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Abstrakt 
Vilka effekter ger särskilda insatser till personer som är uppsagda till 

följd av varsel? Denna uppsats syftar till att undersöka effekterna på 

återgång till arbete av extra-insatta utbildningar som syftade till 

omställning vilka fanns tillgängliga för de som varslades vid Volvo 

Cars och dess underleverantörer 2008/2009. Effektutvärderingen utgår 

ifrån överlevnadsanalys där projektgruppen matchas mot en 

kontrollgrupp bestående av samtliga övriga varslade i Sverige. 

Resultaten visar att gruppen som tog del av utbildningsinsatserna hade 

signifikant långsammare återgång till arbete jämfört med en matchad 

kontrollgrupp. 

 

Nyckelord 
Arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Varsel, Överlevnadsanalys, 

Propensity Score, CEM. 

 

 

  



 

 

 

  3 (55) 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning - varsel och arbetsmarknadspolitik i Sverige 5 

1.1 Regleringar och rutiner vid uppsägningar och varsel 7 

2 EGF och projektet ”Volvo Cars och dess underleverantörer” 10 

2.1 Ansökan - Volvo - EGF/2009/007 11 

2.2 Utvärdering av projektet 12 

2.3 Teoretiskt perspektiv 13 

3 Varsel och dess konsekvenser – en litteraturgenomgång 15 

3.1 Vad karaktäriserar individerna som blir uppsagda? 16 

3.2 Hur påverkas sysselsättningen för uppsagda individer? 18 

4 Metod 20 

4.1 Överlevnadsanalys 20 

4.1.1 Överlevnadsanalys 20 

4.1.2 Dynamiska åtgärdsstarter och återgången till arbete 21 

4.1.3 Stratifiering på väntetider 24 

4.1.4 Ytterligare kovariater i propensity score-matchning 25 

4.1.5 Matchning– bias eller varians? 26 

5 Data och deskriptiv statistik 28 

5.1 Projekt- och kontrollgrupper 28 

5.1.1 Projektgruppen 28 

5.1.2 Kontrollgruppen 29 

5.1.3 Urvalsrestriktioner för projekt- och kontrollgrupper 29 

5.2 Volvo Cars och dess underleverantörer - arbetslöshet och utbildning 30 

5.3 Projekt- och kontrollgrupp – beskrivande statistik 33 

5.3.1 Arbete och arbetslöshet i Arbetsförmedlingens register 33 

5.3.2 Återgång till arbete och arbetslöshetshistorik 35 

5.3.3 Individuella egenskaper 36 

6 Resultat 39 

6.1 Vilka individer tog del av utbildningsinsatserna? 39 

6.1.1 Exakt matchning på arbetslöshetshistorik 39 

6.1.2 Beräkningen av propensity score 40 

6.1.3 Kernelbaserad matchning 42 

6.1.4 Uppfyllelsen av CIA 43 

6.1.5 Gruppvis heterogenitet – är kontrollgruppen lämplig? 44 

6.2 Utfall - Återgång till arbete 46 

7 Avslutande diskussion 48 

8 Källförteckning 50 

8.1.1 Riksdagstryck 52 



 

 

 

  4 (55) 

 

8.1.2 Lagar och författningar 52 

8.1.3 EU-förordningar och dokument 52 

8.1.4 Webbsidor 53 

Bilaga A – CEM-matchning 54 

Bilaga B – Arbetsförmedlingsdata 55 

 

  



 

 

 

  5 (55) 

 

1 Inledning - varsel och 

arbetsmarknadspolitik i Sverige 
 

Varsel om uppsägning innebär att företag informerar de anställda om att 

personalnedskärningar ska genomföras. Uppsägning av anställda kan ske dels 

på grund av personliga skäl men företag kan också säga upp personer på grund 

av driftsinskränkningar i verksamheten. Det är en relativt liten del av det totala 

inflödet till arbetslöshet som utgörs av varslade i Sverige och de varslade 

tenderar att vara en grupp med relativt stark ställning på arbetsmarknaden. Till 

exempel visar forskning från Frankrike och Tyskland att många individer går 

direkt till arbete efter en uppsägning utan någon intermediär arbetslöshet 

(Bender m.fl., 2002). Men forskning tyder också på att individer som har blivit 

uppsagda och arbetslösa till följd av varsel riskerar att drabbas av långvariga 

försämringar på arbetsmarknaden (Se exempelvis: Jans, 2002; Addison, 1991; 

Farber, 1993 och Gonäs, 1991). 

Arbetsmarknadspolitiken i Sverige syftar till att förbereda den 

arbetssökande för arbete genom olika typer av insatser som exempelvis 

arbetsmarknadsutbildningar, subventionerade anställningar och 

förmedlingsinsatser. Dessa åtgärder finns tillgängliga för de personer som har 

blivit arbetslösa, men det finns normalt sett inga åtgärder inom den reguljära 

arbetsmarknadspolitiken som är riktade särskilt till personer som är varslade 

om uppsägning. Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder 

(främjandelagen) reglerar den tidsfrist inom vilken arbetsgivaren måste 

anmäla till Arbetsförmedlingen före att uppsägningar kan komma att äga rum. 

Lagen reglerar därutöver de skyldigheter som åligger arbetsgivaren gällande 

information om varslets omfattning. Detta ger Arbetsförmedlingen 

förhandsinformation om hur många individer som kan komma att bli 

arbetslösa i framtiden, men möjligheter till insatser mot dessa är begränsade 

till de personer som har skrivit in sig hos arbetsförmedlingen. Mot bakgrund 

av att dessa individer kan löpa risk för långtidsarbetslöshet ifall de blir 

arbetslösa är det relevant att ha åtgärder riktade till denna grupp  

Sedan den 20 december 2006 har det varit möjligt att ansöka om medel för 

extra-insatta åtgärder till varslade från den Europeiska Globaliseringsfonden 

(i fortsättningen förkortat EGF) till sektorer eller regioner som drabbats av 

uppsägningar till följd av globaliseringseffekter (Europarlamentet och rådets 

förordning (EG) nr 1927/2006). År 2009 ändrades ansökningsvillkoren så att 
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länder även kunde söka medel för extra åtgärder för varsel om uppsägning 

som hade skett till följd av finanskrisen. (Europarlamentet och rådets 

förordning (EG) nr 546/2009). 

Sverige har vid tre tillfällen sökt medel från EGF för extra-insatta åtgärder 

på grund av att företag har varslat stort antal anställda: Volvo Cars (2009), 

Astra Zeneca (2011) och senast SAAB Automobile (2012)1. Denna uppsats 

fokuserar endast på åtgärderna som riktades till de varslade vid Volvo Cars 

eftersom det ännu inte har gått tillräckligt lång tid för att kunna utvärdera 

sysselsättningseffekterna på längre sikt av de andra projekten. Projektet 

kallades ”Volvo Cars och dess underleverantörer” och ansökan lämnades in 

2009. Officiell start för projektet är räknat från och med 2010-01-01.  

Utöver att detta är ett projekt som är särskilt riktade till varslade personer 

kännetecknas projektet av att individerna som varslades om uppsägning 

utöver de åtgärder som tillhandahålls inom Arbetsförmedlingens reguljära 

utbud även kunde få Yrkesvux-utbildning med bibehållet aktivitetsstöd. Detta 

är en möjlighet som inte finns under normala omständigheter. Syftet med 

utbildningsinsatserna var att individerna som varslades om uppsägning skulle 

få en möjlighet att skola om sig till en ny yrkesbana. Dessa utbildningar är 

föremål för utvärdering i denna uppsats. Inom ramen för EGF-finansieringen 

inkluderades även bland annat utökade vägledningsinsatser och validering av 

yrkeserfarenhet retroaktivt, men dessa åtgärder inkluderas inte i denna 

uppsats. 

En utvärdering av det här programmet har redan genomförts av Sweco 

Eurofutures på uppdrag av Arbetsförmedlingen, se (Alam m.fl., 2012). 

Författarna undersöker den veckovisa andelen av projektdeltagarna som är 

sysselsatta jämfört med övriga varslade vid Volvo Cars eller dess 

underleverantörer som inte tog del av åtgärderna. Resultatet visar att 

deltagarna i EGF-projektet har signifikant lägre andel i arbete jämfört med 

kontrollgruppen upp till och med januari 2012. Det finns dock flera 

anledningar att åter följa upp projektet. För det första har det i nuläget passerat 

ytterligare tid sedan projektet avslutades vilket gör att det finns möjlighet att 

undersöka sysselsättningseffekterna av projektdeltagandet på längre sikt. För 

det andra används också en kontrollgrupp även utanför Volvo Cars och dess 

underleverantörer som består utav samtliga varslade i Sverige under samma 

                                                      

 
1 Se Europeiska Kommisionen: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582&langId=sv [2014-12-08] 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582&langId=sv
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tidsperiod. Större kontrollgruppen ger möjlighet till att undersöka 

förekomsten av effekter med annorlunda matchningsmetod. Följaktligen är en 

ytterligare utvärdering av denna åtgärd särskilt relevant och intressant.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka behandlingseffekten av att delta i de 

extrainsatta utbildningsinsatser EGF-projektet möjliggjorde. Ur 

utvärderingssynpunkt är följande frågeställning intressant: 

 Vilka behandlingseffekter ger de EGF-finansierade 

arbetsmarknadspolitiska utbildningsinsatserna på de varslades tid i 

arbetslöshet?  

Uppsatsen kommer att avgränsas till direkta effekter som går att studera 

med hjälp av överlevnadsanalys på matchad data. Således genomförs ingen 

ytterligare analys av eventuella samhälleliga jämviktseffekter. 

Detta kapitel avslutas med en genomgång av de regleringar och rutiner som 

förekommer vid varsel i Sverige. Efterföljande kapitel 2 ger en ingående 

beskrivning av bakgrunden till den Europeiska Globaliseringsfonden samt det 

specifika projektet Volvo Cars och dess underleverantörer som är 

undersökningsobjekt för den här studien. Kapitlet innehåller också en 

kortfattad teoretisk motivation till utvärderingar och även ett enklare teoretiskt 

ramverk om sök- och matchningsteori. Kapitel 3 innehåller en 

litteraturgenomgång över den aktuella forskningen avseende vad som 

karaktäriserar uppsagda individer och vad deras arbetsmarknadsutfall i termer 

av sysselsättning blir. Därefter följer i kapitel 4 en redogörelse för det 

metodologiska ramverk som tillämpas för att effektutvärderingen. Detta följs 

upp i Kapitel 5 utav en deskriptiv beskrivning av data och dess bearbetning. 

Kapitel 6 presenterar resultaten, vilka sedan sammanfattas och analyseras i 

efterföljande kapitel 7.  

1.1 Regleringar och rutiner vid uppsägningar och varsel 

Det tar tid från det att varsel om uppsägning har lagts till de att 

uppsägningarna realiseras och mycket kan hinna förändras innan så sker. 

Tidsfristerna regleras i svensk lag och syftar till att ge personer i arbetslivet 

anställningsskydd. Dessa lagar påverkar vilka möjligheter en arbetsgivare har 

att säga upp arbetstagare. Ur ett internationellt perspektiv har Sverige i många 

avseende strängare lagstiftning än genomsnittet i OECD-länderna, men saknar 

till exempel lagstadgad avgångsvederlag vilket är vanligt förekommande i 

andra länder (OECD, 2013). Den lagstiftning rörande arbetsrättsliga skyddet 
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för individer som är intressant i denna uppsats är den som reglerar varsel och 

uppsägningar. 

När arbetsgivare i första steget ska varsla anställda om uppsägning måste 

de enligt lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder anmäla detta 

till Arbetsförmedlingens varselenhet. Denna lag syftar till att ge individerna 

som sägs upp en möjlighet att hinna förbereda sig och finna nytt jobb, 

samtidigt som det möjliggör att arbetsförmedlingen kan förbereda insatser och 

åtgärder. Hur lång tid i förväg som ett varsel måste läggas innan personen 

måste lämna arbetet beror på hur många personer som varslas.  Om högst 25 

arbetstagare omfattas måste varsel ske minst två månader före 

driftsinskränkningen. Om mellan 25 och 100 arbetstagare omfattas måste 

varsel lämnas minst fyra månader före uppsägning. Om fler än 100 

arbetstagare omfattas måste varsel lämnas minst sex månader i förväg. Antalet 

personer som omfattades av varsel vid Volvo Cars uppgick till 5713, men 

eftersom många av dessa befann sig vid olika underleverantörer kan 

varseltiden variera. Enligt lagen skall informationen som arbetsgivarna 

tillhandahåller i samband med varslet innehålla uppgifter om hur varslen är 

uppdelade mellan tjänstemän, fackligt anslutna och övriga arbetstagare.  

Enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet är nästa steg att 

förhandlingar tar vid mellan arbetsgivare och fackliga organisationer i syfte 

att bestämma vilka arbetstagare omfattas av varsel om uppsägning och när 

uppsägningarna ska verkställas. Slutligen anger lag (1982:80) om 

anställningsskydd (LAS) anger att ordningen i vilken arbetstagare ska sägas 

upp i huvudsak ska följa principen ”sist in först ut”. Turordningsreglerna 

syftar till att förhindra selektiva eller godtyckliga uppsägningar. Men eftersom 

turordningsreglerna är dispositiva kan utfallet bli annorlunda ifall företaget i 

samråd med fackföreningar kommer överens om att annan ordning ska gälla. 

