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1. Bakgrund och syfte 
 
Förvaltningen för Arbete och Välfärd vid Växjö kommun arbetar sedan 2010 med insatsen 
nystartsjobb i syfte att underlätta etablering på arbetsmarknaden för personer som mottar 
försörjningsstöd. Nystartsjobb innebär att en arbetsgivare som anställer en individ som varit 
utanför arbetsmarknaden i minst ett år får en anställningssubvention. Inom forskningen finns 
det stöd för att tillfälliga anställningssubventioner kan fungera som ett sätt att motivera 
arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa. 1  Vidare visar tidigare forskning på positiva 
effekter av införandet av nystartsjobb i Sverige.2 Mot denna bakgrund är syftet med denna 
utvärdering att studera effekterna av insatsen nystartsjobb i Växjö kommun och därigenom ge 
Växjö kommun kunskapsunderlag inför planering av framtida åtgärder för att minska 
kostnaderna för försörjningsstöd och öka möjligheterna till anställning för personer som står 
utanför arbetsmarknaden.  
 
Utvärderingen syftar till att identifiera faktorer som bidrar till framgång i arbetet med att 
hjälpa personer med försörjningsstöd att komma närmare ett arbete. Vidare skall 
utvärderingen ge rekommendationer om vilka konkreta åtgärder som Växjö kommun bör 
prioritera mot bakgrund av de erfarenheter som utfallen av åtgärden nystartsjobb gett. 
 
Utvärderingen är en totalundersökning och omfattar samtliga personer med försörjningsstöd 
som av förvaltningen Arbete och Välfärd i Växjö kommun fått insatsen nystartsjobb under 
åren 2010 och 2011. Vidare omfattar undersökningen två kontrollgrupper vilka består av 
personer vars arbetslivserfarenhet liknar bakgrunden hos personerna som fått nystartsjobb. 
Den första kontrollgruppen består av personer i Växjö kommun som uppfyllt kriterierna för 
ett nystartsjobb men som inte tagit del av insatsen. Den andra kontrollgruppen består av 
personer som uppfyllt samma kriterier som undersökningsgruppen men är boende i 
Kristianstad kommun. Skälet till att använda Kristianstad som jämförelsekommun är att skapa 
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en kontrollgrupp i en kommun som inte använt sig av insatsen nystartsjobb under aktuell 
period men som så långt som möjligt har samma egenskaper som Växjö kommun beträffande 
exempelvis folkmängd, befolkningstäthet och andel förvärvsarbetande.3 
 
En delrapport där preliminära effekter av nystartsjobben i Växjö kommun studerades 
presenterades år 2013.4 Fokus i delrapporten var inriktad mot att studera ställningen på 
arbetsmarknaden i oktober 2013 för personer som fått ta del av åtgärden nystartsjobb och 
personer i de båda kontrollgrupperna. Resultaten i delrapporten visade på att nystartsjobben 
haft positiva effekter på deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. De personer som fått ta del 
av nystartsjobben hade i större utsträckning än personer i kontrollgrupperna fått ett fast eller 
tillfälligt jobb. Speciellt starka tycktes effekterna vara för män och utrikes födda personer. 
Vidare framkom att personer som inte fått ta del av nystartsjobben i större utsträckning än de 
som fått ta del av nystartsjobben avaktualiseras från Arbetsförmedlingen av okända orsaker. 
Det kan tolkas som en sämre kontakt med förmedlingen men vi vet av tidigare studier att 
många ändå har ett arbete. En slutsats i delrapporten var att nystartsjobben ökar deltagarnas 
möjligheter att få arbete. 
 
I denna slutrapport fördjupas analysen av nystartsjobbens effekter. I rapporten studeras i 
vilken utsträckning det finns skillnader i sysselsättning i augusti 2014 mellan de personer som 
fått nystartsjobb i Växjö under åren 2010 och 2011 och de personer som ingått i 
kontrollgrupperna i Växjö och Kristianstad. Vidare fokuserar vi på arbetsmarknadsutfallet i 
specifika grupper av personer som fått nystartsjobb. Vi gör separata analyser av 
arbetsmarknadsutfallet för kvinnor, män och utrikes födda som fått nystartsjobb. I rapporten 
studeras även i vilken utsträckning det finns skillnader mellan personer som fått ta del av 
åtgärden nystartsjobb och personer i kontrollgrupperna vad gäller andelen personer som 
erhållit försörjningsstöd och de belopp i försörjningsstöd som erhållits år 2012. Utvärderingen 
belyser därmed olika dimensioner av åtgärden nystartsjobb. Vi får kunskap kring vilken effekt 
nystartsjobben haft på sysselsättningen för hela den grupp som fått ta del av insatsen men 
också kunskap kring i vilken utsträckning åtgärden fungerat olika väl för olika grupper. Vi får 
också kunskaper kring huruvida åtgärden nystartsjobb haft effekter på i vilken utsträckning 
deltagarna erhåller försörjningsstöd. Slutligen presenterar vi en kalkyl över de 
samhällsekonomiska och offentligfinansiella effekterna av satsningen på nystartsjobb i Växjö 
kommun. 
 
Våra resultat pekar på att nystartsjobben haft en positiv påverkan på deltagarnas möjligheter 
att få arbete. I många fall är andelen som erhållit arbete vid uppföljningstidpunkten nästan 
dubbelt så stor bland de personer som fått nystartsjobb jämfört med de personer som ingått i 
kontrollgrupperna. Detta gäller inte enbart för den totala populationen. Positiva effekter finns 
också för olika delgrupper, såsom kvinnor och utrikes födda. Vidare finner vi att personer 
som inte fått ta del av nystartsjobben löper högre risk än de som fått ta del av nystartsjobben 
att avaktualiseras från Arbetsförmedlingen av okända orsaker. Detta medför en osäkerhet om 
resultaten. De känslighetsanalyser vi genomfört visar att det råder viss osäkerhet vad gäller 
sysselsättningseffekterna av nystartsjobben i Växjö kommun. Positiva effekter finns på 
andelen individer som erhåller försörjningsstöd. Andelen personer som erhåller 
försörjningsstöd vid uppföljningstidpunkten är ungefär tre gånger så hög i kontrollgrupperna 
som bland personer som fått ta del av insatsen nystartsjobb.  
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Slutligen presenterar vi också en samhällsekonomisk kalkyl över åtgärden nystartsjobb. 
Kalkylen visar att åtgärden nystartsjobb är mycket dyr för samhället. De stora insatserna att 
anställa människor i kommunal verksamhet medför samhällsekonomiska förluster vid de trots 
allt begränsade positiva effekter vi finner. För Växjö kommun innebär insatsen att man 
minskar sina utbetalningar av försörjningsstöd men att det tar mycket lång tid innan insatsen 
är kommunfinansiellt finansierad. De berörda individerna får dock en ökad levnadsstandard. 
 
Rapporten är fortsättningsvis disponerad på följande sätt: I avsnitt 2 beskrivs åtgärden 
nystartsjobb. Avsnitt 3 presenterar vad forskningen vet om subventionerade anställningar. 
Avsnitten 4 och 5 presenterar egenskaper hos individerna som ingår i undersökningen samt 
resultaten. I avsnitt 6 presenteras en kalkyl över de ekonomiska effekterna av satsningen på 
nystartsjobb medan slutsatser och avslutande kommentarer återfinns i avsnitt 7. 
 
2. Åtgärden Nystartsjobb/särskilt nystartsjobb 
 
Nystartsjobb lanserades som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd av alliansregeringen 2007 i 
syfte att motverka långtidsarbetslöshet och långvarig frånvaro från arbetsmarknaden. Om en 
person varit arbetslös en lägre tid, 6 eller 12 månader beroende på ålder, kan en arbetsgivare 
erhålla ekonomisk ersättning motsvarande arbetsgivaravgiften under en period motsvarande 
den anställdes tidigare arbetslöshetsperiod.5 Den aktuella personen skall ha varit borta från 
arbetslivet av någon av följande orsaker: i) anmäld som arbetslös, ii) deltagit i något 
arbetsmarknadspolitiskt program, iii) fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning 
eller aktivitetsersättning, iv) försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd och samtidigt varit 
arbetslös eller v) varit anställd av Samhall. Arbetsgivare kan också få ersättning ifall den 
aktuella personen: i) kommit till Sverige för maximalt tre år sedan och fått uppehållstillstånd 
som flykting, skyddsbehövande eller på grund av anknytning, ii) kommit till Sverige för högst 
tre år sedan och fått uppehållstillstånd som anhörig till en EES-medborgare, iii) dömts till 
fängelse i minst ett år och har frigång eller är villkorligt frigiven men inte fullgjort ett år av 
prövotiden och iv) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Det är arbetsgivaren som ansöker 
om nystartsjobb för en aktuell person. Kontakten med arbetsgivaren kan den arbetslöse ha 
etablerat själv eller med hjälp från arbetsförmedlingen eller någon annan aktör. Den aktuella 
personen som ska anställas får fylla i uppgifter om tider man varit utan arbete och skicka dem 
till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen fattar sedan beslut om huruvida nystartsjobb ska 
påbörjas.  
 
För att arbetsgivaren skall få ersättning kan anställningen vara en tillsvidareanställning eller 
en tidsbegränsad anställning. Ersättningen gäller även för deltidsanställningar. Lönen skall 
vara i enlighet med kollektivavtal i den aktuella branschen. Ersättningen motsvarar normal 
eller dubbel arbetsgivaravgift per arbetsmånad och ges under lika lång tid som den arbetslöse 
varit utan arbete. Har man haft t.ex. sjukpenning eller sjukersättning kan ersättningen ges i 
maximalt 5 eller 10 år beroende på ålder. För en person som fyllt 26 år handlar det om ca 50 
procent av bruttolönen, t.ex. för en månadslön på 26 284 kronor ges en ersättning på 12 568 
kronor. 
 
En utvärdering av åtgärden nystartsjobb finns i Liljeberg m.fl. (2012) i vilken författarna visar 
på positiva effekter av nystartsjobben då de som erhållit nystartsjobb lämnar arbetslöshet i 
högre omfattning än vad de hade gjort utan insatsen. Undanträningen av jobb som skulle ha 
kommit till stånd även utan nystartsjobben är dock stor. Ungefär 63 procent av nystartsjobben 
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var undanträngning av jobb som skulle ha kommit till stånd även utan subventionen. Slutligen 
visar Liljeberg m.fl. att en fördubblad subventionsgrad innebar att fler fick arbete men att 
detta inte hade någon betydelse för individernas sannolikhet att ha kvar arbetet efter att 
subventionen upphört.  
 
3. Subventionerad sysselsättning 
 
Subventionerade anställningar används huvudsakligen för att förbättra 
sysselsättningsmöjligheterna för långtidsarbetslösa. Övergången till arbete blir svårare desto 
längre man är arbetslös bland annat genom att långtidsarbetslöshet signalerar en lägre 
produktivitet. En lång arbetslöshetsperiod påverkar även den faktiska produktiviteten genom 
att en del av färdigheterna man haft förloras om de inte används och genom att en del 
kunskaper inte längre är uppdaterade. Ett anställningsstöd ger den långtidsarbetslöse 
arbetssökande en möjlighet att ses som ett bra val för arbetsgivaren som får en kompensation 
för den högre risk som tas genom att anställa en person med en lång arbetslöshetsperiod 
bakom sig. Förhoppningsvis kommer då anställningen att öka humankapitalet hos den 
arbetssökande genom att man återfår en del kunskaper och färdigheter som gått förlorade 
under arbetslöshetsperioden. Om den lägre arbetsförmågan inte är kopplad till 
arbetslöshetsperioden utan är av mer permanent art kommer en sysselsättningssubvention inte 
att vara lika effektiv utan då är andra åtgärder, som exempelvis reguljär utbildning, i så fall 
mer relevanta. 
 
Olika former av anställningsstöd har under en lång tid varit en del av den svenska 
arbetsmarknadspolitiken. Några exempel är: beredskapsarbete, arbetslivsutveckling, 
rekryterings- och anställningsstöd, lönebidrag, resursarbeten, utbildningsvikariat, plusjobb, 
ungdomspraktik och arbetspraktik.6 Alliansregeringarna har de senaste åren vidareutvecklat 
satsningarna på anställningsstöd. En del program har avskaffats och nya program har införts, 
t.ex. nystartsjobb. I en studie av Carling & Rickardsson (2004) jämfördes åtta 
huvudkategorier av arbetsmarknadspolitiska program under mitten av 1990-talet. 
Subventionerad sysselsättning i olika former gav det näst bästa arbetsmarknadsutfallet efter 
starta-eget bidraget. En annan studie av anställningsstöd, av Forslund m.fl. (2004) kom fram 
till att de som haft någon form av subventionerad anställning under slutet av 1990-talet eller i 
början av 2000-talet har en signifikant kortare arbetslöshetstid än deltagare i andra 
arbetsmarknadspolitiska program. Sammanfattningsvis ger erfarenheterna från äldre svenska 
studier som t.ex. Carling & Rickardsson (2004), Forslund m.fl. (2004) och Sianesi (2004) i 
huvudsak två intressanta resultat. Det ena är att sysselsättningseffekterna är störst för program 
som liknar ordinarie anställningar. Det andra är att en stor del av de positiva effekterna är 
knutna till effekter som uppkom genom att den subventionerade anställningen övergick till 
ordinarie anställningar.  
 
