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Sammanfattning
1

Denna rapport är en utvärdering av det arbetsmarknadspolitiska projektet ”Volvo Cars
och dess underleverantörer”, som har genomförts av Arbetsförmedlingen i samarbete
med Skolverket och Svenska ESF-rådet. Den 5 juni 2009 ansökte Sveriges regering om
2
medel hos den Europeiska globaliseringsfonen (EGF) för att kunna erbjuda åtgärder för
personer som blivit uppsagda från Volvo Cars AB och dess underleverantörer. Syftet med
projektet var att kunna erbjuda de som blivit uppsagda kompetensutveckling, nya yrkeskunskaper och möjlighet att etablera egna företag.
På operativ nivå drevs projektet i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och den kommunala yrkesvuxenutbildningen (”Yrkesvux”). Yrkesvux i Göteborgs kommun fick i uppdrag av Skolverket att samordna den del av verksamheten som berörde kommunal yrkesvuxenutbildning. Projektet startade 1 januari 2010 och avslutades 31 maj 2011. Enligt
kommissionens beslut fick medel även användas retroaktivt för insatser som hade givits
till de uppsagda i form av olika arbetsmarknadsutbildningar, det s.k. snabbspåret, under
2009 innan projektet hade startat.
Av nästan 5 000 individer i målgruppen som registrerade sig vid Arbetsförmedlingen deltog knappt en fjärdedel i projektets insatser (exkl. vägledning). Av dessa gick 55 procent i
aktiviteter enbart genom Arbetsförmedlingen, 37 procent enbart genom Yrkesvux och åtta
procent genom både Arbetsförmedlingen och Yrkesvux. De vanligaste förekommande
utbildningsinriktningarna var industri och bygg, fordonsindustri, transport och magasinering, omvårdnad och handel.
Resultatanalys
Utvärderingens resultatanalys visar att två tredjedelar av projektdeltagarna (som startat
utbildningar efter 1 januari 2010) hade fått ett arbete eller var i reguljär utbildning nio månader efter den sist avslutade utbildningen. Av dessa hade 48 procent arbete utan stöd
och 17 procent arbete med stöd, medan två procent hade gått vidare till reguljär utbildning. Deltagarnas övergång till arbete ökade tydligt med tiden. Resultatanalysen visade
också att projektdeltagare på Arbetsförmedlingen fick jobb i högre grad efter avslutad
utbildning jämfört med deltagare på Yrkesvux. Detta beror på att en större andel av gruppen på Arbetsförmedlingen fick arbete med stöd.

1

Utvärderingen har på uppdrag av Arbetsförmedlingen genomförts av Peter Sandén (projektledare), Olof Linde och Stefan Wing (båda biträdande projektledare), Sweco Eurofutures, samt professor Kenneth Carling, fil. dr. Md. Moudud Alam och universitetsadjunkt Ola Nääs, Högskolan
Dalarna, som i samarbete med Sweco svarat för effektanalysen i kapitel 6.
2
Application for a contribution from the European Globalisation Adjustment Fund (EGF), 5 June
2009, Ministry of Employment in Sweden (A2009/1866/A, delvis)
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Deltagare som har avslutat sin utbildning tidigt i projektet har klart bättre resultat jämfört
med de som avslutade utbildningen sent i projektet; till en del skulle detta kunna förklaras
av att konjunkturläget förändras över tiden. Yrkesvux utbildningar har i regel avslutats
senare i projektet än Arbetsförmedlingens kurser.
Effektanalys
Projektdeltagarnas övergång från arbetslöshet till arbete har jämförts med en kontrollgrupp. Utvärderingens effektanalys har gjorts genom att jämföra den veckovisa arbetslöshetsandelen för de som deltagit i projektet (projektgruppen) med en matchad kontrollgrupp av personer som inte deltagit i projektet, men som också varslats från Volvo Cars
eller någon av dess underleverantörer. Detta ger en bild av Volvo Cars-projektets specifika effekt, den s.k. programeffekten.
Effektanalysen visar att den totala andelen arbetslösa är signifikant högre för projektgruppen än för kontrollgruppen under den studerade perioden (1 januari 2010 till 31 januari 2012). I slutet av perioden uppgår skillnaden till ca 10 procentenheter där arbetslöshetsandelen är 30 procent för projektgruppen och 20 procent för kontrollgruppen. Andelen som har fått arbete utan stöd i kontrollgruppen är i slutet av mätperioden (31 januari
2012) ca 10 procentenheter högre än i projektgruppen. Skillnaden är signifikant över hela
den undersökta perioden och är som mest cirka 25 procentenheter. Den totala andelen
som har fått arbete (utan eller med stöd) i slutet av mätperioden (vid vecka 165) är ca 7
procent högre för kontrollgruppen jämfört med projektgruppen. Denna skillnad är signifikant och ännu högre tidigare veckor under projektperioden.
Den sammantagna slutsatsen av effektanalysen är att projektdeltagarna som grupp inte
har vunnit på att delta. Projektet har inte haft någon positiv effekt mätt varken som andel
individer i arbetslöshet eller som andel i arbete under den studerade perioden. Den negativa effekten av projektet är så stor och robust mot olika definitioner på projektgrupp, kontrollgrupp, modell och variabler att det ter sig osannolikt att effekten av projektet skulle
visa sig positiv om andra och fler egenskaper än de observerade hade kunnat inkluderas
i analysen.
Kvalitativ resultatanalys
En kvalitativ resultatanalys har genomförts baserat på en webbenkät till respektive grupp
(projektdeltagare och övriga personer i målgruppen som registrerade sig vid Arbetsförmedlingen). Inom ramen för den tidshorisont som webbenkäterna täcker in, är slutsatsen
att projektet haft ett tämligen begränsat mervärde för projektdeltagarna som grupp. Projektdeltagarnas övergång till andra branscher har inte varit högre än för övriga registrerade i målgruppen. Projektdeltagande tycks heller inte ha medfört en mer positiv inställning till det nya jobbet (inställningen är överlag god i båda grupper) eller bättre arbetsoch inkomstvillkor. Graden av tillfredsställelse med den nya sysselsättningen som mål-
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gruppen upplever tycks i högre utsträckning bero på faktorer som anställningsform, ar3
betsvillkor och inkomstvillkor än huruvida de har deltagit i projektet eller inte.
Projektets genomförande
Projektets genomförande kan inte förklara varför projektdeltagarna uppvisar ett mindre
gynnsamt resultat jämfört med kontrollgruppen. Både den vertikala och horisontella samverkan mellan aktörerna i projektet har fungerat väl, särskilt mot bakgrund av den korta
tid som projektledningen vid Arbetsförmedlingen och Yrkesvuxenutbildningen i Göteborg
hade till sitt förfogande för att etablera och förankra projektorganisationen. De brister som
har observerats i arbetet med informationsinsatserna till målgruppen har inte den relevans och storleksordning som skulle kunna förklara utfallet.
Projektets programteori
Projektets programteori är inte den huvudsakliga förklaringen till att projektdeltagarna
uppvisar ett mindre gynnsamt resultat jämfört med kontrollgruppen. Trots avsaknaden av
uppsatta resultat- och effektmål i projektet finns det en tydlig och logisk koppling mellan
hur projektets initiativtagare uppfattade krissituationen och det sätt som projektet organiserades samt det kursutbud som erbjöds målgruppen. Det hade dock varit önskvärt att
mer hänsyn hade tagits till den osäkerhet som fanns om förändringar i omvärlden vid
tecknandet av problembilden, eftersom denna i hög utsträckning styr vilka insatser, bland
annat i form av utbildningens inriktning och längd, som vore lämpliga.
Omvärldsförändringar
Finanskrisens strukturella påverkan på fordonsindustrin blev mindre än vad som befarades (Volvo började återanställa under 2010). Dessutom förbättrades det allmänna konjunkturläget redan under 2010. Mot bakgrund av dessa omvärldsförändringar har Volvo
Cars-projektet tre egenskaper som troligtvis har försämrat projektets utfall.
För det första är projektet till stor del anpassat till en förväntan om att det kärva läget på
arbetsmarknaden kommer råda under en relativt lång tid. Konjunkturläget återhämtade
sig dock snabbare än förväntat. Möjligheten att läsa utbildningar via Yrkesvux har betytt
att många projektdeltagare har genomgått längre utbildningar än vad som är vanligt i
arbetsmarknadspolitiska insatser. Långa utbildningar medför en längre ”inlåsning” och en
mindre exponering mot arbetsmarknaden.
För det andra har syftet med projektets insatser till stor del varit att underlätta en omställning till nytt arbete i andra branscher än fordonsindustrin. När utsikterna för fordonsindustrin förbättrades och Volvo började återanställa personal (till viss del genom beman-

3

De övergripande slutsatserna i den kvalitativa resultatanalysen har även konfirmerats vid en jämförelse mellan respondenterna i den matchade projektgruppen och den matchade kontrollgruppen.
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ningsföretag) innebar detta att projektdeltagarnas drivkrafter för övergång till nya
branscher försvagades.
För det tredje förekom förseningar i igångsättningen av projektet. Projektet hade dels en
lång ”födelsetid”, eftersom det tog minst ett år från att projekttanken uppstod till att projektet faktiskt satte igång. En annan faktor är att utbildningarna vid Yrkesvux, genomsnittligt sett, kom igång senare (under hösten 2010) jämfört med Arbetsförmedlingens kurser
och därför innebar en mer negativ förväntanseffekt; individen väntade lägre tid passivt på
den kommande utbildningen. Inlåsningseffekten för deltagare vid Yrkesvux, till följd av
längre utbildningar, förstärks av den senare utbildningsstarten. Många projektdeltagare
påbörjade sin utbildning ungefär samtidigt som utsikterna för fordonsindustrin och den
generella arbetsmarknaden förbättrades.
Lärdomar
De lärdomar som kan dras av utvärderingen är att fyra specifika faktorer är särskilt kritiska i en liknande situation. Det behöver göras en välgrundad analys av problembakgrunden med hänsyn taget till tänkbara omvärldsförändringar samt av målgruppens behov och alternativ. Det behövs också en tydlig och logisk målstruktur som underlättar
styrningen av verksamheten och gör det lättare att styra om riktningen av ett projekt ifall
omvärldsförändringar förändrar projektets förutsättningar. Det är också viktigt med en
snabb projektstart. Utvärderingen visar också att det är nödvändigt att utnyttja projektaktörernas befintliga organisationsstruktur i genomförandet av projektet.
Är Volvo Cars-projektet en bra modell för framtida kriser?
Det finns vissa strukturella faktorer som gör det tveksamt att rekommendera detta slag av
projekt vid liknande situationer (kriser som slår särskilt hårt mot vissa branscher) i framtiden.
För det första tenderar den målgrupp som friställs vid kriser som slår särskilt hårt mot
vissa branscher att vara mycket anställningsbar och attraktiv på arbetsmarknaden. En
stor del av målgruppen kommer därför relativt snabbt att på nytt etablera sig på arbetsmarknaden.
För det andra riskerar långa utbildningar – som t ex yrkesvuxenutbildning – att ”låsa in”
arbetslösa på utbildningar och minska exponeringen mot arbetsmarknaden. Det finns
dock troligen vissa undergrupper inom målgruppen som skulle behöva en kompetensutveckling genom att delta i utbildningar (även av det längre slaget) för att bli mer anställningsbara på sikt. Det gäller särskilt individer som saknar (en fullständig) gymnasial utbildning.
För det tredje är risken för omvärldsförändringar stor. Krisens karaktär påverkar hur projektet bör vara konstruerat. Det är mycket svårt att veta, för att inte säga omöjligt, om en
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kris kommer att vara av strukturell eller konjunkturell art och om den kommer att bli korteller långvarig. Om en kris visar sig vara konjunkturell snarare än strukturell finns det en
risk att man utbildar i ”onödan”, eftersom många återgår till den bransch som de tidigare
arbetade inom. Om krisen blir kortare än förväntat finns också en risk att projektdeltagarnas tid i arbetslöshet förlängs på grund av att längre utbildningar medför en starkare inlåsningseffekt. Risken att förändringar i omvärlden ändrar förutsättningarna är följaktligen
större för projekt som initieras mot bakgrund av en kris än för de projekt där problembilden är välkänd och stabil.
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1

Inledning

Denna rapport är en utvärdering av det arbetsmarknadspolitiska projektet ”Volvo Cars
och dess underleverantörer”, som har genomförts av Arbetsförmedlingen i samarbete
med Skolverket och Svenska ESF-rådet. Den 5 juni 2009 ansökte Sveriges regering om
4
medel hos den Europeiska globaliseringsfonen (EGF) för att kunna erbjuda åtgärder för
personer som blivit uppsagda från Volvo Cars AB och dess underleverantörer. Syftet var
att kunna erbjuda de som blivit uppsagda kompetensutveckling, nya yrkeskunskaper och
möjlighet att etablera egna företag. Den 17 december 2009 godkände EU5
kommissionens Sveriges ansökan om medel. Projektet avslutades den 31 maj 2011 .
6

Arbetsförmedlingen har – i samråd med Skolverket, ESF-rådet och IFAU – upphandlat
7
Sweco Eurofutures för uppdraget att utvärdera Volvo Cars-projektet. Utvärderingen fokuserar på projektets genomförande och de resultat och effekter som har uppkommit till
följd av projektet. Rapporten har disponerats i fyra delar. I den första delen (kap 1 och 2)
görs en beskrivning av läget på arbetsmarknaden för att kunna teckna en problembild för
projektet. Detta följs av en beskrivning av uppdraget och upplägget för utvärderingen. I
följande kapitel behandlas programteori, mål och organisation för projektet. I den andra
delen (kap 3 och 4) studeras genomförandet av projektet på grundval av främst de synpunkter som olika aktörer har lämnat, bland annat inom Arbetsförmedlingen och Yrkesvux, och målgruppen (både de som deltagit och inte deltagit i projektet). I den tredje delen (kap 5, 6 och 7) ägnas analysen åt projektets resultat och effekter. I den avslutande
fjärde delen (kap 8) ges en sammanfattning och slutsatser baserat på framställningen i de
tidigare delarna.

