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Vad kännetecknar en framgångsrik
arbetsförmedlare?

Vi studerar vilken betydelse arbetsförmedlare har för de arbetssökandes 
jobbchanser. Resultaten visar att det finns betydande skillnader i hur snabbt 
förmedlare får arbetssökande i jobb. När vi undersöker vilka egenskaper som 
kännetecknar framgångsrika förmedlare ser vi att kvinnor presterar bättre 
än män och att förmedlare presterar bättre efter två års erfarenhet. Arbets-
förmedlarens kognitiva förmåga och utbildning saknar dock betydelse för de 
arbetssökandes jobbchanser. Förmedlarnas arbetssätt tycks ha betydelse. Till 
exempel lyckas förmedlare som ofta träffar sina arbetssökande bättre än andra. 
Hur arbetssökande och arbetsförmedlare matchas spelar också roll. Arbetssö-
kande gynnas av att ha en förmedlare med liknande utbildning och arbetsmark-
nadshistorik. 

De flesta länder i världen lägger betydande resurser på arbetsmarknadspo
litik, både i form av ersättning till de arbetssökande och i form av insatser 
för att påskynda övergången till arbete. Såväl arbetslöshetsersättningens 
utformning som de arbetsmarknadspolitiska insatserna påverkar de arbets
sökandes jobbchanser och arbetsmarknadens funktionssätt. I dag finns en 
betydande kunskap om arbetsmarknadseffekterna av arbetsmarknadspoli
tiska insatser (Card m fl 2010, 2017). Däremot är kunskapen begränsad om 
betydelsen av de personer som verkställer arbetsmarknadspolitiken, dvs 
arbetsförmedlarna. 

Kunskapsluckan är olycklig då arbetsförmedlare potentiellt kan påverka 
de arbetssökandes jobbchanser på många olika sätt. Arbetsförmedlarna har 
i uppgift att stödja de arbetssökande i deras jobbsökande och matcha dem 
mot lediga jobb. Det gör de t ex genom att bedöma de arbetssökandes fär
digheter och vilka förutsättningar de har för att kunna få de lediga jobb som 
finns. De kan också ge de arbetssökande anvisningar och förslag om vilka 
jobb de ska söka, samt vid behov anvisa till olika arbetsmarknadspolitiska 
insatser. Kvaliteten i förmedlingsarbetet och förmågan att kunna anvisa till 
rätt insatser är därför av potentiellt stor betydelse för de arbetssökandes 
jobbchanser. 

En ändamålsenlig utformning av arbetsmarknadspolitiken förutsätter 
kunskap om effekterna av arbetsförmedlare och deras arbete. I den här arti
keln studerar vi därför arbetsförmedlare och effekterna av deras arbete ur 
flera olika perspektiv. För att göra det använder vi detaljerad information 
om alla arbetssökande och arbetsförmedlare under åren 2003–10. Under 
dessa år fördelade många kontor arbetssökande till förmedlare efter vilken 
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dag i månaden de arbetssökande var födda (1–31). Eftersom det är mer eller 
mindre slumpmässigt vilken dag i månaden en person är född medför en 
sådan datumfördelning att förmedlarna på ett lokalkontor i genomsnitt 
kommer ha arbetssökande med likadana förutsättningar, vilket gör att vi 
kan studera effekter av arbetsförmedlare på ett trovärdigt sätt. 

Vi finner att arbetsförmedlare påverkar hur fort de arbetssökande 
får arbete; vissa förmedlare lyckas betydligt bättre än andra. Kvinnliga 
arbetsförmedlare och erfarna arbetsförmedlare presterar bättre än andra 
förmedlare. Arbetsförmedlarens kognitiva förmåga och utbildning sak
nar dock betydelse för de arbetssökandes jobbchanser. Arbetsförmedlare 
med ett mer aktivt arbetssätt, som ofta träffar sina arbetssökande, lyckas 
bättre. Arbetssökande gynnas också av att ha en förmedlare med liknande 
utbildning och arbetsmarknadshistorik. En trolig förklaring är att lik
nande arbetsmarknadsbakgrund ger förmedlaren en djupare förståelse för 
de yrken och branscher som skulle kunna vara aktuella för den arbets
sökande.