LAS reglerar utöver turordningsprincipen vilken uppsägningstid 

arbetstagaren har. Alla individer har rätt till uppsägningstid på minst en 

månad. Uppsägningstiden ökar sedan med antal år på arbetsplatsen och når 

sitt tak för individer som har varit anställda i minst 10 år vilka har rätt till sex 

månaders uppsägningstid.  Uppsägningstiden börjar gälla i samband med att 

arbetstagaren är informerad om sin uppsägning. I de fall där uppsägningstiden 

går ut före att varseltiden går ut är det varseltiden som utgör tidigaste punkt 

för uppsägning. 
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Det är dock inte säkert att alla individer slutligen blir uppsagda eftersom 

omständigheterna kan komma att förändras innan uppsägningstiden har löpt 

ut. Jans (2009) framhåller tre tänkbara förklaringar till att det faktiska utfallet 

skiljer sig från det initiala varslingsbeskedet. Först och främst anger 

turordningsreglerna i LAS i vilken ordning anställda måste sägas upp, vilket 

företagen antingen måste anpassa sig till eller avtala bort. Samtidigt kan 

osäkerhet om det ekonomiska läget i företaget bidra till att varslens omfattning 

inte går att avgöra på förhand. Slutligen nämner författaren att 

personaljusteringar kan komma att utföras på ett annat vis, genom exempelvis 

omplaceringar. Det finns indikationer på att turordningsreglerna leder till att 

företag varslar fler om uppsägning än vad de har för avsikt att säga upp för att 

skapa sig en förhandlingsfördel gentemot fackföreningarna. Jans (1997) fann 

att när turordningsreglerna i LAS togs bort år 1994 så minskade glappet 

mellan varsellistorna och personförteckningarna, för att öka igen när 

turordningsreglerna återinfördes året därpå. 

Sammantaget finns det alltså ett flertal rättsliga faktorer som kan påverka hur 

lång tid det tar från det att varsel om uppsägning har lagts till det att individer 

blir arbetslösa. 
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2 EGF och projektet ”Volvo Cars och dess 

underleverantörer” 

Följande kapitel presenterar en genomgång en av projektet ”Volvo Cars och 

dess underleverantörer”. Inledningsvis redogörs för bakgrunden och syftet till 

den europeiska globaliseringsfonden samt Sveriges ansökan gällande Volvo 

Cars och dess underleverantörer Därefter följer en kortare genomgång av ett 

teoretiskt perspektiv på statliga insatser och utvärderingskonceptet. Kapitlet 

avslutas med en presentation av ett enklare teoretiskt ramverk.  

 

Den 20 december 2006 antogs en förordning av Europaparlamentet och 

Rådet om bildandet av ”Europeiska fonden för justering för 

globaliseringseffekter, förkortat EGF. Syftet med fonden är att bistå med 

ekonomiskt stöd för insatser till arbetstagare som har blivit uppsagda till följd 

av strukturella förändringar i världshandeln som har uppkommit som en 

konsekvens av globaliseringen. Stödet är riktat till arbetstagare i en viss sektor 

eller region som är särskilt hårt drabbade och där uppsägningar riskerar att få 

negativa konsekvenser för den lokala ekonomin. I förordningen beskrivs att 

fondens mål är att inom den europeiska unionen främja ”smart och hållbar 

ekonomisk tillväxt” i medlemsstaterna. Det ekonomiska stödet ska gå till 

arbetsmarknadspolitiska insatser såsom stöd i arbetssökande, 

yrkesvägledning, skräddarsydd utbildning, vidareutbildning, validering av 

arbetslivserfarenhet, omplacering eller entreprenörskapsfrämjande åtgärder, 

men får däremot inte gå till att finansiera passiva socialskyddsåtgärder.  Ett 

annat viktigt villkor är att stödet ska utgöra ett komplement, inte en ersättning, 

till de nationella, regionala och lokala arbetsmarknadsåtgärder som redan 

finns. De befintliga åtagande som finns för företag inom ramen för landets 

lagstiftning eller kollektivavtal ska inte heller åsidosättas. (Europarlamentet 

och rådets förordning (EG) nr 1927/2006)  

Den 18 juni år 2009 kompletterades förordningen med en undantagsregel 

om att även stöd för insatser till arbetstagare som är uppsagda som en direkt 

följd av den globala finanskrisen ska kunna tillhandahållas (Europarlamentet 

och rådets förordning (EG) nr 546/2009). Eftersom att Volvo Cars och dess 



 

 

 

  11 (55) 

 

underleverantörer föll inom ramen för denna fond möjliggjordes finansiering 

av extrainsatta åtgärder till de personer som varslades om uppsägning. 

2.1 Ansökan - Volvo - EGF/2009/007 

Sverige ingav den 5 juni 2009 ansökan om stöd från fonden. Beslutet att 

låta projektet Volvo Cars och dess underleverantörer omfattas av finansiering 

från EGF fattades den 17:e december år 2009. Tiden från det att varslen om 

uppsägning inleddes till att beslutet togs uppgick därmed till närmare ett år. 

Inom ramen för EGF var syftet med projektet ”Volvo Cars och dess 

underleverantörer” att erbjuda de uppsagda utbildningar, nya yrkeskunskaper 

och vägledning för att etablera och finansiera nya företag. En viktig åtgärd var 

att ge projektdeltagarna individuell yrkesutbildning för att kunna skaffa 

kompetens även utanför fordonsindustrin. (Application for a contribution 

from the European Globalisation Adjustment Fund (EGF), 5 June 2009) 

Enligt kommissionens analys motiveras beslutet att godkänna Sveriges 

ansökan om EGF-medel på flera grunder. De individer som varslats och sagts 

upp inom Volvo och dess underleverantörer har blivit det som en följd av den 

finansiella krisen som i synnerhet drabbade fordonsindustrin hårt, något som 

inte var möjligt att förutse av den svenska regeringen. Enligt kommissionen 

ledde kreditåtstramningen som följde av krisen till en signifikant nedgång i 

produktionskapacitet vilket gav en direkt påverkan på antalet anställda i 

företaget. Samtidigt utgör bilindustrin den allra viktigaste enskilda industrin i 

Sverige, och är dessutom till stor del belägen i Västra Götaland där Volvo-

varslen ägde rum. Detta län var redan hårt drabbat av uppsägningar från dels 

SAAB Automobile SA och Volvo AB, och en stor del av arbetskraften är aktiv 

inom denna sektor. Nedskärningarna förväntades även leda till omfattande 

uppsägningar i yrkesgrupper även utanför bilindustrin. (SEC, 2009)  

Dock vände krisen relativt snabbt; produktionen i fordonsbranschen 

återhämtade sig relativt snabbt åren efter krisen2 och likaså vände 

konjunkturen i Sverige åren efter finanskrisen (se exempelvis Tillväxtanalys, 

2012). 

Viktigt att tillägga är också att det inte finns uttryckliga mål i ansökan 

beträffande sysselsättningseffekter för de individer som kunde ta del av de 

                                                      

 
2 SCB Industriproduktionsindex respektive Kortperiodisk sysselsättningsstatistik, SNI 29 industri för 

motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar. 
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extrainsatta åtgärderna. De mål som återfinns i beslutet ställs i termer av 

antalet personer som förväntas ta del av de åtgärder som tillhandahålls inom 

projektet: vägledning, utbildning,3 entreprenörskapsfrämjande åtgärder och 

förberedande utbildning. Majoriteten av alla utbildningsinsatser hade 

inriktningar relaterade till industri och transport. Därutöver fanns ett stort antal 

utbildningar med få deltagare, exempelvis utbildningar med inriktning mot 

omvårdnad, handel, IT samt egenföretagande. Valet att delta i EGF-

utbildningarna som påbörjades under 2010 var individernas egna. Det fanns 

inga särskilda grupper som prioriterades. 

2.2 Utvärdering av projektet 

 

För att kunna undersöka om en arbetsmarknadspolitisk åtgärd uppnår de 

förväntade effekterna krävs det att det finns en möjlighet att kunna utvärdera 

programmet eller projektet. Utvärderingar av arbetsmarknadspolitiska 

program sker oftast ex-post, d.v.s. när ett projekt är avslutat. Detta är vanligt 

förekommande i utredningar av offentliga projekt. (Delander & Månsson, 

2007) 

Utvärderingen av projektet sker i form av en effektutvärdering, vilket enligt 

Delander och Månsson (2007) syftar till att undersöka vilka kausala effekter 

som kan härledas till den studerade aktiviteten. Därför är det avgörande för 

den interna validiteten att utvärderingen lyckas isolera dessa effekter. I denna 

utvärdering fokuseras effekter av de extra utbildningsinsatser som fanns 

tillgängliga under år 2010 inom ramen för fondens satsning. 

Kopplingen till den aktuella frågeställningen kan alltså ses i ljuset av att 

delta i EGF-finansierade utbildningsinsatser under 2010 jämfört med att inte 

göra det, givet att personerna varslats. Studien förbiser generella 

jämviktseffekter som kan förväntas vid arbetsmarknadspolitiska åtgärder som 

exempelvis undanträngningseffekter eller dödviktsförluster. 

Vilka effekter kan då förväntas av projektet? Som nämndes i föregående 

avsnitt är det inte helt klart mot vilka mål som utvärderingen bör ske, eftersom 

det i EGF-ansökan inte framhålls några särskilda effektmål med projektet. 

Därför behövs utvärderingsmålen ses ur ett bredare perspektiv. Utifrån den 

                                                      

 
3 För en analys av hur det faktiska deltagande i respektive åtgärder fördelar sig se Alam m.fl. (2012). 
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dåvarande regeringens målsättning att arbetsmarknadspolitiska insatser ska 

bidra till en varaktigt högre sysselsättning och förbättra matchningen på 

arbetsmarknaden (Budgetproposition 2009/10:1) antas att effekter i form av 

positiva sysselsättningseffekter för berörda individer är att förvänta. 

Analysen av återgången till arbete fokuserar främst på två effekter: 

åtgärdseffekt och inlåsningseffekt. Åtgärdseffekten är i denna uppsats den 

effekt på tid i arbetslöshet som är en följd av att ha tagit del av 

utbildningsinsatserna. Inlåsningseffekt, å andra sidan, är en effekt som ger 

initialt långsammare återgång till arbete. Denna effekt kan bero på att den 

arbetslöse individens sökaktivitet minskar när denne är upptagen, inlåst, i ett 

program (Fredriksson och Johansson, 2008). 

Analysen av återgången till arbete fokuserar främst på två effekter: 

åtgärdseffekt och inlåsningseffekt. Åtgärdseffekten är den effekt på tid i 

arbetslöshet som är en följd av att ha tagit del av utbildningsinsatserna. 

Inlåsningseffekt å andra sidan är en effekt som ger initialt långsammare 

återgång till arbete. Denna effekt kan bero på att den arbetslöse individens 

sökaktivitet minskar när denne är upptagen av ett program (Fredriksson och 

Johansson, 2008). 

Eftersom denna utvärdering sker ex-post är det inte möjligt att utgå ifrån en 

experimentell ansats i utvärderingen. För att utvärderingsfrågorna ska vara 

möjliga att besvara i aktuell kontext krävs en noggrann konstruktion av 

kontrollgruppen. En genomgång av ramverk för identifikationsproblemet sker 

i kapitel 4. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

För att beskriva problembilden utifrån nationalekonomisk teori kan man 

vända sig till sök- och matchningsteori4. Utgångspunkten i sök- och 

matchningsteori är att utbyte i arbetsmarknaden tar tid och resurser i anspråk 

. Detta eftersom det uppstår friktioner på grund av exempelvis 

informationsbrist och heterogenitet i arbetares utbildningar. Friktionerna kan 

ta sig uttryck som en skillnad mellan utbud och efterfrågan av en viss typ av 

kompetens i arbetsmarknaden. (Pissarides, 1990) 

                                                      

 
4 Denna typ av matchning är inte att förväxla med matchning i statistiska sammanhang som beskrivs i 

senare kapitel. 
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Enkelt beskrivet kan matchningsfunktioner definieras som 𝑚 = 𝑥(𝑢, 𝑣) där 

antalet matchningar är en funktion av flödet av vakanser v och arbetslösa u 

vid en given tidpunkt. Jobb skapas när en matchning sker mellan en vakans 

och en arbetslös, vilket sker i en takt av 𝑞(𝜃) = 𝑚, där 𝜃 =
𝑣

𝑢
, vilket brukar 

beskrivas som tätheten i arbetsmarknaden. Arbetslösa personer får jobb i en 

takt av 𝑞(𝜃)𝑞. Låt 𝜆 notera takten i vilken flödet in till arbetslöshet från 

jobbspecifika chocker sker. Denna typ av chock kan exempelvis utgöras av ett 

strukturellt skifte eller en produktionsminskning, vilken är oberoende av 

jobbskapande. När dessa flöde likställs kan andelen arbetslösa beskrivas som 

𝑢 =
𝜆

𝜆+𝜃𝑞(𝜃)
, vilken brukar kallas beveridge curve när den plottas i 

dimensionen u och v. Om 𝜆, d.v.s. flödestakten av arbetslösa, ökar kommer en 

högre arbetslöshet att nås och tätheten i marknaden minskar. Eftersom att 

antalet matchningar vid en given tidpunkt är en funktion av tätheten i 

marknaden kommer en minskning av tätheten leda till färre matchningar och 

mer friktioner. (Pissarides, 1990) 

Kopplingen i uppsatsens kontext blir att omskolningsåtgärder sätts in för att 

en exogent given strukturförändring i ekonomin förändrar efterfrågan på vissa 

typer av kunskaper, vilket ökar friktionerna. Den teoretiska motivationen 

utifrån sök- och matchningsteori utgår ifrån att arbetare inom Volvo Cars som 

exempelvis har varit fordonsmontörer eller har någon annan typ av kunskap 

som är specifikt för den industrin vilket skulle vara obsolet i efterdyningarna 

av den befarade strukturomvandlingen. En statlig intervention som syftar till 

förbättringar eller förändringar i de drabbade individernas humankapital 

skulle ur detta perspektiv motiveras med bättre matchningsmöjligheter på 

arbetsmarknaden eftersom det minskar sökfriktionerna i matchningen. 
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3 Varsel och dess konsekvenser – en 

litteraturgenomgång 

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en överblick av det aktuella 

forskningsläget kring varslade personer och dess fortsatta möjligheter i 

arbetslivet samt åtgärder till varslade personer. Litteraturgenomgången är 

uppdelad på två avsnitt där det aktuella forskningsläget gällande varslades 

egenskaper och sysselsättningsutfall presenteras. Genomgången bistår 

dessutom med vägledning för uppsatsens undersökning i att finna relevanta 

kovariater för att modellera selektion in i EGF-utbildningarna. 