Även i internationella studier finner vi stöd för att anställningsstöd ger positiva effekter för de 
arbetslösa, se t.ex. Gerfin m.fl. (2005) och Card m.fl. (2009). En intressant erfarenhet från 
Gerfin m.fl. är att effekterna är positiva för dem som står långt från arbetsmarknaden men 
negativa för de med god utbildningsbakgrund och korta tidigare arbetslöshetsperioder. Dessa 
erfarenheter ger stöd för upplägget av nystartsjobb. En dynamisk experimentell studie av 
lönesubventioner i Kanada av Card & Hyslop (2009) visade på positiva effekter av 
subventionerna. Den visade också på att det finns många viktiga incitamentseffekter beroende 
på hur programmet är uppbyggt. En teoretisk allmänjämviktsanalys av 
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anställningssubventioner på den franska arbetsmarknaden av Bucher (2010) visar att 
subventionerna minskar långtidsarbetslösheten. I Turkiet studerade Betcherman (2010) 
effekterna av regionalt riktade anställningssubventioner och fann stora positiva effekter på 
antalet anställningar men samtidigt betydande dödviktsförluster. Ett exempel på en studie som 
inte finner några effekter är en studie av den franska arbetsmarknaden av Belan (2010) där det 
visas att det kan finnas en risk att subventioner till lågutbildade arbetssökande inte ger några 
positiva effekter på arbetslösheten och att det dessutom finns mycket som tyder på att denna 
politik kommer att medföra att det sker en undanträngning av högutbildad arbetskraft utan 
långsiktiga positiva sysselsättningseffekter för övriga.  
 
Riktade lönesubventioner till arbetsgivare är ett viktigt inslag i den tyska 
arbetsmarknadspolitiken. Med hjälp av en matchningsteknik finner Jaenichen & Stephan 
(2011) att subventionerna har en positiv effekt på utfallet på arbetsmarknaden. Ett försök att 
jämföra effekterna av olika typer av anställningsstöd i Tyskland presenteras i Brown m.fl. 
(2011) och visar att ”anställningsvouchers” kan vara speciellt välfärdseffektiva i de fall då de 
riktas mot långtidsarbetslösa istället för mot ”lågproduktiva” arbetssökande. Ytterliggare en 
studie av lönesubventioners effekt på den tyska arbetsmarknaden utgörs av ett naturligt 
experiment utfört av Boockmann m.fl. (2012). Resultaten av studien visar på positiva effekter 
för kvinnor i östra delarna av Tyskland men inte för övriga delar av den tyska 
arbetsmarknaden. 
 
Studier av de långsiktiga effekterna av anställningsstöd är väldigt få. Ett undantag är Kitao 
m.fl (2011) som kommer fram till att anställningssubventioner kan öka de långsiktiga lönerna 
och därmed jämviktsarbetslösheten. En studie av ett finskt program med 
arbetsgivaravgiftssubventioner av Huttunen m.fl. (2013) under slutet av 2000-talet visade 
också på negativa sysselsättningseffekter. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den 
internationella litteraturen ger en ganska tydlig bild av effekterna av anställningssubventioner. 
Merparten av studierna visar på kortsiktiga positiva effekter av anställningssubventioner men 
inga långsiktiga effekter. 
 
Ett problem med subventionerade anställningar kan vara att man ”låser in” arbetssökande i 
jobb där det inte finns rimliga chanser till ett långsiktigt jobb av en rad olika tänkbara skäl. 
Om ett nystartsjobb inte leder till en fast anställning utan anställningen istället upphör efter 
subventionens slut kan man hävda att en inlåsningseffekt skett, vilken innebär att den 
arbetssökande inte sökt andra arbeten än det aktuella nystartsjobbet vilket till slut ändå inte 
gav en långvarig anställning. 
 
Det är också rimligt att tro att subventionerade anställningar i olika former har betydande 
undanträningseffekter. De som får nystartsjobb tränger undan andra jobbsökande så att 
arbetslösheten även omfördelas mellan grupper och att de totala effekterna för hela samhället 
är betydligt mindre än effekterna för de direkt berörda. I en, av väldigt få, studier av 
undanträngning av svensk arbetsmarknadspolitik visar Dahlberg & Forslund (2005) på en 
undanträngning av subventionerad anställning på ca 70 procent, d.v.s. 7 av 10 anställningar 
som den subventionerade anställningen resulterat i skulle i alternativfallet ha gått till någon 
annan arbetssökande än programdeltagarna. Erfarenheterna av nystartsjobb visar på en 
undanträngning på ungefär 63 procent, se Liljeberg m.fl. (2012). Genomförs satsningar i stor 
omfattning på att ”subventionera in” arbetskraft i sysselsättning riskerar den samlade effekten 
på den kortsiktiga sysselsättningen att bli begränsad och de mer långsiktiga effekterna ännu 
mindre och kanske till och med negativa. Om man begränsar sig till använda olika former av 
anställningsstöd till dem som står längst ifrån arbetsmarknaden har man antagligen bäst 
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förutsättningar att lyckas vad gäller ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Om 
personer med långa arbetslöshetstider eller längre sjukskrivningar bakom sig får jobb genom 
subventioner som delvis tränger undan andra personer som har en starkare ställning på 
arbetsmarknaden kan undanträngningen ändå bli måttlig på sikt och undanträngningen kan 
dessutom försvaras med fördelningspolitiska argument.  
 
4. Urval och data 
 
Utvärdering av olika typer av insatser för att förbättra situationen för en grupp 
långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna innebär att man försöker fastställa hur utfallet för 
de som deltog i ett program påverkades av deltagandet jämfört med vad som hade hänt ifall de 
inte fått tillgång till insatsen ifråga. Eftersom det är omöjligt att ta reda på hur det hade gått 
för personer som fått nystartsjobb i Växjö kommun ifall personerna inte hade fått det måste vi 
skapa ett annat tillvägagångssätt. En ofta vald utvärderingsmetod är att jämföra med andra 
liknande grupper som fått ta del av andra insatser. För att jämförelsen skall vara 
ändamålsenlig krävs det att jämförelsegruppen liknar deltagargruppen i alla avseenden som 
har betydelse för utfallet av det man studerar. Det bästa sättet att åstadkomma en 
ändamålsenlig jämförelsegrupp är att använda sig av slumpmässiga urval av deltagare och 
icke-deltagare som då kommer att medföra att de jämförda grupperna i genomsnitt kommer 
att ha samma egenskaper. Platserna i nystartsjobb är dock inte slumpmässigt fördelade. Vi har 
därför försökt skapa en ändamålsenlig jämförelsegrupp genom att välja ut deltagare som varit 
berättigade till nystartsjobb men som inte fått det. Vi har valt att använda en jämförelsegrupp 
från Växjö samt en grupp från Kristianstad. Totalt har vi haft tillgång till 3 035 individer. Vi 
inkluderar personer i åldersintervallet 16–64 år i undersökningen. Efter att vi har tagit bort 
individer utanför detta åldersintervall samt individer som avlidit under perioden och personer 
för vilka vi saknar olika uppgifter i data uppgår antalet individer i analysen till 2 935.  
 
Uppgifter om huruvida personer som ingår i undersökningen fått nystartsjobb eller ingår i 
någon av de båda kontrollgrupperna hämtas från Växjö och Kristianstad kommun. Vidare 
hämtar vi uppgifter om samtliga individer från Statistiska Centralbyråns databas LISA samt 
från Arbetsförmedlingen. Från LISA-databasen hämtar vi uppgifter om individernas kön, 
födelseår, födelseland, utbildningsnivå, civilstånd, antal barn i hushållet och inkomst från 
olika källor. För variablerna från LISA-databasen har vi information för åren 2009 till 2012. 
Från Arbetsförmedlingen hämtas uppgifter om individernas arbetsmarknadsstatus vid 
uppföljningstillfället den 31 augusti 2014. Samtliga variabler i undersökningen presenteras i 
Tabell A1.  
 
I utvärderingen har vi haft tillgång till följande tre grupper: Individer i Växjö kommun som 
deltagit i insatsen nystartsjobb (Nystartsjobb Växjö), jämförbara individer i Växjö kommun 
som inte deltagit i insatsen nystartsjobb (Kontrollgrupp Växjö) samt jämförbara individer i 
Kristianstad kommun som inte deltagit i insatsen nystartsjobb (Kontrollgrupp Kristianstad).  
 
Antalet individer i de tre olika grupperna presenteras i Tabell 1. Totalt erhöll 174 individer i 
Växjö nystartsjobb år 2010 medan 169 individer erhöll nystartsjobb i Växjö år 2011. Det 
totala antalet individer som erhöll nystartsjobb i Växjö 2010 eller 2011 uppgick därmed till 
343 individer. I kontrollgruppen i Växjö ingick 580 individer år 2010 och 571 individer 2011. 
Det bör noteras att 318 av dessa ingick i kontrollgruppen både 2010 och 2011. Såldes ingick 
833 individer (580+571–318=833) i kontrollgruppen 2010 och/eller 2011 i Växjö. I 
Kristianstad ingick 1 243 individer i kontrollgruppen år 2010 medan 1 559 individer ingick i 
kontrollgruppen år 2011. 1 043 individer ingick i kontrollgruppen i Kristianstad båda åren 
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vilket innebär att 1 759 individer (1 243+1 556–1 043= 1 759) ingick i kontrollgruppen i 
Kristianstad år 2010 och/eller 2011. I vår analys inkluderar vi personer som fått nystartsjobb i 
Växjö år 2010 eller 2011 samt de personer som ingått i kontrollgruppen i Växjö eller 
Kristianstad 2010 och/eller 2011. Således ingår total 2 935 individer (343+833+1 759=2 935) 
i vår analys. 
 
Tabell 1. Antal individer som fått nystartsjobb eller ingår i kontrollgrupp 2010 och/eller 2011, 16-64 år. 
Grupp 2010 2011 2010 och 2011 2010 och/eller 2011 
Nystartsjobb Växjö 174 169 0 343 
Kontrollgrupp 
Växjö 

580 571 318 833 

Kontrollgrupp 
Kristianstad 

1 243 1 556 1 043 1 759 

 
Tabell 2 beskriver några egenskaper hos de olika jämförda grupperna. Genomsnittsåldern för 
de som erhöll nystartsjobb i Växjö uppgick till knappt 34 år vilket var något yngre än åldern 
bland personerna i kontrollgrupperna. Vidare uppgick andelen kvinnor till mellan 35 och 40 
procent i de olika grupperna. Det är noterbart att utbildningsnivån är högre bland dem som 
fått nystartsjobb i Växjö än i kontrollgrupperna. Över hälften av personerna som fick 
nystartsjobb i Växjö kommun hade eftergymnasial utbildning vilket kan jämföras med knappt 
30 procent i kontrollgruppen i Växjö och strax över 30 procent i kontrollgruppen i 
Kristianstad. Vidare var en stor andel bland dem som fick nystartsjobb i Växjö utrikes födda. 
Mer än 80 procent av de som fick nystartsjobb i Växjö var utrikes födda medan strax över 67 
procent av personerna i kontrollgruppen i Växjö var det. Ungefär 53 procent av personerna i 
kontrollgruppen i Kristianstad var utrikes födda.  
 