1. Arbetsförmedlare i Sverige
För den period vi studerar i den här uppsatsen, 2003–10, blev de arbetssö
kande tilldelade en arbetsförmedlare när de registrerade sig på Arbetsför
medlingen. I många fall hade den tilldelade förmedlaren sedan huvudansva
ret för den arbetssökande under inskrivningsperioden. Arbetsförmedlaren 
hade en stor uppsättning verktyg att tillgå i syfte att matcha de arbetssö
kande mot lediga jobb. Förmedlarna bestämde hur ofta de skulle träffa de 
arbetssökande och vilka arbetsmarknadspolitiska insatser som kunde vara 
aktuella.1 Förmedlingsarbetet handlade också om att hjälpa och stödja de 
arbetssökande i jobbsökandet. Detta kunde förmedlaren göra bl a genom 
att utnyttja sin kunskap om jobbsökande och arbetsmarknaden och genom 
sina kontakter med olika arbetsgivare. Arbetsförmedlarna skulle även kon
trollera att den arbetssökande uppfyllde de villkor som gällde för att erhålla 
arbetslöshetsersättning. Det betyder att arbetsförmedlare potentiellt kun
de påverka de arbetssökandes jobbchanser på många olika sätt. 

Det finns en relativt stor uppsättning lagar, regler och handläggarstöd 
som arbetsförmedlarna ska följa i sitt arbete. Undersökningar har dock visat 
att förmedlarna i början av 2000talet upplevde att de hade ett betydande 
utrymme att själva bestämma vilken typ av stöd de arbetssökande skulle få 
under sin inskrivningsperiod (Lagerström 2011; Lundin 2004). Under den 
tid vi studerar i den här rapporten (2003–10) fanns enbart två formella krav 
för att kunna få jobb som arbetsförmedlare: minst en gymnasieutbildning 
och minst tre års arbetslivserfarenhet.

Genomsnittsåldern för förmedlarna vi studerar är ca 47 år, nästan två 
tredjedelar är kvinnor och knappt nio av tio är födda i Sverige. Nästan alla 

1  I Sverige finns inga regler för hur ofta en förmedlare ska träffa sina arbetssökande, utan det 
är upp till förmedlaren att avgöra.
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förmedlare har minst en gymnasieutbildning och nästan två tredjedelar har 
en eftergymnasial utbildning. De två vanligaste utbildningsinriktningarna 
är företagsekonomi och samhällsvetenskap. Många förmedlare har jobbat 
på Arbetsförmedlingen i mer än tio år. Drygt 40 procent av förmedlarna var 
arbetslösa när de anställdes som arbetsförmedlare.

Det finns fyra för oss relevanta svenska studier om arbetsförmedlare.2 

Arai m fl (2020) visar att arbetsförmedlarnas uppfattningar om arbetssö
kandes utseende påverkar vilka sökande som får ta del av olika arbetsmark
nadspolitiska program. Exempelvis har arbetssökande som uppfattas ha ett 
stereotypt svenskt utseende större chans att bli rekommenderade en arbets
marknadsutbildning av manliga arbetsförmedlare. Riksrevisionen (2020) 
visar att förmedlare som ser positivt på arbetssätt som fokuserar på sökak
tivitet förefaller uppnå bättre resultat än andra. Larsson (2019) visar att 
arbetsförmedlarna oftare tillskriver utrikes födda kvinnor egenskaper som 
svårjobbade eller omotiverade, medan män anses vara mer drivna. Resul
taten i Lagerström (2011) indikerar att förmedlarna är viktiga för arbets
sökandes jobbchanser. 

2. Hur studerar vi effekterna av arbetsförmedlare?
Att utvärdera om förmedlare spelar roll för de arbetssökandes jobbchanser 
är svårt. En viktig anledning är att i de allra flesta fall fördelas arbetssökande 
till förmedlare på ett systematiskt sätt, t ex genom att de svagaste arbetssö
kande tilldelas de ”bästa” förmedlarna. All typ av sådan systematisk fördel
ning gör att det blir svårt att avgöra om en förmedlare har ett bra resultat 
för att hen är duktig på sitt arbete, eller för att hen har arbetssökande som är 
lätta att jobba med. 

Vi hanterar detta problem genom att utnyttja att vissa lokala arbetsför
medlingskontor under tidsperioden vi studerar använde en datumregel för 
att fördela arbetssökande till förmedlare. Datumregeln innebär att olika 
förmedlare på ett kontor får ansvar för arbetssökande födda olika dagar i 
månaden (1–31). Då vilken dag i månaden en person är född är oberoende 
av individens egenskaper, kan detta betraktas som en slumpmässig fördel
ning. Det betyder att förmedlare på ett kontor som använder en datumregel 
i genomsnitt har arbetssökande med likadana förutsättningar och att even
tuella skillnader mellan förmedlarnas prestationer kan hänföras till skillna
der i förmedlarnas arbete.3

Figur 1 illustrerar hur de arbetssökandes födelsedatum (dag i måna
den) fördelar sig över förmedlarna inom olika kontor. För kontoret i figur 1 

