 

När det inte finns några skillnader mellan deltagare och jämförelsepersoner avseende 

                                                 
54 Måttet av global obalans är den absoluta skillnaden över alla värdena i cellerna där den k-dimensionella relativa frekvensen 

definieras som 𝑓ℓ1…ℓ𝑘
  för deltagarna och 𝑔ℓ1…ℓ𝑘

 för jämförelsepersonerna. Konstruktionen av måttet ser ut enligt följande: 

ℒ1(𝑓, 𝑔) =
1

2
∑ |𝑓ℓ1…ℓ𝑘

− 𝑔ℓ1…ℓ𝑘
|

ℓ1…ℓ𝑘

 

55 Se t.ex. Aakvik 2001; DiPrete och Gangl 2004; Becker och Caliendo 2007; Caliendo och Kopeinig 2008 för tillämpning av testet. 
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icke-observerade karaktäristika är (𝑢𝑖 − 𝑢𝑗) = 0. Det kommer då inte påverka sannolikheten 

att delta i insatsen och 𝛾 = 0. När det inte förkommer någon hidden bias i estimatet är 

oddskvoten lika med ett och när oddskvoten ökar i storlek indikera det en bias i 

estimatet som kan hänföras till icke-observerade variabler.  

 
𝑃𝑖(1 − 𝑃𝑗)

𝑃𝑗(1 − 𝑃𝑖)
=

exp (𝛽𝑋𝑖 + 𝛾𝑢𝑖)

exp (𝛽𝑋𝑗 + 𝛾𝑢𝑗)
= exp[𝛾(𝑢𝑖 − 𝑢𝑗)]         (11) 

 

I Rosenbaum (2002) används två gränsvärden, bounds, avseende oddskvoten för 

deltagande. Känslighetsanalysen används för att se hur varierade värden på 𝛾 påverkar 

estimatet. I ekvation (12) skapas dessa gränsvärden avseende oddskvoten att någon av 

de matchade individerna får behandling. Individerna i och j har samma sannolikhet att 

delta i insatsen om 𝑒𝛾 = 1, dvs. oddskvoten. Om oddskvoten är högre innebär det att två 

individer som ser ut att vara lika avseende kovariaterna inte har samma odds att få ta del 

av insatsen. 

 
1

𝑒𝛾
≤

𝑃𝑖(1 − 𝑃𝑗)

𝑃𝑗(1 − 𝑃𝑖)
≤ 𝑒𝛾          (12) 

 

När en binär utfallsvariabel används tillämpas Mantel och Haenszel (1959) teststatistika 

för att undersöka signifikansnivån. Detta icke-parametriska test jämför de lyckade 

antalet utfall från observationer i deltagargruppen med samma förväntade antal givet att 

behandlingseffekten är noll. För att kunna tillämpa känslighetsanalysen måste deltagar- 

och jämförelsegrupperna vara så lika varandra som möjligt eftersom testet baserar sig på 

ett slumpmässigt urval. 

 

Mantel och Haenszel (1959) teststatistika används för att skapa två kända fördelningar, 

𝑄𝑀𝐻
+  givet att modellen överskattar effekten och 𝑄𝑀𝐻

−  givet att effekten underskattas, se 

ekvation (13) och (14) nedan. Utgångspunkten är sedan att oddskvoten 𝑒𝛾 = 1 vilket 

innebär att det inte finns någon hidden bias. Med en tilltagande oddskvot ökar sedan 

osäkerheten i modellen och flera olika nivåer på oddskvoten studeras. Med andra ord 

undersöks hur en varierad mängd icke-observerad information påverkar selektions-

processen (Becker och Caliendo 2007). 

 

𝑄𝑀𝐻
+ =

|𝑌1 − ∑ �̃�𝑆
𝑠=1 𝑠

+
| − 0,5

√∑ 𝑉𝑎𝑟(�̃�𝑠
+)𝑆

𝑠=1

         (13) 

 

 
 

𝑄𝑀𝐻
− =

|𝑌1 − ∑ �̃�𝑆
𝑠=1 𝑠

−
| − 0,5

√∑ 𝑉𝑎𝑟(�̃�𝑠
−)𝑆

𝑠=1

         (14) 

 

Visar det sig att de estimerade resultaten är känsliga för hidden bias bör validiteten och 

tolkningen av resultaten ifrågasättas även om resultaten vid denna form av känslighets-

analys visar ett worst case scenario (DiPrete och Gangl 2004). 
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Bilaga F Probitregressioner 

I följande bilaga redovisas de resultat som plockats fram med hjälp av probit-

regressioner56 efter CEM-matchning tillämpats. Dels testas olika nivåer på utfalls-

variabeln inkomst och sedan skapas en benchmark för att kunna jämföra med de 

estimerade effekterna. De beroende variablerna som studeras är positiv inkomst samt 

socialbidragstagande. 

 

Inledningsvis kontrolleras om resultatet varierar anmärkningsvärt för variationer i 

utfallsvariabeln inkomst57. Tabell F1 visar att estimaten varierar något när olika 

inkomstrestriktioner testas. Variationen bedöms dock vara liten och positiv inkomst och 

socialbidragstagande kommer enbart används i huvudanalysen. Vidare studeras hur 

koefficienten förändras när variabler adderas successivt i regressionen, se tabell F2. 

Sannolikheten för en positiv inkomst är lägre för individer som deltagit i FUB. Den 

estimerade koefficienten minskar då fler förklarande variabler adderas till modellen. 

Studeras den fullständiga modellen för hela uppföljningsperioden fastställas en lägre 

sannolikhet för en positiv inkomst för samtliga uppföljningshorisonter där magnituden 

på koefficienten är avtagande i förhållande till uppföljningshorisonten, se tabell F3. 

 

Avseende positivt socialbidragstagande har individer som deltagit i FUB en högre 

sannolikhet jämfört med de individer som tillhör jämförelsegruppen. I tabell F4 

åskådliggörs hur koefficienten påverkas när förklarande variabler adderas successivt. 

Det finns enbart signifikant högre sannolikhet på enprocentsnivån de två första 

uppföljningsåren, se tabell F5. Efterföljande år är koefficienten insignifikant eller svagt 

signifikant. 