Tabell 2. Deskriptiv statistik av bakgrundsegenskaper hos individer i de olika grupperna år 2010, 16-64 år. 
 Nystartsjobb Växjö Kontrollgrupp Växjö Kontrollgrupp 

Kristianstad 
Ålder 33,9 37,1 36,4 
Andel kvinnor (%) 35,9 36,5 38,1 
Förgymnasial utbildning 
(%) 

28,0 50,6 44,8 

Gymnasial utbildning 
(%) 

19,2 20,1 21,3 

Eftergymnasial 
utbildning (%) 

52,8 29,3 33,9 

Födda i Sverige (%) 19,0 32,8 46,6 
Utrikes födda (%) 81,0 67,2 53,4 
Gifta (%) 54,2 33,4 28,6 
Antal barn 1,1 0,8 0,9 
Antal individer 343 833 1 762 
 
I Tabell 3 redovisas några mått på var individerna i studien befann sig året före det att de fått 
tillgång till nystartsjobb. En liten andel av personerna i samtliga grupper var sysselsatta. Med 
sysselsatt avses att man var registrerad som sysselsatt i november det aktuella året. Av 
tabellen framgår således att färre än 3 procent av de som fick nystartsjobb i Växjö 2010 var 
registrerade som sysselsatta i november 2009. Mer än 95 procent av dem erhöll 
försörjningsstöd och knappt 24 procent hade någon form av förvärvsinkomst under år 2009.7  

                                                
7 Försörjningsstödet erhålls på hushållsnivå. I data presenteras det individualiserade försörjningsstöd vilket är ett 
belopp framräknat med hjälp av konsumtionsvikter. Hur detta beräknats kan beskrivas med följande exempel: 
Antag att ett hushåll år 2012 bestod av en vuxen, ett barn i åldern 0 till 3 år och ett barn i åldern 4 till 10 år. 
Familjens totala konsumtionsvikt blir då: 1,00 (vuxen) + 0,42 (barn 0 till 3 år) + 0,52 (barn 4 till 10 år) = 1,94. 
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Det framkommer i Tabell 3 att andelen sysselsatta var något högre bland individerna i 
kontrollgruppen i Kristianstad än bland såväl dem som fick nystartsjobb i Växjö som bland 
dem som ingick i kontrollgruppen i Växjö. Vidare var andelen personer som erhöll 
försörjningsstöd lägre bland personer i kontrollgruppen i Kristianstad än i de båda 
Växjögrupperna. Personerna i kontrollgruppen i Kristianstad erhöll även det lägsta 
genomsnittliga beloppet i försörjningsstöd. 
 
Slutligen är det relativt få som har haft sjukpenning året före de fick ett nystartsjobb eller 
ingick i någon av kontrollgrupperna. Andelen som haft sjukpenning året innan de fick 
nystartsjobb är dessutom avsevärt lägre bland dem som fick nystartsjobb 2011 än bland dem 
som fick nystartsjobb 2010.  
 
Tabell 3. Andel sysselsatta och andel individer med förvärvsinkomst, sjukpenning och försörjningsstöd 
året innan de erhöll nystartsjobb eller ingick i kontrollgrupp, 16-64 år. 
Status 2009 
för de som 
erhöll 
nystartsjobb 
eller ingick i 
kontrollgrupp 
2010 

Sysselsatt Andel med 
inkomst från 
försörjnings-
stöd 

Genomsnittligt 
erhållet belopp i 
individualiserat 
försörjningsstöd 

Andel med inkomst från 
sjukpenning/ 
rehabiliteringsersättning 

Andel  
med 
förvärvs- 
inkomst  

Antal 
individer 

Nystartsjobb 
Växjö 

2,9 95,4 43 300 5,2 23,6 174 

Kontrollgrupp 
Växjö 

4,1 95,2 50 700 3,6 20,0 580 

Kontrollgrupp 
Kristianstad 

6,7 86,3 38 900 5,8 26,1 1 246 

Status 2010 
för de som 
erhöll 
nystartsjobb 
eller ingick i 
kontrollgrupp 
2011 

      

Nystartsjobb 
Växjö 

4,7 95,9 43 000 0,6 29,6 169 

Kontrollgrupp 
Växjö 

2,8 93,6 56 000 1,6 12,6 571 

Kontrollgrupp 
Kristianstad 

7,4 85,1 38 400 4,3 24,8 1 559 

 
5. Resultat 
 
I detta avsnitt presentas arbetsmarknadsutfallet och försörjningsstödsmottagandet för 
individerna som fått nystartjobb och individer i kontrollgrupperna. Vi redovisar såväl en 
beskrivande översikt av utfallet som statistiska skattningar av sannolikheten att ha fått jobb 
eller vara antingen avaktualiserad från Arbetsförmedlingen eller arbetslös i augusti 2014 för 
personer som fått nystartsjobb och personer i kontrollgrupperna. Vidare presenterar vi en 
beskrivande översikt samt statistiska skattningar av försörjningsstödsmottagandet år 2012 för 
personer som fått nystartsjobb och personer i kontrollgrupperna.     

                                                                                                                                                   
Om familjen erhåller 50.000 kronor i försörjningsstöd år 2012 blir den vuxna individens försörjningsstöd (det 
belopp som registreras i data): 50.000 / 1,94 = 25 780 kronor.   
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5.1 En beskrivande översikt 
  
Tabell 4 redovisar arbetsmarknadsstatus i augusti 2014 för de individer i Växjö kommun som 
fått nystartsjobb under 2010 eller 2011. Det framgår att närmare 40 procent av de som fått 
nystartsjobb under 2010 hade anställning i augusti 2014. Bland de som fått nystartsjobb 2011 
hade drygt 32 procent anställning i augusti 2014. Av de som fått nystartsjobb under 2010 var 
ca 15 procent arbetslösa i augusti 2014 medan ca 20 procent av de som fått nystartsjobb 2011 
var arbetslösa vid samma tidpunkt. Vidare framgår att bland såväl de som fått nystartsjobb 
under 2010 som bland de som fått nystartsjobb under 2011 hade ca 7 procent nystartsjobb i 
augusti 2014.   
 
Tabell 4. Arbetsmarknadsstatus 31 augusti 2014 för de individer som fått nystartsjobb i Växjö kommun 
2010 och 2011, 16-64 år. 
Nystartsjobb 2010 Status 31 augusti 2014  Andel (%) 
 Anställning 39,1 
 Arbetslös 14,9 
 Annan stödåtgärd 39,1 
 Fortfarande nystartsjobb 6,9 
   
Nystartsjobb 2011 Status 31 augusti 2014 Andel (%) 
 Anställning 32,5 
 Arbetslös 20,1 
 Annan stödåtgärd 40,2 
 Fortfarande nystartsjobb 7,2 
 
I Tabell 5 redovisas arbetsmarknadsstatus vid uppföljningstidpunkten i augusti 2014 för 
personer i de olika grupperna. Sex utfall redovisas. Det första utfallet, Fast jobb utan stöd, 
innebär att personen erhållit tillsvidareanställning utan anställningsstöd. Det andra utfallet, 
Fast eller tillfälligt jobb, innebär att personen antingen erhållit tillsvidareanställning utan 
anställningsstöd eller fått en tidsbegränsad anställning, alternativt fått en anställning hos 
samma arbetsgivare som tidigare.  Med utfall nummer tre, Jobb eller utbildning avses dels 
personer som blivit klassificerade i kategorin Fast eller tillfälligt jobb men även personer som 
deltagit i annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning. Utfallet Avaktualiserad avser dels 
personer som blivit klassificerade i kategorin Jobb eller utbildning men även personer som 
blivit avaktualiserade av exempelvis okänd orsak. Utfall nummer fem avser personer som fått 
Arbete enligt Arbetsförmedlingens definition. Detta innebär dels personer som klassificerats i 
kategorin Fast eller tillfälligt jobb, men även personer som är exempelvis deltidsarbetslösa 
eller timanställda. Slutligen avser det sjätte utfallet, Arbetslös, personer som söker efter arbete 
och som inte har något arbete.8    
 
Av Tabell 5 framgår att övergången till arbete har gått bättre för personer som fått 
nystartsjobb än för personer i kontrollgrupperna. Av personer som fått ta del av åtgärden 
nystartsjobb i Växjö kommun under 2010 och 2011 hade 7,6 procent fått ett fast jobb utan 
stöd den 31 augusti 2014. Motsvarande andel bland personerna i kontrollgrupperna var 3,5 
procent i Växjö och 4,4 procent i Kristianstad. Även då vi studerar utfallen Fast eller tillfälligt 
jobb och Jobb eller utbildning finner vi ett bättre utfall för personer som fått tillgång till 
nystartsjobb jämfört med personer i kontrollgrupperna. Bland de personer som fått tillgång till 
nystartsjobb i Växjö hade 17,5 procent fått ett fast eller tillfälligt jobb i augusti 2014. Detta 

                                                
8 Samtliga definitioner presenteras utförligt i Tabell A1 i Appendix. 
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kan jämföras med 8 procent i kontrollgruppen i Växjö och 10,5 procent i kontrolgruppen i 
Kristianstad. Bland de som fått nystartsjobb i Växjö var vidare 23 procent i jobb eller 
utbildning medan 10,9 procent av de i kontrollgruppen i Växjö och 14,7 procent av de i 
kontrollgruppen i Kristianstad var det.  
 
Om vi använder oss av Arbetsförmedlingens definition av arbete visar resultaten att knappt 22 
procent av de som fått nystartjobb i Växjö fått ett arbete enligt denna definition. Motsvarande 
andel bland personer i kontrollgrupperna var knappt 11 procent bland de i kontrollgruppen i 
Växjö och drygt 13 procent bland de i kontrollgruppen i Kristianstad. 
 
Omvänt finner vi att andelen personer i kategorin Avaktualiserad är högre bland personerna i 
kontrollgrupperna än bland personerna som fått tillgång till nystartsjobb. Knappt 32 procent 
av de som fått nystartsjobb i Växjö kommun finns i kategorin Avaktualiserad i augusti 2014 
vilket kan jämföras med mellan 45 och 50 procent bland personer i kontrollgrupperna i Växjö 
och Kristianstad. 
 
Resultatet för kategorin Avaktualiserad är inte helt okomplicerat att tolka. Denna kategori 
omfattar, som nämnts tidigare, dels personer som fått arbete eller är i utbildning men även 
personer som blivit avaktualiserade av okänd orsak. En översikt av andelen personer som 
blivit avaktualiserade av olika orsaker presenteras i Tabell A2 i Appendix. Av särskilt intresse 
blir då andelen som avaktualiserats av okänd orsak. Av Tabell A2 framkommer att knappt 14 
procent av de som fått nystartsjobb i Växjö blivit avaktualiserade av okänd orsak. 
Motsvarande andel för kontrollgrupperna är ca 39 procent för personerna i kontrollgruppen i 
Växjö och knappt 35 procent bland dem i kontrollgruppen i Kristianstad. I Tabell A3 i 
appendix ställs istället andelen som blivit avaktualiserade av okänd orsak i relation till totala 
populationen. Då framkommer att drygt 4 procent av de som fått nystartsjobb i Växjö 
kommun blivit avaktualiserade av okänd orsak medan motsvarande andel i de båda 
kontrollgrupperna uppgår till ca 17 procent. 
 
Här bör dock understrykas att en del av de arbetssökande som fått arbete inte upprätthåller 
kontakten med arbetsförmedlingen och därför blir avaktualiserade av okänd orsak trots att de 
fått arbete. Detta problem är givetvis ingenting som uppkommer för första gången i denna 
utvärdering. Vanligen brukar man hantera problemet genom att anta att en viss andel av de 
personer som avaktualiserats av okänd orsak har fått arbete. Den andel som brukar användas 
är 50 procent.9 Om vi antar att 50 procent av de i de olika grupperna som avaktualiserats av 
okänd orsak faktiskt fått arbete kvarstår ändå en betydande skillnad mellan grupperna i 
andelen som avaktualiserats av okänd orsak. Vid ett sådant antagande gäller att ca 2 procent 
av de som fått nystartsjobb i Växjö kommun avaktualiserats av okänd orsak medan drygt 8 
procent av dem i kontrollgrupperna blivit avaktualiserade av okänd orsak. Således pekar 
resultaten på att de som fått nystartsjobb i Växjö löper mindre risk än personer i 
kontrollgrupperna att bli avaktualiserade från Arbetsförmedlingen av okänd orsak.10  
 

                                                
9 Denna andel har stöd av flera uppföljningar av vad som hänt personer som lämnat arbetsförmedlingen av okänd 
orsak, se Bring & Carling (2000), Nilsson (2010) och Arbetsförmedlingen (2012). 
10 Det är dock värt att notera att vid antagandet att 50 procent av de som avaktualiserats av okänd orsak erhållit 
tillsvidareanställning eller näringsverksamhet utan stöd så blir skillnaderna mellan grupperna i sannolikhet att få 
tillsvidareanställning eller näringsverksamhet utan stöd mindre och utfaller dessutom till kontrollgruppernas 
fördel, se Tabell A5 i Appendix.  
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När det gäller andelen personer som var arbetslösa i augusti 2014 ser situationen något 
annorlunda ut. Bland de personer som fått nystartsjobb i Växjö kommun var 17,5 procent 
arbetslösa i augusti 2014 vilket var något lägre än bland personerna i kontrollgruppen i Växjö 
men något högre än bland personerna i kontrollgruppen i Kristianstad. 
 