2  För utländska studier se Lechner och Smith (2007), Staghöj m fl (2010) och Knaus m fl 
(2020) om hur förmedlare anvisar till arbetsmarknadspolitiska program, Behncke m fl 
(2010b), Huber m fl (2017) och Arni m fl (2020) om arbetsförmedlares attityder och arbetssätt 
och Behncke m fl (2010a) om matchningen mellan arbetssökande och förmedlare. Schiprowski 
(2020) undersöker effekten av ett uteblivet möte med en förmedlare. 
3  I den empiriska analysen använder vi en instrumentvariabelansats, bl a för att hantera att 
det finns vissa arbetssökande som av olika anledningar kan vara undantagna från datumregeln.
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Figur 1
Fördelning av 
arbetssökande till 
förmedlare

Kontor med datumregel                                      

Anm: Figurerna visa hur arbetssökande på två kontor fördelar sig till förmedlare efter vilken 
dag i månaden de är födda. 
Källa: Egna beräkningar baserat på data från Arbetsförmedlingens datalager.

Kontor utan datumregel
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(överst) med datumregel ser vi tydligt att Förmedlare 1 har ansvaret för de 
arbetssökande som är födda den 23:e till 31:a (eller sista dagen) varje månad, 
att Förmedlare 3 har ansvaret för dem födda 16:e till 22:a osv. För kontoret i 
figur 1 (nederst) utan datumregel ser vi inte någon sådan uppdelning, utan 
födelsedatumen är jämnt spridda mellan förmedlarna. 

3. Data
Vår population av arbetsförmedlare (6 812 förmedlare på 252 kontor) utgår 
från Arbetsförmedlingens personalregister 2003–10.4 Till denna popula
tion har vi hämtat information från register på Arbetsförmedlingen och 
Statistiska centralbyrån (SCB). Vi använder bl a LOUISE (med informa
tion om t ex kön, ålder, civilstånd, födelseland och utbildning), RAMS (sys
selsättningshistorik) och mönstringsdata (kognitiva och ickekognitiva för
mågor för de män som har mönstrat).5 

Från Arbetsförmedlingens datalager har vi uppgifter om samtliga 
inskrivningsperioder på Arbetsförmedlingen sedan 1992. Datalagret inne
håller bl a uppgifter om datum för inskrivning, vilket stöd en arbetssökande 
fått och vilket datum personen lämnar Arbetsförmedlingen. Vi kan därmed 
skapa mått på förmedlarens egen arbetslöshetshistorik och mått på om för
medlaren själv var arbetslös när hen anställdes på Arbetsförmedlingen. Då 
datalagret innehåller information om vilka arbetssökande förmedlarna har 
träffat kan vi också identifiera vilka åtgärder arbetsförmedlarna har vidtagit 
för sina arbetssökande (programinsatser, möten etc). Denna information 
använder vi för att karaktärisera förmedlarnas strategier för att få de arbets
sökande tillbaka i arbete (arbetssätt). Uppgifterna om de arbetssökande 
kan vi också använda för att mäta förmedlarnas resultat. Vi använder föl
jande utfallsmått: antal dagar i arbetslöshet och sannolikheten att lämna 
arbetslöshet inom 90 eller 180 dagar. Till sist, datalagret ger oss också infor
mation om vilken dag i månaden varje arbetssökande är född, vilket gör att 
vi kan utnyttja datumregeln. 

4. Hur viktiga är arbetsförmedlare för de arbets
sökandes jobbchanser?
För att studera vilka effekter arbetsförmedlare har på de arbetssökandes 
jobbchanser beräknar vi s k förmedlarfixa effekter. Metoden vi använder 
innebär att vi beräknar ett utfallsmått (hur det går för förmedlarnas arbets
sökande) för varje enskild förmedlare. Dessa utfallsmått illustreras i figur 
3 som visar andelen förmedlare inom varje utfallsnivå där värdet 0 mot

4  Vi begränsar oss till perioden 2003–10 då vi saknar information om förmedlare före 2003 
och då färre kontor efter 2010 använder sig av en datumregel.
5  I princip alla män födda mellan 1951 och 1981 mönstrade vid 18 års ålder. Måttet på kogniti
va färdigheter fångar logisk, verbal, spatial och teknisk förståelse och måttet på ickekognitiva 
färdigheter baseras på bedömningar av en psykolog. Se t ex Lindqvist och Vestman (2011) för 
en mer detaljerad beskrivning av mönstringstesterna.  
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svarar den genomsnittlige förmedlaren. Eftersom utfallet är tid i arbetslös
het (logaritmerad) innebär ett positivt värde en sämre förmedlare eftersom 
dess arbetssökande då är arbetslösa längre tid. Exempelvis innebär ett värde 
på –0,05 respektive 0,05 att förmedlarens arbetssökande kommer i arbete 
fem procent snabbare respektive långsammare än den genomsnittlige för
medlarens arbetssökande. Stapeln vid noll visar att ca 23 procent av förmed
larna presterar som en genomsnittlig förmedlare.