1.1 Finanskrisen och lågkonjunkturen 2008-2009
Den amerikanska banken Lehman Brothers konkurs i september 2008 brukar ses som
den utlösande faktorn för den finansiella kris som sedan spred sig över världen och som
också snabbt fick realekonomiska konsekvenser i form av minskande produktion och

4

Application for a contribution from the European Globalisation Adjustment Fund (EGF), 5 June
2009, Ministry of Employment in Sweden (A2009/1866/A, delvis)
5
I projektet fick enligt kommissionens beslut medel även användas för stöd som hade givits de
uppsagda i form av olika arbetsmarknadsutbildningar, det s k snabbspåret, under 2009 innan projektet startade.
6
IFAU står för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
7
Uppdraget har genomförts av Peter Sandén (projektledare), Olof Linde och Stefan Wing (båda
biträdande projektledare), Sweco Eurofutures, samt professor Kenneth Carling, fil. dr. Md.
Moudud Alam och universitetsadjunkt Ola Nääs, Högskolan Dalarna, som i samarbete med Sweco
svarat för effektanalysen i kapitel 6.
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8

sysselsättning. Även Sverige drabbades hårt av krisen. När krisen ”mognade ut” under
2009 minskade Sveriges BNP med 5 procent (figur 1.1). Den totala sysselsättningen
sjönk också men i en betydligt lägre takt (-2,5 %). Däremot minskade sysselsättningen i
industrin mycket kraftigt, nästan med 10 procent, beroende på en betydande nedgång i
produktionsvolymen (se figur 1.2). Detta var en återspegling av att krisens verkningar var
ojämnt fördelade mellan branscherna i ekonomin. Krisens påverkan på produktionen i
tjänstenäringarna var klart begränsad medan de varuproducerande branscherna drabbades hårt, framför allt på grund av en starkt minskande efterfrågan från utlandet.

Figur 1.1 Utvecklingen (i %) av BNP, totalt antal sysselsatta och antalet sysselsatta i
industrin 2000-2011 i Sverige
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Det starka fallet för BNP år 2009 var djupare än vid tidigare kriser på 1990-talet, 1970talet och 1930-talet. Till skillnad mot vid dessa kriser var emellertid finanskrisen i Sverige
relativt kortvarig. Under 2010 vände ekonomin uppåt igen med en stark ökning av BNP,
vilket fortsatte under 2011, dock med en något lägre takt. Den totala sysselsättningen
steg relativt svagt under 2010 men ökade något starkare 2011. De varuproducerande
branscherna har – till skillnad mot tjänstenäringarna – ännu inte återhämtat det sysselsättningstapp som skedde under den akuta krisen. Produktionsnivån år 2008 före krisen
har till stor del uppnåtts efter krisen (se figur 1.2), men sysselsättningen i industrin har
8

För en kondenserad beskrivning av krisens konsekvenser för Sverige ur olika avseenden, se
Strukturförändringar och finanskrisen. En projektplan, Tillväxtanalys, 2012
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ännu inte ökat till samma nivå som före krisen. Återhämtningen i industrin har till bety9
dande del skett genom ökad produktivitet , vilket har lett till ”jobless growth”. Detta är ett
vanligt mönster när det sker en återhämtning av produktionen vid detta slag av kriser. En
del av dem som har blivit arbetslösa vid större kriser inom industrin har därför svårt att
komma tillbaka till samma arbetsplats eller samma bransch, när konjunkturen vänder
uppåt igen.

Figur 1.2 Utveckling per månad av industriproduktionsindex, januari 2000 till mars
2012. Index 2005=100
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Källa: SCB Industriproduktionsindex, kalender- och säsongsrensade värden

1.2 Krisen inom fordonsindustrin
Nedgången inom industrin var särskilt märkbar inom fordonsindustrin, där produktionen i
Sverige var i fritt fall under finanskrisen och halverades mellan september 2008 och april
2009 (figur 1.3). Även internationellt drabbades fordonsindustrin hårt av finanskrisens
effekter, dock i regel inte i samma grad som i Sverige. I USA, Storbritannien och Japan
10
minskade produktionen under 2009 med 30-35 procent, medan nedgången inte var lika
markerad i Tyskland (-14 %), Italien (- 18 %) och Frankrike (-20 %). I Ryssland (-60 %)
9

Produktiviteten för industrin ökade men 17,6 procent 2010, vilket kan jämföras med 3,8 procent
för hela näringslivet. Uppgifterna är hämtade från Konjunkturinstitutets databas.
10
Produktionen mäts här i antal fordon.
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var minskningen t o m mer uttalad än i Sverige. Kina – som nu är världens största bilproducent mätt i antal fordon – hade dock en mycket stor ökning (48 %) av produktionen
under 2009. Världens produktion av bilar minskade med 12 procent 2009; frånräknat Kina
blir minskningen 19 procent. Det bör också noteras att den starka nedgången under 2009
följde efter ett svagt produktionsår 2008, med betydande minskningar av produktionen i
bland annat Sverige och USA. Denna minskning var emellertid inte av samma storleks11
ordning som under 2009.

Figur 1.3 Utveckling per månad av industriproduktionsindex för industrin för motorfordon, släpvagnar och påhängsvagnar i Sverige januari 2000 – mars 2012. Säsongs- och
kalenderrensade uppgifter
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Källa: SCB
Till denna bild om fordonsindustrins kris hör också – inte minst i ett svenskt perspektiv –
att de amerikanska bilkoncernerna Chrysler, Ford och General Motors, varav de två senare var moderföretag till svenska dotterföretag, fick stora ekonomiska problem. Dessa
ledde till att de tre koncernerna ansökte om och beviljades ”nödlån” av den amerikanska
staten i december 2008. I utbyte mot att det skedde en avskrivning av lån blev den amerikanska staten aktieägare i både Chrysler och General Motors under 2009; i General
Motors övertog staten 60 procent av aktierna.

11

Sifferuppgifterna i detta stycke är hämtade från hemsidan www.oica.net, OICA står för Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles.
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Vågen från fordonsindustrins internationella kris slog med full kraft in i Sverige, vilket
innebar mycket större återverkningar på sysselsättningen än finanskrisen i övrigt hade på
hela ekonomin, näringslivet och tillverkningsindustrin. Från tredje kvartalet 2008 till tredje
kvartalet 2009 sjönk sysselsättningen i fordonsindustrin med 23 procent jämfört med 12
procent för tillverkningsindustrin och 3 procent för hela näringslivet och ekonomin totalt
(figur 1.4). I jämförelse med motsvarande kvartal föregående år minskade sysselsättningen i fordonsindustrin i allt högre takt från andra kvartalet 2007 till tredje kvartalet 2009.

Figur 1.4 Förändring (i %) av medelantal anställda i Sverige jämfört med motsvarande
kvartal föregående år under perioden 1994-2012. Hela ekonomin, näringslivet totalt,
tillverkningsindustrin och industrin för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

15
10
5

-5

1994K1
1994K4
1995K3
1996K2
1997K1
1997K4
1998K3
1999K2
2000K1
2000K4
2001K3
2002K2
2003K1
2003K4
2004K3
2005K2
2006K1
2006K4
2007K3
2008K2
2009K1
2009K4
2010K3
2011K2
2012K1

0

-10
-15
-20
-25
-30
Hela ekonomin, totalt
Näringslivet totalt
Tillverkningsindustrin
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
Källa: Nationalräkenskaperna, SCB
Översatt till antal anställda innebar den ovan beskrivna utvecklingen att sysselsättningen
12
inom fordonsindustrin minskade från 78 000 personer under det andra kvartalet 2008 till
55 000 personer första kvartalet 2010, dvs. en minskning med nästan 30 procent. Däref-

12

Närmare bestämt industrin för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar.
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ter ökade sysselsättningen varje kvartal fram till som högst 65 000 anställda under tredje
kvartalet 2011, för att nästföljande kvartal börja minska igen.
Det finns en regional dimension i fordonsindustrin i Sverige. Genom att fordonsindustrin
är koncentrerad till vissa regioner – som t ex Västra Götaland (och där särskilt Göteborgsregionen) och Blekinge – får krisen ett särskilt genomslag i dessa regioner. Fordonsindustrin är visserligen bara en del av den regionala ekonomin, men kombinationen
av den generella finanskrisen och den specifika fordonskrisen medförde ett stort antal
varslade under 2008 och 2009. I t ex Västra Götaland steg antalet varslade från 550 personer i juli 2008 till drygt 6 000 personer i oktober 2008 för att sjunka något till 4 400 personer i november 2008. I juli 2009 hade varslen minskat till en mer normal nivå (550 personer).

Figur 1.5 Antal varslade i Västra Götaland per månad 2000-2010
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Källa: Arbetsförmedlingen
Det höga antalet varslade och krisens verkningar regionalt återspeglades också i utvecklingen av sysselsättningen. I t ex Västra Götaland var utvecklingen av sysselsättningen
betydligt svagare än för Sverige och Stockholms län. Under hela krisen hade Stockholmsregionen ingen minskning av sysselsättningen, medan antalet sysselsatta i Västra Götal-
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and minskade under sex kvartal från slutet av 2008 till början av 2010. Under tredje kvartalet 2009 var minskningen i Västra Götaland så pass stor som 4 procent jämfört med en
svag positiv ökning i Stockholms län – fordonskrisen adderade till finanskrisens övriga
verkningar i Västra Götaland. Det är också intressant att notera att den totala arbetsmarknaden återhämtade sig relativt snabbt – snabbare än i Stockholmsregionen – efter
krisen med en ökning om nästan 4 procent i slutet av 2010.

Figur 1.6 Förändringen (i %) av sysselsättningen i Stockholms län och Västra Götaland
andra kvartalet 2006 – fjärde kvartalet 2011. Förändring av sysselsättningen ett kvartal
jämfört med motsvarande kvartal föregående år
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1.3 Den samlade problembilden
Genomgången av den ekonomiska utvecklingen under den tid som projektet Volvo Cars
initierades, beslutades och genomfördes leder till tre slutsatser:
x

Finanskrisen innebar en stark minskning av den ekonomiska aktiviteten i Sverige och
internationellt. Det var framför allt industrin som drabbades av krisens verkningar genom en minskad global efterfrågan. På förhand kan det ha varit svårt att bedöma om
finanskrisen i Sverige skulle bli lång- eller kortvarig. I backspegeln kan finanskrisen i
Sverige närmast ses som en konjunkturell kris – åtminstone om man ser till perioden
2008-2011 och den ökning av BNP som skedde under 2010 och 2011 i Sverige – or-
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sakad av strukturella faktorer på finansmarknaderna. Det var dock fråga om en ojämn
spridning mellan branscherna i ekonomin.
x

Fordonskrisen fanns till viss del redan före finanskrisen men förstärktes av denna
genom att efterfrågan på bilar minskade i de flesta länder. Fordonsindustrins svårigheter i väst – som symboliserades av den amerikanska statens lån och/eller övertagande av aktierna i de tre största bilkoncernerna i USA – skulle kunna tolkas som en
strukturell kris, där produktionen av bilar i väst på sikt skulle fasas ut eller ligga på en
väsentligt lägre nivå än tidigare. Ex post har det visat sig att detta har varit en något
förhastad slutsats. Bilindustrin har återhämtat sig relativt väl, om än inte sysselsättningsmässigt. Den konjunkturella effekten av finanskrisen medförde troligen att man
till viss del övertolkade bilindustrins problem i strukturella termer.

x

Genom att fordonsindustrin är lokaliserad till vissa regioner, i synnerhet till Göteborgsregionen, blev den kombinerade effekten av finanskrisen och fordonsindustrin
särskilt stor i dessa regioner. Detta innebar också att ett fall i sysselsättningen inom
fordonsindustrin inte kunde kompenseras av ett ökat behov av arbetskraft inom andra
delar av ekonomin, eftersom även denna var kontrakterande på grund av finanskrisen. Ex post har det visat sig att nedgången i olika regioner till stor del var konjunkturell genom att ekonomin ånyo tog fart under 2010 och 2011.

1.4 EGF-projektet ”Volvo Cars och dess underleverantörer”
Arbetet med ansökan initierades av Arbetsmarknadsdepartementet i årsskiftet 2008/2009
och kom senare under våren också att involvera representanter från Näringsdepartemen13
tet och Utbildningsdepartementet. Ansökan ingavs den 5 juni till EGF och godkändes av
EU-kommissionen den 17 december 2009.
Problembild i ansökan
Den problembild som tecknas i regeringens ansökan till EGF har likheter med den beskrivning som gjorts ovan. Bakgrunden till projektet Volvo Cars och dess underleverantörer är enligt ansökan det dramatiska fallet i den internationella efterfrågan på bilar som
följde av den finansiella krisen som bröt ut hösten 2008; minskningen av efterfrågan kan
förväntas minska i ännu högre takt under 2009. Under mer normala omständigheter är
nedgångar i den internationella efterfrågan på bilar mer långsam, vilket gör att bilindustrin
kan anpassa sig till nya förhållanden under mer ordnade former. I projektansökan framhäver den svenska regeringen att det extrema fallet i efterfrågan gör det omöjligt för ett
företag som Volvo Cars att bemöta krisen utan att lägga stora varsel. Ytterligare två för13

Application for a contribution from the European Globalisation Adjustment Fund (EGF), 5 June
2009
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svårande omständigheter som uppgavs var den svåra situation som den dåvarande ägaren Ford befann sig i, samt den kraftigt försämrade tillgången på krediter som uppstod i
den internationella finanskrisen. Man nämner även att underleverantörerna till Volvo påverkas direkt av den minskade försäljningen och produktionen genom att en stor andel av
deras egen produktion levereras till Volvo.
I projektansökan framhåller regeringen bilindustrins ekonomiska betydelse för landet och
den västsvenska ekonomin, bland annat att bilindustrin står för 12 procent av den
svenska industrins förädlingsvärde och 15 procent av varuexporten. Regeringen pekar
också på att en minskning av sysselsättningen inom bilindustrin får stora indirekta effekter
på sysselsättningen i andra branscher, främst inom företagstjänster och handeln.
Regeringen menar i ansökan att tidigare erfarenheter av strukturomvandling pekar på
betydelsen av en snabb omställning. Som exempel på detta hänvisas till en longitudinell
14
fallstudie , i vilken man under tio år följde vad som hade hänt med de som friställdes vid
nedläggningen av Volvo-fabriken i Kalmar år 1994. Studien visade att de som inte erhöll
ett nytt arbete eller annan form av sysselsättning relativt snabbt löper en större risk att bli
utestängda från arbetsmarknaden.
Syfte och insatser
Syftet med projektet var – som tidigare nämnts – att erbjuda de som blivit uppsagda vid
Volvo Cars och dess underleverantörer kompetensutveckling, nya yrkeskunskaper och
möjlighet att etablera nya företag. De insatser som skulle användas för att nå detta syfte
var – enligt ansökan – bland annat utbildning, information och vägledning för att etablera
och finansiera nya företag. Vidare var ett mycket centralt inslag i åtgärdspaketet att ge
projektdeltagare möjlighet till individuell yrkesutbildning för att få ny kompetens för att
kunna få arbete i andra branscher än i fordonsindustrin. Till detta kom också möjligheten
att ge förberedande utbildning till de som behöver förbättra sina grundkunskaper i språk,
matematik och andra ämnen för att kunna delta i andra åtgärder. Slutligen skulle ett visst
antal av de uppsagda få möjlighet till vägledning, bland annat de som hade blivit föremål
15
för åtgärder .
Projektet startade 1 januari 2010 och avslutades 31 maj 2011. Enligt kommissionens
beslut fick medel även användas retroaktivt för insatser som hade givits till de uppsagda i
form av olika arbetsmarknadsutbildningar, det s.k. snabbspåret, under 2009 innan projektet hade startat.