Tabell 5. Andel individer (procent) med olika arbetsmarknadsstatus per 31 augusti 2014, 16-64 år. 
 Fast 

jobb 
utan 
stöd 

Fast 
eller 
tillfälligt 
jobb 

Jobb eller 
utbildning 

Avaktualiserad 
  

Arbete enligt 
Arbets- 
förmedlingens 
definition 

Arbetslös Antal 
individer 

Nystartsjobb 
Växjö 

7,6 17,5 23,0 31,8 21,6 17,5 343 

Kontrollgrupp 
Växjö 

3,5 8,0 10,9 45,7 10,6 21,6 833 

Kontrollgrupp 
Kristianstad 

4,4 10,5 14,7 48,4 13,4 15,1 1 759 

 
Ett syfte med rapporten är att djupare studera utfallet bland olika delgrupper som fått ta del av 
nystartsjobben. Vi har därför i Tabell 6, 7 och 8 gjort motsvarande beräkningar som i Tabell 5 
för män, kvinnor och utrikes födda separat. Resultaten för män visas i Tabell 6. Det mönster 
som framkommer är detsamma som det som framkom för den totala populationen i Tabell 5. 
Bland män som fått ta del av nystartsjobben hade 7,7 procent fått ett fast jobb utan stöd i 
augusti 2014. Detta kan jämföras med 4 procent bland männen i kontrollgruppen i Växjö och 
4,7 procent bland männen i kontrollgruppen i Kristianstad.  
 
Tabell 6. Andel män (procent) med olika arbetsmarknadsstatus per 31 augusti 2014, 16-64 år. 
 Fast 

jobb 
utan 
stöd 

Fast 
eller 
tillfälligt 
jobb 

Jobb eller 
utbildning 

Avaktualiserad 
  

Arbete enligt 
Arbets- 
förmedlingens 
definition 

Arbetslös Antal 
individer 

Nystartsjobb 
Växjö 

7,7 18,6 23,6 30,0 21,8 15,9 220 

Kontrollgrupp 
Växjö 

4,0 8,5 10,8 42,9 11,3 21,4 529 

Kontrollgrupp 
Kristianstad 

4,7 9,8 13,3 45,8 12,1 15,5 1 087 

 
För utfallet Fast eller tillfälligt jobb framkommer att ungefär dubbelt så stor andel av männen 
som fått nystartsjobb i Växjö kommun fått ett fast eller tillfälligt jobb jämfört med männen i 
kontrollgrupperna. Närmare 19 procent av männen som fått nystartjobb i Växjö kommun hade 
fått ett fast eller tillfälligt jobb medan motsvarande andel i kontrollgrupperna uppgick till 
under 10 procent.  
 
Resultaten för kvinnor presenteras i Tabell 7. Bland de kvinnor som fått nystartsjobb i Växjö 
kommun hade 7,3 procent fått ett fast jobb utan stöd i augusti 2014. Bland kvinnor 
kontrollgruppen i Växjö hade 2,6 procent fått ett sådant jobb medan 3,9 procent av kvinnorna 
i kontrollgruppen i Kristianstad hade fått det.      
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Tabell 7. Andel kvinnor (procent) med olika arbetsmarknadsstatus per 31 augusti 2014, 16-64 år. 
 Fast 

jobb 
utan 
stöd 

Fast 
eller 
tillfälligt 
jobb 

Jobb eller 
utbildning 

Avaktualiserad 
  

Arbete enligt 
Arbets- 
förmedlingens 
definition 

Arbetslös Antal 
individer 

Nystartsjobb 
Växjö 

7,3 15,4 22,0 35,0 21,1 20,3 123 

Kontrollgrupp 
Växjö 

2,6 7,2 11,2 50,7 9,2 22,0 304 

Kontrollgrupp 
Kristianstad 

3,9 11,8 17,0 52,5 15,5 14,3 672 

 
Även resultaten för utrikes födda påminner om de resultat som framkom för den totala 
populationen. Detta är i sig inte förvånande då majoriteten av totalpopulationen är utrikes 
född. Av de utrikes födda som fått nystartsjobb i Växjö kommun hade 7,9 procent fått ett fast 
jobb utan stöd i augusti 2014. Denna andel är ungefär dubbelt så hög som motsvarande andel i 
kontrollgrupperna. Bland utrikes födda i kontrollgrupperna i Växjö och Kristianstad hade 
omkring 4 procent fått ett fast jobb utan stöd.    
 
Tabell 8. Andel utrikes födda (procent) med olika arbetsmarknadsstatus per 31 augusti 2014, 16-64 år. 
 Fast 

jobb 
utan 
stöd 

Fast 
eller 
tillfälligt 
jobb 

Jobb eller 
utbildning 

Avaktualiserad 
  

Arbete enligt 
Arbets- 
förmedlingens 
definition 

Arbetslös Antal 
individer 

Nystartsjobb 
Växjö 

7,9 18,0 21,6 28,4 21,9 19,1 278 

Kontrollgrupp 
Växjö 

3,9 7,9 10,2 43,6 10,4 21,1 560 

Kontrollgrupp 
Kristianstad 

4,0 8,4 12,1 43,1 11,1 15,1 939 

 
 
Slutligen är vi också intresserade av hur åtgärden nystartsjobb påverkat i vilken utsträckning 
individerna erhållit försörjningsstöd. Från Statistiska Centralbyrån har vi uppgifter om 
huruvida en person lever i ett hushåll som mottagit försörjningsstöd samt vilket belopp 
hushållet mottagit för år 2012. Vi har uppgifter om det individualiserade försörjningsstödet 
för personerna som ingår i vår undersökning.11  I Tabell 9 presenteras andelen personer som 
lever i hushåll som erhållit försörjningsstöd samt de genomsnittliga individualiserade 
beloppen. 
 
Tabell 9 visar på stora skillnader mellan grupperna både vad gäller andelen individer som 
erhållit försörjningsstöd och det genomsnittliga individualiserade beloppet. Bland de personer 
som fått nystartsjobb i Växjö erhöll 28 procent försörjningsstöd under 2012. Detta kan 
jämföras med att drygt 95 procent av dem erhöll försörjningsstöd året innan de fick ta del av 
åtgärden nystartsjobb (se Tabell 3). Bland personerna i kontrollgruppen i Växjö var 
motsvarande andel drygt 85 procent medan den bland personerna i kontrollgruppen i 
Kristianstad uppgick till 77 procent. 
 
Stora skillnader kan konstateras även när det gäller genomsnittliga erhållna belopp. Personer 
som fått nystartsjobb erhöll i genomsnitt 4 100 kronor i försörjningsstöd år 2012 medan 
personerna i kontrollgruppen i Växjö erhöll drygt 45 000 kronor. Bland personerna i 

                                                
11 Försörjningsstödet erhålls på hushållsnivå. För ett exempel på hur det individualiserade beloppet beräknas, se 
fotnot 7.    
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kontrollgruppen i Kristianstad erhöll man i genomsnitt 34 000 kronor i försörjningsstöd. 
Dessa genomsnittliga belopp kan jämföras med de genomsnittliga belopp personerna i de 
olika grupperna erhöll året innan de fick ta del av åtgärden nystartsjobb eller ingick i någon av 
kontrollgrupperna (se Tabell 3). Det framkommer att bland personer som fått ta del av 
nystartsjobben minskar det genomsnittliga beloppet från ca 43 000 kronor till 4 100 kronor. 
Även för personer i kontrollgrupperna märks en minskning, dock är den avsevärt mindre än 
den minskning som kan konstateras för personer som fått ta del av nystartsjobben. 
 
 

                Tabell 9. Andel individer som erhållit försörjningsstöd och genomsnittligt  
                 erhållet belopp 2012 , 16-64 år. 

 Andel individer 
med 
försörjningsstöd 

Genomsnittligt 
erhållet belopp i 
individualiserat 
försörjningsstöd 
  

Antal individer 

Nystartsjobb 
Växjö 

28,0 4 100 343 

Kontrollgrupp 
Växjö 

85,1 45 200 833 

Kontrollgrupp 
Kristianstad 

77,0 34 000 1 759 

 
Ovanstående beskrivning visar på positiva effekter av nystartsjobben. Personer som fått ta del 
av insatsen nystartsjobb i Växjö kommun under åren 2010 och 2011 hade högre sannolikt att 
få jobb (oberoende av definition) än personerna i kontrollgrupperna. Vidare visar 
beskrivningen på att personer som fått del av nystartsjobben i avsevärt mindre utsträckning än 
personer i kontrollgrupperna erhåller försörjningsstöd.     
 
Det bör understrykas att utfallen i Tabell 5 till 9, åtminstone delvis, kan förklaras av de 
skillnader i individernas egenskaper (exempelvis utbildningsnivå) som presenterades i Tabell 
2. Vi kommer därför i följande avsnitt att analysera huruvida de skillnader mellan personer 
som erhållit nystartsjobb och personer i kontrollgrupperna som observerats kvarstår då vi tar 
hänsyn till skillnader i egenskaper mellan personer i de olika grupperna.  
 
5.2 Skattningar av sannolikheten att ha en viss arbetsmarknadsstatus i augusti 2014 
 
I detta avsnitt studerar vi hur sannolikheten att ha en viss arbetsmarknadsstatus skiljer sig åt 
mellan de olika grupperna med hjälp av en linjär sannolikhetsmodell. De sex olika 
arbetsmarknadsutfallen mäts 31 augusti 2014 och är liksom tidigare i) sannolikheten för en 
individ att ha erhållit Fast jobb utan stöd, ii) sannolikheten att ha erhållit Fast eller tillfälligt 
jobb, iii) sannolikheten att vara i Jobb eller utbildning, iv) sannolikheten att vara 
Avaktualiserad v) sannolikheten att ha erhållit Arbete enligt Arbetsförmedlingens definition 
och slutligen vi) sannolikheten att vara Arbetslös.  
 
I den linjära sannolikhetsmodellen skattas hur olika bakgrundsvariabler påverkar 
sannolikheten att en viss händelse ska inträffa. Vi studerar hur sannolikheten att ha en viss 
arbetsmarknadsstatus i augusti 2014 skiljer sig åt mellan personer som fått nystartsjobb i 
Växjö och personer i som ingick i kontrollgruppen i Växjö och personer som ingick i 
kontrollgruppen i Kristianstad.  Vidare kontrollerar vi i skattningarna för skillnader mellan 
individerna beträffande deras ålder, kön, utbildningsnivå, födelseland, civilstånd samt antal 
barn. Vi kontrollerar dessutom för om individerna fortfarande är aktiva i insatsen nystartsjobb 
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eller inte. Det faktum att vi kontrollerar för skillnader i individernas egenskaper gör att 
eventuella skillnader mellan grupperna inte kan förklaras av skillnader i någon av de 
egenskaper vi kontrollerat för.      
 
De resultat som presenteras i Tabell 10 till 12 ska tolkas som skillnader i sannolikheten för att 
en händelse ska inträffa mellan personer som fått nystartsjobb i Växjö och personer i de båda 
kontrollgrupperna mätt i procentenheter givet att övriga egenskaper hålls konstanta. 
Exempelvis tolkas koefficienten –0,030 för utfallet Fast jobb utan stöd för gruppen 
Kontrollgrupp Växjö i Tabell 10 som att personer i kontrollgruppen i Växjö hade 3,0 
procentenheter lägre sannolikhet än personer som fått nystartsjobb i Växjö att ha erhållit ett 
fast jobb utan stöd i augusti 2014.  
 
Resultaten i Tabell 10 indikerar att nystartsjobben haft en positiv effekt på deltagarnas 
möjligheter att få ett fast eller tillfälligt jobb eller vara i annan utbildning än 
arbetsmarknadsutbildning. Förutom den skillnad mellan personer som fått nystartsjobb i 
Växjö och personer i kontrollgruppen i Växjö som presenterats ovan framgår av Tabell 10 att 
personer i kontrollgruppen i Kristianstad hade 2,2 procentenheter lägre sannolikhet än 
personer som fått nystartsjobb i Växjö att ha erhållit ett fast jobb utan stöd i augusti 2014. 
 
Tabell 10. Linjär sannolikhetsmodell för sannolikheten att vara avaktualiserad av olika orsaker i augusti 
2014, 16-64 år (standardfel inom parentes). 
 Fast jobb 

utan stöd 
Fast eller 
tillfälligt 
jobb 

Jobb eller 
utbildning 

Avaktualiserad Arbete enligt 
Arbetsförmedlingens 
definition 

Arbetslös 

Kontrollgrupp 
Växjö 

–0,030** 
(0,014) 

–0,073*** 
(0,020) 

–0,092*** 
(0,023) 

0,100*** 
(0,032) 

–0,086*** 
(0,022) 

0,051** 
(0,024) 

Kontrollgrupp 
Kristianstad 

–0,022* 
(0,013) 

–0,053*** 
(0,019) 

–0,061*** 
(0,021) 

0,125*** 
(0,029) 

–0,064*** 
(0,021) 

–0,013 
(0,023) 

       
R2 0,012 0,036 0,068 0,087 0,039 0,041 
Antal 
observationer 

2 935 2 935 2 935 2 935 2 935 2 935 

***) Statistiskt signifikant på 1-procentnivån. **) Statistiskt signifikant på 5-procentnivån. *) Statistiskt 
signifikant på 10-procentnivån. Modellen kontrollerar för ålder, kön, utbildningsnivå, födelseland, civilstånd 
samt antal barn samt för huruvida individerna fortfarande har nystartsjobb.  
 