 

Sett till de senaste 30 åren i Sverige har varsel berört i genomsnitt knappt 

1,5 % av alla sysselsatta individer årligen, förutom i början på 90-talet då den 

ekonomiska krisen påtagligt påverkade arbetsmarknaden och antalet varslade 

uppgick till 4.5 % (Jans, 2009). Varselstatistik kan användas som en indikator 

på konjunkturläget, där ökade varsel kan signalera hur arbetslösheten kan 

komma att utvecklas framöver.  

Tabell 3.1 visar varselstatistik för Sverige. Av diagram 3.1 framgår det att 

hösten 2008 då den globala finanskrisen slog, ökade antalet varslade personer 

kraftigt. Likaså syns effekterna av 90-talskrisen tydligt.  

 

Diagram 3.1 Antal Varslade per månad i Sverige 

 

Källa: Arbetsförmedlingen, 2014-04-15 

0

5000

10000

15000

20000

25000

ja
n

-9
2

ja
n

-9
3

ja
n

-9
4

ja
n

-9
5

ja
n

-9
6

ja
n

-9
7

ja
n

-9
8

ja
n

-9
9

ja
n

-0
0

ja
n

-0
1

ja
n

-0
2

ja
n

-0
3

ja
n

-0
4

ja
n

-0
5

ja
n

-0
6

ja
n

-0
7

ja
n

-0
8

ja
n

-0
9

ja
n

-1
0

ja
n

-1
1

ja
n

-1
2

ja
n

-1
3

A
n

ta
l v

ar
sl

ad
e



 

 

 

  16 (55) 

 

 

Varslade personer utgör vanligtvis en liten del av arbetskraften och tenderar 

att uppvisa ett kontracykliskt mönster, i perioder av lågkonjunktur tenderar 

andelen varslade att öka. Men det förekommer även säsongsvariationer och 

skillnader mellan olika regioner. 

Eftersom det i Sverige endast finns information om de varsel som sker och 

inte vilka som slutligen blir uppsagda på marknaden har den övriga tidigare 

empiriska litteraturen på området mestadels studerat enstaka 

företagsnedläggningar. Ett exempel är Ohlsson (1988) som undersöker 

effekter av extra arbetsmarknadspolitiska insatser vid LKAB:s 

personalminskningar vid malmfälten i början på 1980-talet, där inga statistiskt 

signifikanta effekter gick att finna. Men eftersom fallstudier som denna ofta 

utgår ifrån information om bara en särskild arbetsgivare uppstår det 

svårigheter att generalisera slutsatserna. 

Senare studier har istället kunna utnyttja bredare registerdata som fångar 

upp varsel och uppsägningar från flera arbetsgivare. Bland annat finner 

Eliason och Storrie (2006) att uppsagda individer har försämrad 

inkomstutveckling och position på arbetsmarknaden på lång sikt. 

Eftersom att utvärdering av EGF-insatserna rör sig om en helt ny typ av 

insats, finns det utöver Alam m.fl. (2012)  begränsad relevant litteratur inom 

Sverige att studera. Då kan man vända sig till internationella studier på 

området, förbehållet att generalisera resultaten till svensk kontext får göras 

med försiktighet (Forslund och Vikström, 2011). Det är även viktigt att ha i 

åtanke att institutionella ramverk såväl som förutsättningar på 

arbetsmarknaden varierar över länder och tid.  

3.1 Vad karaktäriserar individerna som blir uppsagda? 

Som nämndes i inledningskapitlet visar forskning kring varsel att inte alla 

varsel verkställs. Mellan varselperioden och aktualiseringen av uppsägningen 

kan mycket förändras. Jans (2002) slutsats är att mellan 25-40 % av alla varsel 

i Sverige aldrig realiseras och att det till större del är männens jobb som räddas 

när antalet uppsagda är mindre än i de initiala varslen. Författaren finner också 

att yngre och äldre mer sannolikt blir varslade om uppsägning, men att högre 

utbildning skyddar mot att bli varslad och bidrar till att snabbare återgå i arbete 

i händelse av arbetslöshet.  
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Den internationella litteraturen på området pekar i samma riktning när det 

gäller de varslades konsekvenser trots att det finns betydande institutionella 

skillnader länder emellan (se exempelvis Kuhn m.fl. 2002; OECD, 2013). 

Exempelvis Fallick (1996) visar att de varslade och arbetskraften som 

helhet är lika i många avseende när man kontrollerar för industri- och 

arbetsspecifika variabler. Enligt Ruhm (1991) har personer över 55 år svårare 

att finna nytt jobb om de blir uppsagda. Författaren visar även på att yngre 

personer kommer att ha svårt att hitta nytt arbete om de sägs upp då de tenderar 

att ha begränsad arbetslivserfarenhet. 

Enligt OECD (2013) löper personer mellan 55 och 64 år mindre risk att 

drabbas av uppsägning än arbetstagare i medelåldern i Sverige, medan 

resultaten är det omvända för flertalet andra länder. Det är emellertid svårt att 

dra någon slutsats om detta beror på institutionella skillnader länder emellan 

eller på skillnader i tillgänglig data eller metod. 

Många av dem som blir arbetslösa till följd av varsel förblir enligt  

arbetslösa länge (Jans, 2002). Författaren hävdar att detta främst beror på 

individuella karaktäristika såsom utomnordiskt påbrå eller lägre 

utbildningsnivå. Det finns också stora skillnader i vilka som blir 

långtidsarbetslösa till följd av uppsägning. Män hittar ofta snabbare nytt arbete 

än kvinnor, vilka istället oftare drar sig ur arbetskraften. Även äldre uppsagda 

arbetare har svårt att hitta nytt arbete, men även de yngsta som kan ha haft 

instabil arbetshistorik har svårigheter Jans (2002). Att äldre och lågutbildade 

arbetstagare i större utsträckning än andra arbetstagare riskerar att drabbas av 

uppsägning bekräftas även i OECD (2013) 

Det finns också empiriska bevis för att personer som sägs upp till följd av 

en partiell företagsnedläggning har sämre förutsättningar än personer som 

sägs upp vid en total företagsnedläggning. Resonemanget härrör från en teori 

om asymmetrisk information som signalerar att den uppsagda vid en partiell 

företagsnedläggning har sämre egenskaper än de som sägs upp vid en total 

nedläggning. (Gibbons och Katz, 1991)   

Tidigare studier visar också att längre varselperiod ökar chansen att undvika 

arbetslöshet. Syftet med varselnotifikationen är att skapa bättre matchningar 

som en följd av att arbetssökare har längre tid på sig att finna nytt arbete. 

Fallick (1996) finner stöd för denna hypotes. Resultatet bekräftas även av 

Harkman (2008) som undersöker varsel i Sverige vid telekom-krisen på 2000-

talet. Författaren drar slutsatsen att längre uppsägningstider hjälper till att 
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minska risken för arbetslöshet när individen blir uppsagd och att de individer 

som får insatser under uppsägningstiden gynnas. Denna studie är särskilt 

intressant då den i likhet med den aktuella studien beaktar extra-insatta 

åtgärder. 

Även om åtgärderna inom EGF-projektet inte var riktade till en särskild 

grupp av varslade är det intressant att även diskutera det bedömningsverktyg 

som arbetsförmedlingen använder för att identifiera individer i riskzonen för 

långtidsarbetslöshet. Bennmarker m.fl. (2007) presenterar en statistisk modell 

vilken utgör ett stöd för arbetsförmedlare i att förutsäga vilka individer som 

vid inskrivning riskerar långtidsarbetslöshet, ett verktyg som brukar kallas 

profilering. Denna modell ger indikationer på att arbetsmarknadsvariabler, 

deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, tidigare arbetslöshet och 

individens egenskaper kan vara viktiga faktorer för att prediktera 

sannolikheten för långtidsarbetslöshet. Denna modell har bland andra använts 

för att identifiera kovariater för att modellera selektionen in i EGF-projektet. 

3.2 Hur påverkas sysselsättningen för uppsagda individer? 

Föregående avsnitt presenterade aktuell forskning om vilka individer som 

löper störst risk att bli varslade om uppsägning. En annan viktig aspekt är hur 

arbetsmöjligheterna påverkas för de individer som blir uppsagda till följd av 

varsel. 

Särskilt intressant är självfallet utvärderingen av Volvo Cars som 

undersöker samma varsel som den aktuella studien. Deras slutsats är att 

andelen som är arbetslösa är högre för gruppen som tog del av EGF-åtgärderna 

jämfört med övriga varslade i Volvo. Studien använder sig av en propensity 

score-matchning för de individer som var arbetslösa 2010-01-01 och jämfört 

sedan andelen arbetslösa mellan grupperna veckovis. Författarna finner inte 

heller att projektet har lett till andra mervärde som exempelvis 

anställningsvillkor eller inkomst.  Av deras kompletterande webb-enkät till 

gruppen framgår att EGF-gruppen i lägre utsträckning än kontrollgruppen 

bedömde sina chanser att nå sina sysselsättningsmål som goda, men att 

skillnaden mellan grupperna försvinner när frågan jämförs med de matchade 

urvalen (Alam m.fl., 2012). 

Studier från USA visar att det föreligger risk att uppsagda arbetare blir 

arbetslösa under lång tid. Farber (1993) finner att uppsagda upplever större 

sysslolöshet än övriga arbetskraften och att gapet är större under recessioner.  
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Den tid som en individ har varit anställd vid ett och samma företag kan 

också påverka den efterföljande arbetslöshetslängden. Ett års anställning vid 

ett företag ger mellan 2-5 % längre sysslolösa perioder i efterföljande perioder 

(se exempelvis Valletta 1991; Swaim och Podgursky, 1990). Längden på 

anställningen vid ett och samma företag har också samband med individens 

benägenhet att byta sektor för att finna nytt jobb (se exempelvis Fallick, 1993).  

En annan viktig aspekt är att typen av arbete som uppsagda individer 

återkommer till. Farber (1993) finner att det är mindre vanligt att uppsagda 

arbetare återgår till heltidsanställning än för övriga arbetslösa. Det finns även 

studier som visar på andra samband. Till exempel finner Addison och Portugal 

(1989) att lönenivå före uppsägning har positivt samband med den 

efterföljande arbetslöshetsperiodens längd. De regionala förutsättningarna är 

också viktiga. Bland annat finner Kruse (1988) att regioner med industrier vars 

importkvot minskar har svårigheter att justera för förändringar i 

sysselsättningen, vilket kommer att påverka arbetslösheten som följer av en 

uppsägning för en individ. Även andra negativa konsekvenser för uppsagda 

individer går att finna, till exempel försämrad hälsa (Jans, 2009). 

Sammantaget framgår det att det är vanligt att individer som sagts upp till 

följd av varsel får försämrade utsikter på arbetsmarknaden. Insatser som syftar 

till att hjälpa de individer som är drabbade av uppsägning att komma tillbaka 

i arbete kan ur det perspektivet vara välmotiverade. 
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4 Metod 

 

Detta kapitel syftar till att ge en genomgång av det metodologiska ramverk 

som tillämpas i uppsatsen. Först introduceras en genomgång av 

överlevnadsanalys i närvaron av slumpmässiga åtgärdsstarter. Sedan 

introduceras Coarsened Exact Matching (CEM)-modell för stratifierad 

matchning på arbetslöshetshistorik. Därefter fortsätter modell-utvecklingen 

med hur ytterligare balansering mellan projekt- och kontrollgrupper kan 

göras med en propensity score-matchning. Avslutningsvis redogörs för hur 

matchningsalgoritm väljs. 