En övergripande slutsats från figur 2 är att förmedlarna har betydelse 
för de arbetssökandes jobbchanser. Vi ser t ex att vissa förmedlare får sina 
arbetssökande i jobb mer än tio procent fortare än den genomsnittlige för
medlaren (värde lägre än –0,1). Att förmedlarna är viktiga bekräftas också 
av resultaten i tabell 1 som visar hur utfallet förändras om man rör sig en 
standardavvikelse uppåt i fördelningen av de förmedlarfixa effekterna. Att 
t ex få en förmedlare som är en standardavvikelse bättre ökar sannolikheten 
att lämna arbetslöshet inom 180 dagar med 3,0 procentenheter (kolumn 
1) eller med 0,063 standardavvikelser (kolumn 2). Ett sätt att tolka stor
leken på denna effekt är att exemplifiera med ett förmedlingskontor med 
100 arbetsförmedlare. Om en arbetssökande på kontoret får den 20:e bästa 
förmedlaren i stället för den 80:e bästa förmedlaren, innebär våra resultat 
att den arbetssökandes chanser att lämna arbetslöshet inom 180 dagar ökar 
med 5,0 procentenheter. Tabell 1 visar liknande skillnader när vi använder 
jobb inom 90 dagar och tid i arbetslöshet som utfallsmått. Resultat som 
redovisas i Cederlöf m fl (2021) visar också att alla grupper arbetssökande 
gynnas av att ha en bra förmedlare, men att effekten tycks vara något större 
för personer som står längre från arbetsmarknaden.

Figur 2
Fördelningen av för
medlarfixaeffekter

Anm: Figuren visar fördelningen av förmedlarfixa effekter. Effekterna är beräknade på de 51 
kontor som använder datumregel. Utfallet är logaritmerad tid i arbetslöshet vilket betyder att 
negativa värden är bra förmedlare (deras arbetssökande kommer i jobb fortare). 
Källa: Regressionsresultat baserat på data från Arbetsförmedlingens datalager.
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5. Vilka egenskaper kännetecknar en framgångsrik
förmedlare?
I det här avsnittet undersöker vi vilka egenskaper som kännetecknar för
medlare som presterar bättre än andra. Vi presenterar resultat i två sektio
ner: demografi och utbildning samt erfarenheter och förmågor. 

Demografi och utbildning
I tabell 2 studerar vi hur förmedlarnas kön, ålder, födelseland (svenskfödd 
eller inte) och utbildning (nivå och inriktning) påverkar hur framgångsrika 
förmedlarna är att få sina arbetssökande i arbete. Inledningsvis ser vi att för
medlare som är kvinnor presterar bättre än de som är män. Arbetssökande 
som har en förmedlare som är kvinna är inskrivna hos Arbetsförmedlingen 
3,1 procent kortare tid (kolumn 3) och har 1,0 respektive 1,1 procentenhe
ters högre sannolikhet att lämna arbetslöshet inom 90 respektive 180 dagar 
(kolumn 1–2).6 Vi har i den här rapporten inte kunnat förklara varför kvin
nor presterar bättre än män. Det är en intressant fråga för framtida forsk
ning att studera. 

Övriga egenskaper i tabell 2 kan inte förklara förmedlares prestationer; 
exempelvis har förmedlare med och utan eftergymnasial utbildning lika bra 
utfall. Det är dock viktigt att komma ihåg att många av förmedlarna som vi 
studerar är födda på 1950–1960talet och vi kan inte utesluta att eftergym
nasial utbildning har större betydelse för yngre personer i dag. 

Erfarenheter och förmågor
Tidigare studier har visat att erfarenhet spelar roll för produktivitet och pre
station (Shaw och Lazear 2008; Haggag m fl 2017). I tabell 3 undersöker vi 
därför inledningsvis om erfarenhet i yrket ger bättre förmedlare. Resultaten 
visar att förmedlare presterar bättre efter två års erfarenhet i yrket. Notera 
att den utelämnade kategorin i tabellen är förmedlare med mindre än två 

6  Utfallet i kolumn 3 är logaritmerad tid i arbetslöshet, vilket innebär att koefficienten kan 
tolkas som en effekt i procent. 