 

Resultaten som framgår i probitregressionerna tyder på en inlåsningseffekt när individer 

deltar i insatsen för att sedan avta över tid. De estimerade koefficienterna för 

kovariaterna visar hur de förklarande variabler påverkar sannolikheten för det binära 

utfallet. När signifikant påverkan på estimatet studeras för både inkomst och social-

bidrag för samtliga studerade år 2010-2013, kan konstateras att positiv inkomst t-2 och 

mestadels t-1, arbetslöshetsersättning, Alfa arbetslöshetsersättning, matchningsbarhet 

och funktionsnedsättning har signifikant påverkan på sannolikheten. Vidare har även 

ålder, ålder i kvadrat, födelseland utanför EU15+ signifikant påverkan avseende positiv 

inkomst medan civilstånd gift, barn i åldern 8-18 år, förgymnasial utbildning, historiska 

inskrivningsperioder och lokal arbetsmarknad storstad signifikanta påverkan avseende 

positivt socialbidragstagande.  
  

                                                 
56 För att undvika tillkortakommanden som uppstår när en linjär regressionsmodell används, t.ex. ordinary least squares, tillämpas 

probitregressioner. Probitmodellen är en icke-linjär regressionsmodell som används för binära utfallsvariabler. Syftet med 
modellen är att beräkna sannolikheten för att en observation med en viss typ av egenskap hamnar i en specifik grupp, t.ex. 

deltagare eller icke-deltagare. Då probitmodellen är icke-linjär är det svårt att genomföra enkla tolkningar av de estimerade 

koefficienterna. Av denna anledning kommer resultaten från probitmodellerna redovisas i form av marginaleffekter vilket kan 

definieras som hur en förändring i de förklarande variablerna 𝑥 påverkar sannolikheten för det binära utfallet 𝑦, allt annat lika 
(Wooldridge 2003; Gujarati och Porter 2009). 

57 De olika inkomstnivåer som testas är inkomst > 0 SEK, inkomst > 10 000 SEK och inkomst > 100 000 SEK. 
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Tabell F1. Probitregression – variation av inkomst år 2010 
 
 

         

Variabler Ink>0 Ink>0 Ink>10 Ink>10 Ink>100 Ink>100 Soc. bidrag>0 Soc. bidrag>0 

         

Deltagare -0.163*** -0.112*** -0.165*** -0.116*** -0.179*** -0.134*** 0.103*** 0.038*** 

 (0.009) (0.011) (0.009) (0.011) (0.010) (0.011) (0.009) (0.010) 

Kvinna  -0.016  -0.024**  -0.028**  -0.043*** 

  (0.010)  (0.011)  (0.011)  (0.009) 

Ålder  0.007*  0.007**  0.010***  0.001 

  (0.003)  (0.004)  (0.004)  (0.003) 

Ålder i kvadrat  -0.000***  -0.000***  -0.000***  -0.000 

  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000) 

Civilstånd: Gift  -0.008  -0.008  -0.009  -0.034*** 

  (0.012)  (0.012)  (0.013)  (0.010) 

Barn ålder 0-7 år  0.009  0.013  0.018  0.001 

  (0.012)  (0.013)  (0.013)  (0.011) 

Barn ålder 8-18 år  0.018  0.023**  0.023*  0.031*** 

  (0.011)  (0.012)  (0.012)  (0.011) 

Positivt soc. bidrag 2006  -0.056  -0.098  -0.081  0.002 

  (0.075)  (0.079)  (0.081)  (0.055) 

Positiv inkomst 2006  0.030*  0.030*  0.021  -0.073*** 

  (0.017)  (0.018)  (0.018)  (0.015) 

Positivt soc. bidrag 2007  -0.037  -0.034  -0.057  0.337*** 

  (0.068)  (0.069)  (0.075)  (0.079) 

Positiv inkomst 2007  0.078***  0.077***  0.089***  -0.041*** 

  (0.018)  (0.019)  (0.020)  (0.016) 

Födelseland EU15+  -0.031  -0.039  -0.051  -0.067*** 

  (0.029)  (0.030)  (0.031)  (0.022) 

Födelseland utanför EU15+  -0.049***  -0.046***  -0.056***  0.022 

  (0.015)  (0.016)  (0.017)  (0.014) 

Universitetsutbildning  -0.005  -0.001  -0.000  0.003 

  (0.014)  (0.014)  (0.015)  (0.014) 

Förgymnasial utbildning  -0.016  -0.016  -0.006  0.063*** 

  (0.014)  (0.015)  (0.015)  (0.014) 

Arbetslöshetsersättning  0.130***  0.141***  0.166***  -0.207*** 

  (0.015)  (0.015)  (0.016)  (0.014) 

Alfa arbetslöshetsersättning  0.083***  0.088***  0.104***  -0.066*** 

  (0.014)  (0.015)  (0.016)  (0.010) 

Matchningsbar  0.081***  0.082***  0.087***  -0.027** 

  (0.014)  (0.015)  (0.015)  (0.013) 

Funktionsnedsättning  -0.095***  -0.099***  -0.112***  0.055*** 

  (0.015)  (0.015)  (0.016)  (0.014) 

Totalt antal inskrv. dgr i 

tidigare inskrivningsperioder 
 

-0.000 

(0.000) 
 

-0.000 

(0.000) 
 

-0.000* 

(0.000) 
 

0.000 

(0.000) 
Antal tidigare 

inskrivningsperioder 
 

-0.001 

(0.002) 
 

-0.000 

(0.002) 
 

0.000 

(0.002) 
 

0.003** 

(0.001) 

LA Storstad 2008  -0.006  -0.012  -0.013  -0.052*** 

  (0.012)  (0.012)  (0.013)  (0.010) 

LA Mindre centrum 2008  0.022  0.023  0.017  -0.004 

  (0.016)  (0.016)  (0.017)  (0.014) 

LA Exportinriktad 2008  -0.013  -0.009  -0.010  -0.000 

  (0.029)  (0.029)  (0.031)  (0.025) 