 

4.1 Överlevnadsanalys 

4.1.1 Överlevnadsanalys 

Mot bakgrund av utvärderingsfrågorna är en av de intressanta 

frågeställningarna om deltagande i de EGF-finansierade utbildningar ger en 

snabbare återgång till arbete än för de som inte deltog. I denna uppsats 

kommer därför överlevnadsanalys användas för att beräkna återgången till 

arbete efter att individer har blivit uppsagda till följd av varsel. 

Överlevnadsanalys är ett samlingsnamn för statistiska analysverktyg som 

används för att analysera påverkan på tiden till en händelse – i detta fall tiden 

tills en person får jobb. Vad händelse avser beror på vilken typ av analys som 

görs. Överlevnadsanalys har sin grund i biologi- och medicinsk vetenskap, där 

till exempel tidpunkt för dödsfall är en händelse av intresse. Men metoden är 

även utbrett applicerad på arbetsmarknadsutvärdering och då är det oftast 

överlevnadstid i arbetslöshet alternativt hasarden till arbete som avses (se 

exempelvis Heckman m.fl. (1999) för en översiktsstudie). 

Överlevnadsfunktioner, betecknade 𝐹(𝑡) = Pr(𝑇 > 𝑡), ger sannolikheten 

mellan 0 och 1 att en person överlever längre än tid t, dvs. sannolikheten att 

tidsenhet T överstiger en specifik tid t.  Överlevnadsfunktioner karaktäriseras 

av att 𝐹(𝑡) = 1 om 𝑡 < 0, att 𝐹(∞) = lim
𝑡→∞

𝐹(𝑡) = 0 samt att F(t) är 

minskande för t.  

Hasardfunktioner å andra sidan anger den omedelbara risken för händelsens 

inträffande per tidsenhet, givet att individen har överlevt fram till tid t.  
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𝜒(𝑡) = lim
∆𝑡→0

Pr(𝑡 ≤ 𝑇 < 𝑡 + ∆𝑡|𝑇 ≥ 𝑡)

∆𝑡
 

Hasardhastigheten kan ta värden mellan 0 och ∞. Följaktligen kan 

hasardhastigheten inte anses vara en motsats till överlevnadssannolikheten vid 

en given tidpunkt, utan ska snarare ses som en risk för arbete vid en given 

tidpunkt, förutsatt överlevnad upp till denna tidpunkt. (Kleinbaum och Klein, 

2012) 

4.1.2  Dynamiska åtgärdsstarter och återgången till arbete 

Detta avsnitt följer Fredriksson och Johansson (2008), vilka använder ett 

tidsdynamiskt ramverk där en exakt kovariatmatchning sker på väntetid. I 

nästa steg används propensity score-matchning5 på ytterligare kovariater. 

Skillnaden mellan Fredriksson och Johansson (2008) och uppsatsens 

tillvägagångssätt är att istället för en exakt matchning ett-till-ett sker en 

stratifierad matchning baserad på arbetslöshetshistorik. Följaktligen kan en 

större mängd information utnyttjas, eftersom att fler kontrollgruppsindivider 

kan inkluderas. 

I utvärderingslitteraturen utgår man oftast ifrån ett statiskt ramverk, i vilket 

behandling kan ges efter en given tid i arbetslöshet. Ofta är det mer rimligt att 

utgå ifrån att det inte finns någon restriktion på efter hur lång tid i arbetslöshet 

som man kan ingå i program. Om det finns ett förhållande mellan denna 

väntetid och utfallet är det nödvändigt ur problemidentifikationssynpunkt att 

ta hänsyn till detta. Följaktligen tillämpas en estimator i diskret tid som tar 

hänsyn till att tid till åtgärdsstart är dynamiskt tilldelat. (Fredriksson och 

Johansson, 2008)6 

Anta inledningsvis att det inte förekommer individuell icke-observerad 

heterogenitet mellan projekt- och kontrollgrupper.7 Utgå ifrån en population 

av arbetslösa individer 𝑖 = 1, … , 𝑁 vilka är berättigade programdeltagande så 

länge de är arbetslösa och som antingen kan gå in i arbete eller åtgärd. Låt 𝑇0 

beteckna potentiell tid i arbetslöshet om individen inte deltar i projektet och S 

beteckna potentiell väntetid till programstart. Potentiella utfall utgörs av 

hypotetiska värden för en och samma individ, vilken bara den ena observeras. 

                                                      

 
5 Propensity score definieras som den beräknade sannolikheten för deltagande, och beskrivs i avsnitt 4.1.4 
6  Detta avsnitt följer Fredriksson och Johansson (2008) nära och använder samma noteringar. 
7 En propensity score matchning kommer också att användas för att eliminera heterogenitet mellan 

projekt- och kontrollgrupper. Tillämpningen introduceras i nästa avsnitt. 
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Litet s och t avser ett specifikt värde av väntetid S eller potentiell tid i 

arbetslöshet T. Väntetid definieras som tiden som löper mellan inskrivning i 

arbetsförmedlingen och åtgärdsstart.  

Deltagande i projektet kan definieras som 𝐷 = 𝟏(𝑇0 > 𝑆)  där 𝟏(. ) utgör 

en indikatorfunktion, där 𝟏(𝑇0 > 𝑆) = 1 om T0 > S. Med andra observeras 

 𝑇0 endast ifall 𝑇0 > 𝑆, dvs. att individen inte har funnit ett jobb före 

åtgärdsstart. Om individen inte påbörjar programstart efter väntetiden 

observeras 𝐷 = 0.  

Två potentiella utfall introduceras för alla individer som är kvar i 

arbetslöshet fram till s. 𝑊1(𝑠) betecknar potentiell tid i arbetslöshet efter s om 

behandlad vid s. 𝑊0(𝑠) betecknar potentiell arbetslöshet efter tid s om 

obehandlad vid s eller senare. Den övergripande kausala effekten på tid i 

arbetslöshet till följd av programdeltagande kan på individnivå beskrivas som 

∆1= 𝐸(𝑊1 − 𝑊0|𝐷 = 1), där 𝐸(𝑊0|𝐷 = 1) är den förväntade tiden i 

arbetslöshet som följer ett arbetsmarknadsprogram för en individ som deltog 

i en åtgärd ifall denne inte skulle ha deltagit. Det fundamentala 

utvärderingsproblemet består i att tid i arbetslöshet efter behandling om 

obehandlad, 𝑊0, inte observeras. Denna problematik kring kausala estimat 

vid icke-experimentella forskningsansatser diskuteras i exempelvis Rubin 

(1974). När väntetider dessutom beaktas saknas även tidpunkter för 

programstarter för individer som inte har tagit del av utbildningsinsatser. 

Effektberäkningar kommer emellertid att bli felaktiga utifrån dessa grunder 

eftersom 𝐷 = 𝟏(T0 > S) konsekvent genererar data där potentiell varaktighet 

som obehandlad är längre för de behandlade än de obehandlade. Givet ett 

statiskt ramverk kommer därför potentiell tid i arbetslöshet inte att vara 

oberoende av 𝐷. Givet att potentiell tid i arbetslöshet är oberoende av 𝐷 givet 

s: 𝑊0 ⊥ 𝐷(𝑠)8  kan 𝐸(𝑊0|𝐷 = 1) beräknas utifrån en matchning av individer 

som har tagit del av utbildningsinsatser med de som inte har tagit del av 

utbildningsinsatser för väntetid s. 

Anta att 𝑊𝑘(𝑠), = 0,1 mäts i diskret tid. Variabel k betecknar projektgrupp 

eller kontrollgrupp. Potentiell tid i arbetslöshet w om individen inte har 

genomgått en åtgärd kan då beskrivas som 𝑌1(𝑤, 𝑠) = 𝟏(𝑊1(𝑠) = 𝑤) för 

                                                      

 
8 Denna notation baseras på Dawid 1979. 
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individer i projektgruppen och 𝑌0(𝑤, 𝑠) = 𝟏(𝑊0(𝑠) = 𝑤) för individer i 

kontrollgruppen. s står för väntetiden. 

Antalet individer som är kvar i arbetslöshet och inte har censurerats9 efter 

w dagar, för behandlingsstatus k, definieras som 𝑅𝑘(𝑤, 𝑠) = ∑ 𝟏( 𝑊𝑘(𝑠) ≥

𝑤). 

Definiera också antalet individer som är kvar i arbetslöshet och inte har 

censurerats10 efter w dagar, för behandlingsstatus k, som 𝑅𝑘(𝑤, 𝑠) =

∑ 𝟏( 𝑊𝑘(𝑠) ≥ 𝑤). 

Hasardhastigheten för de individer som genomgått åtgärd för väntetid s kan 

beräknas utifrån populationsurvalet som genomgått åtgärd för väntetid s 

�̂�1(𝑤, 𝑠) =
∑ 𝑌𝑖

1(𝑤, 𝑠)𝑖∈𝐷(𝑠)=1

𝑅1(𝑤, 𝑠)
=

∑ 𝟏(𝑊𝑖
1(𝑠) = 𝑤)𝑖∈𝐷(𝑠)=1

∑ 𝟏(𝑊𝑖
1(𝑠) > 𝑤)𝑖∈𝐷(𝑠)=1

,

𝑤 = 1, … , 𝐿 − 𝑠 

där L betecknar kalendertid. Indikatorfunktionen 𝟏(𝑊𝑖
1(𝑠) = 𝑤) = 1 om 

𝑊 = 𝑤 på grund av arbete och 𝟏(𝑊𝑖
1(𝑠) > 𝑤) = 1 om den arbetslösa 

individen fortfarande är inskriven och inte censurerad upp till w.  

För att genomföra effektberäkningar av projektdeltagandets påverkan på tid 

i arbetslöshet definieras även en kontrafaktisk hasard. Denna identifierar den 

tid i arbetslöshet som projektgruppen hade haft om de istället inte hade deltagit 

i utbildningsinsatser, vilket möjliggörs av att 𝑊0 ⊥ 𝐷(𝑠). 

Matchningsberäkningen som tillämpas utgår emellertid ifrån att väntetid är en 

diskret variabel, vilket innebär att ovanstående villkor om oberoende istället 

kan skrivas på motsvarande vis {𝑌0(𝑤, 𝑠)𝑤=1
∞ }  ⊥ 𝐷(𝑠) ∀𝑠.  

Givet detta villkor är det möjligt att jämföra hasard till arbete mellan de 

som fick behandling för väntetid s med de som inte fick behandling för s. 

Kontrafaktisk hasard till arbete för de individer som ännu inte har fått 

behandling för väntetid s beräknas som  

�̂�0(𝑤, 𝑠) =
∑ 𝑌𝑖

0(𝑤, 𝑠)𝑖∈𝐷(𝑠)=0

𝑅0(𝑤, 𝑠)
=

∑ 𝟏(𝑊𝑖
0(𝑠) = 𝑤)𝑖∈𝐷(𝑠)=0

∑ 𝟏(𝑊𝑖
0(𝑠) > 𝑤)𝑖∈𝐷(𝑠)=0

 

För att summera informationen för projektdeltagare och kontrollgrupp 

definieras överlevnadsfunktioner. Överlevnadsfunktionen för respektive 

grupp givet s beräknas som  

                                                      

 
 
10 Censurering innebär att en individ försvinner ur analysen. En diskussion om censurering återfinns i 

kapitel 5 
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F̂
𝑘

(𝑤, 𝑠) =  ∏ [(1 − �̂�𝑘(𝑤, 𝑠))] , 𝑤 = 1, … , 𝐿 − 𝑠, 𝑘 = 0,1

𝑤

𝑢=1

 

Givet förutsättningen om oberoende kan skillnaden mellan 

överlevnadsfunktionerna för en given väntetid s beräknas som   

∆̂(𝑤, 𝑠) = F̂
1

(𝑤, 𝑠) − F̂
0

(𝑤, 𝑠) ,   = 1, … , 𝐿 − 𝑠 vilket utgör ett mått på 

programmets beräknade behandlingseffekt för väntetid s. (Fredriksson och 

Johansson, 2008) 

4.1.3 Stratifiering på väntetider 

Beräkningen som definieras ovan mäter skillnaden mellan 

överlevnadskurvor för en specifik väntetid s. För analysen av EGF-projektets 

behandlingseffekter som helhet är det dock mer intressant att beräkna 

behandlingseffekten för hela den behandlade populationen, det viss säga: 

∆̂(𝑤) = F̂
1

(𝑤) −  F̂
0

(𝑤), 𝑤 = 1, … , 𝐿 

Beräkningen som definieras ovan mäter skillnaden mellan 

överlevnadskurvor för en specifik väntetid s. För analysen av EGF-projektets 

behandlingseffekter som helhet är det dock mer intressant att beräkna 

behandlingseffekten för hela den behandlade populationen: 

∆̂(𝑤) = F̂
1

(𝑤) −  F̂
0

(𝑤), 𝑤 = 1, … , 𝐿 

Därför sker en aggregering över alla olika väntetider till programstart. 