Tabell 1
Fördelning av  
förmedlarfixa  

effekter, 2003–10

Nivå Standardavvikelse

Sannolikhet att lämna arbetslöshet inom

   90 dagar 0,026 0,052

   180 dagar 0,030 0,063

Tid i arbetslöshet 0,110 0,085

Anm: Estimaten visar hur utfallet förändras om man rör sig en standardavvikelse uppåt i för
delningen av de justerade förmedlarfixa effekterna. Effekterna är beräknade på de 51 kontor 
som använder datumregel. Tid i arbetslöshet mäts som log (inskrivningstid i dagar). 
Källa: Regressionsresultat baserat på data från Arbetsförmedlingens datalager.
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års erfarenhet. Våra resultat innebär därmed att en arbetssökande är 1,3–1,5 
procentenheter mer sannolik att lämna arbetslöshet inom 180 dagar om 
hen får en förmedlare med minst två års erfarenhet i yrket, jämfört med att 
få en nyanställd förmedlare (mindre än två års erfarenhet). Tabellen visar 
också att ytterligare erfarenhet utöver två års erfarenhet inte tycks spela 
någon roll.

Är egen arbetslöshet en bra eller dålig erfarenhet? Det kan vara en signal 
om att förmedlarna har egenskaper som gör dem mindre produktiva, men 
att ha varit arbetslös kan också ge värdefulla insikter och kunskaper om hur 
det är att vara arbetslös och söka jobb. Resultaten i tabell 3 visar att effekten 
av att anställas ur arbetslöshet är liten och inte statistiskt säkerställd, vilket 
indikerar att egen erfarenhet av arbetslöshet saknar betydelse för hur väl en 
förmedlare presterar.

Vi har tillgång till detaljerad information om samtliga anställningar för
medlarna har haft de senaste tio åren. Med hjälp av informationen har vi 
skapat ett mått på om förmedlaren har erfarenhet från den privata sektorn 
innan hen blev arbetsförmedlare, definierat som erfarenhet från någon av 
sektorerna tillverkningsindustri, bygg, handel eller hotell och restaurang. 
Många arbetssökande söker jobb inom dessa branscher och därför är det 
möjligt att förmedlare med erfarenhet från dessa branscher kan erbjuda 

Tabell 2
Demografi och 
utbildning – effekter 
av förmedlares egen
skaper på arbetssö
kandes jobbchanser

    Lämna arbetslöshet inom Tid i arbetslöshet 

    90 dagar    180 dagar

Demografi

Ålder –0,000
(0,000)

–0,000
(0,000)

0,000
(0,000)

Kvinna 0,010***
(0,003)

0,011***
(0,003)

–0,031***
(0,009)

Född i Sverige 0,006
(0,005)

0,006
(0,005)

–0,009
(0,015)

Utbildning, nivå

Gymnasium –0,002
(0,008)

0,006
(0,008)

0,003
(0,023)

Eftergymnasial –0,007
(0,008)

0,002
(0,008)

0,028
(0,023)

Utbildning, inriktning

Företagsekonomi 0,001
(0,003)

–0,000
(0,004)

0,001
(0,010)

Samhällsvetenskap 0,005
(0,005)

–0,000
(0,005)

–0,009
(0,014)

Anm: Andelen som lämnar arbetslöshet inom 90 och 180 dagar är 0,423 respektive 0,634. 
Tid i arbetslöshet är log(inskrivningstid) med medelvärde 4,769. Antalet observationer är 
2 217 863. Standardfelen i parentes är klustrade på förmedlarnivå. Signifikansnivåer: *= 10%, 
** = 5% och ***=1%.
Källa: Regressionsresultat baserat på data från Arbetsförmedlingens datalager.
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effektivt stöd i jobbsökandet. Tabell 3 visar dock att sådan erfarenhet före
faller sakna betydelse, åtminstone för den genomsnittlige jobbsökaren. Det 
är dock möjligt att den här typen av erfarenhet endast spelar roll för dem 
som söker jobb i den privata sektorn, en fråga vi återkommer till i avsnitt 8.

Avslutningsvis studerar vi om förmedlare (män) med bra kognitiva och 
ickekognitiva förmågor har bättre resultat än andra förmedlare. Tabell 3 
visar att det inte finns några tydliga samband mellan dessa förmågor och 
förmedlarnas prestationer.