LA Bruksort 2008  -0.030  -0.042  -0.037  0.001 

  (0.025)  (0.026)  (0.027)  (0.021) 

LA Exportsvag 2008  0.040  0.031  0.021  -0.003 

  (0.026)  (0.026)  (0.028)  (0.022) 

LA Teknik 2008  0.064**  0.067**  0.090***  0.014 

  (0.026)  (0.026)  (0.028)  (0.024) 

LA Gles 2008  0.077***  0.069**  0.069**  0.004 

  (0.028)  (0.030)  (0.032)  (0.028) 

Interaktionstermer  JA  JA  JA  JA 

         

Observationer 8 566 8 566 8 566 8 566 8 566 8 566 8 566 8 566 

         

 Standardfel i parenteser 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Not. För fullständig modellspecifikation se avsnitt 7 och specifikt fotnot 32 för variabelförteckning avseende inkluderade 

förklarande variabler. 
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Tabell F2 Probitregression – addera variabler successivt positiv inkomst år 2010 
 
 

           

Variabler i ii iii iv v vi vii vii ix x 

           

Deltagare -0.163*** -0.173*** -0.170*** -0.135*** -0.132*** -0.130*** -0.130*** -0.110*** -0.110*** -0.112*** 

 (0.009) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.011) (0.011) (0.011) 

Kvinna  -0.022** -0.022** -0.027*** -0.028*** -0.030*** -0.027*** -0.019* -0.018* -0.016 

  (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) 

Ålder  0.012*** 0.013*** 0.012*** 0.013*** 0.011*** 0.005 0.006* 0.006* 0.007* 

  (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 

Ålder i kvadrat  -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** 

  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
Civilstånd: Gift   -0.051*** -0.010 0.000 0.001 -0.001 -0.007 -0.007 -0.008 

   (0.011) (0.011) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) 

Barn ålder 0-7 år   0.019 0.023* 0.024* 0.024** 0.015 0.010 0.009 0.009 

   (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) 

Barn ålder 8-18 år   0.002 0.016 0.015 0.016 0.020* 0.021* 0.021* 0.018 

   (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) 

Positivt soc. bidrag 2006    -0.078*** -0.075*** -0.071*** -0.060*** -0.053*** -0.051*** -0.056 

    (0.017) (0.017) (0.017) (0.016) (0.016) (0.016) (0.075) 

Positiv inkomst 2006    0.067*** 0.059*** 0.060*** 0.033** 0.033** 0.032** 0.030* 

    (0.014) (0.015) (0.015) (0.015) (0.015) (0.015) (0.017) 

Positivt soc. bidrag 2007    -0.096*** -0.093*** -0.087*** -0.065*** -0.059*** -0.059*** -0.037 

    (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.016) (0.017) (0.068) 

Positiv inkomst 2007    0.147*** 0.141*** 0.139*** 0.106*** 0.088*** 0.088*** 0.078*** 

    (0.016) (0.016) (0.016) (0.016) (0.016) (0.016) (0.018) 

Födelseland EU15+     -0.021 -0.018 -0.008 -0.003 -0.005 -0.031 
     (0.026) (0.026) (0.025) (0.026) (0.026) (0.029) 

Födelseland utanför EU15+     -0.036*** -0.033** -0.025** -0.036*** -0.034** -0.049*** 

     (0.013) (0.013) (0.013) (0.013) (0.013) (0.015) 

Universitetsutbildning      0.001 0.004 -0.001 0.001 -0.005 

      (0.012) (0.012) (0.013) (0.013) (0.014) 

Förgymnasial utbildning      -0.042*** -0.040*** -0.029** -0.030** -0.016 

      (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.014) 

Arbetslöshetsersättning       0.137*** 0.131*** 0.129*** 0.130*** 

       (0.014) (0.014) (0.014) (0.015) 

Alfa arbetslöshetsersättning       0.088*** 0.085*** 0.084*** 0.083*** 

       (0.014) (0.014) (0.014) (0.014) 

Matchningsbar        0.083*** 0.080*** 0.081*** 

        (0.014) (0.014) (0.014) 

Funktionsnedsättning        -0.099*** -0.095*** -0.095*** 

        (0.015) (0.015) (0.015) 

Totalt antal inskriv. dgr i 
tidigare inskrivningsperiod 

       -0.000 -0.000 -0.000 

       (0.000) (0.000) (0.000) 

Antal tidigare 

inskrivningsperioder 

       -0.001 -0.001 0.001 

       (0.002) (0.002) (0.002) 
LA Storstad 2008         -0.006 -0.006 

         (0.012) (0.012) 

LA Mindre centrum 2008         0.022 0.022 

         (0.016) (0.016) 

LA Exportinriktad 2008         -0.014 -0.013 

         (0.029) (0.029) 

LA Bruksort 2008         -0.031 -0.030 

         (0.025) (0.025) 

LA Exportsvag 2008         0.041 0.040 

         (0.025) (0.026) 

LA Teknik 2008         0.063** 0.064** 

         (0.026) (0.026) 

LA Gles 2008         0.079*** 0.077*** 

         (0.028) (0.028) 

Interaktionstermer          JA 
           

Observationer 8 566 8 566 8 566 8 566 8 566 8 566 8 566 8 566 8 566 8 566 

           

Standardfel i parenteser 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

Not. För fullständig modellspecifikation se avsnitt 7 och specifikt fotnot 32 för variabelförteckning avseende inkluderade 

förklarande variabler. 
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Tabell F3 Probitregression – positiv inkomst över tid 
 

 

     

Variabler 2010 2011 2012 2013 

     

Deltagare -0.112*** -0.059*** -0.046*** -0.028*** 

 (0.011) (0.010) (0.010) (0.010) 

Kvinna -0.016 -0.035*** -0.033*** -0.011 

 (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) 

Ålder 0.007* 0.006* 0.011*** 0.014*** 

 (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 

Ålder i kvadrat -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Civilstånd: Gift -0.008 0.012 -0.001 0.003 

 (0.012) (0.011) (0.011) (0.011) 

Barn ålder 0-7 år 0.009 0.006 0.016 0.012 

 (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) 