Coarsened Exact Matching (framöver förkortat CEM) används för att 

balansera urvalen. Resten av stycket följer Blackwells m.fl. (2009) 

implementation av algoritmen. Skapa 𝑋1 ∗ … ∗ 𝑋𝑉 strata, där 𝑠 = 1, … , 𝑉 

specificerar det totala antalet diskret angivna variabler vilka exakt matchning 

sker på. Varje individ för grupp 𝑘 = 0, 1 placeras in i det V-dimensionella 

strata för vilket individen uppfyller det specifika variabelvärdet. Låt 

frekvenserna för respektive stratum och grupp noteras 𝑓ℓ1…ℓ𝑉

𝑘 . Genom att 

exkludera strata där 𝑓ℓ1…ℓ𝑉

𝑘 = 0 kan samma distribution av väntetider V skapas 

för grupp 𝑘 = 0,1. Antingen kan ett-till-ett matchning användas eller kan 

vikter tilldelas frekvenserna 𝑓ℓ1…ℓ𝑉

𝑘   för att balansera urvalen och således 

möjliggöra matchade beräkningar av �̂�0(𝑤) och F̂
0

(𝑤).  
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Genom en stratifiering på väntetider kan en exakt matchning med inducerad 

restriktion över common support enkelt göras för väntetidsvariabler. De 

urvalsvikter som erhålls används kan användas för vidare matchning. 11 

4.1.4 Ytterligare kovariater i propensity score-matchning 

I experiment där tilldelning av program sker slumpmässigt är det möjligt 

att direkt jämföra utfallen av behandling eftersom behandlingsgruppen och 

kontrollgruppen har liknande distributioner av egenskaper. Men eftersom det 

finns systematiska skillnader i projektgruppen som en följd av selektionen in 

i projektet krävs det att de matchade urvalet balanserar avseende observerade 

karaktärsdrag. I föregående avsnitt utelämnade detta av pedagogiska skäl. 

Att inte korrigera för denna selektion kommer leda till att felaktiga estimat 

skattas. Felet kan antingen leda till att man överskattar eller underskattar 

effekten av programdeltagande, beroende på om det sker en positiv eller 

negativ selektion in i programmet. Med hjälp av propensity score matchning 

kan dessa skillnader balanseras för att skapa projekt och kontrollgrupper som 

är direkt jämförbara (Rosenbaum och Rubin, 1983). Detta möjliggör en 

jämförelse mellan gruppen av varslade inom Volvo Cars som fick EGF-

finansierade utbildningsinsatser med övriga varslade inom företaget eller med 

övriga varslade i landet vid samma tidpunkt.  

Resterande del av avsnittet utgår ifrån Fredriksson och Johansson (2008) 

för att introducera propensity score-matchning givet väntetid. Låt 𝐱𝑠 beteckna 

observerade kovariater avseende individuella karaktäristika givet väntetid s 

och låt 𝑒(𝐱𝑠) = Pr(𝐷(𝑠) = 1|𝐱𝑠 ) beteckna sannolikheten för deltagande för 

väntetid s givet observerade kovariater 𝐱𝑠. Detta villkor kan beskrivas som 

conditional independence assumption (förkortat CIA) och baseras på Dawid 

(1979) definition. 

Om 𝑊0 ⊥ 𝐷(𝑠)|𝐱𝑠 och under förutsättning att 0 < 𝑒(𝐱𝑠) < 1 ∀𝐱𝑠 kan den 

kontrafaktiska överlevnadsfunktionen för den genomsnittliga behandlade 

individen, 𝐹
0

(𝑤, 𝑠), beräknas utifrån en matchning på individer som är 

obehandlade för väntetid s och som har samma värde på kovariater 𝐱𝑠. 

(Fredriksson och Johanssons, 2008) 

                                                      

 
11 Skillnaden gentemot Fredriksson och Johansson (2008) är att de utnyttjar en exakt ett-till-ett 

matchning, medan stratifierad exakt matchning med urvalsvikter används i denna uppsats. 
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Mängden kovariater som inkluderas i den empiriska modellen för att 

uppfylla CIA ger emellertid upphov till ett dimensionalitetsproblem. När 

matchningar utförs minskar snabbt antalet kvarstående observationer. Därför 

nyttjas möjligheten att istället använda propensity scores, som anger 

sannolikheten för deltagande.  

Utifrån  {𝑌0(𝑤, 𝑠)𝑤=1
∞ }  ⊥ 𝐷(𝑠)|𝐱𝑠, ∀𝑠 följer det enligt Rosenbaum och 

Rubin (1983)  att 𝐱𝑠 ⊥ 𝐷(𝑠)|𝑒(𝐱𝑠). När väntetider aggregeras håller det att 

𝜒0(𝑤) = E𝐱𝑠
{�̂�𝐱𝑠

0 |(𝑤, 𝑠|𝐷(𝑠) = 1)} = E𝐱𝑠
{�̂�𝐱𝑠

0 |(𝑤, 𝑠|𝐷(𝑠) = 0)}, det vill 

säga att hasarden till arbete för en given tid w är lika med förväntad hasard 

givet kovariater 𝐱𝑠 är densamma oavsett deltagande eller ej (Fredriksson och 

Johansson, 2008). 

4.1.5 Matchning– bias eller varians? 

När propensity scores är beräknade för varje individ är nästa steg att välja 

vilken typ av matchningsalgoritm som ska användas för ett balansera projekt- 

och kontrollgruppen. Valet av algoritm beror bland annat på tillgänglig data 

och innebär enligt Caliendo och Kopeinig (2005) en avvägning mellan hur 

mycket bias till följd av felmatchningar eller varians som introduceras av olika 

metoder. Med den enklaste matchningstekniken matchas 

projektgruppsindividerna med individ i kontrollgruppen som har mest 

närliggande propensity score-värde. Risken för bias minskar därmed eftersom 

matchningarna sker utifrån den individ som har allra mest likvärdig beräknad 

sannolikhet för programdeltagande. Nackdelen är att variansen ökar eftersom 

mycket information utelämnas. 

I aktuell undersökning tillämpas en så kallad kernel matchning. Med kernel 

matchning matchas varje individ i i projektgruppen med de individer j i 

kontrollgruppen som har propensity score p inom ett givet intervall h: 

|𝑝𝑖 − 𝑝𝑗| < ℎ. Individer i kontrollgruppen matchas med olika vikt givet av en 

så kallad epanechnikov kernel-funktion12. 

Fördelen med kernel-matchning i jämförelse med exempelvis ett-till-ett 

matchning, blir enligt Caliendo och Kopeinig (2005) att en större mängd 

information kan utnyttjas vilket gör att variansen minskar. Detta sker dock på 

bekostnad av att bias riskerar att uppstå eftersom matchade individer i projekt- 

                                                      

 
12 Det finns flertalet möjliga kernelfunktioner att välja mellan. Valet av kernelfunktion påverkar inte 

resultatet. 
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och kontrollgruppen kan ha propensity score-värde som skiljer sig åt. Risken 

för bias minskar genom att minska bandbredden i kernelfunktionen. Valet av 

bandbredd är i denna uppsats framtaget genom att tillämpa den s.k. Silvermans 

tumregel (Silverman 1986).  

Valet av algoritm är mer avgörande vid mindre urval, eftersom att 

propensity score-matchningar konvergerar mot exaktare matchning med 

större urval (Smith, 2000). 
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5 Data och deskriptiv statistik 

Detta avsnitt syftar till att ge en deskriptiv beskrivning av data samt projekt- 

och kontrollgrupper. Inledningsvis definieras projekt- och kontrollgrupperna. 

Sedan presenteras gruppen av varslade inom Volvo Cars och dess 

underleverantörer som drabbades av varsel. I avsnittet därefter redogörs för 

EGF- och kontrollgruppens variabler avseende återgångstid till arbetslöshet 

och historisk arbetslöshet. Slutligen presenteras beskrivande statistik av 

bakgrundsvariabler för projekt- och kontrollgrupp. 

5.1 Projekt- och kontrollgrupper 

5.1.1 Projektgruppen 

5 713 individer omfattades av varsel vid Volvo Cars under perioden 1 

december 2008 till 31 mars 2009 och var således föremål för EGF-projektet 

”Volvo Cars och dess underentreprenörer”. Av dessa individer tar totalt 1157 

personer del av utbildningsinsatser som finansieras inom ramen för EGF-

projektet. Som nämndes i kapitel 2 bestod åtgärderna utbildningsinsatser som 

syftade till omställning till ny yrkesbana, och var arbetsmarknadsutbildningar 

och kurser som till innehållet motsvarar Yrkesvux. Utbildningsinsatserna som 

räknas in i analysen är de som startade under 2010. 311 personer ingick endast 

i utbildningar som pågick under 2009 och tillhör därmed istället 

kontrollgruppen13. 

Hur fördelningen av deltagare ser ut över de olika åtgärdstyperna beskrivs 

i tabell 5.1. Tabellen visar hur stor andel av individerna som ingick i EGF-

utbildningar. Av tabellen framgår att lika många individer tog del av endast 

Arbetsförmedlingsutbildning eller endast Yrkesvux-utbildningar. Cirka 16 

procent tog del av utbildningsinsatser både inom Yrkesvux och 

Arbetsförmedlingen. 

Tabell 5.1 Fördelning av utbildningsinsatser  

Utbildningstyp Andel  

AF-utbildning  42 % 

                                                      

 
13 De åtgärder som påbörjades under 2009 finansierades retroaktivt när projektet hade startat 2010.  

Eftersom matchningsmodellen utgår ifrån 2010 är det inte möjligt att det året modellera selektionen för 
åtgärderna bakåt i tiden. Individerna visste inte heller att de i efterhand skulle komma att finansieras av 
EGF. Resultatet är inte beroende av om dessa individer inkluderas eller utesluts ur analysen. 
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Yrkesvux 42 % 

Yrkesvux och AF 16 % 

SUMMA: 100,0 % 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

5.1.2 Kontrollgruppen 

Kontrollgruppen består av samtliga individer som varslades under 

tidsperioden 1 december 2008 till 31 mars 2009, som inte tog del av EGF-

utbildningar. Denna grupp innehåller också de individer som varslades inom 

Volvo Cars och dess underleverantörer, förbehållet att de inte tog del av EGF-

finansierade åtgärder under 2010. Kontrollgruppen kunde dock ta del av andra 

Arbetsförmedlingsåtgärder under tiden, som exempelvis vägledning och 

coachning. Därmed jämförs EGF-gruppen med en kontrollgrupp av varslade 

som inte tog del av EGF-utbildningar, men som kunde ta del av andra 

arbetsförmedlingsåtgärder. Kontrollgruppen inkluderar däremot inte andra 

personer som är arbetslösa och inskrivna vid Arbetsförmedlingen av olika 

skäl.  

5.1.3 Urvalsrestriktioner för projekt- och kontrollgrupper 

Tabell 5.2 sammanfattar hur urvalen påverkas av de restriktioner som införs 

på data. Av tabellen framgår det att kontrollgruppen, som består av övriga 

individer som varslades vid Volvo Cars eller dess underleverantörer och 

samtliga övriga varslade i Sverige vid samma tidpunkt, totalt uppgår till 48 

110 personer. Av dessa försvinner 10 284 personer ur analysen då de aldrig 

skrev in sig som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Ytterligare 15 417 av 

kontrollgruppsindividerna var aldrig arbetslösa under 2010 då EGF-

utbildningarna var aktuella och utesluts ur analysen14. År 2010 utgör perioden 

då denna typ av utbildningsinsatser var möjliga att söka.15 Det betyder att 

många individer kan ha hunnit återgå i arbete innan utbildningsinsatserna var 

möjliga att söka. Flera individer går dessutom in i arbete under 2009 och 

återkommer i arbetslöshet under 2010. Urvalsrestriktionerna leder till att 833 

                                                      

 
14 Det finns även 13 individer i projektgruppen som utesluts med detta krav. Det är möjligt att dessa 

individer kunde ta del av åtgärden medan de var inskrivna som exempelvis ombytessökande, d.v.s. att 
de har en pågående anställning. Utfallsmåttet förutsätter emellertid att individen varit arbetslös under 
2010. 

15 Som nämnts är det en mindre del av åtgärderna som startar under 2011 års start. Ett antagande görs att 
valet om att ingå i dessa utbildningar togs under 2010 
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projektindivider och 22 409 kontrollgrupp kvarstår före matchningen 

genomförs. 

Tabell 5.2 – Urvalsrestriktioner 

Restriktion EGF-Grupp Kontrollgrupp 

Rådata – totalt antal individer 1 157 48 110 

Ingick endast i EGF-utbildningar år 2009 - 311  

Blev aldrig inskriven som arbetslös efter 

varslet 

 -10 284 

Var aldrig arbetslös under 2010 - 13 -15 417 

Antal återstående individer 833 22 409 

Källa: Arbetsförmedlingen 

 

 

5.2 Volvo Cars och dess underleverantörer - arbetslöshet 

och utbildning 

Detta avsnitt ger en detaljerad beskrivning av arbetslöshetsinträdet för 

individerna som varslades vid Volvo Cars och dess underleverantörer.  

För att räkna ut tid i arbetslöshet, väntetid och sammanlagd historisk 

arbetslöshet nyttjas data från Arbetsförmedlingen. Data från 

Arbetsförmedlingens register innehåller information om alla 

sökandekategorier som inskrivna vid Arbetsförmedlingen tillhör och vilka 

datum individer har skrivits in i dessa. En sökandekategori anger vilken typ 

av sökande individen är och om vederbörande ingår i ett 

arbetsmarknadsprogram. Hur definitioner av arbetslöshet och arbete görs 

finns beskrivet i Bilaga B. 