14

Fallstudien genomfördes av Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet.
Ibid, s. 12f. Denna beskrivning av insatser bygger på ansökan; vid projektets genomförande kom
det att bli vissa förändringar av insatsernas inriktning och det antal deltagare som kom att omfattas
av dessa (se kapitel 2).

15
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Kompletterande regeringsbeslut
Kommissionens beslut har kompletterats med regeringsbeslut i olika frågor. I oktober
16
2009 gav regeringen Skolverket ett uppdrag om uppdragsutbildning för vissa uppsagda
personer inom fordonsindustrin. Uppdraget gick ut på att Skolverket skulle uppdra åt
kommuner inom Göteborgsregionen att anordna utbildning som till sitt innehåll motsvarar
Yrkesvux. Det sägs också i beslutet att uppdraget ska genomföras i samråd med Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-rådet. Samtidigt som regeringen gav uppdraget till Skolverket tog också regeringen ett beslut om Arbetsförmedlingens roll i projektet. Regering17
en beslutade bland annat att Arbetsförmedlingen skulle bedriva den verksamhet för
uppsagda personer från Volvo Cars AB som följer av Sveriges ansökan om medel från
EGF med undantag för sådan individuell yrkeskompetens för kompetens- och generationsväxling som handhas av Skolverket.
Dessutom behandlades Skolverkets och Arbetsförmedlingens roll i regleringsbrevet för
18
Arbetsförmedlingen för budgetåret 2009. Av regleringsbrevet framgår bland annat Arbetsförmedlingen har ansvaret för upphandling av sådan individuell yrkeskompetens för
kompetens- och generationsväxling som inte sköts av Skolverket och av förberedande
utbildning för uppsagda personer med högskolekompetens eller motsvarande som gör
det möjligt för dem att tillgodogöra sig mer kvalificerade utbildningar. Dessutom har Arbetsförmedlingen ansvar för utbildning vid start av näringsverksamhet, entreprenörskap
och vägledning.
Målgruppens storlek
Den totala målgruppen uppgick till 5 713 personer (figur 1.7) och utgjordes av de personer som varslades från Volvo Cars och dess underleverantörer mellan 1 december 2008
och 31 mars 2009. Av dessa registrerade sig 4 974 individer eller 87 procent på Arbets19
förmedlingen (registrerad målgrupp). Samtliga personer i den registrerade målgruppen
var dock inte projektdeltagare. 1 182 personer eller knappt en fjärdedel (24 %) av den
registrerade målgruppen räknades som projektdeltagare. Som projektdeltagare räknades
20
en individ som hade genomgått en kurs vars kostnad skulle betalas genom projektet. Av
16

Uppdrag om uppdragsbeslut för vissa uppsagda personer inom fordonsindustrin, Regeringsbeslut 1:2 2009-10-22, U2009/6158/SV
17
Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden, Regeringsbeslut 2009-10-22,
A2009/1866/A (delvis)
18
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Arbetsförmedlingen och anslag inom
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, Regeringsbeslut 2009-10-22, A2009/1866/A (delvis)
19
Den grupp som inte registrerade sig vid Arbetsförmedlingen avviker inte i nämnvärd utsträckning från den registrerade målgruppen med avseende på könsfördelning och genomsnittsålder. I
övrigt saknas information om den ej registrerade målgruppen.
20
I den slutredovisning av projektet som har lämnats till EU-kommissionen anges att tre underleverantörer – Pininfarina Sverige AB i Uddevalla, Arvika Gjuteri samt Finnveden Powertrain i
Trollhättan och Alvesta – inte är underleverantörer till Volvo Cars. Kostnaden för deltagare och
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projektgruppen har slutligen 647 individer (55 %) läst kurser enbart genom Arbetsförmedlingen, 437 personer (37 %) genom enbart Yrkesvux och 98 personer (8 %) genom
både Arbetsförmedlingen och Yrkesvux.
Av det totala antalet projektdeltagare har 895 personer startat nya utbildningsinsatser
efter den 1 januari 2010 - dvs. efter projektets egentliga starttidpunkt – medan 286 personer enbart har deltagit i Arbetsförmedlingens utbildningar under 2009. De sistnämnda
utbildningarna – inom ramen för ”snabbspåret” – har retroaktivt räknats till projektet. En
mer utförlig beskrivning av målgruppens egenskaper med utgångspunkt i vissa bakgrundsvariabler finns i bilaga 1.

Figur 1.7. Målgruppens storlek och kategorier (i antal till vänster och i procent till höger)
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Källa: Arbetsförmedlingen

övriga registrerade som sades upp från dessa arbetsgivare har således inte belastat EGF-projektets
budget. De har däremot fått tillgång till projektets aktiviteter och ingår därför i utvärderingen.
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Något om EGF
21
Den 20 december 2006 antogs en EG-förordning om upprättande av den Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF), i dagligt tal kallad Europeiska Globaliseringsfonden. EGF har till syfte att skapa fler arbetstillfällen i EU genom att lämna stöd
till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar inom
världshandeln beroende på globaliseringen, om denna arbetslöshet har betydande negativa konsekvenser för den regionala eller lokala ekonomin. Fonden har en budget om 500
miljoner Euro per år.
Det ekonomiska stödet från fonden – som utgör högst 65 procent av kostnaden för insatserna – får lämnas till aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Dessa ska utgöra en del av ett
samordnat paket med individanpassade tjänster som syftar till att återintegrera uppsagda
arbetstagare på arbetsmarknaden. Åtgärder kan t ex vara yrkesvägledning, skräddarsydd
utbildning och vidareutbildning, validering av arbetslivserfarenhet samt ”outplacement”
och entreprenörskapsfrämjande åtgärder eller stöd till egenföretagande. Stödet från fonden ska inte ersätta åtgärder som företagen ska svara för enligt nationell lagstiftning eller
kollektivavtal. Stödet ska komplettera de berörda medlemsstaternas åtgärder på nationell,
regional och lokal nivå, inklusive åtgärder som samfinansieras genom strukturfonderna.
Enligt förordningen bör alla arbetstagare vars uppsägningar tydligt kan kopplas till samma
uppsägningsgrund vara berättigade till stöd från paketet med individanpassade tjänster
som läggs fram för att få bidrag från EGF.
22

Den 18 juni 2009 beslutades om att EGF också skulle kunna ge stöd till arbetstagare
som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska
krisen.
Den 6 oktober 2011 antog EU-kommissionen ett förslag till förordning som förlänger EGF
till perioden 2014-2020. Den svenska regeringens övergripande uppfattning är att EGF
23
inte bör förlängas i nästa fleråriga budgetram, då fonden saknar europeiskt mervärde.

21

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1927/2006
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009
23
Se Faktapromemoria 2011/12: FPM27. Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter
(2012-2020). Regeringens skäl är bl.a. att ”huvudansvaret för att vidta aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att hantera omställning ska ligga hos de enskilda medlemsstaterna. EU:s roll bör vara
stödjande och kompletterande.” Regeringen framhåller också att de ”problem som en eventuell
framtida fond ska hantera ska vara resultatet av större, strukturella förändringar i världshandelsmönstren, vilket var fondens ursprungliga syfte. De exempel på kriser som kommissionen lyfter
fram anser regeringen vara av tillfällig och/eller konjunkturell natur och bör därmed inte berättiga
till stöd från EGF.”
22
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1.5 Genomförandet av uppdraget
Syftet med utvärderingen är enligt uppdraget att belysa effektiviteten i genomförandet
24
samt bedöma resultat och effekter av projektets insatser. Uppdraget att utvärdera kan
karaktäriseras som en summativ utvärdering med formativa inslag. Syftet med en
summativ utvärdering är i huvudsak att bedöma verksamhetens resultat och effekter
gentemot målen och riktlinjerna för verksamheten. Siktet är därmed inställt på vad som
har åstadkommits tack vare projektet. Grundläggande för denna analys är om projektets
effekter kan förväntas ha påverkat eller löst de ursprungliga problem som gav upphov till
projektet. Formativa utvärderingar tar fasta på de processer som genomförandet av ett
projekt eller program har inneburit. Detta slag av utvärderingar ställer frågor om hur och
på vilket sätt något genomförs eller har genomförts och kan både vara ett hjälpmedel för
att förbättra det pågående genomförandet eller, som är fallet i denna utvärdering, värdera
det som redan har genomförts. I uppdraget ingår inte att bedöma om hur EGF har fungerat eller behöver förändras. EGF ses i detta sammanhang som en finansiär av projektet
Volvo Cars, som är föremålet för utvärderingen i denna rapport.
Av figur 1.8 framgår de olika stegen vid genomförandet av utvärderingen av projektet
Volvo Cars och dess underleverantörer. Till varje steg är kopplat de utvärderingsfrågor
som skall belysas samt de metoder som därvid skall användas.
Ett första steg i utvärderingen är att få ett grepp om den programteori som styr i projektet.
I grunden för varje projekt måste det finnas en analys av problembilden, t ex de konsekvenser som finanskrisen och krisen för fordonsindustrin kan medföra för sysselsättningen på kort och lång sikt. För att göra denna analys behövs en genomgång av dessa krisers storleksordning, karaktär och långvarighet för att identifiera en problembild för projektet. Detta har behandlats tidigare i detta kapitel (kapitel 1) genom utnyttjande av
material från olika källor som t ex Arbetsförmedlingen, SCB och Konjunkturinstitutet.
Nästa steg (kapitel 2) är att analysera situations- och inverkansteorin och den målstruktur
som satts upp för projektet. Projektets aktiviteter analyseras ex ante för att bedöma dem i
relation till problembilden. Kommer insatserna att leda till en lösning av de problem som
initierade projektet? – Gör man ”rätt saker”? I detta utvärderingssteg ingår också att bedöma om målen är relevanta, tydliga, realistiska och mätbara, m a o att projektet har
utvärderingsbara mål. Dessutom kommer organisationen att beskrivas för att bland annat
bedöma om den övergripande organisationen och planeringen av projektet har varit
ändamålsenlig. Detta leder fram till en slutsats om projektets programteori.
I kapitel 3 och 4 granskas genomförandet utifrån både ett aktörs- och ett deltagarperspek24

Genomförandet av utvärderingen har fortlöpande stämts av och förankrats i flera möten med
styrgruppen för utvärderingen eller delar av denna. Dessutom har utvärderingen presenterats vid
två konferenser om Volvo Cars-projektet i Göteborg i maj 2011 och i juni 2012.
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tiv. I detta utvärderingssteg är huvudfrågan om man har gjort ”saker rätt”, dvs. om genomförandet av aktiviteterna har utförts på ett effektivt sätt. Hur har de olika aktörerna –
främst Arbetsförmedlingen och Yrkesvux – samarbetat och vilka befintliga strukturer har
använts i genomförandet? Vad anser målgruppen om den information som lämnats om
projektet och om det erbjudna kursutbudet? Vilket betyg ger projektdeltagarna på undervisningen? Granskningen av genomförandet bygger på intervjuer med olika aktörer på
central och lokal nivå samt på två webbenkäter till målgruppen.
I kapitel 5 görs en resultatanalys av hur stor andel av deltagarna som har fått ett arbete,
vilket i kapitel 6 följs av en effektanalys av projektet med hjälp av en s.k. matchningsanalys. Dessa analyser baseras på information från Arbetsförmedlingens databas. Därefter
presenteras en kvalitativ resultatanalys med jämförelser mellan projektgrupp och övrig
målgrupp med avseende på bland annat de nya arbetstillfällenas branschinriktning, arbetsvillkor och inkomster. Dessa faktorer är hämtade från förfrågningsunderlaget till upphandlingen av utvärderingen. Uppgifterna till denna analys hämtas från webbenkäterna.
Slutsatser presenteras i kapitel 8 med möjliga förklaringar till de uppnådda resultaten och
effekterna utifrån omvärldsförändringar, genomförande, programteori och omvärldsförändringar.
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Figur 1.8 Översiktlig bild över uppläggning och genomförande av utvärderingen
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Mål-, programlogik, organisation
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Mål, programlogik
och organisation
(kap 2)

– Är målen relevanta i relation till problembilden?
– Är målen tydliga, realistiska och mätbara?
- Vilken är projektets programlogik?
- Vilken är projektets inverkansteori
(aktiviteter och insatser)?
- Hur är kopplingen mellan problembild,
insats och mål?
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Analys av ansökan, lägesrapporter och
övrig dokumentation samt information
från intervjuer med centrala, regionala
och lokala aktörer.

Genomförande från ett aktörs- och
deltagarperspektiv

-Var resurserna tillräckliga och uppgifterna

Genomförande
(kap 3 och 4)

tydliga för projektaktörerna?
- Hur fungerade den vertikala samverkan
mellan olika organisationsnivåer?
- Hur fungerade den horisontella samverkan mellan aktörer på samma organisationsnivå?
- Fanns det något lärande i projektet?
- Hur fungerade information och vägledning
för målgruppen?
- Vad ansåg målgruppen om kursutbudet?
- Vilka kurser läste projektdeltagarna?
- Vilket betyg satte projektgruppen på
undervisningen?
- Hur omfattande var avbrott från kurserna?
- Har deltagarnas kursverksamhet påverkat
deras benägenhet att söka jobb?

Analys med hjälp av dokument,
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webbenkäter till alla i målgruppen (projektgruppen resp. till alla
övriga registrerade). Uppgifter
om kurser från Yrkesvux i Göteborg.

Resultat-/effektanalys
Resultat- och
effekter
(kap 5, 6 och 7)

Sammanfattande
slutsatser
(kap 8)

- Hur stor andel har fått arbete/utbildning?
- Vilka branscher har målgruppen fått
arbete i?
- Vilka är anställningsvillkoren och inkomsterna för målgruppens nya arbeten?
- Vilken är effekten av projektet?
Förklaring till uppnådda resultat och effekter
- Vilken betydelse har omvärldsförändringar
haft?
- Vilken betydelse har genomförandet haft?
- Har projektets programlogik varit rätt eller
felaktig?

Resultat- och effektanalysen
genomföres med hjälp av
uppgifter från AF:s databas
och med uppgifter från webbenkäterna till projektgruppen
och övriga registrerade

Utnyttjande av data och
uppgifter från tidigare analyssteg
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2

Programteori och målstruktur

I detta kapitel ges först en kort introduktion till begreppet programteori – som kan betraktas som styrsystemet för ett projekt – för att sedan studera den programteori som har
legat till grund för projektet Volvo Cars. Detta leder fram till slutsatser om programteorin
har varit ändamålsenlig för projektet.