Barn ålder 8-18 år 0.018 0.034*** 0.036*** 0.054*** 

 (0.011) (0.010) (0.010) (0.010) 

Positivt soc. bidrag 2006 -0.056 -0.050 -0.010 0.071 

 (0.075) (0.071) (0.066) (0.058) 

Positiv inkomst 2006 0.030* 0.027* 0.056*** 0.043*** 

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

Positivt soc. bidrag 2007 -0.037 -0.054 -0.058 -0.026 

 (0.068) (0.066) (0.067) (0.065) 

Positiv inkomst 2007 0.078*** 0.066*** 0.060*** 0.065*** 

 (0.018) (0.017) (0.017) (0.018) 

Födelseland EU15+ -0.031 -0.045 -0.049* -0.065** 

 (0.029) (0.028) (0.028) (0.029) 

Födelseland utanför EU15+ -0.049*** -0.062*** -0.047*** -0.067*** 

 (0.015) (0.015) (0.015) (0.015) 

Universitetsutbildning -0.005 0.003 0.015 0.011 

 (0.014) (0.013) (0.013) (0.013) 

Förgymnasial utbildning -0.016 -0.017 -0.016 -0.015 

 (0.014) (0.014) (0.013) (0.014) 

Arbetslöshetsersättning 0.130*** 0.129*** 0.115*** 0.094*** 

 (0.015) (0.014) (0.014) (0.014) 

Alfa arbetslöshetsersättning 0.083*** 0.069*** 0.062*** 0.057*** 

 (0.014) (0.013) (0.013) (0.014) 

Matchningsbar 0.081*** 0.075*** 0.084*** 0.077*** 

 (0.014) (0.014) (0.014) (0.014) 

Funktionsnedsättning -0.095*** -0.071*** -0.051*** -0.055*** 

 (0.015) (0.014) (0.014) (0.014) 

Totalt antal inskriv. dgr i 

tidigare inskrivningsperiod 

-0.000 0.000 -0.000 -0.000** 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Antal tidigare 

inskrivningsperioder 

-0.001 -0.001 -0.001 0.001 

(0.002) (0.001) (0.001) (0.001) 

LA Storstad 2008 -0.006 -0.005 -0.012 -0.016 

 (0.012) (0.011) (0.011) (0.011) 

LA Mindre centrum 2008 0.022 0.014 -0.010 -0.014 

 (0.016) (0.015) (0.016) (0.016) 

LA Exportinriktad 2008 -0.013 -0.020 -0.010 -0.030 

 (0.029) (0.027) (0.027) (0.029) 

LA Bruksort 2008 -0.030 -0.044* -0.032 -0.037 

 (0.025) (0.025) (0.024) (0.025) 

LA Exportsvag 2008 0.040 0.001 0.017 0.045* 

 (0.026) (0.026) (0.025) (0.024) 

LA Teknik 2008 0.064** 0.040 0.059** 0.063*** 

 (0.026) (0.025) (0.025) (0.024) 

LA Gles 2008 0.077*** 0.016 0.007 0.042 

 (0.028) (0.030) (0.030) (0.028) 

Interaktionstermer JA JA JA JA 

     

Observationer 8 566 8 566 8 566 8 566 

     

Standardfel i parenteser 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Not. För fullständig modellspecifikation se avsnitt 7 och specifikt fotnot 32 för variabelförteckning 

avseende inkluderade förklarande variabler. 
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Tabell F4 Probitregression – addera variabler successivt positivt 
socialbidragstagande år 2010 
 

 

           

Variabler i ii iii iv v vi vii vii ix x 

           

Deltagare 0.103*** 0.108*** 0.107*** 0.051*** 0.050*** 0.047*** 0.046*** 0.038*** 0.035*** 0.038*** 

 (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.010) (0.010) (0.010) 

Kvinna  -0.056*** -0.064*** -0.046*** -0.046*** -0.043*** -0.046*** -0.046*** -0.043*** -0.043*** 

  (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) 

Ålder  -0.003 -0.007** -0.005* -0.005* -0.003 0.006** 0.003 0.003 0.001 

  (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 

Ålder i kvadrat  -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000** -0.000 -0.000 -0.000 

  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Civilstånd: Gift   0.023** -0.039*** -0.044*** -0.044*** -0.039*** -0.034*** -0.034*** -0.034*** 

   (0.011) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) 

Barn ålder 0-7 år   0.000 -0.008 -0.008 -0.010 0.002 0.003 0.001 0.001 

   (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) 

Barn ålder 8-18 år   0.064*** 0.040*** 0.040*** 0.039*** 0.033*** 0.033*** 0.033*** 0.031*** 

   (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) 

Positivt soc. bidrag 2006    0.141*** 0.139*** 0.131*** 0.110*** 0.099*** 0.102*** 0.002 

    (0.016) (0.016) (0.016) (0.016) (0.015) (0.016) (0.055) 

Positiv inkomst 2006    -0.094*** -0.092*** -0.092*** -0.050*** -0.052*** -0.051*** -0.073*** 

    (0.013) (0.013) (0.013) (0.013) (0.013) (0.013) (0.015) 

Positivt soc. bidrag 2007    0.334*** 0.332*** 0.324*** 0.290*** 0.285*** 0.279*** 0.337*** 

    (0.018) (0.018) (0.018) (0.018) (0.018) (0.018) (0.079) 

Positiv inkomst 2007    -0.127*** -0.125*** -0.123*** -0.074*** -0.068*** -0.068*** -0.041*** 

    (0.014) (0.014) (0.014) (0.014) (0.014) (0.014) (0.016) 

Födelseland EU15+     -0.052** -0.055*** -0.072*** -0.069*** -0.068*** -0.067*** 

     (0.021) (0.020) (0.017) (0.018) (0.018) (0.022) 

Födelseland utanför EU15+     0.010 0.005 -0.001 0.014 0.022* 0.022 

     (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.012) (0.014) 

Universitetsutbildning      -0.002 -0.005 0.001 0.005 0.003 

      (0.011) (0.011) (0.011) (0.012) (0.014) 

Förgymnasial utbildning      0.068*** 0.066*** 0.060*** 0.059*** 0.063*** 

      (0.012) (0.011) (0.011) (0.011) (0.014) 