Det framkommer att personer som fått nystartsjobb hade över 7 procentenheters högre 
sannolikhet att ha fast eller tillfälligt jobb än personer i kontrollgruppen i Växjö. Jämfört med 
personer i kontrollgruppen i Kristianstad var skillnaden drygt 5 procentenheter. Om vi istället 
studerar utfallet jobb eller utbildning är skillnaden mellan personer som fått nystartsjobb och 
personer i kontrollgrupperna ytterligare något större. 
  
Även när vi studerar utfallet Arbete enligt Arbetsförmedlingens definition finner vi en positiv 
effekt av nystartsjobben. De personer som fått nystartsjobb i Växjö hade närmare 9 
procentenheters högre sannolikhet än personerna i kontrollgruppen i Växjö att ha erhållit 
arbete enligt Arbetsförmedlingens definition. I jämförelse med personer i kontrollgruppen i 
Kristianstad framkommer en skillnad på drygt 6 procentenheter till deltagarna i 
nystartsjobbens fördel. 
 
Om vi studerar utfallet Avaktualiserad framkommer att personer i kontrollgrupperna har en 
högre sannolikhet än deltagarna i nystartsjobben att vara avaktualiserade. När det gäller 
utfallet Avaktualiserad kan man, förutom att ha fått fast eller tillfälligt jobb eller vara i 
utbildning, också ha blivit avaktualiserad genom okända orsaker. Det är ett faktum att våra 
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resultat indikerar att personer som fått nystartsjobb har högre sannolikhet än personer i 
kontrollgrupperna att få fast eller tillfälligt jobb eller vara i annan utbildning än 
arbetsmarknadsutbildning. En tolkning av resultatet för utfallet avaktualiserad blir därför att 
personer i kontrollgrupperna har en högre sannolikhet att bli avaktualiserade från 
Arbetsförmedlingen av okända orsaker. Dessa resultat får stöd av den skattning av 
sannolikheten att vara avaktualiserad av okänd orsak som presenteras i Tabell A3 i Appendix. 
Denna skattning visar att personer som fått nystartsjobb i Växjö har ca 10 procentenheters 
lägre sannolikhet att vara avaktualiserade av okänd orsak än personer i kontrollgrupperna. 
Personerna som ingår i denna undersökning är personer med relativt svag ställning på 
arbetsmarknaden. Det faktum att personer som fått nystartsjobb i mindre utsträckning än 
personerna i kontrollgrupperna är avaktualiserade från Arbetsförmedlingen av okända orsaker 
tolkades i den delrapport som presenterades förra året som att nystartsjobben faktiskt bidrar 
till att dessa personer får en förbättrad och fördjupad kontakt med Arbetsförmedlingen efter 
nystartsjobbens slut, även om åtgärden nystartsjobb inte direkt leder till att personerna får ett 
fast eller tillfälligt jobb.12 Detta resultat och denna slutsats kvarstår således även i denna 
slutrapport. Men ett problem i analysen är att det kan vara så att en betydande del av de som 
avaktualiserats av okänd orsak har fått jobb och detta kan påverka skattningarna på 
sannolikheten att få fast eller tillfälligt jobb.  
 
När det gäller sannolikheten att vara arbetslös är den drygt 5 procentenheter lägre för personer 
som fått nystartsjobb i Växjö jämfört med personer i kontrollgruppen i Växjö. Vid en 
jämförelse av sannolikheten att vara arbetslös mellan personer som fått nystartsjobb i Växjö 
och personer i kontrollgruppen i Kristianstad framkommer inga statistiskt signifikanta 
skillnader.  
 
I Tabell 11 studerar vi utfallet av nystartsjobben för män och kvinnor separat. Resultaten är i 
linje med vad som framkom i Tabell 10 för såväl män som kvinnor. Tvärtemot vad som 
framkom i den delrapport som presenterades förra året så framkommer att nystartsjobben haft 
en statistiskt signifikant påverkan på såväl sannolikheten att få ett fast jobb utan stöd som på 
sannolikheten att få ett fast eller tillfälligt jobb för kvinnor. Skillnaden mellan kvinnor som 
fått nystartsjobb och kvinnor i kontrollgruppen i Växjö uppgår till 4 procentenheter vad gäller 
sannolikheten att få ett fast jobb utan stöd och till drygt 7 procentenheter vad gäller 
sannolikheten att få ett fast eller tillfälligt jobb. När det gäller sannolikheten att vara i jobb 
eller utbildning uppgår skillnaden mellan kvinnor som fått nystartsjobb och i kvinnor i 
kontrollgruppen i Växjö till drygt 8 procentenheter. 
 
För män finns statistiskt signifikanta skillnader till fördel för de personer som fått nystartsjobb, 
jämfört med såväl personer i kontrollgruppen i Växjö som i kontrollgruppen i Kristianstad, 
beträffande sannolikheten att få fast eller tillfälligt jobb och sannolikheten att vara i jobb eller 
utbildning. Vidare är sannolikheten att vara arbetslös 6 procentenheter lägre för personer som 
fått nystartsjobb i Växjö än för personer i kontrollgruppen i Växjö. 
 

                                                
12 Se Behrenz & Hammarstedt (2013). 
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Tabell 11. Linjär sannolikhetsmodell för sannolikheten att vara avaktualiserad av olika orsaker i augusti 
2014 för män och kvinnor separat, 16-64 år (standardfel inom parentes). 
 Fast jobb 

utan stöd 
Fast eller 
tillfälligt 
jobb 

Jobb eller 
utbildning 

Avaktualiserad Arbete enligt 
Arbetsförmedlingens 
definition 

Arbetslös 

   Män    
Kontrollgrupp 
Växjö 

–0,025 
(0,018) 

–0,075*** 
(0,025) 

–0,097*** 
(0,027) 

0,090** 
(0,039) 

–0,078*** 
(0,027) 

0,060** 
(0,030) 

Kontrollgrupp 
Kristianstad 

–0,019 
(0,016) 

–0,066*** 
(0,023) 

–0,074*** 
(0,025) 

0,119*** 
(0,036) 

–0,072*** 
(0,025) 

0,006 
(0,028) 

       
R2 0,013 0,055 0,086 0,088 0,053 0,040 
Antal 
observationer 

1 836 1 836 1 836 1 836 1 836 1 836 

   Kvinnor    
Kontrollgrupp 
Växjö 
Kontrollgrupp 
Kristianstad 

–0,043* 
(0,022) 
–0,034 
(0,021) 

–0,073** 
(0,035) 
–0,041 
(0,033) 

–0,082** 
(0,041) 
–0,042 
(0,039) 

0,116** 
(0,055) 
0,134*** 
(0,052) 

–0,099** 
(0,040) 
–0,054 
(0,037) 

0,032 
(0,042) 
–0,051 
(0,040) 

       
R2 0,011 0,020 0,041 0,072 0,032 0,039 
Antal 
observationer 

1 099 1 099 1 099 1 099 1 099 1 099 

***) Statistiskt signifikant på 1-procentnivån. **) Statistiskt signifikant på 5-procentnivån. *) Statistiskt 
signifikant på 10-procentnivån. Modellen kontrollerar för ålder, kön, utbildningsnivå, födelseland, civilstånd 
samt antal barn samt för huruvida individerna fortfarande har nystartsjobb.  
 
 
Även för utrikes födda pekar resultaten på positiva effekter av nystartsjobben. Utrikes födda 
som fått nystartsjobb hade drygt 7 procentenheter högre sannolikhet att få ett fast eller 
tillfälligt jobb än såväl utrikes födda i kontrollgruppen i Växjö som utrikes födda i 
kontrollgruppen i Kristianstad.  
 
Vidare hade utrikes födda som fått nystartsjobb i Växjö 8 procentenheters högre sannolikhet 
att vara i jobb eller utbildning än utrikes födda i kontrollgruppen i Växjö och drygt 6 
procentenheters högre sannolikhet att vara i jobb eller utbildning än utrikes födda i 
kontrollgruppen i Kristianstad.  Utrikes födda som fått nystartsjobb hade också ca 8 
procentenheter högre sannolikhet att ha fått ett arbete enligt Arbetsförmedlingens definition 
än utrikes födda i kontrollgrupperna.  
 
Tabell 12. Linjär sannolikhetsmodell för sannolikheten att vara avaktualiserad av olika orsaker i augusti 
2014 för utrikes födda, 16-64 år (standardfel inom parentes). 
 Fast jobb 

utan stöd 
Fast eller 
tillfälligt 
jobb 

Jobb eller 
utbildning 

Avaktualiserad Arbete enligt 
Arbetsförmedlingens 
definition 

Arbetslös 

Kontrollgrupp 
Växjö 

–0,025 
(0,016) 

–0,074*** 
(0,022) 

–0,080*** 
(0,025) 

0,138*** 
(0,036) 

–0,085*** 
(0,025) 

0,036 
(0,028) 

Kontrollgrupp 
Kristianstad 

–0,027* 
(0,015) 

–0,071*** 
(0,020) 

–0,064*** 
(0,028) 

0,142*** 
(0,033) 

–0,079*** 
(0,023) 

–0,019 
(0,026) 

       
R2 0,015 0,051 0,074 0,097 0,055 0,044 
Antal 
observationer 

1 777 1 777 1 777 1 777 1 777 1 777 

***) Statistiskt signifikant på 1-procentnivån. **) Statistiskt signifikant på 5-procentnivån. *) Statistiskt 
signifikant på 10-procentnivån. Modellen kontrollerar för ålder, kön, utbildningsnivå, födelseland, civilstånd 
samt antal barn samt för huruvida individerna fortfarande har nystartsjobb.  
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Utrikes födda som inte fått nystartsjobb hade högre sannolikhet än de som fått nystartsjobb att 
vara avaktualiserade. Precis som tidigare tolkar vi detta som att utrikes födda som inte fått 
nystartsjobb har en högre sannolikhet än de som fått nystartsjobb att vara avaktualiserade av 
okända orsaker och därmed ha en relativt sämre kontakt med Arbetsförmedlingen. Det tycks 
således som att nystartsjobben haft positiva effekter även för utrikes födda. Det har dels ökat 
sannolikheten för denna grupp att få fast eller tillfälligt jobb, men det tycks även ha förbättrat 
kontakterna med Arbetsförmedlingen även i de fall då nystartsjobben inte direkt har lett till ett 
fast eller tillfälligt jobb.   
 
Sammanfattningsvis pekar resultaten således på positiva effekter av nystartsjobben. 
Effekterna är dessutom i flera fall stora. Jämför man sannolikheten att få ett fast jobb utan 
stöd mellan personer som fått nystartsjobb i Växjö och personer i kontrollgruppen i Växjö så 
är denna ca 86 procent högre om man fått nystartsjobb istället för att tillhöra kontrollgruppen i 
Växjö.13  
 
Även i andra fall kan stora skillnader konstateras. Sannolikheten att få ett fast eller tillfälligt 
jobb eller vara i jobb eller utbildning är exempelvis drygt 90 procent högre för personer som 
fått nystartsjobb i Växjö jämfört med personer som tillhör kontrollgruppen i Växjö. 
 
5.3 Skattningar av sannolikheten att ha erhållit försörjningsstöd och beloppets storlek 
 
I detta avsnitt studerar vi hur sannolikheten att ha erhållit försörjningsstöd under år 2012 
(oberoende av beloppets storlek) samt hur stort belopp i socialbidrag individerna erhållit 
under 2012 skiljer sig åt mellan de olika grupperna med hjälp av en linjär sannolikhetsmodell 
respektive en linjär regressionsmodell.  
 
I den linjära sannolikhetsmodellen skattas hur olika bakgrundsvariabler påverkar 
sannolikheten att en viss händelse ska inträffa (i vårt fall att erhålla försörjningsstöd). I den 
linjära regressionsmodellen skattas hur olika bakgrundsvariabler påverkar en variabel (i vårt 
fall försörjningsstödets storlek). Vi studerar hur sannolikheten att ha erhållit försörjningsstöd 
under 2012 (oberoende av beloppets storlek) samt hur det erhållna beloppet i försörjningsstöd 
under 2012 skiljer sig åt mellan personer som fått nystartsjobb i Växjö och personer som 
ingick i kontrollgruppen i Växjö samt personer som ingick i kontrollgruppen i Kristianstad. 
  