6. Hur arbetar framgångsrika förmedlare?
Vi har detaljerad information om vilka program och insatser förmedlarna 
använder sig av i sitt arbete för att få de arbetssökande i jobb. Det använ
der vi för att undersöka hur framgångsrika förmedlare arbetar. Förmedlare 
gör givetvis många olika saker men vi har valt att studera skillnader mellan 
tre breda typer av strategier. Vi följer Arni m fl (2020) och definierar för

Tabell 3
Erfarenheter och för

mågor – effekter av 
förmedlares egenska

per på arbetssökandes 
jobbchanser

     Lämna arbetslöshet inom Tid i arbetslöshet

     90 dagar       180 dagar

A: Erfarenhet som förmedlare

2–4 år 0,009
(0,006)

0,015**
(0,006)

–0,028*
(0,017)

4–6 år 0,010
(0,007)

0,013**
(0,007)

–0,028
(0,019)

6–8 år 0,003
(0,007)

0,013*
(0,007)

-0,018
(0,019)

8–10 år 0,005
(0,007)

0,010
(0,007)

–0,021
(0,019)

10+ år 0,006
(0,005)

0,013**
(0,005)

–0,028*
(0,015)

B: Annan arbetslivserfarenhet

Anställd ur arbetslöshet 0,000
(0,003)

–0,002
(0,003)

0,007
(0,009)

Erfarenhet från privat sektor 0,001
(0,006)

–0,002
(0,006)

–0,014
(0,017)

C: Förmågor

Kognitiva –0,002
(0,005)

0,003
(0,005)

0,002
(0,014)

Icke-kognitiva 0,008
(0,005)

0,000
(0,005)

–0,010
(0,014)

Anm: Andelen som lämnar arbetslöshet inom 90 och 180 dagar är 0,423 respektive 0,634. Tid 
i arbetslöshet är log (inskrivningstid) med medelvärde 4,769. Antal observationer är 2 217 863 
(Panel A och B) och 254 165 (Panel C). Standardfelen i parentes är klustrade på förmedlarnivå. 
Signifikansnivåer: *= 10%, ** = 5% och ***=1%.
Källa: Regressionsresultat baserat på data från Arbetsförmedlingens datalager.
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medlare som stödjande (supportive) om de i stor utsträckning använder sig 
av insatser som syftar till att öka de arbetssökandes jobbchanser genom att 
förbättra deras humankapital eller underlätta jobbsökandet och restriktiva 
(restrictive) om de i stor utsträckning använder sig av insatser som (i alla fall 
delvis) syftar till att upprätthålla sökaktiviteten genom att testa arbetsvil
jan. Vidare har vi tillgång till information om alla kontakter förmedlarna 
har haft med sina arbetssökande. Denna information använder vi för att 
definiera förmedlare som aktiva i sitt yrkesutövande om de väljer att träffa 
sina arbetssökande ofta. För de resultat vi presenterar här har vi delat upp 
förmedlarna i två grupper för respektive arbetssätt, de som befinner sig över 
respektive under medianen.

Resultaten i tabell 4 visar att en stödjande förmedlare inte påverkar de 
arbetssökandes jobbchanser, däremot visar resultaten att en restriktiv för
medlare får arbetssökande något snabbare i jobb, i alla fall om man ser till 
sannolikheten att lämna arbetslöshet inom 90 dagar. Mest påtagligt är dock 
att aktiva förmedlare ökar de arbetssökandes jobbchanser: sannolikheten 
att lämna arbetslösheten inom 90 och 180 dagar ökar med 2,6 respektive 4,2 
procentenheter och tiden i arbetslöshet minskar med 7,6 procent. 

7. Spelar det någon roll hur arbetssökande matchas
till förmedlare?
Tidigare litteratur har visat att personer med vissa gemensamma egenska
per (t ex kön eller etnicitet) beter sig annorlunda gentemot varandra jäm
fört med hur de beter sig mot personer från andra grupper. Exempelvis har 
sociologiska studier visat att om man delar social identitet kan förmågan att 
kommunicera och lita på varandra förbättras (se t ex Sherif m fl 1961). Om 
kommunikation och samarbete kan underlättas, bör det även kunna påver
ka hur framgångsrika förmedlare kan vara på att få arbetssökande i jobb 
(Behncke m fl 2010a). På liknande sätt kan det vara en fördel om förmedlare 
och arbetssökande delar arbetsmarknadshistorik, exempelvis om förmedla

Tabell 4
Effekter av för
medlares arbetssätt 
på arbetssökandes 
jobbchanser

   Lämna arbetslöshet inom Tid i arbetslöshet

   90 dagar    180 dagar

Stödjande 0,004
(0,010)

0,007
(0,010)

–0,038
(0,028)

Restriktiv 0,031***
(0,011)

0,018*
(0,011)

–0,050*
(0,030)

Aktiv 0,026**
(0,012)

0,042***
(0,011)