Figur 5.1 visar en fördelningen av inträde i arbetslöshet för de individer 

som tog varslades vid Volvo Cars och dess underleverantörer. Större delen av 

de uppsagda blir arbetslösa under första halvan av 2009. Den stora 

variationsvidden i när de varslade blir uppsagda beror sannolikt på regleringar 

kring uppsägningstid vid varsel. 
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Figur 5.1 – Fördelning av inträde i arbetslöshet för individer i Volvo Cars och dess 
underleverantörer 

 

Källa: Arbetsförmedlingen 

 

Figur 5.2 visar fördelningen av åtgärdsstarter för de individer som tog del 

av EGF-finansierade utbildningsinsatser under 2010. Av figuren framgår det 

att en majoritet av utbildningarna startade under första halvan 2010. Under 

sommarmånaderna 2010 är det få åtgärdsstarter och en dryg fjärdedel av 

åtgärdsstarterna är under hösten 2010. Ett fåtal av åtgärderna ligger de första 

månaderna i 2011. 
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Figur 5.2 – Fördelning av utbildningsstarter efter 2010-01-01  

 

Källa: Arbetsförmedlingen. Data avser deltagare i EGF-åtgärder som har påbörjats 

efter 2010-01-01. 

 

Av figur 5.1 och 5.2 illustreras tydligt att det är lång tid mellan att personerna 

blev arbetslösa och att åtgärderna startade.  

Utifrån varje individs inskrivningar i Arbetsförmedlingens register och 

kompletterande information avseende EGF-utbildningar kan följande mått 

skapas: väntetid till utbildningsstart, tid från 2010-01-01 till utbildningsstart 

och tid i arbetslöshet beräknas tidigast från 2010-01-01 vilket presenteras i 

tabell 5.3 för EGF-gruppen. Mediantiden för dagar från 2010-01-01 till 

åtgärdsstart och väntetid är på drygt 100 dagar.  

Mediantiden för EGF-åtgärderna är ett halvår, vilket betyder att det dröjer 

nästan 300 dagar innan utbildningarna är avslutade från projektstart. Denna 

tid avser när individen faktiskt avslutade programåtgärden, vilket inte 

nödvändigtvis behöver överensstämma med utbildningens längd eftersom att 

individer kan välja att avbryta åtgärden. Mediantiden i arbetslöshet efter 

avslutad åtgärd är drygt 200 dagar. 

Tabell 5.3  Dagar i åtgärder, väntetider samt efterföljande arbetslöshet 

Variabel Genomsnitt Median 

Dagar från 2010-01-01 till 

utbildningsstart. 

144,3 108 
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Tid i arbetslöshet från 2010-01-01 

före utbildningsstart 

113,4 101 

Tid i EGF-utbildning16 210,9 182 

Tid i arbetslöshet efter EGF-

utbildning 

411,5 207 

Källa: Arbetsförmedlingen. Data avser deltagare i EGF-utbildningar som har 

påbörjats efter 2010-01-01. 

 

Notera att denna information bara går att ta fram för individerna som tog 

del av utbildningsinsatserna. För de individer som inte tog del av EGF-

utbildningar finns det inga tider till utbildningsstart, tid i utbildning eller tid i 

arbetslöshet efter utbildning att räkna ut eftersom kontrollgruppen avser 

samtliga varslade som inte ingått i EGF-utbildningar. 

5.3 Projekt- och kontrollgrupp – beskrivande statistik 

5.3.1 Arbete och arbetslöshet i Arbetsförmedlingens register 

För att ta reda på när en individ blir arbetslös eller återgår i arbete används 

Arbetsförmedlingens register där ”sökandekategorikod” och 

”avaktualiseringsorsak” finns angivna. Definitionen av arbete som används i 

uppsatsen innebär att alla som har fått anställning utan stöd räknas som 

återgångna i arbete. Subventionerade anställningar inkluderas inte i denna 

definition, med undantag för nystartsjobb. Definitionen inkluderar de 

avaktualiseringskoder som innebär att individen skrivs ut från 

arbetsförmedlingens register till arbete men även de sökandekategorikoder 

som innebär att individen kvarstår som inskriven i arbetsförmedlingen men 

som har ett arbete. För en detaljerad specifikation hänvisas till Bilaga B.  

Med denna typ av studie finns det en problematik som berör censurering, 

det vill säga när en individ försvinner ur registren och tid i arbetslöshet inte 

går att beräkna. Det finns olika typer av censur.  Det som brukar benämnas 

som censurering från högersidan är när vi inte har någon information om 

återgången till arbete på grund av att studieperioden avslutas. Censur kan även 

ske mitt i den aktuella studieperioden, vilket sker när individer avaktualiseras 

                                                      

 
16 Ingen begränsning är gjord på hur länge utbildningen måste ha varat för att räknas. När olika 

specifikationer har testats har liknande resultat erhållits. Därför inkluderas samtliga åtgärder oavsett 
längd. 
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och försvinner ur registret. Avaktualiseringen kan ske av känd eller okänd 

anledning och leder till att det inte är möjligt att följa upp individen ifall den 

försvinner under undersökningsperioden. Utifrån arbetsförmedlingens 

register går det att identifiera ett antal olika skäl till att individer fastställs som 

censurerade. För det första kan de avaktualiseras av känd orsak, vilket innebär 

att de bara räknas in i analysen till den dag då de avaktualiseras. Individer kan 

också censureras av okänd orsak.  

Det finns ett antal förutsättningar om censurmekanismen som måste 

uppfyllas för att korrekta estimat av återgången till arbete ska kunna erhållas. 

Censuren måste vara slumpmässig, dvs. det får inte finnas någon systematisk 

information i hur censurering sker. Om det är skillnad på andelen censurerade 

individer i projekt- och kontrollgruppen finns det risk att censureringen inte 

sker slumpmässigt. Andelen individer avaktualiseras av känd eller okänd 

anledning uppgår till 10 % i projektgruppen och 16 % i kontrollgruppen. Den 

något lägre andelen i projektgruppen kan möjligtvis härledas till att 

arbetsförmedlarna hade en närmare kontakt med dessa individer. 

En tidigare uppföljning av individer som avaktualiseras av okänd anledning 

visar att cirka hälften av de som censureras av okänd anledning återgår till 

arbete (Gartell m. fl., 2012). I uppsatsens empiriska specifikation anges att 50 

% av de som avaktualiseras av okänd orsak slumpvist återgår till arbete17.  

Även personer som går till reguljär utbildning avaktualiseras. Anledningen 

till utbildning som utfall inte värderas på samma sätt som arbete är för att hålla 

resonemangen enkla och utfallsvariabeln okomplicerad. Det är endast 4 % av 

personerna i EGF-gruppen som går till reguljär utbildning och 3 % i 

kontrollgruppen, vilket gör att resultaten inte är känsliga för hur 

utfallsvariabeln specificeras i detta avseende. Resultaten är robusta till olika 

avvägningar i censurhanteringen vilket leder till slutsatsen att det inte 

föreligger någon systematik i censurmekanismen som kan ge allvarligare 

felaktigheter i resultatet. 

                                                      

 
17 Resultaten påverkas endast marginellt när slumpvisa jobb inte tilldelas individer som avaktualiseras av 

okänd orsak. 
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5.3.2 Återgång till arbete och arbetslöshetshistorik 

För analysen av skillnaden i återgång i arbete mellan de båda grupperna 

tillämpas en något annorlunda specifikation än vad som presenterades i avsnitt 

5.2, eftersom att de måtten inte går att konstruera för kontrollgruppen. 

I Tabell 5.4 nedan presenteras de variabler som berör antal dagar i 

arbetslöshet (utfallsmått), om individen har skrivit in sig som ombytessökande 

i samband med varslet samt den historiska arbetslösheten uttryckt som 

väntetid till projektstart (2010-01-01) och sammanräknad tid i arbetslöshet 

mellan 2006-2008. 

Tabell 5.4 – Beskrivande statistik – Arbetslöshetsvariabler 

Variabel Projektgrupp Kontrollgrupper 

 Volvo Volvo Övriga Volvo + 

övriga 

Antal dagar i 

arbetslöshet fr.o.m. 

2010 (genomsnitt) 

605,8 347,2 427,2 419,1 

Antal dagar 

inskriven i AF 2005-

2008 (genomsnitt) 

69,7 65,3 102,8 99,0 

Dagar i arbetslöshet 

under 2009 fram till 

2010 (genomsnitt) 

230,9 194,2 167,8 170,6 

Ombytessökande  14,4 % 13,7 % 5,96 % 6,74 % 

 

Utfallsmåttet i analysen, antal dagar i arbetslöshet från och med 2010, är i 

genomsnitt 606 dagar för projektgruppen och 419 dagar för kontrollgruppen. 

Denna skillnad kan inte tolkas som effekten av utbildningsinsatserna eftersom 

skillnaden kan bero på att projektgruppen skiljer sig systematiskt från 

kontrollgruppen. I genomsnitt har projektgruppen cirka 30 dagar färre i total 

inskrivningstid vid Arbetsförmedlingen under år 2005-2008. Antal dagar i 

arbetslöshet under 2009 fram till 2010 är i genomsnitt cirka 60 dagar lägre för 

kontrollgruppen än för projektgruppen. Detta mått utgör väntetiden till 

projektstart, det vill säga 2010-01-01, men räknar inte tiden till att specifika 

utbildningar inom projektet startar. 
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5.3.3 Individuella egenskaper 

I SCB:s LISA-databas finns mycket av den individuella information som är 

nödvändig för att matchningen ska kunna utföras: ålder, kön, bostadskommun, 

födelseland, medborgarskap, familjetyp, antal hemmavarande barn, 

utbildningsnivå, sysselsättningsstatus osv. Från SCB:s RAKS-register erhålls 

information om individens anknytning till arbetsmarknaden och en rad olika 

variabler för inkomst av olika slag. Arbetsförmedlingens register innehåller 

information som också inkluderas, exempelvis arbetshandikapp och 

utbildning- eller erfarenhet i sökt yrke. 

Tabell 5.7 presenterar beskrivande statistik separerat på projekt- och 

kontrollgrupp av de variabler som ingår i senare analyser. Kontrollgruppen 

presenteras dels separerad från Volvo Cars eller dess underleverantörer och 

övriga varslade men även som helhet, vilket är hur gruppen hanteras i 

analysen. 

Av statistiken framgår det att det är vanligare att EGF-gruppen tog del av 

AF-åtgärder under 2009, både i jämförelse med kontrollgruppen som helhet 

eller bara dem som var vid Volvo Cars och dess underleverantörer. Ungefär 

lika stor andel av projekt- och kontrollgruppen har angivit att de har erfarenhet 

i sökt yrke, men andelen som anger att de har utbildning i sökt yrke är högre i 

projektgruppen. En större andel individer i kontrollgruppen har angivit att de 

endast söker heltidstjänst. Det är en lägre andel i EGF-gruppen som under 

minst två av de senaste tre åren har varit ”ej etablerade” i arbetskraften enligt 

SCB:s definition. Fyra femtedelar av projektgruppen har maximalt 

gymnasieutbildning, medan en fjärdedel har maximalt gymnasieutbildning i 

kontrollgruppen. De varslade inom Volvo Cars och dess underleverantörer 

som inte tog del av utbildningsinsatser har bara något lägre andel med 

maximalt gymnasieutbildning jämfört med EGF-gruppen. Andelen som har 

utbildningsinriktning inom teknik- eller naturvetenskap är något högre i EGF-

gruppen. Det är också en något högre andel som har haft sjukinkomst under 

de senaste 3 åren. En större andel av de som ingick i EGF-gruppen var från en 

kommun i Västra Götalands län. Det finns ingen betydande skillnad i andelen 

kvinnor eller nordiska medborgare i någon av grupperna. Det är något 

vanligare att deltagarna i EGF-gruppen har barn i 0-10 års-åldern jämfört med 

övriga varslade. Avslutningsvis visar statistiken att det är en större andel som 

har yrkesinriktning tillverkning i EGF-gruppen och en lika stor andel som har 

en yrkesinriktning som kräver högre kompetens.  
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Tabell 5.5 – Beskrivande statistik – övriga matchningsvariabler 

 Projektgrupp Kontrollgrupp 

Variabel Volvo Volvo Övriga Volvo + 

övriga 

Arbetshandikapp 

{0,1} 

1,1 % 0,7 % 1,5 % 1.4 % 

AF-åtgärd under 

2009 {0,1} 

24,6 % 20,3 %  13,2 % 13,9 % 

Erfarenhet i sökt 

yrke {0,1} 

61,2 % 64,5 % 62,3 % 62,5 % 

Utbildning i sökt 

yrke {0,1} 

50,9 % 45,7 % 42,2 % 42,6 % 

Söker endast heltid 

{0,1} 

4,8 % 7,3 % 8,9 % 8,8 % 

Ej etablerad i 

arbetskraften 2006-

2008 {0,1} 

9,5 % 15,4 % 19,1 % 18,7 % 

Högst 

gymnasieutbildning 

{0,1} 

80,1 % 77,5 % 17,4 % 25,0 % 

Högst avslutad 

utbildning inom 

teknik/natur {0,1} 

48,1 % 44,9 % 42,6 % 42,8 % 

Sjukinkomst 2006-

2008 {0,1} 

38,4 % 36,7 % 30,8 % 31,4 % 

Kommun i Västra 

Götaland {0,1} 

76,4 % 70,7 % 20,2 % 25,3 % 

Ålder (genomsnitt)  

 

37,0 38,9 41,2 40,9 

Kvinnor {0,1} 27,8 % 33,3 % 27,7 % 30,6 % 

Nordisk medborgare 

{0,1} 

96,4 % 97,3 % 96,1% 96,2 % 

Har barn i 0-10 års 

ålder {0,1} 

31,4 % 31,5 % 24,8 % 25,5 % 

Förvärvsinkomst 

(genomsnitt) 

171,8 204,6 215,0 214,0 

Yrkesinriktning mot 

tillverkning {0,1} 

74,2 % 77,5 % 58,5 % 59,4 % 

Yrkesinriktning mot 

yrke som kräver 

högre kompetens 

{0,1} 

13,1 % 19,0 % 13,0 % 13,6 % 

Källa: SCB: LISA och RAKS. Arbetsförmedlingen: Insper och Hist_aktso. 
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Sammantaget är det svårt utifrån den beskrivande statistiken påvisa 

någon större skillnad mellan grupperna utifrån dessa variabler. En viss 

selektion kan ändå antydas. Exempelvis är det en större andel av EGF-

gruppen som hade maximalt gymnasieutbildning jämfört med 

kontrollgruppen och det är betydligt vanligare att personer i EGF-gruppen 

kommer från en kommun i Västra Götalands län, vilket är rimligt eftersom 

många av varslen skedde där. Dessutom framhåller Alam m.fl. (2012) att 

informationen om projektet på bättre vis gick ut till berörda varslade i denna 

region än i övriga landet. 