I skattningarna kontrollerar vi för skillnader mellan individerna beträffande deras ålder, kön, 
utbildningsnivå, födelseland, civilstånd samt antal barn. Vi kontrollerar dessutom för om 
individerna fortfarande är aktiva i insatsen nystartsjobb eller inte.  
 
Resultaten är i linje med de resultat som framkom i Tabell 9. Koefficienten 0,558 för 
Kontrollgrupp Växjö skall tolkas som att personer som ingick i kontrollgruppen i Växjö hade 
närmare 56 procentenheters högre sannolikhet än personer som fått nystartsjobb att erhålla 
försörjningsstöd under 2012. Vidare visar resultaten att för personer i kontrollgruppen i 
Kristianstad är sannolikheten att erhålla försörjningsstöd närmare 50 procentenheter högre än 
för personer som fått nystartsjobb i Växjö.   
 
 
                                                
13 Detta kan beräknas utifrån att sannolikheten att få ett fast jobb utan stöd var 3,5 procent för personer i 
kontrollgruppen i Växjö. Skattningen i Tabell 10 visar att skillnaden i sannolikheten att få ett fast jobb utan stöd 
mellan personer som fått nystartsjobb i Växjö och personer som ingick i kontrollgruppen i Växjö uppgick till 3 
procentenheter. Effekten i procent kan då beräknas som (3,5+3)/3,5 = 1,857, d.v.s. ca 86 procent.  
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                                 Tabell 13. Linjär sannolikhetsmodell och linjär regressionsmodell för  
                                 sannolikheten att ha erhållit försörjningsstöd respektive erhållet belopp  
                                 (hundratal kronor) år 2012,  16-64 år (standardfel inom parentes). 

  Skillnader i 
sannolikhet att 
ha erhållit 
försörjningsstöd 

 Skillnader i 
erhållet 
belopp 

Kontrollgrupp 
Växjö 

0,558*** 
(0,027) 

 369,77*** 
(20,593) 

Kontrollgrupp 
Kristianstad 

0,488*** 
(0,025) 

 268,70*** 
(19,142) 

    
R2 0,174  0,211 
Antal 
observationer 

2 935  2 935 

                                    ***) Statistiskt signifikant på 1-procentnivån. **) Statistiskt signifikant  
                                    på 5-procentnivån. *) Statistiskt signifikant på 10-procentnivån.  
                                    Modellen kontrollerar för ålder, kön, utbildningsnivå, födelseland,  
                                    civilstånd samt antal barn samt för huruvida individerna  
                                    fortfarande har nystartsjobb.  
 
Om vi studerar de erhållna beloppen visar koefficienten 369,77 för Kontrollgrupp Växjö att 
personer som ingick i kontrollgruppen i Växjö i genomsnitt erhöll ca 37 000 kronor mer i 
försörjningsstöd år 2012 än personer som fått nystartsjobb i Växjö. Personer som ingick i 
kontrollgruppen i Kristianstad erhöll i genomsnitt ca 27 000 kronor mer i försörjningsstöd år 
2012 än personer som fått nystartsjobb i Växjö. 
 
Resultaten för försörjningsstöd visar således på stora positiva effekter för de individer som 
fått nystartsjobb i Växjö kommun. Dessa individer har inte bara högre sannolikhet att få 
arbete, de löper även avsevärt lägre risk att vara beroende av försörjningsstöd än personer i 
kontrollgrupperna. De skattade skillnaderna mellan grupperna är stora. Risken att vara 
beroende av försörjningsstöd är exempelvis tre gånger så hög för personer som ingått i 
kontrollgruppen i Växjö jämfört med personer som erhållit nystartsjobb i Växjö.14 
 
6. Ekonomiska konsekvenser av åtgärden nystartsjobb 
 
Arbetslöshet och sjukskrivningar medför en kostnad för samhället Sverige. 
Produktionsbortfall utgör den största kostnaden genom att samhället Sverige producerar färre 
varor och tjänster än vad vi skulle kunna göra med full sysselsättning och obefintliga 
sjukskrivningar, därmed får vi mindre gemensamma resurser att fördela. För de drabbade 
enskilda individerna medför arbetslöshet och sjukskrivningar ekonomiska och sociala 
problem. För den offentliga sektorn medför arbetslöshet och sjukskrivningar mindre 
inkomster genom lägre skatteinkomster och högre utgifter i form av högre 
arbetslöshetsersättningar, ekonomiskt bistånd och högre sjukpenningersättningar. 
 
Om personer som varit långvarigt sjukskrivna eller arbetslösa får tillgång till stöd genom ett 
nystartsjobb som sedan leder till ett fast jobb resulterar det i ökad produktion av varor och 
tjänster. De kan också leda till andra, såväl positiva som negativa effekter. Sådana intäkter 
och kostnader förknippade med nystartsjobb i Växjö kommun kan ställas samman i en modell 
för en resultaträkning som i Tabell 14. 
                                                
14 Sannolikheten att erhålla försörjningsstöd bland de som erhållit nystartsjobb i Växjö uppgick år 2012 till 28 
procent. Skattningen i Tabell 13 visar att den var 55,8 procentenheter högre för personer i kontrollgruppen. 
Skillnaden mellan grupperna blir då (28 + 55,8) / 28 = 2,99.  
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Modellen innebär att åtgärden bedöms både från effektivitetssynpunkt, dvs. ger en skattning 
av hur nettovärdet av tillgången på varor och tjänster i samhället påverkas av åtgärden, och 
från fördelningssynpunkt, vilket i det här fallet betyder att den visar konsekvenser dels för 
direkt berörda arbetssökande, dels för resten av samhället. Detta klaras av genom att 
skattningar av intäkter och kostnader görs ur fyra synvinklar som representerar: (1) Samhället 
som helhet, (2) Direkt berörda, (3) Växjö kommun och (4) Övriga individer. 15  Det 
samhälleliga perspektivet, kolumn (1) i tabellen, tar sikte på att belysa nystartsjobbens 
samhällsekonomiska effektivitet, medan bedömningar av konsekvenser sedda ur direkt 
berördas respektive övriga individers synvinkel, kolumnerna (2), (3) och (4), gäller 
nystartsjobbens fördelningseffekter.16 Om nystartsjobb har visat sig innebära ökad effektivitet 
enligt beräkningar av sådana poster som i kolumn (1) så visar kolumnerna (2), (3) och (4) hur 
effektivitetsvinsten fördelas. 
 
Eftersom de tre kategorierna ”Direkt berörda”, ”Växjö kommun” och ”Övriga individer” 
tillsammans utgör hela samhället, så blir summor av intäktsvärden respektive av kost-
nadsvärden för dessa båda kategorier lika med värden för samhället. I tabellen förtecknas 
intäkts- och kostnadskomponenter sedda ur var och en av de fyra synvinklarna och för var och 
en anges om den är en intäkt (+), en kostnad (−) eller ingetdera (0). 
 
I kolumn (1) ”Samhället” redovisas förändringar av den tillgängliga mängden varor och 
tjänster men däremot inte förändringar vad gäller överföringar av resurser mellan individer. 
Ändringar i transfereringar mellan direkt berörda och övriga individer tar ut varandra när vär-
dena summeras och utgör därför inte intäkter eller kostnader för samhället som helhet. 
 
Betalningar av inkomstskatt kan komma att påverkas på två sätt när långtidssjukskrivna eller 
långtidsarbetslösa kommer i förvärvsarbete: Ökade inbetalningar av skatt på arbetsinkomst 
(posten A.2.a) och minskade inbetalningar av skatt på eventuella inkomstbeskattade 
transfereringar (posten E).  
 
Saldot i en samhällsekonomisk kalkyl för den studerade åtgärden – en resultaträkning för 
samhället som helhet – är lika med nettot i kolumnen för ’Samhället’ dvs. (1). Är det positivt 
så innebär det att åtgärden nystartsjobb är samhällsekonomiskt sett effektiv, dvs. samhällets 
resurser utnyttjas på ett bättre sätt än om nystartsjobb inte genomförts. Storleken på saldot ger 
en föreställning om effektivitetsökningens samhällsekonomiska betydelse.  
 
Om vi antar att sådana positiva effekter som kan sorteras in under C inte värderas i kronor så 
kommer saldot i en offentligfinansiell kalkyl för nystartsjobb – en resultaträkning för den 
offentliga sektorn – att vara lika med nettot i kolumnen för ’Växjö kommun’ och ’Övriga 
individer’ dvs. (3) och (4). Posterna i den kolumnen svarar ju mot inbetalningar till respektive 
utbetalningar från den offentliga sektorn. 
 

                                                
15 Man kan föreställa sig att kategorin övriga individer representerar ”skattebetalarna”. Även de direkt berörda 
är naturligtvis skattebetalare, men de är ju en ytterst liten grupp i förhållande till de övriga. 
16 Det är alltså kolumn (1) som representerar en ’samhällsekonomisk kalkyl’ medan kolumnerna (2) och (3) visar 
konsekvenserna av Nystartsjobb vid en disaggregering av kalkylen. Summan i kolumn (1) visar endast om 
nystartsjobb som kalkylen avser gör det potentiellt möjligt att förbättra för vissa i samhället utan att andra får det 
sämre. Det kan finnas anledning att disaggregera en samhällsekonomisk kalkyl och presentera beräkningar som 
var och en visar konsekvenser av nystartsjobb sett utifrån en viss grupps synpunkt.  
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Tabell 14. Intäkts- och kostnadsposter i en samhällsekonomisk och offentligfinansiell kalkyl för 
nystartsjobb i Växjö kommun. 
 
Effekter 

(1) 
Samhället 

(2) 
Direkt berörda 
 

(3) 
Växjö kommun 

(4) 
Övriga individer 
 
 

A. Produktionstillskott     
1. Ökad produktion av varor 
och tjänster 

 
+a 

 
+b 

 
+ 

 
+c 

2. Ökade inbetalningar av: 
a. inkomstskatt 

b. lagstadgade 
arbetsgivaravgifter 
 
Anm. Indirekt skatt redovisas i 
kolumn (4) och ingår i beloppet 
i kolumn (1). Premier för 
avtalsförsäkringar och 
avtalspension ingår i beloppen i 
kolumn (1) och (2). 
 

 
0 
0 

 
− 
− 

 
+ 
0 

 
+ 
+ 

B. Minskat beroende av 
fördelnings- 
politiska program 

    

Minskade utbetalningar av 
transfereringar 

 
0 

 
− 

 
+ 

 
+ 

C. Andra samhällsekonomiska 
intäkter än vad som täcks av 
posten (A) 

    

Ökat välbefinnande för 
personer med Nystartsjobb 
 

 
+ 

 
+ 

 
0 

 
0 

D. Kostnadseffekter     
1. Kostnader för Nystartsjobb – 0 – − 
2. Kostnadsbesparing för 
aktörer som arbetar med 
långtidsarbetslösa 
 

 
+ 

 
0 

 
+ 

 
+ 

E. Alternativkostnad för direkt 
berörda 

    

Minskade inbetalningar av 
inkomstskatt på skattepliktiga 
transfereringar 

 
0 

 
+ 

 
– 

 
– 

 
Summa 

 
(1)=(2)+(3)+(4) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

a) Produktion för marknader värderas till marknadspris dvs. inklusive indirekt skatt. (Det är individers 
betalningsvilja för produktionstillskottet som ska skattas.) b Bruttoinkomst av anställning inklusive avgifter för 
avtalsförsäkringar och avtalspension + lagstadgade arbetsgivaravgifter. c Indirekt skatt. 
 
Låt oss börja den ekonomiska analysen av nystartsjobb med att analysera hur åtgärden 
nystartsjobb påverkat den finansiella situationen för Växjö kommun, staten och de berörda 
individerna. 
 
Den ekonomiska subventionen från staten i samband med Nystartsjobb utgörs av 
arbetsgivaravgiften för så lång period som man tidigare varit arbetslös. För vissa kan det även 
handla om en ersättning motsvarande dubbel arbetsgivaravgift. I våra beräkningar använder vi 
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oss av en förenkling och räknar med en subvention på ett år för alla, för vissa är detta en 
underskattning och för vissa en överskattning. Totalt sett blir det en rimlig approximation. 
 
En kalkyl över de finansiella utfallen av nystartsjobb Växjö kommun presenteras i Tabell 15. 
Växjö kommun påverkas av satsningarna på nystartsjobb genom att en grupp personer som, i 
huvudsak, haft sin försörjning från försörjningsstöd erhåller en lön från kommunen istället 
och efter ett års arbete är de berättigade till a-kassa och kommer då att erhålla sin 
huvudsakliga försörjning från inkomst av arbete eller från a-kassan. 
 