–0,076**
(0,032)

Anm: Antalet observationer är 2 278 293. Standardfelen är klustrade på förmedlarnivå. Signi
fikansnivåer: *= 10%, ** = 5% och ***=1%.
Källa: Regressionsresultat baserat på data från Arbetsförmedlingens datalager.
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ren har egen erfarenhet från branschen där den arbetssökande söker jobb. 
Då kan förmedlaren utnyttja sina egna erfarenheter för att bättre kunna för
stå och bedöma de arbetssökandes jobbchanser, vilka insatser som skulle 
kunna vara lämpliga och hur jobbsökandet bäst ska bedrivas. Dessutom är 
det möjligt att förmedlaren då bättre kan använda sina egna kontakter för 
att hjälpa de arbetssökande att hitta ett jobb. Det kan vara relevant eftersom 
tidigare forskning har visat att informella nätverk och kontakter är bety
delsefulla vid anställningar (se t ex Hensvik och Nordström Skans 2016; 
Dustmann m fl 2016). 

Sammantaget betyder det att matchningen mellan förmedlare och 
arbetssökande kan ha betydelse i olika dimensioner. För att undersöka detta 
definierar vi likhetsmått och studerar s k matcheffekter. Vi studerar lik
het i fyra separata dimensioner: kön, invandringsbakgrund, utbildning och 
erfarenhet från den privata sektorn. Matcheffekten för utbildning avser 
om förmedlaren och den arbetssökande båda har (eller båda inte har) efter
gymnasial utbildning. För erfarenhet från den privata sektorn är match
variabeln definierad utifrån om den arbetssökandes senaste anställning var 
inom den privata sektorn och om förmedlaren har erfarenhet av att ha job
bat inom den privata sektorn de senaste tio åren. Notera att vi har definierat 
den privata sektorn utifrån de fyra branscherna tillverkningsindustri, bygg, 
handel och hotell/restaurang.

Tabell 5 visar att om man matchar förmedlare med arbetssökande med 
samma kön gynnar det den arbetssökande: sannolikheten att lämna arbets
löshet inom 180 dagar ökar med 0,4 procentenheter. Notera dock att den 
direkta effekten av att ha en kvinnlig förmedlare är 1,1 procentenheter 
(tabell 3). Det betyder att kvinnliga arbetssökande kommer tillbaka i arbete 
inom 180 dagar 1,5 procentenheter (0,4+1,1) fortare om de har en kvinnlig i 
stället för en manlig förmedlare. Trots den positiva matcheffekten betyder 
det också att manliga arbetssökande totalt sett gynnas av att ha en kvinnlig 
förmedlare. Tabell 5 visar också att delad invandringsbakgrund inte tycks 
påverka de arbetssökandes jobbchanser (kolumn 2). 

Kanske mer intressant är att resultaten visar att det gynnar den arbets
sökande om förmedlaren och den arbetssökande har liknande utbildnings 
och arbetsmarknadshistorik (kolumn 3 och 4). Att dela liknande utbild
ningsbakgrund ökar den arbetssökandes sannolikhet att lämna arbetslös
het inom 180 dagar med 0,5 procentenheter. Motsvarande siffra för att ha 
liknande sysselsättningserfarenhet (erfarenhet från att ha, eller inte ha, 
jobbat i den privata sektorn) är 0,8 procentenheter. En sannolik förklaring 
är att delad utbildnings och sysselsättningsbakgrund ger förmedlaren en 
djupare förståelse för de yrken och branscher som kan vara aktuella för den 
arbetssökande. Sammantaget visar resultaten i tabell 5 att det kan finnas 
betydande fördelar med att aktivt försöka matcha förmedlare och arbets
sökande. 
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8. Avslutande diskussion
I den här rapporten har vi studerat vilken betydelse arbetsförmedlare har 
för de arbetssökandes jobbchanser, vilka egenskaper och arbetssätt som för
klarar vad som kännetecknar en framgångsrik förmedlare och om det spelar 
roll hur arbetssökande matchas till förmedlare.

Resultaten visar att förmedlare har betydelse för de arbetssökandes 
jobbchanser: att få en skicklig arbetsförmedlare ökar tydligt den sökandes 
chanser på arbetsmarknaden. Att förflytta sig en standardavvikelse upp i 
fördelningen av förmedlarfixa effekter ökar den arbetssökandes sannolik
het att lämna arbetslöshet med 0,05–0,08 standardavvikelser. 