2.1 Programteori och målstruktur – en förutsättning för styrning
och uppföljning
En programteori speglar både uttalade och outtalade uppfattningar om hur ett projekt är
tänkt att fungera. Ett första steg i en utvärdering är att få grepp om den programteori som
ett projekt utgår från genom att analysera centrala dokument och genomföra intervjuer
med de centrala aktörerna som står bakom och/eller verkar inom projektet. Programteorin
rekonstrueras och analyseras med utgångspunkt i projektets situationsteori, inverkansteori och målstruktur. I viss mening innebär en bedömning av programteorin att utvärderaren ”kör igenom” projektet på förhand (ex ante).
I situationsteorin analyseras den problembakgrund (”problembilden”) som ligger till grund
för projektet och som man genom projektet ska försöka komma till rätta med. Det handlar
om att tydliggöra problemets storlek/omfattning, dess orsaker och utveckling.
Varje projekt vilar på uttalade eller outtalade uppfattningar om hur projektet är tänkt att
fungera. Inverkans- eller förändringsteorin handlar om olika föreställningar om hur projektet kommer att inverka på problemets orsaker så att problemet försvinner, blir mindre
eller inte ytterligare förvärras. Dessa föreställningar kan sägas ligga till grund för hur projektet organiseras, exempelvis vilka myndigheter som ska driva och samverka kring ett
projekt och eventuella mellanhänder såsom utbildningsanordnare. Valet av aktiviteter/insatser inom projektet är också relaterat till inverkansteorin, dvs. föreställningar kring
hur projektets insatser leder fram till önskvärda resultat och effekter. Det är således fråga
om en bedömning av hur organisationen och aktiviteterna i projektet bidrar till att lösa de
problem som har identifierats.
Nästa steg är att göra en målanalys, i vilken den målstruktur som varit vägledande för
verksamheten granskas. Med en målstruktur menas den mål-medel-hierarki som används vid styrning av verksamheter (se figur 2.1). Överst i en hierarki finns ett huvudmål
och/eller ett syfte som på ett övergripande plan uttrycker vad projektet ska uppnå. Huvudmålet, som ska knyta an till den problembild som initierade verksamheten, bryts vanligtvis ner i flera underliggande delmål som är mer konkreta till karaktären. Delmålen är
medlen för att uppnå huvudmålet. På nästa nivå finns mål för de aktiviteter eller insatser
som ska genomföras i projektet.
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På detta sätt bildas en mål-medel-hierarki eller mål-medel-kedja med ett antal styrnivåer
för verksamheten. Är målstrukturen konsistent kommer uppfyllelse av aktivitetsmålen att
vara analogt med uppfyllelse av delmål och huvudmål, då de förra är ett medel för att
uppnå de senare.
Det finns betydande fördelar med en tydlig mål-medel-kedja med starka saklogiska kopplingar mellan olika nivåer.
x

Projektet blir mer genomtänkt

x

Styrningen och delegeringen av ansvaret för olika delar av verksamheten underlättas

x

Prioriteringar mellan olika insatser underlättas

x

Uppföljning och utvärdering av genomförda insatser underlättas

x

En klar målstruktur innebär att projektet blir mer flexibelt ifall omvärlden förändras.
Genom att ändra målen för verksamheten kan inriktningen styras om efter de nya
förutsättningarna, vilket är svårare att göra om målsättningarna är outtalade.

Figur 2.1 Målstruktur – en principskiss

2.2 Programteorin för projektet Volvo Cars
2.2.1 Analys av situationsteorin
Arbetsmarknadspolitiska projekt fattas alltid mot bakgrund av ett problematiskt tillstånd
eller en icke-önskvärd utveckling. I vissa sammanhang är problembakgrunden tydlig och
stabil, t ex om ungdomsarbetslösheten i en region har varit särskilt hög över en längre
tidsperiod. Även om orsakerna till problemet kan vara komplext är problemet uppenbart
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och någorlunda stabilt över tid. Detta är en fördel när man ska utforma nya arbetsformer
och insatser för att motverka ungdomsarbetslösheten – förutsättningarna för projektets
genomförande är stabila över tiden.
Att fatta ett beslut om ett arbetsmarknadspolitiskt projekt om det finns centrala osäkerhetsmoment medför naturligt nog högre risker. Volvo Cars-projektet fattades mot bakgrund av den internationella finanskrisen och krisen i fordonsindustrin som försatte samhällsekonomin i en djup lågkonjunktur med stigande arbetslöshet och ett kraftigt försämrat läge på hela arbetsmarknaden som följd. De höga varseltalen inom fordonsindustrin
visade också att denna bransch drabbades särskilt hårt av finanskrisen.
Problemet var dock varken tydligt eller stabilt. Den internationella finanskrisens omfattning var svår att överblicka och dess konsekvenser svåra att förutse. Det var både oklart
hur länge det kärva läget på arbetsmarknaden skulle vara och i vilken utsträckning finanskrisen skulle innebära strukturförändringar för sysselsättningen inom svensk fordonsindustri. De antaganden som görs om detta påverkar den inriktning och utformning som är
lämplig för projektet. Huruvida dessa antaganden stämmer visar sig dock – av förklarliga
skäl – först i efterhand. Projektets genomförande och resultat påverkas därför betydligt av
olika omvärldsförändringar, som man antingen inte förutsåg eller inte bedömde som särskilt troliga när projektet startades.
Den analys av problembakgrunden som låg till grund för projektet går att utläsa från centrala projektdokument såsom projektansökan, samt utifrån intervjuer som genomförts
med centrala projektaktörer.
Utgångspunkten i den analys av problembakgrunden som görs i projektansökan är att
finanskrisen kommer ha en stor strukturell påverkan på den svenska fordonsindustrin. I
ansökan framhålls inledningsvis att den minskade efterfrågan på personbilar 2008/09
saknar motstycke. Till skillnad från tidigare kriser i fordonsindustrin som varit mindre omfattande och mer ”regionala” till karaktären slog denna kris med full styrka mot branschen
över hela världen, med konsekvensen att det blev svårare för företagen att anpassa sig
under mer ordnade former. Den kraftigt försämrade tillgången till krediter var också en
försvårande omständighet.
De jämförelser som görs i ansökan med andra kriser antyder att krisen förväntades innebära en strukturell förändring för fordonsindustrins vidkommande. En hänvisning görs till
att storstadsregionerna har bättre förutsättningar att ställa om till nya villkor, vilket visas
av tidigare erfarenheter av strukturella förändringar inom exempelvis textil- och varvsindustrin. I ansökan görs också en konkret hänvisning till tidigare erfarenheter för Volvo. En
longitudinell fallstudie som genomfördes efter nedläggningen av Volvos fabrik i Kalmar år
1994 visade att de flesta uppsagda klarade sig bra, men att de personer som inte fick ett
nytt arbete relativt snabbt löpte högre risk att slås ut från arbetsmarknaden.
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Den analys som görs av problemets omfattning faller tillbaka på en studie som Tillväxtverket lät genomföra om fordonsindustrins betydelse nationellt och regionalt. I ansökan
nämns att fordonsindustrin har en hög multiplikatoreffekt. För varje 1 000 anställda som
sägs upp från företag inom fordonsindustrin försvinner 1 600 arbetstillfällen i näringslivet
(särskilt inom företagstjänster och handel, men även inom bygg, transport och privata
tjänster). Spridningseffekterna är det huvudsakliga motivet till att inkludera underleverantörer till Volvo PV i EGF-projektet.
Ett problem som lyfts fram i ansökan är att möjligheterna för de övertaliga personerna att
finna ett nytt arbete är begränsade mot bakgrund av det då rådande läget på hela arbetsmarknaden. I andra sammanhang än i projektansökan har regeringen aviserat att
situationen på arbetsmarknaden skulle vara kärv under relativt lång tid. Mot bakgrund av
det svaga arbetsmarknadsläget anses därför ett projekt med bl.a. utbildningsinsatser för
de varslade (bland annat för omskolning till nya branscher) vara befogat.
Ett underliggande antagande som görs i ansökan beträffande problemets utveckling ifall
ingenting görs är således att många riskerar att fastna i arbetslöshet under en längre tidsperiod. Detta gör det motiverat att kompetensutveckla arbetskraften så att de så småningom kan ta jobb i sektorer där efterfrågan på arbetskraft kommer att stiga. Det anses
särskilt viktigt för personer som saknar gymnasial utbildning.
2.2.2 Analys av inverkansteorin
Analysen ovan visar att den tolkning som låg till grund för ansökan var att krisen skulle få
strukturella implikationer för fordonsindustrin. I detta avsnitt analyseras den inverkansteori
som projektet bygger på, dvs. föreställningar om hur projektets organisation och aktiviteter/insatser kommer att inverka på problemets orsaker så att problemet försvinner, blir
mindre eller inte ytterligare förvärras. I fokus för analysen står därför projektets övergripande syfte och strategi, organisation och aktiviteternas inriktning.
Enligt projektplanen och projektansökan syftar projektet till att ”underlätta för de som har
sagts upp att hitta ett nytt arbete, starta ett företag eller att studera vidare.” Ur syftet kan
utläsas att det övergripande målet är att deltagarna antingen erhåller ett nytt arbete, startar ett företag eller studerar vidare. Syftet med åtgärderna är att underlätta en omställning
till nytt arbete eller att starta eget företag där individens kompetenser kompletteras med
nya kunskaper för att matcha kraven i den nya anställningen. Mot bakgrund av att finanskrisen slog särskilt hårt mot fordonsindustrin kan förväntas att dessa jobb primärt finns
inom andra sektorer.
Projektets övergripande strategi framgår också av vad projektaktörerna ser som projektets mervärde, vilket beskrivs i projektplanen.
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Projektets mervärde
”Mervärdet i projektet ligger till största delen i att vi kunnat erbjuda människor utbildning de annars aldrig kunnat ta del av. De
skulle enligt Arbetsförmedlingens regler inte kvalificera sig för en
arbetsmarknadsutbildning. De har inte råd att gå en reguljär utbildning, alternativt kom inte in på den utbildning de hade sökt.
Nu kan dessa personer utan dröjsmål få både arbetsmarknadsutbildningar inom olika områden och yrkesinriktade vuxenutbildningen med aktivitetsstöd, vilket inte är möjligt utanför projektet
och är ett stort mervärde för deltagarna.”
– Ur projektplanen (version 2010-09-21)

För att uppnå syftet med projektet blir strategin att underlätta individernas omställning
genom arbetsmarknadsutbildning och/eller yrkesvuxenutbildning. Denna bild av mervärdet bekräftas i allt väsentligt genom de intervjuer som genomförts med centrala projektaktörer. Mervärdet ligger i att göra olika utbildningsinsatser tillgängliga för personer ur
denna målgrupp som de annars inte hade fått ta del av.
Projektets insatser
De aktiviteter som räknas till projektet enligt ansökan är vägledning, förberedande utbildning, utbildning om entreprenörskap, entreprenörskap (start av egen näringsverksamhet)
samt individuell yrkeskompetens för kompetens- och generationsväxling. Nedan följer en
kortfattad sammanfattning av var och en av dessa aktiviteter samt de numerära målsättningar som finns för respektive aktivitet och utfallet så som det rapporterats till EUkommissionen.
x

Vägledning: När individerna har registrerat sig hos Arbetsförmedlingen ska de få
vägledning. Vägledningen lägger grunden för övriga insatser i projektet och omfattar
information om lediga platser, kompetens- och utbildningskrav, tillgängliga utbildningsprogram och praktik samt stödsystem och flyttbidrag etc. Den vägledning och
rådgivning som erbjuds i projektet ska vara mer djupgående, tidskrävande och inriktade på de enskilda behoven hos varje deltagare än vad som är möjligt i ordinarie arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Både Arbetsförmedlingen och Yrkesvux bedriver
vägledning inom ramen för projektet.

x

Förberedande utbildning: Deltagare som behöver förberedande utbildning för att ta
del av grundläggande utbildning eller de mer avancerade kompetenshöjningsinsatserna erbjuds särskild utbildning i alla ämnen de behöver för detta ändamål, bero-

30 (196)
RAPPORT

ende på den kompetens och erfarenhet de redan innehar. Åtgärden ska avse utbildningar som upphandlas av Arbetsförmedlingen.
x

Främjande av företagande: Deltagare som vill starta egna företag ägnas särskild
information och vägledning om hur de kan "sälja in" sina planer och hur de ska få den
finansiering som behövs för att starta verksamheten. Åtgärden syftar till att klargöra
förutsättningarna för att starta egen näringsverksamhet.

x

Utbildning för start av nytt företag: Deltagare som redan förbereder sig för att starta
ett företag har möjlighet att utbildas i lagar som styr näringslivet, som t ex beskattning, redovisning och arbetsrätt för arbetsgivare, samt arbetssäkerhet och miljöfrågor. Medlen får inte användas för kostnader i projektdeltagarens affärsverksamhet.

x

Individuell yrkeskompetens för kompetens- och generationsväxling: Denna insats
syftar till att ge individen utbildning för ny kompetens i nya jobb. De som blivit uppsagda från fordonsindustrin måste söka till andra yrkesområden där det finns en efterfrågan på personer med relevant kompetens. Ett brett utbud av utbildningsmöjligheter erbjuds med längre utbildningar än vad som normalt skulle kunna erbjudas, vilket ger deltagaren möjlighet att delta i mer kvalificerade utbildningar. Där så är möjligt
är det tänkt att denna insats kan kombineras med generationsskifte, dvs. en varslad/uppsagd arbetstagare får en äldre och mer erfaren arbetstagare som mentor. Aktiviteter inom detta insatsområde är i huvudsak tänkt att tillhandahållas genom den
kommunala yrkesvuxenutbildningen.

Aktivitetsmål och utfall
25
I projektets slutrapport till EU-kommissionen framgår förutom de ursprungliga aktivitetsmålen även utfall per aktivitetskategori (se tabell 2.1 ).
Målet om att 1 500 personer skulle få vägledning är uppfyllt, eftersom 1 775 personer har
erhållit minst en vägledningsinsats. En del deltagare har även genom validering fått tillgodoräkna vissa kunskaper som de tillägnat sig under sitt yrkesliv. Sweco har dock inte
fått några uppgifter om antalet personer som har varit föremål för validering.
Aktivitetsmålet att 165 personer ska få förberedande utbildning har inte uppnåtts; endast
43 personer har slutfört detta slag av utbildning. I projektets slutrapport lyfts två förklaringar fram till detta. Den ena förklaringen är att studieintresset bland lågutbildade personer varit svalt. Den andra förklaringen är att många av de högutbildade personerna erhöll
ett nytt arbete förhållandevis snabbt.