Arbetslöshetsersättning       -0.197*** -0.198*** -0.202*** -0.207*** 

       (0.013) (0.014) (0.014) (0.014) 

Alfa arbetslöshetsersättning       -0.065*** -0.066*** -0.065*** -0.066*** 

       (0.011) (0.011) (0.011) (0.010) 

Matchningsbar        -0.018 -0.025** -0.027** 

        (0.012) (0.012) (0.013) 

Funktionsnedsättning        0.049*** 0.061*** 0.055*** 

        (0.014) (0.014) (0.014) 

Totalt antal inskriv. dgr i 

tidigare inskrivningsperiod 

       0.000 0.000 0.000 

       (0.000) (0.000) (0.000) 

Antal tidigare 

inskrivningsperioder 

       0.002 0.003* 0.003** 

       (0.001) (0.001) (0.001) 

LA Storstad 2008         -0.053*** -0.052*** 

         (0.010) (0.010) 

LA Mindre centrum 2008         -0.004 -0.004 

         (0.014) (0.014) 

LA Exportinriktad 2008         0.002 -0.000 

         (0.025) (0.025) 

LA Bruksort 2008         -0.002 0.001 

         (0.021) (0.021) 

LA Exportsvag 2008         -0.003 -0.003 

         (0.022) (0.022) 

LA Teknik 2008         0.013 0.014 

         (0.024) (0.024) 

LA Gles 2008         0.005 0.004 

         (0.028) (0.028) 

Interaktionstermer          JA 

           

Observationer 8 566 8 566 8 566 8 566 8 566 8 566 8 566 8 566 8 566 8 566 

           

Standardfel i parenteser 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Not. För fullständig modellspecifikation se avsnitt 7 och specifikt fotnot 32 för variabelförteckning avseende inkluderade 

förklarande variabler. 
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Tabell F5 Probitregression – positivt socialbidragstagande över tid 
 

 

     

Variabler 2010 2011 2012 2013 

     

Deltagare 0.038*** 0.020** 0.009 0.011* 

 (0.010) (0.008) (0.007) (0.007) 

Kvinna -0.043*** -0.024*** -0.016** -0.005 

 (0.009) (0.008) (0.007) (0.006) 

Ålder 0.001 0.003 0.006** 0.001 

 (0.003) (0.003) (0.002) (0.002) 

Ålder i kvadrat -0.000 -0.000 -0.000*** -0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Civilstånd: Gift -0.034*** -0.033*** -0.022*** -0.015** 

 (0.010) (0.009) (0.008) (0.007) 

Barn ålder 0-7 år 0.001 -0.003 0.003 -0.009 

 (0.011) (0.009) (0.008) (0.007) 

Barn ålder 8-18 år 0.031*** 0.024** 0.019** 0.026*** 

 (0.011) (0.009) (0.008) (0.008) 

Positivt soc. bidrag 2006 0.002 -0.068* -0.021 0.016 

 (0.055) (0.035) (0.039) (0.043) 

Positiv inkomst 2006 -0.073*** -0.053*** -0.042*** -0.035*** 

 (0.015) (0.014) (0.012) (0.011) 

Positivt soc. bidrag 2007 0.337*** 0.304*** 0.097* 0.020 

 (0.079) (0.076) (0.057) (0.041) 

Positiv inkomst 2007 -0.041*** -0.039*** -0.020 -0.023** 

 (0.016) (0.014) (0.012) (0.012) 

Födelseland EU15+ -0.067*** -0.030 -0.003 0.001 

 (0.022) (0.020) (0.020) (0.019) 

Födelseland utanför EU15+ 0.022 0.011 0.012 0.013 

 (0.014) (0.012) (0.011) (0.010) 

Universitetsutbildning 0.003 -0.026** -0.025** -0.014 

 (0.014) (0.011) (0.010) (0.010) 

Förgymnasial utbildning 0.063*** 0.046*** 0.039*** 0.047*** 

 (0.014) (0.013) (0.011) (0.011) 

Arbetslöshetsersättning -0.207*** -0.151*** -0.135*** -0.101*** 

 (0.014) (0.012) (0.011) (0.010) 

Alfa arbetslöshetsersättning -0.066*** -0.054*** -0.035*** -0.032*** 

 (0.010) (0.009) (0.008) (0.008) 

Matchningsbar -0.027** -0.036*** -0.035*** -0.028*** 

 (0.013) (0.011) (0.010) (0.009) 

Funktionsnedsättning 0.055*** 0.034*** 0.021** 0.021** 

 (0.014) (0.012) (0.010) (0.010) 

Totalt antal inskriv. dgr i 

tidigare inskrivningsperiod 

0.000 0.000 -0.000 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Antal tidigare 

inskrivningsperioder 

0.003** 0.003** 0.003*** 0.004*** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

LA Storstad 2008 -0.052*** -0.033*** -0.037*** -0.025*** 

 (0.010) (0.009) (0.008) (0.007) 

LA Mindre centrum 2008 -0.004 -0.008 -0.028*** -0.020** 

 (0.014) (0.012) (0.009) (0.009) 

LA Exportinriktad 2008 -0.000 0.010 0.011 0.000 

 (0.025) (0.022) (0.019) (0.017) 

LA Bruksort 2008 0.001 -0.004 0.027 0.019 

 (0.021) (0.018) (0.018) (0.017) 

LA Exportsvag 2008 -0.003 -0.016 0.008 -0.005 

 (0.022) (0.019) (0.019) (0.016) 

LA Teknik 2008 0.014 -0.014 0.008 -0.032** 

 (0.024) (0.019) (0.020) (0.014) 

LA Gles 2008 0.004 -0.005 0.033 0.045* 

 (0.028) (0.022) (0.025) (0.025) 

Interaktionstermer JA JA JA JA 

     

Observationer 8 566 8 566 8 566 8 566 

     

Standardfel i parenteser 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

                            
                            Not. För fullständig modellspecifikation se avsnitt 7 och specifikt fotnot 32 för variabelförteckning 

                            avseende inkluderade förklarande variabler. 
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Bilaga G Kompletterande tabeller matchning 

 
Tabell G1. CEM-matchning  

 
 

Antal strata:  
Antal matchade strata:  

3 546 
 276 

      

 

 

 
Samtliga observationer 

Matchade observationer 
Icke-matchade observationer  

 

Jämförelsegrupp 

 
359 070 

4 321 
354 749 

  

Behandlingsgrupp 

 
4 662 

4 321 
341 

 

    

        

         Multivariate ℒ1 distance: 0 
 

        

Variabel L1 Medelvärde Min. 25 % 50 % 75 % Max. 