Tabell 15. Finansiella utfall av nystartsjobb för Växjö kommun, 2010- års deltagare. Miljoner kr. 

 Skatte-och 
utjämningsbidraga 

Lönerb Försörjningsstöd Kommunsaldo 
Inkomster-Utgifter 

2009 8,2 0 7,5 +0,7 
2010 8,2 17,7         5,1 -14,6 
2011 8,2 15,1         0,4 -7,3 
2012 8,2 0         0,7 +7,5 

a)Via det svenska skatte- och utjämningssystemet erhåller Växjö kommun ungefär samma ersättning för varje 
person oavsett sysselsättningsstatus, här har vi satt den till 47 000 kr. Alltså: 47000 kr * 174= 8,2 miljoner kr. 
b)Löner för de som fått nystartsjobb, vi räknar med ett års anställning för 174 individer uppdelat på de två åren 
2010 och 2011 i och med att en del också var anställda in på år 2011. Totalt:174*15700*12=32,8 miljoner kr 
(alltså: antal individer*lön för nystartsjobbarna*antal månader på ett år= Växjö kommuns totalutgift för 2010 års 
satsning på nystartsjobb.). 
 
En något anmärkningsvärd företeelse är effekterna av skatteutjämningssystemet mellan 
kommuner i Sverige. I det läge som Växjö kommun befinner sig i så erhåller kommunen i 
princip knappt 50 000 kronor per individ oavsett vilken form av sysselsättningsstatus som 
individen innehar. Det kan röra sig om marginella förändringar som vi i dessa analyser bortser 
från. Det innebär att incitamenten för kommunen att påverka sysselsättningen av 
kommunfinansiella skäl är små. Givetvis vill politiker och tjänstemän i kommunen hålla en 
låg arbetslöshet av hänsyn till utvecklingen för medborgarna men några stora 
kommunfinansiella incitament finns inte genom att intäkterna inte ökar. De kommunala 
ekonomiska incitament som finns för ökad sysselsättning går genom minskade utbetalningar 
av försörjningsstöd.  
 
Året före det att ett antal personer fick nystartsjobb täcker kommuninkomsten per individ 
precis de utgifter som de aktuella individerna tillsammans gav kommunen via 
försörjningsstödet. Under åren deltagarna erhöll nystartsjobb skapade utgifterna för löner i 
samband med nystartsjobb samt ett visst försörjningsstöd ungefär 15 respektive 7 miljoner 
kronor i finansiella underskott. 2012 när vi inte räknar med några utgifter för gruppen som 
började erhålla nystartsjobb 2010 har utgifterna nästan försvunnit för deltagarna från de 
kommunala utgiftskassorna. Men detta kommer bara gälla så länge som deltagarna har arbete 
eller är berättigade till a-kassa. 
 
Om vi studerar hur staten påverkas finansiellt av de kommunala satsningarna får vi beräkna 
effekter på statens finansiella intäkter och utgifter. Detta presenteras i Tabell 16. 
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Tabell 16. Finansiella utfall av nystartsjobb för staten, 2010-års deltagare. Miljoner kr. 
 Arbetsgivaravgiftera Momsb         Ersättning  

     vid arbetslöshet 
Statsfinansiellt saldo 
Inkomster-Utgifter 

2009 0,4 0,4 -0,1 +0,7 
2010 0 0         -0,1 -0,1 
2011 0 0         -4,0 -4,0 
2012                 3,1    3,3                -11,9                    -5,5 

a)Vi räknar med att den lagstadgade arbetsgivaravgiften gäller för de aktuella individerna och räknar inte med 
eventuella övriga försäkringar och pensioner. Året 2009 är det arbetsgivaravgifter på de inkomster som 
deltagarna hade året före starten av nystartsjobb. Arbetsgivaravgiften för 2010 och 2011 för nystartsjobbarna var 
4,3 respektive 7,2 miljoner men det är själva nystartssubventionen så de är noll i denna kalkyl.  
b)Moms. Vi räknar med att 25 procent av inkomsterna från år 2009 och 2012 kommer från privat sektor och 
därmed är momsbelagda. För 2010 blir då beloppet 20 procent av: 57 504 (genomsnittsinkomsten) * 174 (antal 
deltagare) *1,3142 (arbetsgivaravgiften)*1,25 (momssats) = 3,3 miljoner. Momsen fungerar så att man, i 
normalfallet, lägger på 25% vilket då innebär att 20% av totalsumman utgörs av moms. 
 
Staten påverkas inte under de aktuella åren finansiellt av att ett stort antal personer blir 
anställda i Växjö kommun med en subvention motsvarande arbetsgivaravgiften. Efter 
stödperioden får en stor grupp sedan ersättning vid arbetslöshet via a-kassan under 2012 och 
de utgifterna är ungefär dubbelt så stora som intäkterna via inbetalningar av 
arbetsgivaravgifter och moms. Utvecklingen under åren därefter avgörs av hur många som 
erhåller sysselsättning och hur många som fortfarande är berättigade till a-kassa. I och med att 
personer är berättigade till a-kassa efter ett års anställning kommer de personer som hamnar i 
arbetslöshet efter perioden med nystartsjobb erhålla stöd från staten istället för genom 
försörjningsstöd från kommunen. 
 
Vi övergår nu till att beskriva hur inkomsterna efter skatt har utvecklats för de 174 personer 
som erhöll ett nystartsjobb under 2010. Detta framgår av Tabell 17. 
 
Tabell 17. Finansiella utfall för de som fick nystartsjobb i Växjö kommun 2010. Miljoner kr. 
 Inkomster av arbete Ersättning 

vid 
arbetslöshet 

Försörjningsstöd Totala inkomster 
för individernaa 

2009 1,1        0,1        7,5 +7,4 
2010 13,4 0,1 5,1 +15,8 
2011 22,9 4,0 0,4 +23,2 
2012 10,0 3,3 0,7 +11,9 
a) Genom grundavdrag och jobbskatteavdrag betalar man, vid låga inkomster, betydligt lägre skatt än de 
genomsnittliga skattesatser som anges för kommun och landsting i skattetabeller. Vi räknar med 15 procent skatt 
på de totala inkomsterna. 
 
De personer som under 2010 hade nystartsjobb har genom de arbetsinkomster de erhållit dels 
genom nystartsjobb samt inkomster från anställningar efter nystartsjobben och ersättningar 
från a-kassan ökat sina totala inkomster från perioden före nystartsjobb till perioden efter, 
totalt 4,5 miljoner från 2009 till 2012, eller ungefär 26 000 kronor per person. 
 
Låt oss nu övergå till att försöka analysera effekterna av nystartsjobb för hela samhället. När 
det gäller att studera effekter talar vi alltså om skillnaden i utfall mellan en situation med 
nystartsjobb och en situation utan nystartsjobb. Det råder lite osäkerhet kring de exakta 
effekterna ifråga om sysselsättningseffekter beroende på att vi inte exakt vet hur många av de 
som avaktualiserats av okänd orsak som erhållit arbete.  
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Vi genomför beräkningar baserat på att effekten är att sysselsättningen ökar med 10 procent. 
Vi fortsätter att använda en optimistisk kalkyl som innebär att de kortsiktiga utfallen för 
gruppen från 2009 till 2012 på en ökning av inkomsterna med 8,9 miljoner kronor i inkomst 
även kvarstår två år senare. Det innebär en effekt på ungefär 1 miljon kronor. Det vill säga att 
skillnaden i inkomster mellan försöksgruppen och kontrollgruppen som beror på Nystartsjobb 
givet individernas övriga egenskaper är ungefär 1 miljon kronor. Utfallet presenteras i Tabell 
18. 
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Tabell 18. En samhällsekonomisk och offentligfinansiell kalkyl av satsningen på nystartsjobb i Växjö 
kommun för de 174 deltagare som fick nystartsjobb med start år 2010.d 

 
Effekter 

(1) 
Samhället 

(2) 
Direkt berörda 

 

(3) 
Växjö kommun 

(4) 
Övriga individer 

 
 

A. Produktionstillskott     
1. Ökad produktion av varor 
och tjänster 

 
1 642 750 

 
1 314 200 

 
0 

 
 328 550 

2. Ökade inbetalningar av: 
a. inkomstskatt 30% (20 + 10) 
b. sociala avgifter samt avtals- 
försäkringar, 35% och moms 
(25%) 
 
Anm. Indirekt skatt (25 % 
pålägg) redovisas i kolumn (4) 
och ingår i beloppet i kolumn 
(1). Arbetsgivaravgifter samt 
premier för avtalsförsäkringar 
och avtalspension (35%) ingår i 
beloppet i kolumn (1) och i 
kolumn (4). 
 

 
0 
0 

 
  − 300  000 
− 642 750 

 
0 
0 

 
300 000 
 642 750  

B. Förändrat beroende av 
fördelnings- 
politiska program 

    

Minskade/ökade utbetalningar 
av transfereringar, a-kassa. 

 
0 

 
-3 600 000 

 
+6 800 000 

 
-3 200 000  

C. Andra samhällsekonomiska 
intäkter än vad som täcks av 
posten (A) 

 
+ 6 357 250 

 
+ 6 357 250 

 
 

 

Ökat välbefinnande för 
personer med Nystartsjobb 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D. Kostnadseffekter     
1. Kostnader för Nystartsjobb – 33 000 000 0 – 33 000 000  
2. Kostnadsbesparing för 
aktörer som arbetar med 
långtidsarbetslösa  
 

 
 

 
0 

 
 

 
 

E. Alternativkostnad för direkt 
berörda 

    

Minskade inbetalningar av 
inkomstskatt på skattepliktiga 
transfereringar 

 
0 

 
+1 140 000 

 
0 

 
–1 140 000 

 
Summa 

 
-25 000 000 

 
+4 268 700 

 
-26 200 000 

 
-3 068 700 

a) Produktion för marknader värderas till marknadspris dvs. inklusive indirekt skatt. (Det är individers 
betalningsvilja för produktionstillskottet som ska skattas.) b Bruttoinkomst av anställning inklusive avgifter för 
avtalsförsäkringar och avtalspension + lagstadgade arbetsgivaravgifter. c Indirekt skatt. d Vi har använt utfallet 
för 2012 men med de effekter på sysselsättningen som våra ”mest optimistiska” analyser visat, en effekt på 
ungefär 10 procent  i ökad sysselsättning och därmed i inkomst. 10 procent av de inkomstökningar vi kan 
observera är alltså en effekt av insatsen nystartsjobb.  
 

Utfallet är baserat på en analys av effekterna för ett år och visar på en stor samhällsekonomisk 
förlust. Effekten skulle behöva vara långsiktig för att investeringen ska bli 
samhällsekonomiskt lönsam. 
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Om man inte ser insatsen som en investering för ökad välfärd med en alternativkostnad vilken 
innebär att resursåtgången för att kunna anställa 343 personer hade kunnat användas till annat 
utan istället betraktar satsningen som en omfördelning hamnar man i felaktiga slutsatser. 
 
Tabell 19. Kostnader för att anställa 343 personer i Växjö kommun  
Växjö kommuns verksamhet -65 miljoner (343*15700*12 =65 milj.) 
Minskat försörjningsstöd +15 miljoner 
Ökade totala skatter i landet +10 miljoner 
Ökade inkomster för individerna +40 miljoner  
Nettoomfördelning 0 
Alternativkostnad -65 miljoner 
 
Man ska dock betrakta insatsen Nystartsjobb som en investering från kommunens sida, med 
alternativ användning, där de resurser man investerar i arbete för 343 långtidsarbetslösa 
förhoppningsvis ska leda till en situation där de pengarna är ”återbetalade” till övriga 
kommuninvånare i form av högre sysselsättning och därmed ett större produktionsvärde så 
blir kalkylen annorlunda. Hade man inte satsat på nystartsjobb kunde man investerat i skolan 
eller i äldreomsorgen istället därför måste man betrakta utgifterna som ett val med en 
alternativkostand som är lika stor som det man satsar. 
 
Låt oss beräkna de effekter som skulle krävas för att ”investeringen” skulle gå ihop 
samhällsekonomiskt om vi betraktar insatsen så att de resurser som ställs till förfogande skall 
återbetalas i form av ett ökat ”produktionsvärde”. 
 
Produktionsvärde för en individ:  
 
(20 000 * 12 *1,3142*1,25) * 0,25 + (20 000 * 12 *1,3142) * 0,75 = 335 121 kronor 
 
Vi antar således en månadslön på 20 000 kronor under ett år med en arbetsgivaravgift på 
31,42 procent och där 25 procent får jobb i den privata sektorn där det också är moms. 
Beräkningen bygger på en heltidsanställning för alla. 
 