25

Final report Volvo Cars, Svenska ESF-rådet, 2011
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Både informations- och vägledningsinsatserna med fokus på entreprenörskap samt utbildningsinsatserna för de som ämnar starta eget företag är inte i närheten av aktivitetsmålen. Enbart drygt en tiondel (25 av 235) har önskat fördjupad information och vägledning om start av egen näringsverksamhet.
Aktivitetsmålet om 1 000 deltagare inom individuell yrkeskompetens är nästan uppfyllt i
och med att 978 personer har deltagit inom insatsområdet. Denna åtgärd var dock ur26
sprungligen avsedd för yrkesvuxenutbildningen. Antalet personer som har läst kurser
genom Yrkesvux (antingen enbart genom Yrkesvux eller genom både Arbetsförmedlingen
och Yrkesvux) uppgår endast till drygt hälften av aktivitetsmålet.

Tabell 2.1 Mål och utfall för olika aktiviteter i projektet Volvo Cars
Aktivitet

27

28

Målsättning
(antal personer)

Utfall
(antal personer)

1 500

1 775

Förberedande utbildning

165

43

Utbildning om entreprenörskap

235

25

Entreprenörskap (start av näringsverksamhet)

100

-

Individuell yrkeskompetens för kompetens- och generationsväxling

1 000

978

Vägledning

Det kan således konstateras att vissa felbedömningar har gjorts beträffande omfattningen
av de olika insatserna i projektet.
x

Intresset för företagande har varit svalt bland målgruppen. Det har inte varit rätt insats för målgruppen.

x

Intervjuerna med projektaktörer bekräftar också att generationsväxling inte förekommit i nämnvärd utsträckning inom ramen för projektet. I ett krisskede som detta ligger
företagens primära fokus på att friställa övertalig personal. Generationsväxling är troligtvis en åtgärd som skulle kunna fungera bättre i ett annat konjunkturläge.

x

Intresset för de förberedande utbildningarna har varit lägre än beräknat.

26

Detta framgår exempelvis av projektplanen (reviderad 2010-09-21).
Enligt projektansökan.
28
Enligt projektets slutrapport till EU-kommissionen.
27
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x

Antalet personer som fått utbildning via Yrkesvux har varit betydligt mindre än enligt
den ursprungliga planen. Arbetsförmedlingen har i stället utbildat ungefär lika många
som Yrkesvux i denna aktivitetskategori. Denna förändring jämfört med planen kan
ses som en anpassning under projektets gång till projektdeltagarnas efterfrågan på
olika utbildningar.

Oavsett dessa felbedömningar är det fråga om väletablerade insatser som projektdeltagarna har deltagit i. Insatserna är också väl i linje med projektets problembild; givet att
arbete till stor del bör sökas i andra branscher än fordonsindustrin är det lämpligt att projektdeltagarna ges möjlighet att skaffa sig en ny yrkeskompetens.
Projektorganisationen
Nästa steg i genomgången av projektets inverkansteori är att beskriva hur projektet har
organiserats samt att bedöma detta utifrån projektets problembakgrund. Volvo Carsprojektet är en produkt av två politikområden – arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik – och drivs följaktligen på operativ nivå i samverkan mellan myndigheter som är organiserade för att uppnå syftet med respektive politikområde – statliga Arbetsförmedlingen
och den kommunala yrkesvuxenutbildningen.
Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknaden. Detta sker bland annat genom att
x

effektivt föra samman den som söker arbete med den som söker arbetskraft,

x

prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden,

x

säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring,
samt

x

anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete.

Den kommunala vuxenutbildningen skapades för att möjliggöra för vuxna som saknar
kunskaper som motsvarar grundskola eller gymnasieskola att förvärva en sådan utbildning. Individens önskemål om att komplettera sin utbildning är vägledande för verksamheten. I den tidigare gällande skollagen från 1985 framgår att det offentliga skolväsendet
för vuxna ska ge individen möjlighet att ”stärka sin ställning i arbetslivet och i det kulturella och politiska livet”. Även om vuxenutbildningen tar hänsyn till arbetsmarknadens
behov finns betydelsefulla skillnader mellan Arbetsförmedlingens verksamhet och den
verksamhet som bedrivs inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen.
x

Utbildningen är själva målet med verksamheten i den kommunala vuxenutbildningen,
men ett medel i Arbetsförmedlingens verksamhet.
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x

Utbildningarna inom vuxenutbildningen är vanligtvis längre än Arbetsförmedlingens
arbetsmarknadsutbildningar.

x

Yrkesvuxenutbildningens kursutbud är bredare än Arbetsförmedlingens utbud (som
enbart omfattar bristyrken).

x

Kraven på individen är olika – vid Arbetsförmedlingen ska individen aktivt söka arbete
och det finns olika typer av tidsgränser och tidsmarginaler, medan kraven på individen vid vuxenutbildningen fastställs i läroplanen och är av kunskapsrelaterad karaktär.

x

De registrerade personerna på Arbetsförmedlingen kan - om vissa villkor är uppfyllda
- få A-kassa eller aktivitetsstöd, medan individerna som går i kommunal vuxenutbildning erhåller studiemedel eller finansierar studierna med egna medel.

I figur 2.2 illustreras den övergripande organisationen för Volvo Cars-projektet. Organisationsskissen är avgränsad till de aktörer som har arbetat aktivt med projektet efter dess
tillkomst. De arbetsgrupper som bildades inför arbetet med projektansökan (mellan departement, Arbetsförmedlingen, Skolverket m.fl.) har exkluderats.

Figur 2.2 Volvo Cars-projektets organisation

A

B

Styrgruppen för
utvärdering och
uppföljning

Övergripande styrgrupp/
samverkansgrupp

Arbetsförmedlingen
(Internationella staben,
styrgrupp och
arbetsgrupp)

Skolverket

C

AMO Göteborg

D

Af-kontor i övriga
kommuner

ESF-rådet

Yrkesvuxenutbildningen i
Göteborg

Yrkesvuxenutbildning i
övriga kommuner

På den översta nivån, ”A-nivån”, finns de myndighetsöverskridande grupperna i form av
en övergripande styrgrupp/samverkansgrupp samt en styrgrupp för utvärdering och upp-
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följning. På den närmast underliggande nivån, ”B-nivån”, finns styrgrupper inom de tre
statliga myndigheterna – Arbetsförmedlingen, Skolverket och ESF-rådet – som är involverade i projektet. På ”C-nivån” finns projektledningen. Inom Arbetsförmedlingen har AMO
Göteborg detta uppdrag. Den del av projektet som Skolverket ansvarar för bedrivs av
Yrkesvuxenutbildningen i Göteborg. Projektledningen ansvarar även för det operativa
genomförandet inom det egna upptagningsområdet. På ”D-nivån” finns arbetsförmedlingar och kommunala förvaltningar med ansvar för yrkesvuxenutbildning i de övriga kommunerna som ingår i projektet. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika aktörernas
uppgifter i projektet.
Nivå A: Myndighetsöverskridande samarbete
Den övergripande styrgruppen/samverkansgruppen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Skolverket, Svenska ESF-rådet och ansvarar för styrningen av det myndighetsöverskridande samarbetet.
Styrgruppen för utvärdering och uppföljning har utsetts av Arbetsförmedlingen, Skolverket, Svenska ESF-rådet och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och består av representanter för dessa organ samt Arbetsdepartementet.
Dess primära uppgift är fungera som ett rådgivande organ vid utvärderingen och att
lämna synpunkter på utförandet av den.
Nivå B: Styrgrupper inom myndigheterna
Arbetsförmedlingens egen styrgrupp består av representanter från AMO Göteborg, avdelningarna för arbetsfömedlingsfrågor, ekonomi och analysavdelningen samt ledningsstaben. Styrgruppens uppgift är att tolka uppdraget utifrån regeringens ansökan och beslut, att utse arbetsgrupp samt att i övrigt ta de initiativ och beslut som bedöms nödvändiga för att regeringens beslut ska verkställas.
Styrgruppen gav Bertil Lidfeldt, Arbetsförmedlingen, i uppdrag att ansvara för att det bildades en arbetsgrupp för uppgifter som ligger utanför det operativa projektets verksamhet. Gruppen har inte haft någon fast sammansättning utöver den ansvarige. Olika personer har knutits till arbetet beroende på vilka frågor som har behövt lösas. Till arbetsgruppens uppgifter hör exempelvis upphandlingar av utbildningar och utvärdering, ekonomiska sammanställningar, informationsfrågor, statistik, analyser m.m. Arbetsgruppen
ska lämna underlag till styrgruppen i alla frågor samt ansvara för att verksamheten genomförs utifrån styrgruppens uppdrag. En viktig del är att upprätta kontakter med ESF
och Skolverket så att Arbetsförmedlingens arbete kan samordnas med dem.
Skolverket ansvarar för de insatser i projektet som handlar om individuell yrkeskompetens för kompetens- och generationsväxling. Skolverket fick 2009 i uppdrag av regeringen
att uppdra åt kommuner inom Göteborgsregionens kommunalförbund att anordna utbildning som till sitt innehåll motsvarar yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (Yrkesvux).
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Göteborgs kommuns ansvar för att anordna utbildningen regleras i ett avtal med Skolverket.
Skolverket har inrättat en projektgrupp på utbildningsavdelningens vuxenutbildningsenhet. Projektgruppen ansvarar för uppföljning och utbetalning av medel, men också för
fortlöpande kontakter för att följa utvecklingen och bidra med olika former av utvecklingsstöd. I sitt arbete samråder projektgruppen kontinuerligt med ESF-rådet och Arbetsförmedlingen.
ESF-rådet är den förvaltande myndigheten i Sverige för globaliseringsfonden och fungerar som controller i projektet. ESF-rådet har i uppgift att kontrollera att Arbetsförmedlingen
och Skolverket fullgör sina åtaganden inom ramen för projektet och gör en korrekt redovisning av kostnaderna.
Nivå C: Operativ ledningsnivå
Arbetsmarknadsområde (AMO) Göteborg har huvudansvaret för genomförandet av insatser för sökande. AMO Göteborg samordnar arbetet med övriga berörda och har ansvarat
för att tillsätta en projektledare som är verksam vid AMO Göteborg. Projektledningen
samordnar aktiviteterna för målgruppen och har regelbunden kontakt med alla Afhandläggare som har ett ansvar för sökande från målgruppen. Vid behov ska handläggarträffar för gemensamt erfarenhetsutbyte äga rum. Uppdraget innebär också regelbunden
kontakt med Vuxenutbildningen i Göteborg, som ansvarar för Skolverkets utbildningsuppdrag.
Vuxenutbildningen i Göteborgs kommun åtog sig uppdraget att under 2010 och 2011
anordna utbildning till deltagare inom projektet (även till de deltagare som bor utanför
Göteborg). Göteborgs kommun ansvarar övergripande för genomförandet av projektet
med dess väglednings- och utbildningsinsatser. Vid informationsmöten anordnade av
Göteborgs kommun och Arbetsförmedlingen ska personer i målgruppen bosatta i Göteborgsregionen få information om möjligheten till utbildning inom ramen för projektet.
Samtliga som vid dessa informationsmöten visar intresse för utbildning på Yrkesvux kallas till kommunens vuxenutbildning för vägledningssamtal. Utbildningen motsvarar till sitt
innehåll yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (Yrkesvux). Kommunen ska ha möjlighet
att genomföra utbildningsinsatser inom samtliga nationella yrkesämnen som kan förekomma inom gymnasial vuxenutbildning inom ramen för Yrkesvux.
I Göteborgs kommun ansvarar en styrgrupp inom vuxenutbildningen för kommunens
insatser. Denna styrgrupp samverkar även med representanter för Arbetsförmedlingen.
Syftet med denna samverkan är att skapa gemensamma rutiner, samsyn och planering
för projektets genomförande.
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Nivå D: Den operativa verksamheten i övriga kommuner
Arbetsförmedlingen i de övriga kommunerna som har personer i målgruppen har till uppgift att informera och vägleda målgruppen i sina respektive kommuner. Utöver de egna
arbetsmarknadsutbildningarna ska kontoren informera målgruppen om de möjligheter
som finns i den kommunala yrkesvuxenutbildningen i kommunen och hänvisa de individer
som visar intresse till Yrkesvux. Arbetsförmedlingen ansvarar även för att matcha individerna i målgruppen mot lediga arbeten. Arbetsförmedlingen fattar även förlängningsbeslut i de fall då utbildningen sträcker sig över ett halvår, vilket även gäller för projektdeltagare som går utbildning genom Yrkesvux.
Yrkesvuxenutbildningen i de övriga kommunerna har till uppgift att informera och vägleda
de personer i målgruppen som Arbetsförmedlingen har hänvisat till dem. Yrkesvux ska
informera om kursutbudet och erbjuda vägledning samt tillhandahålla kurser (antingen i
egen regi eller upphandlade utbildningar). Yrkesvux utfärdar även betyg samt ansvarar
för att stödja yrkeskartläggning och valideringsinsatser.
2.2.3 Analys av målstrukturen
Den centrala frågeställningen i analysen av målstrukturen är huruvida målen är relevanta
för att mäta i vilken utsträckning insatserna bidrar till att lösa problemet. Krav på resultatoch effektmål är vanligt i andra projektrelaterade sammanhang, t ex i projekt som får
finansiering från EU:s strukturfonder. Det saknas dock resultat- och effektmål i Volvo
Cars-projektet. De aktivitetsmål som har presenterats ovan (se kapitel 2.2.2) kallades
29
effektmål i projektplanen. Ett aktivitetsmål är dock varken ett resultat- eller effektmål,
eftersom det endast utgör ett mål för antalet deltagare i en insatskategori. Det anger inte
vad aktiviteterna ska leda till.
Det finns flera förklaringar till avsaknaden av resultat- och effektmål. En förklaring är att
EGF i ansökningsförfarandet inte har några krav på att resultat- och effektmål ska anges.
En annan kompletterande förklaring kan vara tidsbrist. I intervjuerna med centrala projektaktörer har det framkommit att formuleringen av resultat- och effektmål inte var prioriterat
mot bakgrund av behovet att agera skyndsamt.
En ytterligare förklaring kan vara att projektets problembakgrund var osäker och syftet för
projektet var otydligt. Trots att det är tydligt att projektets initiativtagare gör analysen att
krisen får strukturella konsekvenser för fordonsindustrin kan osäkerheten kring krisens
karaktär haft betydelse för avsaknaden av resultat- och effektmål. Projektets övergripande syfte var att underlätta för de som har sagts upp att finna ett nytt arbete, starta ett
företag eller att studera vidare. Syftet ger dock inga riktlinjer om det är arbetsmarknads29

I regeringens ansökan till EGF finns inte heller några mål angivna. Detta är förklarligt, eftersom
det i ansökningsformuläret inte krävs att sökanden ska ange mål för de insatser som man söker
stöd för.
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politikens logik (”att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete”) eller yrkesvuxenutbildningens logik (”att förverkliga livsdrömmar”) som ska ha tolkningsföreträde. Det finns
således vid projektets start inga riktlinjer för om t ex en projektdeltagare har möjlighet att
tacka nej till arbete för att istället slutföra sin utbildning med bibehållen aktivitetsersättning.
Det är för utvärderingens vidkommande problematiskt att det saknas måttstockar för vad
som är att betrakta som ett lyckat respektive mindre lyckat utfall. I förfrågningsunderlaget
till upphandlingen av utvärderingen finns det emellertid en indikation på hur resultat- och
effekter förväntas mätas.
”Utfallen av insatserna mäts i termer av (förkortade) arbetslöshetstider, om det eventuellt erhållna arbetet är i enlighet med den sökandes förväntningar, arbetsinkomster,
övergång till högre utbildning, förändrad yrkesstatus samt övergång från anställd till
egenföretagare.”