Väntetid 0-30 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 30-60 dagar 0 0 0 0 0 0 0 
Väntetid 60-90 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 90-120 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 120-150 dagar 0 0 0 0 0 0 0 
Väntetid 150-180 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 180-210 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 210-240 dagar 0 0 0 0 0 0 0 
Väntetid 240-270 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 270-300 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 300-330 dagar 0 0 0 0 0 0 0 
Väntetid 330-360 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 360-390 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 390-420 dagar 0 0 0 0 0 0 0 
Väntetid 420-450 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 450-480 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 480-510 dagar 0 0 0 0 0 0 0 
Väntetid 510-540 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 540-570 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 570-600 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 600-630 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 630-660 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 660-690 dagar 0 0 0 0 0 0 0 
Väntetid 690-720 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 721-901 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 901-1081 dagar 0 0 0 0 0 0 0 
Väntetid 1081-1261 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid 1261-1441 dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Väntetid över 1441 dagar 0 0 0 0 0 0 0 
Programstart jan 2008 0 0 0 0 0 0 0 

Programstart feb 2008 0 0 0 0 0 0 0 

Programstart mar 2008 0 0 0 0 0 0 0 
Programstart apr 2008 0 0 0 0 0 0 0 

Programstart maj 2008 0 0 0 0 0 0 0 

Programstart jun 2008 0 0 0 0 0 0 0 
Programstart jul 2008 0 0 0 0 0 0 0 

Programstart aug 2008 0 0 0 0 0 0 0 

Programstart sep 2008 0 0 0 0 0 0 0 
Programstart okt 2008 0 0 0 0 0 0 0 

Programstart nov 2008 0 0 0 0 0 0 0 

Programstart dec 2008 0 0 0 0 0 0 0 
Programstart jan 2009 0 0 0 0 0 0 0 

Programstart feb 2009 0 0 0 0 0 0 0 

Programstart mar 2009 0 0 0 0 0 0 0 
Programstart apr 2009 0 0 0 0 0 0 0 

Programstart maj 2009 0 0 0 0 0 0 0 
Programstart jun 2009 0 0 0 0 0 0 0 

Programstart jul 2009 0 0 0 0 0 0 0 

Programstart aug 2009 0 0 0 0 0 0 0 
Programstart sep 2009 0 0 0 0 0 0 0 

Programstart okt 2009 0 0 0 0 0 0 0 

Programstart nov 2009 0 0 0 0 0 0 0 
Programstart dec 2009 0 0 0 0 0 0 0 

        

         Not: Individer i jämförelsegruppen ska den 28:e i aktuell månad vara registrerad arbetslös. 
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Tabell G2. Tidpunkt för programstart före respektive efter CEM-matchning 
 
 

 
Före CEM Efter CEM 

 

Variabel Deltagare Icke-deltagare Skillnad Deltagare Icke-deltagare Skillnad 

Programstart jan 2008 0.0053625 0.0181718 -0.0128093 0.0057857 0.0057857 0 

Programstart feb 2008 0.020163 0.028292 -0.008129 0.0217542 0.0217542 0 

Programstart mar 2008 0.043758 0.0333719 0.0103861 0.0472113 0.0472113 0 

Programstart apr 2008 0.0549121 0.0350418 0.0198703 0.0592455 0.0592455 0 

Programstart maj 2008 0.039468 0.0367247 0.0027433 0.0425827 0.0425827 0 

Programstart jun 2008 0.0075075 0.0482221 -0.0407146 0.0081 0.0081 0 

Programstart jul 2008 0.006006 0.054879 -0.048873 0.00648 0.00648 0 

Programstart aug 2008 0.016302 0.0612752 -0.0449732 0.0173571 0.0173571 0 

Programstart sep 2008 0.036036 0.0664176 -0.0303816 0.0381856 0.0381856 0 

Programstart okt 2008 0.031746 0.071031 -0.039285 0.0342513 0.0342513 0 

Programstart nov 2008 0.0413985 0.0795263 -0.0381278 0.0437399 0.0437399 0 

Programstart dec 2008 0.0276705 0.0949009 -0.0672304 0.0296228 0.0296228 0 

Programstart jan 2009 0.0413985 0.0847525 -0.043354 0.0439713 0.0439713 0 

Programstart feb 2009 0.0684256 0.0724883 -0.0040627 0.0638741 0.0638741 0 

Programstart mar 2009 0.0935221 0.0620031 0.031519 0.0960426 0.0960426 0 

Programstart apr 2009 0.0709996 0.0513646 0.019635 0.0685027 0.0685027 0 

Programstart maj 2009 0.0712141 0.0435462 0.0276679 0.0673455 0.0673455 0 

Programstart jun 2009 0.0615616 0.037541 0.0240206 0.0592455 0.0592455 0 

Programstart jul 2009 0.011154 0.0347888 -0.0236348 0.0111085 0.0111085 0 

Programstart aug 2009 0.0566281 0.0320747 0.0245534 0.0557741 0.0557741 0 

Programstart sep 2009 0.0546976 0.0278164 0.0268812 0.0525341 0.0525341 0 

Programstart okt 2009 0.0577006 0.0247692 0.0329314 0.0583198 0.0583198 0 

Programstart nov 2009 0.0624196 0.0220749 0.0403447 0.0499884 0.0499884 0 

Programstart dec 2009 0.0199485 0.0204408 -0.0004923 0.0189771 0.0189771 0 

       

Observationer 4 662 1 312 032  4 321 4 321  

       

       Not: Individer i jämförelsegruppen ska den 28:e i aktuell månad vara registrerad arbetslös.  