Vi ser vidare att de arbetsförmedlare som är kvinnor i genomsnitt pre
sterar bättre än de som är män, medan förmedlarens ålder eller om hen har 
invandringsbakgrund inte påverkar hur fort arbetssökande får ett arbete. Vi 
ser också att förmedlare presterar bättre efter två års erfarenhet i yrket. Efter 
detta verkar dock inte ytterligare erfarenhet spela roll. Eftersom ungefär 40 
procent av förmedlarna är arbetslösa och registrerade hos Arbetsförmed
lingen när de anställs som förmedlare har vi undersökt betydelsen av för
medlarens egen erfarenhet av arbetslöshet. Egen erfarenhet av arbetslöshet 
påverkar dock inte hur väl en förmedlare presterar.

Våra resultat visar vidare att förmedlarnas arbetssätt tycks ha betydelse 
för de arbetssökandes arbetsmarknadsutfall. Ett resultat är att aktiva för
medlare är framgångsrika: att få en aktiv förmedlare ökar sannolikheten att 
lämna arbetslöshet inom 180 dagar med 4,2 procentenheter. Våra resultat 
indikerar att effekterna av arbetsförmedlarnas arbetssätt är större än dem 
vi ser av arbetsförmedlarnas bakgrundsegenskaper. En möjlig slutsats av 
detta är att det skulle kunna vara mer framgångsrikt att försöka påverka 
förmedlarnas arbetssätt – t ex genom intern styrning, handläggarstöd och 
regelverk eller genom internutbildning – än att försöka rekrytera förmed
lare med vissa bakgrundsegenskaper. 

Hur arbetssökande matchas till förmedlare spelar också roll. Det kanske 
mest intressanta resultatet är att den arbetssökandes jobbchanser ökar om 
denne får en förmedlare med liknande utbildnings eller sysselsättningshis
torik som den arbetssökande. Till exempel ökar sannolikheten att lämna 

Tabell 5
Effekter av att arbets
sökande och förmed
lare har liknande 
egenskaper på san
nolikheten att lämna 
arbetslöshet inom 
180 dagar

  Kön Svenskfödd Utbildning Erfarenhet från 
privat sektor

Match-effekt 0,004***
(0,002)

–0,003
(0,004)

0,005**
(0,003)

0,008**
(0,004)

Anm: Utfallets medelvärde är 0,634 och antalet observationer är 2 217 863. Den privata sek
torn är definierad utifrån de fyra branscherna tillverkningsindustri, bygg, handel och hotell/
restaurang. Standardfelen är klustrade på förmedlarnivå. Signifikansnivåer: *= 10%, ** = 5% 
och ***=1%.
Källa: Regressionsresultat baserat på data från Arbetsförmedlingens datalager.
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arbetslöshet inom 180 dagar med 0,8 procentenheter om förmedlaren och 
den arbetssökande delar erfarenhet från att ha jobbat i den privata sek
torn. Vårt mått på liknande sysselsättningserfarenhet är förvisso relativt 
brett – definierat utifrån de fyra branscherna tillverkningsindustri, bygg, 
handel och hotell/restaurang – och det finns sannolikt flera förklaringar till 
de resultat vi ser. Men en tänkbar förklaring kan vara att förmedlare med 
liknande erfarenheter som den arbetssökande har större förståelse för de 
yrken och branscher som kan vara aktuella för den arbetssökande. Förmed
laren kan då också använda sina kunskaper, erfarenheter och branschkon
takter för att hjälpa den arbetssökande på ett bättre sätt. Att ha samma kön 
som förmedlaren påverkar också den arbetssökandes jobbchanser positivt. 
Sammantaget indikerar våra resultat att det sannolikt finns anledning att 
beakta hur arbetssökande fördelas till förmedlare för att kunna utforma en 
bra arbetsmarknadspolitik.

Slutligen är det viktigt att notera att vi har studerat arbetsförmedlare 
och arbetssökande under perioden 2003–10. På den tiden hade många för
medlare ett uttryckligt uppdrag att följa och ge stöd till sina arbetssökande 
under hela arbetslöshetsperioden. I dag är situationen delvis annorlunda. 
Många arbetssökande sköter sitt arbetssökande själv med hjälp av Arbets
förmedlingens digitala tjänster, de arbetssökande som har kontakter med 
Arbetsförmedlingen träffar olika förmedlare och specialister vid sina kon
takter med Arbetsförmedlingen och mycket av förmedlingsarbetet sker 
numera hos fristående aktörer inom ramen för upphandlade matchnings
tjänster. Våra resultat om betydelsen av bra förmedlare, vad som känneteck
nar en bra förmedlare och om betydelsen av förmedlarnas arbetssätt är dock 
med största sannolikhet även relevanta i dag och i hög grad troligen giltiga 
för personalen hos fristående aktörer.  
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