Det är en lägre andel som inte har varit etablerade på arbetsmarknaden 

under 2006-2008 i EGF-gruppen vilket kan indikera att det är vanligare att 

man har jobbat på samma arbetsplats ett längre tag. Samma mönster 

framträder i föregående avsnitt, där genomsnittet av antal dagar i historisk 

arbetslöshet är lägre för EGF-gruppen. Genomsnittsåldern är också något 

lägre i EGF-gruppen. 
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6 Resultat 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis resultaten från CEM och propensity 

score. Avsnittet avslutas med en diskussion om modellens giltighet. Därefter 

presenteras resultaten där överlevnadsanalys används för att analysera 

återgången till arbete.  

 

6.1 Vilka individer tog del av utbildningsinsatserna? 

6.1.1 Exakt matchning på arbetslöshetshistorik 

För att matcha exakt på arbetslöshetshistorik används följande variabler: 

antal dagar av sammanhängande arbetslöshet under 2009, sammanlagt antal 

arbetslöshetsdagar under föregående 5 år samt om individen skrev in sig som 

ombytessökande18 innan individen blev arbetslös till följd av varslet. De två 

förstnämnda variablerna är kontinuerliga och har delats in i 6 respektive 7 

intervall (se bilaga A för detaljer). Om individen skrevs in som 

ombytessökande eller ej är redan dikotomt specificerat  

Antal stratum som bildas då är 6 ∗ 7 ∗ 2 = 84. Detta innebär att ett större 

antal intervall ger en mer finfördelad indelning av observationer men att fler 

observationer faller bort då det inte finns möjliga matchningar i varje stratum. 

Frekvenserna i respektive stratum noteras 𝑓ℓ1…ℓ𝑉

𝑘   där 𝑘 = 0, 1 noterar kontroll 

och projektgrupp. Den globala obalansen, ℒ1, kan beräknas som ℒ1(𝑓𝑘) =

1

2
∑ [𝑓ℓ1…ℓ𝑉

1 − 𝑓ℓ1…ℓ𝑉

0 ],ℓ1…ℓ𝑉
 där ℒ1 = 0 indikerar perfekt balans och ℒ1 = 1 

indikerar perfekt obalans mellan projekt- och kontrollgrupper. Enligt 

Blackwell m.fl. (2009) är ℒ1 ett lämpligt verktyg för att mäta obalans i 

variabler före och efter exakt matchning i syfte att minska den globala 

obalansen så att  ℒ1(𝑓𝑘) < ℒ1(𝑓𝑚
𝑘), där 𝑓𝑚

𝑘 noterar de relativa frekvenserna 

efter matchning för projekt- och kontrollgrupp. 

Tabell 6.1 – CEM-matchning 

Antal strata: 7619  

Antal strata som kan matchas 45  

                                                      

 
18 Att skriva in sig som ombytessökande innebär att man är inskriven i Arbetsförmedlingen trots att man 

har arbete. 
19 8 Strata inkluderas inte ö.h.t eftersom de saknar individer både projekt- och kontrollgruppen. 
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 Kontrollgrupp EGF-grupp 

Observationer före matchning 22 399  833 

Observationer efter matchning 21 999 833 

Omatchade observationer 400  

   

Multivariabelt ℒ1 – avstånd 1,403-e14  

Tabellen presenteras i sin helhet i Tabell A.1 i bilaga A 

 

Som framgår av tabell 6.1 är ℒ1 nära 0 vilket tolkas som att en bra 

balansering av projekt- och kontrollgrupper har genomförts. Balanseringen på 

individuella variabler är också nära 0 (se bilaga A). Antal strata som har ≥ 1 

observationer uppgår till 76, varav 45 stratum har observationer i både projekt- 

och kontrollgruppen. Denna specifikation leder till att 400 observationer i 

kontrollgruppen lämnas omatchade och därmed inte inkluderas i följande 

analyser. Varje stratum tilldelas olika vikter beroende på hur många 

kontrollgruppsindivider som finns inom det.  

6.1.2 Beräkningen av propensity score 

När den exakta matchningen på arbetslöshetshistorik är gjord är nästa 

steg att beräkna sannolikheten för deltagande i EGF-programmet för 

kvarvarande matchningsvariabler. Anledningen till att matchningen delas 

upp på först en exakt matchning på de mest väsentliga variablerna och 

sedan en propensity-score matchning är att undvika 

dimensionalitetsproblemet.  

I den logistiska regressionen inkluderas de vikter för varje stratum som 

erhålls från CEM-matchningen. Därför exkluderas de observationer där inga 

exakta matchningar kunde genomföras, dvs. 400 individer. 

I tabell 6.2 presenteras resultaten från logit-regressionen. Av resultaten 

framgår det att utbildning i sökt yrke ökar sannolikheten för deltagande i EGF-

programmet, medan erfarenhet minskar sannolikheten för deltagande. Båda 

effekterna är signifikanta på 1 % -nivån. Att ha sannolikheten för EGF-

deltagande ökar om individen har utbildning i sökt yrke kan betyda att 

individen har för avsikt att jobba kvar inom samma bransch, men behöver 

fortbildning. Om individen har varit svagt etablerad enligt SCB:s definition 

under år 2006-2008 minskar sannolikheten för deltagande. Att vara utbildad 

inom teknik eller naturvetenskapliga ämnen påverkar sannolikheten för 
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deltagande positivt. Individens ålder påverkar sannolikheten för deltagande 

positivt upp till och med 40 års ålder för att sedan avta20. De individer som bor 

i en kommun Västra Götalands län har också högre sannolikhet att delta i 

programmet. Att ha maximalt gymnasieutbildning ökar sannolikheten för 

deltagande signifikant. De individer som tillhör ett yrke som kräver högre 

kompetens eller tillhör tillverkningsindustrin har också högre sannolikhet för 

deltagande jämfört med övriga yrkesinriktningar. 

 

Tabell 6.2 Logit-regression för deltagande i EGF-projekt. 

 Antal 

observationer: 

22 793 

Pseudo-R2: 0,28,8 

EGF-deltagande 

 

𝒅𝒚 𝒅𝒙⁄  Std-fel. 𝐏 > |𝐳| 

Arbetshandikapp {0,1} 0,0026 0,0040 0,527 

Utbildning i sökt yrke 

{0,1} 

0,0052 0,001 0,000 

Erfarenhet i sökt yrke 

{0,1} 

-0,0051 0,001 0,000 

Arbetsförmedlingsåtgärd 

under 2009 {0,1} 

0,001 0,001 0,347 

Söker endast heltid 

{0,1} 

-0,0015 0,0018 0,429 

Svagt etablerad 2006-

2008 {0,1} 

-0,006 0,0014 0,000 

Högst avklarade 

utbildningsinriktning: 

Teknik/natur {0,1} 

0,0079 0,0011 0,000 

Sjukinkomst 2006-2008 

{0,1} 

0,0012 0,0009 0,156 

Ålder 0,0027 0,0003 0,000 

Ålder^2 -0,00004 3,98e-

06 

0,000 

Kommun i Västra 

Götaland {0,1} 

0,017 0,0012 0,000 

Kvinna{0,1} 0,002 0,001 0,041 

Nordisk medborgare 

{0,1} 

-0,0132 0,002 0,494 

Barn 0-10 år {0,1} -0,0023 0,0009 0,011 

                                                      

 
20 För att få resultatet, ställ upp åldersvariablerna, likställ förstaderivatan med 0 och lös för X.  
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Högst avklarade 

utbildning: Gymnasium 

{0,1} 

0,0251 0,0016 0,000 

Förvärvsinkomst -0,00002 5,09e-

06 

0,000 

Yrkesinriktning före 

varsel: tillverkning 

{0,1}  

0,0043 0,0012 0,000 

Yrkesinriktning före 

varsel: yrke som kräver 

högre kompetens {0,1} 

0,0085 0,0017 0,000 

Signifikansnivå markeras kursivt på 10 % -nivån, fetstilt på 5 % -nivån och fetstilt 

och kursivt på 1 % -nivån 

  

Denna logit-modell används i nästa steg för att beräkna varje individs 

individuella sannolikhet för deltagande.  

6.1.3 Kernelbaserad matchning 

Som nämndes i metodkapitlet finns det flera olika matchningsalgoritmer. 

Den matchningsalgoritm som jag bedömer mest lämplig för aktuell data är en 

kernelmatchning, eftersom denna metod bidrar till att en större mängd 

information kan inkluderas (Caliendo och Kopeneig, 2005). Bandbredden 

bestäms 0,0019 utifrån Silvermans tumregel (Silverman, 1986)21 

I tabell 6.3 presenteras resultaten från matchningen. De flesta observationer 

befinner sig inom området för common support, d.v.s. det område där 

propensity score i projekt- och kontrollgruppen överlappar.  

Tabell 6.3 – Propensity score-matchning 

 Common Support  

 Utanför  Inom Totalt 

Kontrollgrupp 0 22 359 22 359 

EGF-grupp 14 818 832 

Totalt 14 23,177 23 191 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att effektberäkningar beräknade på ett 

matchningsförfarande inte tar hänsyn till att propensity score är estimerade. 

Det betyder att det finns en risk att standardfelet blir felaktigt eftersom att 

                                                      

 
21 Flera olika typer av matchningsalgoritmer har använts och resultaten blir i allt väsentligt lika. 

Bedömningen är därför att resultaten är robusta med avseende på val av matchningsalgoritm. 
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denna osäkerhet föreligger (Abadie och Imbens, 2009). Vid tidpunkten för 

uppsatsen finns det till min vetskap inte någon matchningsalgoritm som på ett 

lämpligt vis korrigerar för detta potentiella fel. 

6.1.4 Uppfyllelsen av CIA  

För att förutsättningen om Conditional Independence Assumption (CIA) 

ska vara uppfyllt krävs det inte kvarstår icke-observerad individuell 

heterogenitet som påverkar sannolikheten för deltagande och utfall. (Smith, 

2000). Eftersom att giltigheten av propensity score matchning är beroende av 

att alla faktorer som kan tänkas påverka deltagandet och utfallet av utbildning 

är inkluderade i selektionsmodellen är det viktigt att diskutera uppfyllelsen av 

detta villkor.  

 För att CIA ska vara uppfyllt krävs god kunskap om hur selektionen in i 

utbildningsinsatser fungerar och vilka faktorer som är styrande för deltagande 

och utfall. Information har inhämtats från ansvariga för projektet samt 

tjänstemän vid Arbetsförmedlingen. Av den informationen framgår det att det 

var individer som själva valde om de ville delta i utbildningsinsatserna och att 

det inte fanns någon grupp av de varslade som var särskilt prioriterade. Utöver 

det har en genomgång av den befintliga litteraturen på området 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering säkerställt att normalt inkluderade 

variabler för selektionsmodeller finns med. En variabel som kan vara svår att 

direkt inkludera som sannolikt påverkar både deltagandet och utfallet är 

motivation. Alam m.fl. (2012) framhöll att EGF-gruppen i lägre utsträckning 

hade bra motivation och positiv inställning till sina framtida möjligheter än 

övriga varslade vid Volvo Cars och dess underleverantörer. 