  



  
 

XXI 

Tabell G3 Balans av kovariater i PSM-matchningen  
 
 

      

Variabler Matchning Deltagare Icke-deltagare Skillnad 𝑝 > |𝑡| 
      

Kvinna Ej match 0.32773 0.47034 -0.14261 0.000 
 Match 0.32773 0.34104 -0.01331 0.192 

Ålder Ej match 37.232 34.263 2.969 0.000 

 Match 37.232 37.588 -0.356 0.087 

Civilstånd: Gift Ej match 0.40453 0.27954 0.12499 0.000 
 Match 0.40453 0.4169 -0.01237 0.245 

Barn ålder 0-7 år Ej match 0.24837 0.19897 0.0494 0.000 

 Match 0.24837 0.26261 -0.01424 0.131 

Barn ålder 8-18 år Ej match 0.27311 0.23727 0.03584 0.000 
 Match 0.27311 0.27404 -0.00093 0.923 

Positivt soc. bidrag 2006 Ej match 0.21078 0.1504 0.06038 0.000 

 Match 0.21078 0.21965 -0.00887 0.318 

Positiv inkomst 2006 Ej match 0.61134 0.75572 -0.14438 0.000 
 Match 0.61134 0.64169 -0.03035 0.004 

Positivt soc. bidrag 2007 Ej match 0.23389 0.15694 0.07695 0.000 

 Match 0.23389 0.243 -0.00911 0.323 

Positiv inkomst 2007 Ej match 0.66457 0.80593 -0.14136 0.000 
 Match 0.66457 0.68814 -0.02357 0.02 

Födelseland Sverige Ej match 0.51144 0.74895 -0.23751 0.000 

 Match 0.51144 0.5119 -0.00046 0.966 

Födelseland EU15+ Ej match 0.04248 0.03573 0.00675 0.107 
 Match 0.04248 0.04809 -0.00561 0.212 

Födelseland utanför EU15+ Ej match 0.44608 0.21532 0.23076 0.000 

 Match 0.44608 0.44001 0.00607 0.572 

Universitetsutbildning Ej match 0.24136 0.2347 0.00666 0.469 
 Match 0.24136 0.23389 0.00747 0.417 

Gymnasieutbildning Ej match 0.45845 0.53246 -0.07401 0.000 

 Match 0.45845 0.46055 -0.0021 0.845 

Förgymnasial utbildning Ej match 0.30019 0.23284 0.06735 0.000 
 Match 0.30019 0.30556 -0.00537 0.589 

Arbetslöshetsersättning Ej match 0.60481 0.63148 -0.02667 0.011 

 Match 0.60481 0.63119 -0.02638 0.012 

Alfa arbetslöshetsersättning Ej match 0.12162 0.13405 -0.01243 0.085 

 Match 0.12162 0.12232 -0.0007 0.921 

Ej arbetslöshetsersättning Ej match 0.27358 0.23447 0.03911 0.000 

 Match 0.27358 0.2465 0.02708 0.004 

Matchningsbar Ej match 0.77474 0.87015 -0.09541 0.000 

 Match 0.77474 0.75327 0.02147 0.019 

Funktionsnedsättning Ej match 0.24977 0.09295 0.15682 0.000 

 Match 0.24977 0.23366 0.01611 0.082 

Totalt antal inskriv. dgr i 

tidigare inskrivningsperiod 

Ej match 1250.5 1160.3 90.2 0.001 

Match 1250.5 1343.9 -93.4 0.001 

Antal tidigare 

inskrivningsperioder 

Ej match 3.9426 4.149 -0.2064 0.022 

Match 3.9426 4.2073 -0.2647 0.002 

LA Storstad 2008 Ej match 0.412 0.40425 0.00775 0.466 
 Match 0.412 0.4162 -0.0042 0.693 

LA Sort centrum 2008 Ej match 0.30859 0.30079 0.0078 0.433 

 Match 0.30859 0.30929 -0.0007 0.944 

LA Mindre centrum 2008 Ej match 0.12488 0.11513 0.00975 0.165 
 Match 0.12488 0.11741 0.00747 0.289 

LA Exportinriktad 2008 Ej match 0.02918 0.03153 -0.00235 0.526 

 Match 0.02918 0.03268 -0.0035 0.349 

LA Bruksort 2008 Ej match 0.04435 0.04367 0.00068 0.878 

 Match 0.04435 0.04692 -0.00257 0.569 

LA Exportsvag 2008 Ej match 0.03291 0.04157 -0.00866 0.034 

 Match 0.03291 0.03291 0.000 1.000 

LA Teknik 2008 Ej match 0.03128 0.02872 0.00256 0.488 
 Match 0.03128 0.02988 0.0014 0.707 

LA Gles 2008 Ej match 0.01681 0.03433 -0.01752 0.000 

 Match 0.01681 0.01471 0.0021 0.435 

Interaktionstermer * * * * * 

      

Observationer  4 284 4 282   

      

 

Not. För fullständig modellspecifikation se avsnitt 7 och specifikt fotnot 32 för variabelförteckning avseende 

inkluderade förklarande variabler. 
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Tabell G4 Inkomster och socialbidragstagande före respektive efter matchning  
 

 

 Kontinuerliga variabler Andelar positivt utfall 

 Deltagare 
Icke- 

deltagare 
Skillnad Deltagare 

Icke- 

deltagare 
Skillnad 

Inkomst       

   t-2 939.99 992.40 -52.41 0.61 0.64 -0.03 

   t-1 1105.96 1200.49 -94.53 0.66 0.69 -0.02 

   t+1 417.15 1119.12 -701.97 0.53 0.78 -0.25 

   t+2 880.06 1319.99 -439.93 0.66 0.76 -0.10 

Socialbidragstagande       

   t-2 67.76 64.30 3.46 0.21 0.22 -0.01 

   t-1 80.44 71.17 9.27 0.23 0.24 -0.01 

   t+1 119.20 91.40 27.80 0.31 0.27 0.04 

   t+2 95.31 75.32 19.99 0.27 0.23 0.04 

                          Not. Samtliga kontinuerliga värden anges i hundratals kronor 
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Bilaga H Samtliga tabeller känslighetsanalys  