Om vi betraktar den samhällsekonomiska investeringen på 65 miljoner kronor så motsvarar 
det ungefär en effekt på 194 yterliggare ”sysselsättningsår”. Om vi jämför det med de resultat 
vi erhållit så tar det väldigt många år innan ”investeringen är betald”. Med en effekt på 
ungefär 5 procent i ökad sysselsättning, motsvarande ca 17 personer, måste effekten hålla i sig 
i 11 år för att den samhällsekonomiska omfördelningen till de direkt berörda skall motsvaras 
av en lika stor produktionsökning. Enligt vår tidigare beskrivning av forskningsläget i avsnitt 
3 är erfarenheterna av lönesubventioner att de inte har några långsiktiga effekter och därmed 
blir utfallet antagligen ett stort underskott för samhället. 
 
Ser vi det ur Växjö kommuns perspektiv så tränger satsningen på nystartsjobb bort övrig 
kommunal verksamhet för ungefär 50 miljoner kronor (65 miljoner – 15 i minskat 
försörjningsstöd). För att denna satsning skall löna sig kommunfinansiellt för Växjö kommun 
krävs det att en stor del etablerar sig på arbetsmarknaden och inte återkommer i behov av 
försörjningsstöd. Skulle alla 343 permanent etablera sig på arbetsmarkanden och inte vara i 
behov av något försörjningsstöd är insatsen betald på ungefär 3,5 år om vi antar samma nivåer 
som före insatsen. Men detta är ett väldigt orealistiskt utfall. Ser vi på utfallet för de berörda 
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individerna ett eller två år efter det att de fått nyartsjobb är det mellan 30 och 40 procent som 
har etablerat sig på arbetsmarknaden och vissa kommer att vara beroende av försörjningsstöd 
trots viss etablering på arbetsmarknaden. I bästa fall skulle då den kommunfinansiella 
kalkylen kunna vara positiv efter mellan 10 och 15 år men den bygger på att utfallet på lång 
sikt av ”praktikanställningarna” skulle vara stora positiva sysselsättningseffekter något som 
forskningen inte tidigare kunnat visa. De erfarenheter som finns visar inte på några 
långsiktiga effekter av lönesubventioner. 
 
7. Slutsatser och sammanfattande kommentarer 
 
Nystartsjobb lanserades som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd av alliansregeringen 2007 i 
syfte att motverka långtidsarbetslöshet och långvarig frånvaro från arbetsmarknaden. Om en 
person varit arbetslös en lägre tid kan man erhålla ett nystartsjobb där arbetsgivaren får en 
subvention vid anställning motsvarande arbetsgivaravgiften. I Växjö kommun arbetar 
Förvaltningen för Arbete och Välfärd sedan 2010 med insatsen nystartsjobb. I denna rapport 
har vi utvärderat vilken effekt nystartsjobben har haft på arbetsmarknadsutfallet för de 
personer som fick ta del av åtgärden nystartsjobb i Växjö kommun under åren 2010 och 2011.  
 
Våra resultat pekar på att nystartsjobben har ökat möjligheterna att få ett fast eller tillfälligt 
jobb för deltagarna i åtgärden. Personer som fått nystartsjobb i Växjö kommun hade ungefär 7 
procentenheters högre sannolikhet att ha ett fast eller tillfälligt jobb i augusti 2014 än personer 
i kontrollgruppen i Kristianstad och knappt 5 procentenheter högre sannolikhet att ha ett fast 
jobb eller ett tillfälligt jobb än kontrollgruppen i Växjö. Vidare hade personer som fått 
nystartsjobb mellan 5 och 10 procentenheter högre sannolikhet att ha fått ett arbete enligt 
Arbetsförmedlingens definition än personer i de båda kontrollgrupperna. När vi studerar olika 
grupper finner vi att resultaten för såväl män, kvinnor och utrikes födda påminner om dem 
som gäller för totalpopulationen.  
 
Vi finner vidare att personer i båda kontrollgrupperna löper högre risk än personer som fått 
nystartsjobb att bli avaktualiserade från Arbetsförmedlingen av okända orsaker. Det faktum 
att personer som fått nystartsjobb i lägre utsträckning än personerna i kontrollgrupperna är 
avaktualiserade från Arbetsförmedlingen av okända orsaker tolkar vi som att nystartsjobben 
faktiskt bidrar till att dessa personer får en förbättrad och fördjupad kontakt med 
Arbetsförmedlingen. Samtidigt medför den stora andelen personer i jämförelsegrupperna som 
blivit avaktualiserade från arbetsförmedlingen av okända orsaker en osäkerhet vad gäller 
effekten på chansen att få ett jobb. Om vi använder tidigare forskningserfarenheter att ungefär 
50 procent av de som avaktualiserats av ”okänd orsak” har jobb så är effekterna av 
nystartsjobb på andelen i arbete negativa. 
 
Avslutningsvis har de samhällsekonomiska och offentligfinansiella effekterna av ett 
arbetsmarknadspolitiskt program som nystartsjobb visat att insatsen är mycket dyr för 
samhället. De stora insatserna att anställa 343 personer i kommunal verksamhet medför stora 
samhällsekonomiska förluster vid de begränsade effekter vi konstaterat. För Växjö kommun 
innebär insatsen att man minskar sina utbetalningar av försörjningsstöd men att det tar väldigt 
lång tid, om det ens kommer ske, innan insatsen är kommunfinansiellt finansierad. 
 
Dock har inkomsterna och livskvaliteten ökat för de individer som fått arbete efter att ha 
deltagit i åtgärden nystartsjobb. Denna grupp har också fått en närmare kontakt med 
arbetsmarknaden än de hade före det att de fick tillgång till nystartsjobb. 
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Appendix 
 
Tabell A1. Variabelförteckning och definitioner 
Variabel Definition 
Utfallsvariabler  
Fast jobb utan stöd Avaktualisering till Tillsvidareanställning eller 

näringsverksamhet utan stöd 
Fast eller tillfälligt jobb Avaktualisering till Tillsvidareanställning eller 

näringsverksamhet utan stöd, Tidsbegränsad 
anställning eller Fortsatt anställning hos samma 
arbetsgivare 

Jobb eller utbildning Avaktualisering till Tillsvidareanställning eller 
näringsverksamhet utan stöd, Tidsbegränsad 
anställning, Fortsatt anställning hos samma 
arbetsgivare, Annan utbildning än 
arbetsmarknadsutbildning,  

Avaktualiserad  Avaktualisering till Tillsvidareanställning eller 
näringsverksamhet utan stöd, Tidsbegränsad 
anställning, Fortsatt anställning hos samma 
arbetsgivare, Anställning inom Samhall, Annan känd 
orsak, Okänd orsak, Annan utbildning än 
arbetsmarknadsutbildning, Åter remitterande 
myndighet 

Arbete enligt Arbetsförmedlingens definition Avaktualisering till Tillsvidareanställning eller 
näringsverksamhet utan stöd, Tidsbegränsad 
anställning eller Fortsatt anställning hos samma 
arbetsgivare samt sökandekategori Deltidsarbetslösa, 
Timanställda, Tillfälligt arbete, Ombytessökande 
Samhall eller Ombytessökande 

Anställning Avaktualisering till Tillsvidareanställning eller 
näringsverksamhet utan stöd, Tidsbegränsad 
anställning, Fortsatt anställning hos samma 
arbetsgivare, Anställning inom Samhall, Annan känd 
orsak, Okänd orsak, Annan utbildning än 
arbetsmarknadsutbildning, Åter remitterande 
myndighet samt sökandekategori Deltidsarbetslösa, 
Timanställda, Tillfälligt arbete, Ombytessökande 
Samhall eller Ombytessökande 

Arbetslös Sökandekategori Arbetslös, Arbetssökande med 
förhinder, Arbetslösa (avbrott/återkallande av beslut), 
Arbetslösa (slutförd beslutsperiod) 
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Tabell A1 (forts). Variabelförteckning och definitioner 
Annan stödåtgärd Sökandekategori Utvecklingsanställning, 

Trygghetsanställning, Lönebidrag, Offentligt skyddat 
arbete, Individuellt anställningsstöd, Start av 
näringsverksamhet, Särskilt anställningsstöd, 
Invandrarpraktik, Prova-på-plats, Jobb- och 
utvecklingsgarantin, Arbetslivsinriktad rehabilitering, 
Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, 
Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, 
Fördjupad kartläggning och vägledning, 
Arbetsmarknadsutbildning, Förberedande utbildning.    

Fortfarande nystartsjobb Sökandekategori Nystartsjobb 
Sysselsatt Registrerad som sysselsatt i november det aktuella 

året 
Sjukpenning/ 
Rehabiliteringsersättning 

Erhöll sjukpenning/rehabiliteringsersättning det 
aktuella året 

Förvärvinkomst > 0 Hade förvärvsinkomst det aktuella året  
Försörjningsstöd > 0 Erhöll socialbidrag det aktuella året 
Försörjningsstöd Erhållet belopp i socialbidrag 
Kontrollvariabler  
Ålder Individens ålder i år 
Kön 1 = Kvinna 

0 = Man 
Utbildningsnivå 1 1 = Förgymnasial utbildning eller utbildning okänd 

0 = Övriga 
Utbildningsnivå 2 1 = Gymnasial utbildning 

0 = Övriga 
Utbildningsnivå 3 1 = Eftergymnasial utbildning 

0 = Övriga 
Utrikes född 1 = Födda i ett annat land än Sverige 

0 = Övriga 
Gift 1 = Gift 

0 = Ej gift 
Antal barn Antal barn yngre än 18 år i hushållet 
Fortfarande nystartsjobb 1 = Fortfarande nystartsjobb 

0 = Övriga 
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Tabell A2. Andel personer med olika orsak till avaktualisering bland de individer som blivit klassificerade 
som avaktualiserade 31 augusti 2014. 
                                           Avaktualiseringsorsak 
 1*) 2 3 4 5 6 7 8 Antal 
Nystartsjobb 
Växjö 

23,9 10,1 21,1 1,8 11,9 13,8 17,4 0,0 109 

Kontrollgrupp 
Växjö 

7,6 4,7 5,2 2,9 32,3 38,6 6,3 2,4 381 

Kontrollgrupp 
Kristianstad 

9,0 5,2 7,5 0,7 32,7 34,4 8,7 1,8 851 

*) Förklaringar: 1) Tillsvidareanställning eller näringsverksamhet utan stöd, 2) Tidsbegränsad anställning,  
3) Fortsatt anställning hos samma arbetsgivare, 4) Anställning inom Samhall, 5) Annan känd orsak, 6) Okänd 
orsak, 7) Annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning, 8) Återremitterande myndighet.    
 
 
 
 
 
Tabell A3. Andel personer som avaktualiserade av okänd orsak (av samtliga personer i populationen) den 
31 augusti 2014 
 Andel (procent) Antal 
Nystartsjobb Växjö 4,4 343 
Kontrollgrupp Växjö 17,7 833 
Kontrollgrupp Kristianstad 16,7 1 759 
 
 
 
 
 
 
 
                                Tabell A4. Linjär sannolikhetsmodell för sannolikheten att vara  
                                avaktualiserad av olika orsaker i augusti 2014, 16-64 år  
                                (standardfel inom parentes). 

 Skillnader i 
sannolikhet 
att ha blivit 
avaktualiserad 
av okänd 
orsak 

  

Kontrollgrupp 
Växjö 

0,108*** 
(0,024) 

  

Kontrollgrupp 
Kristianstad 

0,100*** 
(0,022) 

  

    
R2 0,029   
Antal 
observationer 

2 935   

                                    ***) Statistiskt signifikant på 1-procentnivån. **) Statistiskt signifikant  
                                    på 5-procentnivån. *) Statistiskt signifikant på 10-procentnivån.  
                                    Modellen kontrollerar för ålder, kön, utbildningsnivå, födelseland,  
                                    civilstånd samt antal barn samt för huruvida individerna  
                                    fortfarande har nystartsjobb.  
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Tabell A5. Andel personer som erhållit tillsvidareanställning eller näringsverksamhet utan stöd under 
antagandet att femtio procent av de som blivit avaktualiserade av okänd orsak erhållit 
tillsvidareanställning eller näringsverksamhet utan stöd den 31 augusti 2014 
 Andel (procent) Antal som erhållit 

tillsvidareanställning 
eller 
näringsverksamhet 
utan stöd 

Antal som blivit 
avaktualiserade av 
okänd orsak * 0,5 

Antal 

Nystartsjobb Växjö 9,8 26 7,5 343 
Kontrollgrupp 
Växjö 

12,3 29 73,5 833 

Kontrollgrupp 
Kristianstad 

12,7 77 146,5 1 759 

 
 
 