Dessa resultat- och effektindikatorer har dock tillkommit i ett förfrågningsunderlag som är
daterat till den 9 juli 2010. Vid denna tidpunkt hade en del av aktiviteterna inom projektet
redan varit igång i ett halvår. De har följaktligen inte legat till grund för vägledning och
styrning av verksamheterna inom projektet.
Indikatorerna ger dessutom inga riktlinjer om vad som är att betrakta som ett lyckat respektive mindre lyckat resultat. Ska arbetslöshetstiden vara kortare för projektdeltagare
jämfört med övriga målgruppen, och i så fall med hur mycket? Ska övergången till högre
utbildning vara större för projektdeltagare än för övriga personer i målgruppen, och i så
fall med hur mycket? Indikatorerna ger heller ingen fingervisning om hur stor andel av
projektdeltagarna som ska ha uppnått sina individuella målsättningar om att antingen
hitta ett nytt arbete, starta eget företag eller påbörja en högre utbildning. Det är också
oklart huruvida vissa värden är överordnade andra. Är förkortade arbetslöshetstider viktigast? Eller är det viktiga att kursverksamheten hjälper deltagarna till varaktiga jobb i
andra branscher med bättre framtidsutsikter, även om det tar längre tid jämfört med att ta
första möjliga arbete?

2.3 Slutsatser om projektets programteori och målstruktur
I detta kapitel har den programteori som ligger till grund för Volvo Cars-projektet undersökts. Genomgången av projektets situationsteori (problembilden), inverkansteori och
målstruktur leder till följande slutsatser.
Problembilden
Utgångspunkten i projektets analys av problembakgrunden är att finanskrisen förväntades ha en stor strukturell påverkan på den svenska fordonsindustrin. I ansökan framhålls
att den minskade efterfrågan på personbilar 2008/09 saknar motstycke. De jämförelser
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som görs i ansökan med tidigare kriser antyder att denna kris förväntades innebära en
strukturell förändring för fordonsindustrins vidkommande och att detta – i kombination
med finanskrisen - därför kommer att innebära en kärv situation på arbetsmarknaden
under en relativt lång tid. Möjligheterna för de övertaliga personerna i fordonsindustrin att
finna ett nytt arbete skulle därför vara begränsade. Ex ante skulle detta vid tidpunkten för
ansökan kunna ses som en relativt rimlig tolkning av problemet.
Det kan dock hävdas att problembilden är för entydig genom att inte i tillräcklig utsträckning ta hänsyn till den osäkerhet om den framtida utvecklingen som kan finnas när man
beslutar om ett arbetsmarknadspolitiskt projekt. Problembilden vid detta slag av projekt är
ofta varken tydlig och stabil. Omfattningen av krisen i fordonsindustrin och den internationella finanskrisen var svår att överblicka och dess konsekvenser svåra att förutse. Det
hade varit önskvärt att problembilden för projektet hade nyanserats för att ta hänsyn till
dessa osäkerheter, eftersom den styr de insatser, bland annat i form av utbildning, som
skulle vara lämpliga. Ex post har det visat sig att problembilden för projektet till viss del
var felaktig genom de omvärldsförändringar som har skett under projektets genomförande. Man bör ha en ödmjukhet inför svårigheterna att förutse sådana förändringar; det
är därför desto mer angeläget att man låter denna osäkerhet återspeglas i den problembild som tecknas ex ante.
Inverkansteorin
Den övergripande frågeställningen gällande inverkansteorin är huruvida projektets övergripande syfte/strategi, organisation och insatser kan förväntas inverka på problemets
orsaker så att problemet försvinner, blir mindre eller inte ytterligare förvärras.
Projektets övergripande syfte var att underlätta för de som har sagts upp att finna ett nytt
arbete, starta ett företag eller att studera vidare. Det är en logisk ambition mot bakgrund
av antagandet att krisen kommer innebära strukturförändringar för fordonsindustrin. Om
krisen förväntas ha strukturella effekter som medför en långvarig minskad efterfrågan på
arbetskraft inom fordonsindustrin är det rationellt att underlätta individernas omställning
till nya arbeten, särskilt i en tid då det allmänna läget på arbetsmarknaden är kärvt.
Det är också rimligt att anta att vägledning, utbildning och praktik i allmänhet kan underlätta för personer att finna ett nytt arbete, starta ett företag eller att studera vidare. Fler
personer i arbete innebär att effekterna av fordonsindustrins tillbakagång mildras. Vägledningen kan göra individen medveten om vilka alternativ som står till buds och underlätta vederbörandes beslutssituation och vägval. Utbildningsinsatserna och praktikverksamheter kan sedan leda individerna i riktning mot ny sysselsättning. Vad gäller utbildningens inriktning i projektet finns både möjligheten att kompetensutveckla sig inom fordonsindustrin och näraliggande industribranscher eller att helt byta inriktning (exempelvis
omvårdnad). Om förväntningen är att fordonsindustrin inte kan absorbera hela den över-
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taliga arbetskraften i varselgruppen efter krisen (dvs. att problembilden ex ante är korrekt)
är det rationellt att bredda kursutbudet.
Denna bredd har förstärkts av projektets organisation i och med att den kommunala yrkesvuxenutbildningen är en viktig del av projektet. Utbildningar som tillhandahålls genom
den kommunala yrkesvuxenutbildningen är i regel längre än arbetsmarknadsutbildningarna. Om syftet är att underlätta för folk att finna ett arbete, och man samtidigt tror att krisen
på arbetsmarknaden sammantaget blir tämligen långvarig, är det rationellt att tillhandahålla längre utbildningar eftersom inlåsningseffekten blir lägre.
Slutsatsen är således att projektets insatser och organisation – trots felbedömningar med
avseende på vissa utbildningsaktiviteter (företagande och generationsväxling) – har varit
ändamålsenliga utifrån projektets tolkning av problembilden.
Målstruktur
Den centrala frågeställningen i en analys av målstrukturen i ett projekt är huruvida målen
är relevanta för att mäta i vilken utsträckning insatserna bidrar till att lösa problemet.
Analysen visar att det saknas uppsatta resultat- och effektmål i Volvo Cars-projektet.
Avsaknaden av resultat- och effektmål och en sammanhängande målstruktur har inneburit att styrningen av projektet varit otydlig. Volvo Cars-projektet är en produkt av två politikområden – arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik – och drivs följaktligen på operativ nivå i samverkan mellan myndigheter som är organiserade för att uppnå syftet med
respektive politikområde – statliga Arbetsförmedlingen och den kommunala yrkesvuxenutbildningen. Resultat- och effektmål hade till exempel kunnat ge tydliga riktlinjer om det
är arbetsmarknadspolitikens logik (”att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete”)
eller yrkesvuxenutbildningens logik (”att förverkliga livsdrömmar”) som ska ha tolkningsföreträde.
Avsaknaden av tydliga resultat- och effektmål är även problematiskt ur ett uppföljningsoch utvärderingsperspektiv, eftersom det saknas en måttstock för vad som är att betrakta
som ett lyckat respektive mindre lyckat utfall. Är det förkortade arbetslöshetstider som är
det relevanta? Eller hur stor andel av projektdeltagarna jämfört med övriga registrerade
som får jobb i andra branscher än fordonsindustrin?
Sammantagen slutsats
Trots avsaknaden av resultat- och effektmål samt en sammanhängande målstruktur blir
den övergripande slutsatsen av projektets programteori – givet den problembild som
tecknades ex ante – att det finns en tydlig och logisk koppling mellan hur projektets initiativtagare uppfattade krissituationen och på det sätt som projektorganisationen organiserades samt genom det kursutbud som tillgängliggjordes för målgruppen.
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DEL II: GENOMFÖRANDET AV EGF-PROJEKTET
VOLVO CARS

41 (196)
RAPPORT

3

Samverkan och lärande – projektaktörernas perspektiv

Den formella och egentliga starten av EGF-projektet Volvo Cars den 1 januari 2010 innebar inte bara att åtgärdspaketet utökades med yrkesutbildning för vuxna, utan också att
genomförandet av dessa krävde en samverkan mellan Arbetsförmedlingen och de kommunala förvaltningarna för Yrkesvux. Dessa aktörer behövde t ex samarbeta om information till och vägledning av personer i målgruppen, samt om anordnandet av utbildningarna.
Detta avsnitt ägnas åt den samverkan och det lärande som har skett i genomförandet av
projektet. Beskrivningen och analysen – baserat på olika dokument och ca 50 intervjuer
med personer på både lokal och central nivå – sker utifrån aktörernas perspektiv. I avsnitt
4 sker ett skifte i perspektiv genom att också belysa målgruppens uppfattningar om genomförandet av projektet.

3.1 Organisatoriska förutsättningar för arbetet
3.1.1 Målgruppens regionala och geografiska fördelning
Den målgrupp som omfattades av möjligheten att delta i projektet var utspridd över 119
kommuner. Det var dock fråga om en mycket ojämn fördelning mellan kommunerna med
avseende på antalet individer i hela målgruppen och antalet deltagare i projektet (tabell
3.1). Sju kommuner svarade för ca 60 procent av antalet individer i målgruppen; denna
andel ökade till nästan 90 procent för de 29 ”största” kommunerna som hade 20 eller flera
registrerade i målgruppen. I drygt 30 kommuner fanns det bara en registrerad individ i
målgruppen.
En motsvarande snedfördelning fanns för de 895 projektdeltagare som var fördelade på
64 kommuner. I ett stort antal kommuner (55 st.) fanns varslade och registrerade individer
men inga projektdeltagare. Drygt 70 procent av deltagarna i projektet återfanns i sju
kommuner, som i genomsnitt hade 91 deltagare. De 29 ”största” kommunerna svarade
för gott och väl 90 procent av antalet projektdeltagare. Koncentrationen till relativt få
kommuner framgick också av att det i 23 kommuner fanns endast en projektdeltagare.
I genomsnitt var en fjärdedel av individerna i målgruppen deltagare i projektgruppen. Det
synes som andelen projektdeltagare var högre i de kommuner som hade högst antal
individer i målgruppen. Det fanns dock betydande variationer i denna andel mellan olika
kommuner – även bland de kommuner som hade ett relativt stort antal individer i målgruppen.
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Tabell 3.1 Det totala antalet registrerade i målgruppen 1/1 2010 med fördelning på projektgruppen30 och övriga registrerade samt projektgruppens andel (%) av det totala antalet registrerade.
Kommungrupp

Antal i projektgruppen

7 kommuner
med 100 eller
fler registrerade i målgruppen
22 kommuner
med mellan 20
och 99 registrerade i målgruppen
59 kommuner
med mellan 2
och 19 registrerade i målgruppen
31 kommuner
med 1 registrerad i målgruppen
Totalt 119
kommuner

634

Antal övriga
registrerade i
målgruppen

Totalt antal
registrerade i
målgruppen
(projektgruppen
+ övriga registrerade)

Projektgruppens
andel av de
totalt registrerade (%) i kommunerna

1443

2077

30,5

193

824

1017

19,0

62

321

383

16,1

6

25

31

19,4

895

2613

3508

25,5

Källa: Bearbetning av uppgifter från Arbetsförmedlingen
Det har inte bara varit en koncentration till relativt få kommuner utan också en geografisk
koncentration, vilket beror på fordonsindustrins lokalisering till vissa regioner. Sex FA31
regioner – Göteborg, Trollhättan, Skövde, Blekinge, Eskilstuna och Karlstad – svarade
för 85 procent av det totala antalet registrerade i målgruppen och 92 procent av antalet
projektdeltagare (figur 3.1). Göteborgsregionen dominerade med en andel om 60 procent
30

Med projektgrupp avses i detta sammanhang de som påbörjade utbildningar (Yrkesvux eller
arbetsmarknadsutbildning) med kursstart efter 1/1 2010, dvs. den reella starttidpunkten för projektet Volvo Cars. De som började med en utbildning (arbetsmarknadsutbildning) före 1/1 2010
ingår inte projektgruppen i tabellen och inte heller i det totala antalet registrerade i målgruppen.
31
Tillväxtverket har delat in Sverige i 72 funktionella analysregioner (FA-regioner). En FA-region
är en region inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor. Indelningen i FA-regioner baseras främst på pendlingsstatistik från 2003. Men hänsyn har
även tagits till andra faktorer som trender i arbetspendlingen och andra faktorer som kan förändra
resmönstren på ett genomgripande sätt. Se.www.tillvaxtverket.se
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av projektdeltagarna och med tyngdpunkten i Göteborgs kommun (46 %). Ser man till
hela Västra Götaland uppgår andelen av projektdeltagarna till ca 75 procent. Det kan
noteras att andelen av samtliga registrerade i målgruppen var högre än andelen av projektgruppen i vissa FA-regioner – t ex Skövde och Eskilstuna – och vice versa i andra
regioner som Göteborgsregionen och Blekingeregionen. I de förra regionerna synes man
således inte ha lyckats så väl med rekryteringen av deltagare till projektet, vilket kan bero
på bristande intresse hos de varslade, en stark regional arbetsmarknad eller att information om projektets utbildningsmöjligheter inte nått fram till målgruppen i lika stor utsträckning.

Figur 3.1 De sex största FA-regionernas andel (i %) av totala antalet projektdeltagare32
resp. totala antalet registrerade i målgruppen 1/1 2010
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Anm. Med de sex största FA-regionena avses här de regioner som är störst med avseende på det totala
antalet registrerade i målgruppen i regionen.
Källa: Bearbetning av uppgifter från Arbetsförmedlingen

Förutsättningar för genomförandet
Den ojämna fördelningen av individer i målgruppen och i projektgruppen mellan kommuner och den geografiska koncentrationen till vissa kommuner och regioner har påverkat
förutsättningarna att genomföra projektet. Både möjligheterna att nå alla individer i målgruppen med information och samverkan mellan de olika lokala aktörerna har försvårats
på grund av den ojämna fördelningen av målgruppen.