Ett sätt att hantera detta är att inkludera proxy-variabler som kan fånga upp 

annars icke-observerad heterogenitet. Enligt Liljeberg och Lundin (2010) är 

arbetslöshetshistorik en proxy-variabel som enligt författarna fångar denna 

typ av icke-observerad heterogenitet. För att hantera detta problem används i 

uppsatsen väntetid till projektstart och arbetslöshetshistorik i den stratifierade 

exakta matchningen. Även variabeln ”ombytessökande” är inkluderad i denna 

specifikation. Personer som undviker att skriva in sig som ombytessökande 

till följd av varsel kan göra det för att de har svårt att acceptera att de kan 

komma att bli uppsagda, men det kan också bero på att de bedömer att de har 

goda möjligheter att få nytt jobb. 
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I händelse av att propensity score-matchningen skulle sakna en eller flera 

variabler som är väsentlig för att förklara selektionen kan resultatet bli 

missvisande. Om EGF-deltagare i lägre grad bedöms som mer motiverade och 

om motivation kan förklara återgången i arbete kan resultaten vara felaktiga i 

negativ riktigt för denna grupp i den mån som matchningen inte har balanserat 

denna egenskap. Alam m.fl. (2012) bedömde att denna skillnad balanseras 

med hjälp av deras propensity score-matchning. Eftersom att den aktuella 

uppsatsen inkluderar en liknande variabeluppsättning är det troligt att denna 

variabel kan kontrolleras för. För vidare analys antas det att CIA har uppfyllts 

i tillfredställande grad. 

6.1.5 Gruppvis heterogenitet – är kontrollgruppen lämplig? 

Det är viktigt att ta i beaktande att CEM- och propensity score-matchning 

endast kan ta matcha individuella egenskaper som skiljer projekt- och 

kontrollgrupp åt. Om det finns gruppspecifika egenskaper som inte går att 

kontrollera för kan heterogenitet ändå kvarstå om detta inte kan fångas upp av 

inkluderade variabler.  Exempelvis kan man argumentera att de individer som 

har blivit varslade vid stora varsel är en speciell grupp i jämförelse med de 

som normalt blir arbetslösa. Men Om kontrollgruppen endast inkluderar 

individer som går att härleda till större varsel ändras inte resultaten nämnvärt.  

Den extra-ordinära situationen i fordonsindustrin borde innebära att det kan 

finnas bransch-specifika egenskaper i gruppen som varslades från Volvo Cars 

och dess underleverantörer, jämfört med övriga varslade i Sverige. Därför har 

resultaten också testats med endast låta individer från Volvo Cars och dess 

underleverantörer ingå i kontrollgruppen (samma specifikation som i Alam 

m.fl, 2012). Uppsatsens resultat är robusta även med denna specifikation med 

liknande resultat. Jämförs endast denna grupp bör eventuell okontrollerad 

heterogenitet avseende bransch elimineras, men det ändrar inte resultaten. 

Man kan också tvärtom hävda att det inte är lämpligt att i kontrollgruppen 

inkludera de individer som tog del av utbildningsinsatser, för att de är en grupp 

som är selekterad på egenskaper som inte går att observera, exempelvis att de 

anser sig stå närmare jobb. Att exkludera gruppen som tackade nej, men som 

hade möjlighet att ta del av utbildningarna (De som varslades vid Volvo Cars 

och dess underleverantörer) och att bara inkludera övriga varslade testas 

också. Av dessa resultat framgår att de båda gruppernas överlevnadskurvor 

konvergerar något tidigare, men att de inte passerar varandra. 
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Valet av avgränsning i kontrollgrupp innebär alltså en avvägning mellan 

olika selektionsbias som kan uppstå. Valet är emellertid inte avgörande för 

vilket resultat som ges av analysen, vilket ger stöd för att resultaten rimligen 

inte kan härledas till kraftiga selektionsfel. 
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6.2 Utfall - Återgång till arbete 

Urvalen är matchade enligt tillvägagångssättet i föregående avsnitt och 

därmed att betrakta som jämförbara. För att studera skillnader mellan 

grupperna används en Kaplan Meier-funktion. 22 

Diagram 6.1 Återgång till arbete (Kaplan Meier) 

 
 

I diagram 6.4 visar antal år i arbetslöshet på X-axeln och andel av gruppen 

som kvarstår i arbetslöshet på Y-axeln. Diagrammet visar tydligt hur EGF-

gruppen har en långsammare återgång till arbete än kontrollgruppen. Detta 

överensstämmer med resultaten som återfinns i Alam m.fl., (2012). Kurvorna 

passerar aldrig varandra vilket visar att effekten av att delta i utbildningarna i 

genomsnitt var signifikant negativ för hela uppföljningsperioden23. 

Inledningsvis har individerna i kontrollgruppen en förhållandevis snabb 

återgång i arbete, medan den långsammare återgången för deltagarna i 

projektgruppen sannolikt är ett resultat av inlåsningseffekter. Efterhand som 

utbildningarna avslutas så ökar återgångstakten något för EGF-gruppen för att 

sedan mattas av för båda grupperna samtidigt som avståndet mellan kurvorna 

minskar. Om det hade funnits en positiv effekt av utbildningsinsatserna på 

återgången i arbete hade man kunnat förvänta sig initialt långsammare 

                                                      

 
22 Ytterligare två specifikationer testas, en som följer Arbetsförmedlingens mer generösa definition av 

arbete och en där endast de individer som skrivs ut ur arbetsförmedlingen räknas som återgångna i 
arbete. Olika specifikationer förändrar inte den relativa skillnaden mellan kurvorna, endast nivån. 

23 I ett log-rank test av skillnaden mellan kurvorna är skillnaden signifikant till 99.99 %. 
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återgång i arbete p.g.a. inlåsningseffekter, men att andelen arbetslösa i EGF-

gruppen på sikt hade varit lägre än kontrollgruppens. 

Andelen som kvarstår i arbetslöshet efter ett års arbetslöshet är 65 % för 

EGF-gruppen och 38 % för Kontrollgruppen. Efter två år kvarstår 38 % i 

arbetslöshet i EGF-gruppen och 27 % för kontrollgruppen. Efter tre år har 

skillnaden minskat ytterligare: 27 % av kontrollgruppen återstår i arbetslöshet 

i EGF-gruppen, jämfört med 23 % för kontrollgruppen. Fyra år in i 

uppföljningsperioden kvarstår 21 % av EGF-gruppen jämfört med 20 % av 

kontrollgruppen. 

Som tidigare har nämnts är det negativa resultatet för hela 

uppföljningsperioden är robusta mot flertalet olika specifikationer av 

selektionsmodellen, definition av utfall, begränsningar av utbildningstid och 

kontrollgrupper. Det föreligger därför liten tveksamhet till resultatens 

rimlighet. 
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7 Avslutande diskussion 
 

I denna uppsats har effekten av de extra-insatta utbildningsinsatser som 

sattes in till de personer som varslades om uppsägning vid Volvo Cars under 

2008/2009 utvärderats. Varslade personer är en grupp som enligt tidigare 

studier riskerar långvariga försämringar i arbetsmarknadsmöjligheter. 

Insatserna som sattes in innebar utbildningsinsatser som syftade omställning 

av yrkesinriktning. Detta innebar bland annat att de varslade vid Volvo Cars 

och dess underleverantörer kunde ta del av Yrkesvux kursutbud med 

bibehållet aktivitetsstöd. För att mäta utfallet i termer av återgång till arbete 

matchas individer i gruppen som tog del av utbildningsinsatser exakt på 

arbetslöshetshistorik med en Coarsened Exact Matchning (CEM) och i nästa 

steg på propensity score för övriga variabler avseende individuell 

karaktäristika med en kontrollgrupp bestående av samtliga varslade i Sverige 

under samma period. 

Resultaten visar att de personer som tog del av utbildningsinsatser har 

signifikant långsammare återgång till arbete jämfört med kontrollgruppen. 

Resultaten stämmer väl överens med de resultat som redovisades i Alam m.fl. 

(2012). I den studien användes en ett kortare perspektiv och med en något 

annorlunda metod.  

Det finns ett antal tänkbara skäl till att utbildningarnas effekt på återgången 

till arbete är negativ. För det första tog det lång tid innan utbildningsinsatserna 

i projektet kom igång. Varslen lades under perioden december 2008 till och 

med mars 2009. Större delen av de som varslades blev arbetslösa under första 

halvan av 2009. Utbildningarna startade under 2010, och vid mitten på april 

hade hälften av alla utbildningar kommit igång. Sista utbildningsstarten var 

under början på 2011. I genomsnitt varade utbildningarna i 210 dagar. Det 

ledde till att den ackumulerade tiden i arbetslöshet hann bli lång innan 

utbildningen var färdig. En tolkning är att den inlåsningseffekten som 

utbildningen ger leder till att arbetslösheten biter sig fast och att eventuella 

positiva effekter från utbildning inte blir så stora i jämförelse.  

För det andra infördes utbildningsinsatserna mot bakgrund av den 

förmodade strukturförändring som Sveriges fordonsindustri stod inför. Till 

följd av att branschen återhämtade sig och att finanskrisen inte blev så 

långvarig som förväntades kan omställningsinsatserna hunnit bli redundanta 



 

 

 

  49 (55) 

 

när de var genomförda och deltagarna kvarstod endast med den negativa 

effekten av att ha varit inlåst i utbildningsinsatserna.  

Det är emellertid svårt att uttala sig om vilket förhållningsätt som bör iakttas 

vid stora varsel av detta slag, eftersom att lösningen på de båda tänkbara 

problem som framhålls utgör varandras motsatser: att snabbt komma igång 

med insatser förebygger visserligen långa väntetider men kan istället leda till 

en felaktig bedömning av om krisen är av strukturell- eller konjunkturell art.  

Om nu effekterna är av mer långsiktig karaktär är det nödvändigt med 

längre uppföljningstider. Ytterligare studier av långsiktiga programeffekter av 

extraordinära insatser vid stora varsel kan därför ge värdefull kunskap och 

förståelse för hur insatserna bör riktas för att nå en ändamålsenlig effekt på de 

drabbade individernas återgång till arbete.  
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Bilaga A – CEM-matchning 

Tabell A.1 – CEM-matchning 

Antal strata: 67 (fotnot)  

Antal strata som kan matchas 34  

   

 Kontrollgrupp EGF-grupp 

Observationer före matchning 20 569  484 

Observationer efter matchning 19 428  484 

Omatchade observationer 1 141   

   

Multivariabelt ℒ1 – avstånd 2,393-e14  

   

 ℒ1 Genomsnitt 

Ombytessökande 1,3e-14 1,1 e-16 

Sammanlagt antal 

inskrivningsdagar 2005-2008 

  

0 2,6 e-14 5,0 e-14 

0-30 1,4 e-15 -6,9 e-17 

30-60  4,5 e-15 -5,2 e-17 

60-90 2,1 e-15 -6,2 e-17 

90-180 8,2 e-15 -2,8 e-17 

180-360 7,5 e-15 -4,2 e-17 

>360 4,0 e-15 -1,1 e-15 

Väntetid till projektstart 

 (2010-01-01) 

  

0 5,0 e-15 9,6 e-15 

0-30 2,8 e-15 -8,0 e-16 

30-60 1,7 e-15 1,7 e-16 

60-90 1,7 e-15 2,0 e-16 

90-180 9,6 e-15 -6,0 e-15 

180-360 3,4 e-14 -7,3 e-15 

Tabellen presenteras i förkortad version i avsnitt 6.1 
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Bilaga B – Arbetsförmedlingsdata 

Data från Arbetsförmedlingen levereras som fall-data. Varje individ i 

datasetet får en rad för varje sökandekategori denne ingår i. För varje rad ingår 

information om när individen inträdde i denna sökandekategori, när den 

lämnade denna och när denna information lades in i arbetsförmedlingens 

system. Systemet innebär manuella justeringar uppläggningar av nya rader 

vilka kan ske i efterhand. Det finns därför ibland en viss osäkerhet i hur 

individers data ska tolkas. När det föreligger tvetydigheter har huvudregeln 

varit att utgå ifrån informationen i den senaste raden. Förfarandet innebär 

dessutom att det kan förekomma fel i uträkningen av antal dagar eftersom att 

arbetsförmedlaren ofta i efterhand får reda på att en individ har återgått i 

arbete. Dessa fel är inte möjliga att komma runt men kan inte antas leda till en 

systematik som skulle snedvrida resultaten.  

Tabell B.1 anger vilka sökandekategori- och avaktualiseringskoder som 

räknas som arbete och arbetslöshet. I uppsatsen definition av arbete ingår alla 

typer av osubventionerat arbete och nystartsjobb24.  

Tabell B.1 Arbetslöshet och arbete – AF:s inskrivningskoder 

Klassifikation Sökandekategorier Avaktualiseringskoder 

Individen har fått jobb  21, 22, 31, 33, 35, 36, 

37 och 41 

1, 2, 3, 4 och 625 

Individen är arbetslös 11, 12, 13, 14, 46, 52, 

54, 55, 57, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 69, 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 

76, 81, 82, 83, 84, 85 

och 89. 

- 

Individen censureras - 5, 6, 7 och 8 

 

 

 

                                                      

 
24 Se http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Definitioner-

och-forklaringar.html [2014-12-08] för lista över vad respektive kod innebär. 
25 Avaktualiseringskod 6 innebär att personen är avaktualiserad av oklara skäl.  Enligt Gartell m.fl., 

(2012) innebär det att i cirka 50 % av fallen att personen i fråga har gått till arbete. Personer som 
avaktualiseras med denna kod tilldelas slumpmässigt arbete i 50 % av fallen. 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Definitioner-och-forklaringar.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Definitioner-och-forklaringar.html