 
Tabell H1. Rosenbaum bounds positiv inkomst 2010 
 

 

     

Gamma Q_mh+ Q_mh- p_mh+ p_mh- 

1 8.66582 8.66582 0 0 

1.1 9.95383 7.38843 0 7.4e-14 

1.2 11.1369 6.22741 0 2.4e-10 

1.3 12.2332 5.16381 0 1.2e-07 

1.4 13.2555 4.18223 0 0.000014 

1.5 14.2144 3.27061 0 0.000537 

1.6 15.1179 2.41939 0 0.007773 

1.7 15.9729 1.62079 0 0.052532 

1.8 16.785 0.868451 0 0.192574 

1.9 17.5587 0.157095 0 0.437585 

2 18.2981 0.441488 0 0.32943 

     

Gamma: odds of differential assignment due to unobserved factors 
Q_mh+: Mantel-Haenszel statistic (assumption: overestimation of treatment effect) 

Q_mh- : Mantel-Haenszel statistic (assumption: underestimation of treatment effect) 

p_mh+ : significance level (assumption: overestimation of treatment effect) 
p_mh- : significance level (assumption: underestimation of treatment effect) 

 

 

 

 
Tabell H2. Rosenbaum bounds positiv inkomst 2011 
 

 

     

Gamma Q_mh+ Q_mh- p_mh+ p_mh- 

1 5.3961 5.3961 3.4e-08 3.4e-08 

1.1 6.61619 4.18334 1.8e-11 0.000014 

1.2 7.73565 3.07954 5.1e-15 0.001037 

1.3 8.77167 2.06664 0 0.019384 

1.4 9.73694 1.13029 0 0.129177 

1.5 10.6415 0.259264 0 0.397716 

1.6 11.4932 0.475972 0 0.317047 

1.7 12.2987 1.24118 0 0.107269 

1.8 13.0634 1.96316 0 0.024814 

1.9 13.7917 2.64683 0 0.004062 

2 14.4874 3.29634 0 0.00049 

     

Gamma: odds of differential assignment due to unobserved factors 
Q_mh+: Mantel-Haenszel statistic (assumption: overestimation of treatment effect) 

Q_mh- : Mantel-Haenszel statistic (assumption: underestimation of treatment effect) 

p_mh+ : significance level (assumption: overestimation of treatment effect) 
p_mh- : significance level (assumption: underestimation of treatment effect) 
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Tabell H3. Rosenbaum bounds positiv inkomst 2012 
 

 

     

Gamma Q_mh+ Q_mh- p_mh+ p_mh- 

1 3.88266 3.88266 0.000052 0.000052 

1.1 5.10973 2.6608 1.6e-07 0.003898 

1.2 6.23424 1.54738 2.3e-10 0.060886 

1.3 7.27363 0.524391 1.7e-13 0.300003 

1.4 8.2409 0.344004 1.1e-16 0.365422 

1.5 9.14631 1.22543 0 0.110207 

1.6 9.99803 2.05058 0 0.020154 

1.7 10.8028 2.82663 0 0.002352 

1.8 11.566 3.55948 0 0.000186 

1.9 12.2922 4.25402 0 0.00001 

2 12.9854 4.91438 0 4.5e-07 

     

Gamma: odds of differential assignment due to unobserved factors 
Q_mh+: Mantel-Haenszel statistic (assumption: overestimation of treatment effect) 

Q_mh- : Mantel-Haenszel statistic (assumption: underestimation of treatment effect) 

p_mh+ : significance level (assumption: overestimation of treatment effect) 
p_mh- : significance level (assumption: underestimation of treatment effect) 

 

 

 

 
Tabell H4. Rosenbaum bounds positivt socialbidragstagande 2010 
 

 

     

Gamma Q_mh+ Q_mh- p_mh+ p_mh- 

1 2.9484 2.9484 0.001597 0.001597 

1.1 1.77974 4.12131 0.037559 0.000019 

1.2 0.714341 5.19594 0.237508 1.0e-07 

1.3 0.183297 6.18901 0.427282 3.0e-10 

1.4 1.09005 7.11306 0.137845 5.7e-13 

1.5 1.93492 7.97796 0.0265 7.8e-16 

1.6 2.72633 8.79158 0.003202 0 

1.7 3.47113 9.56033 0.000259 0 

1.8 4.17492 10.2895 0.000015 0 

1.9 4.84236 10.9835 6.4e-07 0 

2 5.47735 11.6459 2.2e-08 0 

     

Gamma: odds of differential assignment due to unobserved factors 

Q_mh+: Mantel-Haenszel statistic (assumption: overestimation of treatment effect) 

Q_mh- : Mantel-Haenszel statistic (assumption: underestimation of treatment effect) 

p_mh+ : significance level (assumption: overestimation of treatment effect) 
p_mh- : significance level (assumption: underestimation of treatment effect) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



  
 

XXV 

Tabell H5. Rosenbaum bounds positivt socialbidragstagande 2011 
 

 

     

Gamma Q_mh+ Q_mh- p_mh+ p_mh- 

1 2.53796 2.53796 .005575 .005575 

1.1 1.45046 3.62949 .073465 .000142 

1.2 .459062 4.62984 .323095 1.8e-06 

1.3 .364531 5.55458 .357731 1.4e-08 

1.4 1.20856 6.41541 .113417 7.0e-11 

1.5 1.9952 7.2215 .023011 2.6e-13 

1.6 2.73232 7.9802 .003144 7.8e-16 

1.7 3.4263 8.69744 .000306 0 

1.8 4.08233 9.37813 .000022 0 

1.9 4.70477 10.0263 1.3e-06 0 

2 5.29723 10.6455 5.9e-08 0 

     

Gamma: odds of differential assignment due to unobserved factors 
Q_mh+: Mantel-Haenszel statistic (assumption: overestimation of treatment effect) 

Q_mh- : Mantel-Haenszel statistic (assumption: underestimation of treatment effect) 

p_mh+ : significance level (assumption: overestimation of treatment effect) 
p_mh- : significance level (assumption: underestimation of treatment effect) 