32

Se fotnot 27 för avgränsning av projektgruppen och totala antalet registrerade.
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En annan faktor som har haft betydelse för genomförandet är projektorganisationen. Projektets operativa projektledning har funnits inom Arbetsförmedlingen i Göteborg, medan
vuxenbildningen i Göteborg har svarat för den centrala samordningen och stödet för yrkesvuxenutbildningen.
För att nå ut till hela målgruppen på ett effektivt sätt har de lokala arbetsförmedlingarna
och de kommunala förvaltningarna för yrkesvuxenutbildningen blivit en del av projektorganisationen. Förutsättningarna för de lokala arbetsförmedlingarnas och utbildningsförvaltningarnas arbete har – mot bakgrund av den ovan tecknade bilden – skiljt sig åt i olika
delar av landet:
x

I Göteborg och Göteborgsregionen har det funnits ett stort antal varslade och deltagare samtidigt som den centrala och regionala ledningen för projektet inom Arbetsförmedlingen och Yrkesvux har varit förlagd till Göteborg. Verksamheterna i Göteborg
har till stor del skött det operativa arbetet i hela Göteborgsregionen; vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg har t ex till stor del svarat för informationsmöten och
vägledning för val av kurs inom Yrkesvux. De övriga kommunala yrkesvuxenutbildningarna i regionen har i regel inte varit involverade i denna del av projektet, utan har
ansvarat för att tillhandahålla de kurser som deltagarna i regionen har efterfrågat.
Detta betyder i sin tur att det i Göteborgs kranskommuner inte har funnits ett så stort
behov av lokalt samarbete mellan arbetsförmedlingar och förvaltningar för yrkesvuxenutbildning.

x

I kommuner utanför Göteborgsregionen som har haft ett väsentligt antal varslade och
deltagare har det funnits möjligheter och behov av att avdela personal på både arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen för genomförandet av projektet. Dessutom
har det funnits ett behov av samordning mellan dessa lokala aktörer förutom med den
centrala projektledningen i Göteborg. Exempel på detta slag av kommuner är
Eskilstuna, Karlshamn och Trollhättan. I vissa kommuner har en arbetsförmedlare
också ansvarat för målgruppen i en eller ett par grannkommuner.

x

I relativt många kommuner har det – som framgår av redovisningen ovan – endast
varit någon enstaka person eller ett fåtal personer som har varit berörda av projektet.
Detta har inneburit att förutsättningarna för att bygga upp kompetens hos arbetsförmedlingarna och vuxenutbildningarna har varit sämre i dessa kommuner. I flera fall
har projektledningen i Göteborg ofta hanterat kontakterna och informationen till de
varslade. Det har därför begränsat samarbetet i dessa frågor mellan de lokala aktörerna.
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3.1.2 Uppgifter och resurser för genomförandet
Handläggarna i de olika verksamheterna började i regel sitt arbete i projektet vid samma
tidpunkt. De flesta arbetsförmedlarna och studievägledarna uppger att de involverades i
projektet kring årsskiftet 2009/2010. I några fall har handläggare på Arbetsförmedlingen i
ett senare skede av projektet tagit över ansvaret från en annan kollega.
Vid varje arbetsförmedling och kommunal yrkesvuxenutbildning har det i princip funnits
en ansvarig kontaktperson. Arbetsförmedlarna och studievägledarna har i intervjuerna
givit en någorlunda likartad bild av sina uppgifter och ansvarsområden. Arbetet har inneburit ansvar för att anordna informationsmöten med målgruppen, ge vägledning, vara
kontaktperson gentemot projektdeltagarna, ge information internt till kollegor samt sköta
kontakter med projektledningen i Göteborg och lokalt med yrkesvuxenutbildningen respektive arbetsförmedlingen i kommunen. Studievägledarna har sett som sin främsta
uppgift att ge vägledning och tillhandahålla utbildningsinsatser för målgruppen. Arbetsförmedlarnas främsta uppgift, efter genomförda informationsinsatser och vägledning om
arbetsmarknadsutbildningar, har varit att fatta olika typer av beslut (beslut om deltagande
i viss utbildning med aktivitetsstöd samt beslut om förlängning). Vid lokala förvaltningar
för vuxenutbildning har det administrativa arbetet bland annat handlat om att skriva under
försäkringskassans blanketter för aktivitetsstöd och att rapportera in uppgifter till vuxenutbildningen i Göteborg.
Det har således varit tämligen små skillnader mellan arbetsförmedlarnas och studievägledarnas uppfattning om uppgifterna i projektet. Uppgifter och ansvarsområden har dock
varierat mellan kommuner med många respektive få deltagare. I kommuner med få deltagare skötte vanligtvis kontaktpersonen allt arbete som var kopplat till projektet och dess
deltagare. I vissa av dessa kommuner var det istället projektledningen i Göteborg som tog
på sig uppgiften att informera individerna i målgruppen. I kommuner med ett stort antal
projektdeltagare har kontaktpersonen ofta haft rollen som intern samordnare för de arbetsförmedlare/studievägledare som arbetade med projektet. Det bör också tilläggas –
som framgått ovan – att vuxenutbildningarna i kranskommunerna till Göteborg inte har
behövt vara så engagerade i informationsmöten och vägledning vid projektets start, eftersom detta till stor del har skötts centralt av vuxenutbildningen i Göteborg.
Arbetsbörda och tid för projektet
De flesta av de intervjuade i de kommuner som hade ett väsentligt antal varslade i målgruppen anser att arbetsbördan var tung i början av projektet, vilket berodde på att det
tog tid att sätta sig in i projektet och förbereda och genomföra informationsmöten samt
sätta igång arbetet med vägledningsinsatser. Efterhand minskade arbetsbördan påtagligt;
i slutet av projektperioden var arbetsinsatserna mer av administrativ karaktär.
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”Arbetsbördan har periodvis varit ganska tung. I början var det väldigt mycket. Jag
samtalade med många och följde upp alla som blev kallade.”
”Totalt sett har globaliseringsfondsprojektet inte tagit upp så stor del av min arbetstid.
Periodvis har det varit mer att göra, mest arbete initialt och sedan stötvis vid avbrott,
förlängningar, problem etc.”

Den upplevda arbetsbördan berodde på målgruppens storlek i kommunen. En arbetsförmedlare uttrycker det på följande vis:
”Det har varit väldigt lite hela tiden kan man säga. Det var så få personer i de kommuner som jag ansvarar för. Det rörde sig om några telefonsamtal och epostmeddelanden. Plus lite tid för förberedelser inför informationsmötet.”

En viktig organisatorisk förutsättning för projektets genomförande är om det har funnits
tillräckliga resurser (främst tid och tjänster) för de lokala kontoren att hantera målgruppen.
Vissa arbetsförmedlare och studievägledare säger att resurserna har varit tillräckliga,
medan andra anser att det har avsatts för lite resurser. På de kontor där man har avsatt
särskilda resurser (en halvtid- eller en heltidstjänst) för projektet har man knappast haft
några klagomål på arbetsförhållandena. Detta har också smittat av sig i en positiv inställning till projektet och de möjligheter som detta ger att slussa vidare personer till utbildning
som kan ge arbete inom andra branscher än fordonsindustrin. På vissa kontor – främst
inom arbetsförmedlingen – kunde dock arbetsbelastningen bli hög, även om det hade
avsatts extra personalresurser för samordning av arbetet; ett kontor inom arbetsförmedlingen i Göteborg kunde t ex ha ansvaret för 600 varslade fördelat på 5-6 arbetsförmedlare. De arbetsförmedlare som har klagat på resursbristen menar att uppgiften att
hantera Globaliseringsfonden har lagts till redan befintliga uppgifter på kontoret.
”Nej, det är väl det som har varit svårt. Att få utrymme arbetsmässigt och verkligen
ägna sig åt det. Har man inte satt sig in i vad det kan ge för möjligheter och inte har
vetskapen blir det ju svårt. Att få jobba med det på halvtid eller så, då blir det ju lättare att göra mer. Nu blir det mer en ytterligare arbetsuppgift utan avlastning av ordinarie arbetsuppgifter.”

Många uppger dock att man trots resursbristen har klarat uppgifterna ändå genom en
omprioritering – projektet har till viss del prioriterats på bekostnad av skötseln av den
ordinarie verksamheten. Knappheten på resurser har också inneburit att man inte alltid
har haft tid att följa upp de som kommer tillbaka till arbetsförmedlingen efter avslutad
kurs:
”Jag har lagt ner den tid som jag har behövt. Mina ordinarie arbetssökande har fått
stå tillbaka lite. Jag har inte kunnat ta emot så många besök som tidigare utan har
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mer fått vägleda över telefon. Det här globaliseringsfondsprojektet är något som har
adderats till mina ordinarie arbetsuppgifter. Men tiden har inte räckt till för att följa upp
kursdeltagare när de kommer tillbaka till Arbetsförmedlingen”

Även när det gäller resurserna finns skillnader beroende på antalet kursdeltagare som
ska hanteras. Vissa kontor har ansett sig vara så perifert berörda att man anser att allt
borde ha hanterats från projektledningen i Göteborg, eller som en arbetsförmedlare uttryckte det: ”Jag hade ingen bättre uppfattning om situationen i mina två kommuner än
någon annan”.

3.2 Samverkan
En förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av ett projekt är att det finns en samverkan mellan projektets olika aktörer. Med samverkan avses ett gemensamt handlande
för ett visst syfte; man skulle kunna säga att en lyckad samverkan kräver lyhördhet och
följsamhet från alla inblandade parter. Samarbete kommer i det följande att användas
som synonymt med samverkan, eftersom dessa två begrepp har i det närmaste identisk
33
innebörd .
I detta projekt finns det aktörer på olika organisatoriska nivåer – från centrala aktörer på
nationell nivå till lokala aktörer på kommunnivå, t ex från den centrala staben på arbetsförmedlingen, till projektledningen i Göteborg och vidare till arbetsförmedlingskontoren i
de berörda kommunerna. Detta ställer krav på en vertikal samverkan mellan aktörerna på
de olika organisatoriska nivåerna. Till detta kommer att det också bör ske en horisontell
samverkan mellan de aktörer – t ex Arbetsförmedlingen och Yrkesvux i en kommun –
som befinner sig på samma nivå i projektorganisationen.
3.2.1 Vertikal samverkan
Den vertikala samverkan handlar framför allt om informationsutbytet mellan projektledningen i Göteborg och övriga kommuner inom Arbetsförmedlingen respektive de kommunala yrkesvuxenutbildningarna. Om det finns brister i informationen, riktlinjerna och stödet
från projektledningen finns det en risk för att genomförandet av insatserna kommer att
försenas. En annan risk är att de lokala organisationerna inte genomför insatserna på
avsett vis, vilket riskerar att medföra att projektets syfte inte uppnås.

33

Samarbete brukar definieras som arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans med gemensamt syfte.
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Information och stöd
Arbetsförmedlarna och studievägledarna uppger att de fick information om projektet i
slutet av 2009 eller i början av 2010. Informationen skickades ut i nära anslutning till att
de lokala arbetsförmedlingarna och förvaltningarna för yrkesvuxenutbildning hade informerats om att det fanns varslade personer som kunde omfattas av projektet och som var
folkbokförda i dessa kommuner. Informationsmöten hölls i Göteborg för berörd personal.
Projektaktörer från kommuner i Göteborgsregionen hade i realiteten större möjlighet än
från övriga kommuner att gå på informationsträffar. Arbetsförmedlare och studievägledare
vid Yrkesvux utanför Göteborgsregionen kom i liten utsträckning till dessa informationsmöten, vilket kan bero på att kallelsen kom med kort varsel. Andra informationskanaler
har varit skriftlig dokumentation (projektbeskrivningar, regeringsbeslut etc.) och telefonsamtal. Förutom den allmänna projektinformationen informerades berörda arbetsförmedlingar om målgruppens storlek.
De flesta av arbetsförmedlarna och studievägledarna anser att denna information överlag
var tillräcklig och tydlig. Detta gäller också de administrativa rutinerna för t ex projektkoder, förlängningsbeslut och redovisning av kostnaderna för kurser på Yrkesvux.
”Ja, det har fungerat. Det framgick tydligt vad som skulle göras.” (Af)
”Jag fick skriftlig information. Det var bra information om bakgrunden, vilka som stod
bakom projektet, tidsperiod, regelverk, vilka vi skulle samarbeta med etc.” (Yrkesvux)
”Vi fick reda på information om kostnader och vad vi fick debitera per poäng. Vi fick
också information om hur vi skulle redovisa så småningom. Det stod klart relativt
snabbt. Dessa kostnader modifierades sedan. Vi fick ett pris från början, sedan fick vi
lite mer ersättning.” (Yrkesvux)

Det finns dock arbetsförmedlare och studievägledare som anser att informationen var
något oklar initialt, men att dessa brister rättades till efterhand. Klagomålen avser främst
information om målgruppens storlek. Man trodde att de listor över varslade som man fick i
början var kompletta, men sedan visade det sig att detta inte var fallet utan flera varslade
tillkom efter hand. Dessutom dröjde det relativt länge innan man fick tydlig information om
vilka underleverantörer som omfattades av projektet.
”Det tog också lång tid för oss innan vi förstod att det inte gällde alla underleverantörer. Många tillhörde inte den målgruppen. Och det väckte ett visst missnöje från arbetsgivarnas sida. Vi fick ha några extra möten med dessa arbetsgivare om detta.”
(Af)
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”Våren 2010 var det väldigt rörigt. De [projektledningen] hade inte klart för sig vilka
regler som gällde. Vilka kurser får ingå? Hur får man kombinera? Det hade underlättat om alla riktlinjerna hade varit klara innan.” (Yrkesvux)
”Det tog lång tid innan vi fick besked om hur administration och rapportering skulle
ske. Vem ska rapportera? Är det hemkommunen eller den kommun i vilken utbildningsanordnaren verkar? Vi har lyckats reda ut det, men det tog tid.” (Yrkesvux)

Stödet från projektledningen inom Arbetsförmedlingen i Göteborg får i huvudsak ett gott
omdöme från arbetsförmedlarna i de övriga kommunerna. Till och med de som påtalar
brister framhäver att projektledningen har gjort ett mycket gott arbete. Detsamma gäller
studievägledarnas/studierektorernas bedömning av de insatser som Yrkesvuxenutbildningen i Göteborg har genomfört.
”Stödet är helt suveränt. Det är lätt att få kontakt med projektledaren. De skickar ut
mejl regelbundet.” (Af)
”När vi har ställt frågor har vi fått snabba, vänliga och bra svar till 100 %.” (Yrkesvux)
”I början lämnade det mycket i övrigt att önska, men det blev bättre och bättre allteftersom vi låg på dem.” (Yrkesvux)

Syftet med projektet
En central aspekt i den vertikala samverkan handlar om att förankra projektets syfte på
gräsrotsnivån i genomförandeorganisationen. Om syftet missförstås eller uppfattas på
många olika sätt av olika aktörer finns det en risk för att projektet inte genomförs på det
sätt som är avsett. Arbetsförmedlarna och studievägledarna har därför tillfrågats hur de
uppfattade syftet med projektet. Handlade projektet om att kompetensutveckla deltagarna
till arbete inom fordonsindustrin eller näraliggande branscher? Eller syftade projektet till
att omskola dem till arbete i andra branscher? Eller finns det utrymme för båda dessa
”strategier” i projektet?
De flesta arbetsförmedlarna och studievägledarna har uppfattat att det främst är individernas egna val som ska styra. De varslade skulle få information och vägledning om
utbildningar och möjligheter på arbetsmarknaden, men sedan är det individerna själva
som ska fatta beslut om man vill utbilda sig inom den bransch som man kommer ifrån
eller om man vill utbilda sig för att få arbete inom en annan bransch. Många av arbetsförmedlarna och studievägledarna vid Yrkesvux ansåg att huvudpoängen med projektet
var att de individer som ville detta skulle få möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar genom att helt byta yrkesbana. Projektet kunde därför till stor del sägas ha en inriktning på
omskolning av arbetskraften, eller som en studievägledare uttryckte det: ”Det fanns så
många drömmar, t ex att sitta i kassan på Coop”. Uppgiften och utmaningen blev därför
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att finna utbildningar som skulle passa individernas skiftande behov. Arbetsförmedlarna
och studievägledarna har dock i regel inte uppfattat detta val som en absolut rätt att få
den utbildning som man ville ha. En begränsning är att även utbudet av yrkesutbildningar
påverkas av arbetsmarknadens behov. Detta är t ex fallet för den yrkesutbildning som
erbjuds i Göteborgsregionen.
Den lokala kontexten tycks haft en påverkan på hur arbetsförmedlarna och studievägledarna har uppfattat projektets syfte. I vissa kommuner var omskolning den enda realistiska strategin, eftersom alternativen inom fordonsindustrin var få, då det bara fanns en
underleverantör.
”Jag upplever att utgångspunkten var vad individen känner för. Vill man utbilda sig
inom näraliggande branscher till fordonsindustrin finns den möjligheten. Vill man byta
yrkesbana så går även det.” (Af)
”Syftet uppfattade jag som att man skulle ge personerna en chans att hitta andra möjliga lösningar. Det fanns ett stort överskott på montörer i Sverige och särskilt i Göteborg. Att man skulle hitta andra vägar att utbilda sig till andra yrken. I vår kommun
har projektet framför allt handlat om att hitta andra vägar.” (Af)
”Vi tolkade mer som att det individuella valet skulle styra. Vi skulle dock vara vaksamma så att vi inte ’slängde pengarna i sjön’. Det skulle med andra ord finnas en
koppling till arbetsmarknadens behov och individens möjligheter att återkomma på
arbetsmarknaden.” (Yrkesvux)
”Det här var en grupp som hade tappat sin anställning i fordonsindustrin. De skulle
göra något annat än att jobba i fordonsindustrin.” (Yrkesvux)

Inriktning på omskolning förklarar också varför flera arbetsförmedlare och studievägledare ofta ansåg att deltagarna borde slutföra utbildningen på Yrkesvux istället för att acceptera de arbetserbjudanden som deltagarna kunde få under studietiden. I varje fall har
man haft som princip att inte motsätta sig om deltagarna under studietiden prioriterade
utbildningen framför arbete.
Utbildningar i Af:s eller Yrkesvux regi
Av regeringens ansökan till EU-kommission framgår att en central insats är utbildning och
omskolning, bland annat för att kunna få arbete i andra branscher än fordonsindustrin.
Däremot sägs inte någonting om vilken organisation som faktiskt ska genomföra de olika
utbildningarna. I Arbetsmarknadsdepartementets regleringsbrev för 2010 för Arbetsförmedlingen finns det dock två anslagsposter avseende Europeiska Globaliseringsfonden
(EGF) – medlen på en post får disponeras av Skolverket för utbildningar för arbetslösa
som omfattas av Sveriges ansökan till EGF. Detta följs upp genom ett uppdrag från Ut-
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bildningsdepartementet till Skolverket att sörja för att detta slag av utbildning kommer till
stånd. Medel på en annan anslagspost får enligt regleringsbrevet användas för bland
annat upphandling av sådan individuell yrkeskompetens som inte hanteras av Skolverket:
förberedande utbildning för personer med högskolekompetens (för att dessa skulle kunna
studera på mer kvalificerade utbildningar) och utbildning vid start av näringsverksamhet.
Det finns således enligt de centrala riktlinjerna en klar arbetsfördelning mellan Skolverket
och Arbetsförmedlingen för de utbildningsinsatser som ska genomföras.
Överlag har denna arbetsfördelning respekterats lokalt av Arbetsförmedlingen och Yrkesvux. Arbetsförmedlingen har haft ansvaret för genomförandet av det första informationstillfället med de varslade. Vid detta tillfälle har man (ibland tillsammans med Yrkesvux)
informerat dels om de utbildningar som Arbetsförmedlingen kan erbjuda, dels om olika
utbildningsmöjligheter som finns tillgängliga inom ramen för Yrkesvux. Utbildningarna på
Yrkesvux har vid dessa tillfällen särskilt betonas; detta är naturligt genom att möjligheten
att gå utbildningar på Yrkesvux med aktivitetsstöd och omskola sig till andra branscher är
ett särdrag för projektet.
Den generella uppfattningen bland arbetsförmedlare är att deras främsta uppgifter i projektet var att informera målgruppen, hänvisa dem till Yrkesvux om de var intresserade av
yrkesinriktad gymnasial utbildning samt att sköta projektbesluten för dessa individer. De
intervjuade arbetsförmedlarna har framhävt att valet av utbildning skedde helt och hållet
efter individernas önskemål; det är individerna själva som avgör om de vill läsa kurser
genom Arbetsförmedlingen eller Yrkesvux. För vissa individer med t ex högskoleutbildning var Yrkesvux inget alternativ; de kunde istället välja att gå vissa av Arbetsförmedlingens ”spetsutbildningar”, t ex i CAD-konstruktion. Vissa av studievägledarna på
Yrkesvux verkar dock inte vara helt informerade om projektet och de utbildningsmöjligheter som fanns på Arbetsförmedlingen.
”Nej, det fanns inga riktlinjer för detta. De potentiella deltagarna fick titta på de utbildningar som fanns. De flesta valde Yrkesvux eftersom deras kursutbud var större och
att de var mer flexibla med tidpunkten för kursstarten.” (Af)
”Det var mycket tydligt.” (Af)
”Arbetsförmedlingen drev inte kursverksamhet i detta projekt. Arbetsförmedlingen
kan enbart erbjuda arbetsmarknadsutbildning. Globaliseringsfondsprojektet handlar
om nationella kurser för gymnasieskola. Det var inte fråga om Af-utbildning. Det var
solklart.” (Yrkesvux)
”Jag är lite osäker. Jag tror deltagarna kan få utbildning genom både Arbetsförmedlingen och Yrkesvuxenutbildningen. Yrkesvux har ofta längre yrkesutbildningar,
medan Arbetsförmedlingen köper in kortare utbildningar.” (Yrkesvux)
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Det fanns en medvetenhet hos både arbetsförmedlingen och Yrkesvux om att man inte
kunde hjälpa de som efterfrågade eftergymnasial utbildning, t ex på yrkeshögskola. Det
ingick inte i projektets uppdrag; man kunde endast vägleda dem. Enligt uppdraget skulle
man enbart arbeta med utbildningar på den gymnasiala nivån vid sidan av arbetsförmedlingens utbildningar. Vissa av de varslade gick vidare till utbildningar på högskola
som de bekostade på egen hand.
3.2.2 Horisontell samverkan
Den horisontella samverkan handlar framför allt om informationsutbytet och samarbetet
mellan Arbetsförmedlingens och Yrkesvuxenutbildningens projektledning i Göteborg,
samt mellan de lokala Af-kontoren och de kommunala yrkesvuxenutbildningsförvaltningarna.
Samverkan i Göteborg
Projektledaren för projektet vid Arbetsförmedlingen i Göteborg, som tillsattes i december
2009, hade tidigare varit engagerad i det arbete som Arbetsförmedlingen satte igång på
Volvo-fabriken i Torslanda, när Volvo hade lagt de första varslen. Under hösten 2008
etablerades en tillfällig arbetsförmedling på Volvo. I början fanns det inga insatser förutom
vägledning, men i februari 2009 blev det möjligt att erbjuda arbetsmarknadsutbildning
genom det s.k. snabbspåret. Det tillfälliga Af-kontoret på Volvo började fasas ut i september 2009 och avvecklades helt och hållet i december 2009. Den tillsatte projektledaren
hade således en förförståelse för målgruppens behov innan den formella starten av projektet.
På förvaltningen för yrkesvuxenutbildningen i Göteborg tillsattes i mitten av december
2009 en projektledare för den utbildning inom Yrkesvux som skulle ges inom ramen för
projektet. Projektledaren hade en stor erfarenhet av uppdragsutbildning.
Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och yrkesvuxenutbildningen kom igång snabbt.
Projektledarna hade täta möten med början i mitten av januari 2010. I början träffades de
en gång i veckan eller varannan vecka för att skapa samsyn och rutiner. Hur skulle de
”formella papperen” utformas och vart skulle de skickas? Vem skulle ta emot de sökande? I vilken ordning skulle saker ske? Vilken information måste handläggare ha på
Arbetsförmedlingen och vilken information skulle Yrkesvux få?
I det första steget gällde det att ta fram kontaktpersoner lokalt i de olika kommunerna. Ett
brev skickades i januari 2010 till ansvariga tjänstemän vid de lokala kontoren med uppmaningen att utse en kontaktperson för EGF-projektet. I brevet kallades också till gemensamt möte i Göteborg för Arbetsförmedlingen och Yrkesvux för att få information om projektets syften och genomförande. Yrkesvux i Göteborg fick från Arbetsförmedlingen en
lista på ett 70-tal kommuner som hade registrerade personer i målgruppen. I brevet till
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lokala Yrkesvux uppmanade man att ansvariga personer/kontaktpersoner skulle söka upp
och etablera kontakt med tjänstemän på de lokala arbetsförmedlingskontoren.
I nästa steg kallade Arbetsförmedlingen i Göteborg personerna i målgruppen som var
folkbokförda i Göteborgsregionen och som var eller hade varit registrerade på arbetsförmedlingen till flera informationsmöten. Dessa genomomfördes på de olika arbetsförmedlingskontoren gemensamt av Arbetsförmedlingen och Yrkesvux i Göteborg. Yrkesvux
informerade om det stora utbildningsutbud – ca 50 olika utbildningsinriktningar – som
fanns tillgängliga i Göteborgsregionen. Vid dessa möten fick de som ville fylla i intresseblanketter med önskemål om utbildningsinriktning och redovisning av betyg från tidigare
utbildningar. De som var intresserade av utbildningar på Yrkesvux kallades senare till
informationsmöten på Yrkesvux i Göteborg. Man höll där – med början 16 februari 2010 –
ca 40 informationsmöten med 10-15 deltagare per möte. Alla som deltog på mötet uppges ha fått individuell vägledning i direkt anslutning till mötet. Yrkesvux i Göteborg deltog
även på Arbetsförmedlingens informationsmöten i andra kommuner i Göteborgsregionen.
Det betyder att Yrkesvux i dessa kommuner i regel inte deltog i dessa möten; de hade
därför ett begränsat behov och samarbete med lokala arbetsförmedlingar i regionen.
Arbetsförmedlingen i Göteborg hade ibland svårt att etablera kontakt med de lokala kontoren i kommuner utanför Göteborgsregion, där det endast fanns ett fåtal personer i målgruppen. I dessa fall skickade projektledningen ett brev till berörda personer i målgruppen
om att de skulle ta kontakt med Arbetsförmedlingen på orten för att få information om
olika utbildningsmöjligheter.
Det växte så småningom fram en samsyn på syftet med projektet. Arbetsförmedlingen
och Yrkesvux har traditionellt till viss del olika perspektiv på vad utbildningar ska leda till.
Arbetsförmedlingarna arbetar med utbildningar som är inriktade mot bristyrken; på Yrkesvux kan man gå på utbildningar för att kunna få det arbete som man vill ha. Yrkesvux
anser att deltagarna måste få ”drömma” – de måste få göra som de vill och utbilda sig till
ett drömyrke. För Arbetsförmedlingen är det en viktig princip att inte utbilda personer till
arbetslöshet. Man blev dock efter tag ense om att utgångspunkten i EGF-projektet var
individens önskemål om utbildning, där drömmarna om en ny yrkesbana också skulle
kunna komma till utlopp. Denna gemensamma syn på syftet med projektet hos de centrala aktörerna i Göteborg kom även att bli rättesnöret för de lokala aktörernas arbete
med projektet utanför Göteborgsregionen.
Ett annat område där det växte fram ett samförstånd var hur man skulle se på arbetserbjudanden som deltagare fick under utbildningstiden. Yrkesvux och Arbetsförmedlingen
var överens om att deltagarna bör fullfölja en utbildning istället för att tacka ja till ett tillfälligt arbete trots att detta inte var helt förenligt med gällande regler eller förhållningssätt för
Arbetsförmedlingens verksamhet. På sikt är utbildningen av större värde för arbetsmöjligheterna än det tillfälliga arbetet. Flera som var under utbildning arbetade också samtidigt,
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t ex nattskift på Volvo. Deltagarna fick då både lön från arbetsgivaren och aktivitetsersättning, eftersom de gick på kurs på dagarna. Detta ansågs förenligt med Arbetsförmedlingens regler, så länge som arbetet inte inkräktade på utbildningen. Även denna samsyn
kommuniceras till de lokala aktörerna, bland annat när dessa ställde frågor till projektledningen i Göteborg.
Projektledningen på både Arbetsförmedlingen och Yrkesvux i Göteborg anser att samverkan har fungerat mycket bra och på ett konstruktivt sätt. Man har arbetat sig fram till
samma inställning i ett antal frågor och hjälpt och informerat varandra om allt. Man har
tillsammans tagit itu med de problem som har uppstått. I denna samverkan har också
styrgruppen för projektet spelat en väsentlig roll – detta gäller även de centrala aktörerna
på Skolverket och ESF-rådet. De är således en mycket positiv bild som målas upp av
denna samverkan. Intervjuerna med de lokala aktörerna som under projekttiden har varit i
kontakt med projektledningen bekräftar denna positiva bild.
Samverkan mellan lokala aktörer
För att ett samarbete överhuvudtaget ska komma till stånd måste ansvariga arbetsförmedlare och studievägledare i kommunerna kunna identifiera vem som är ansvarig hos
deras samarbetspartner. Nästan alla uppger att det har varit enkelt att identifiera vem
som är ansvarig i kommunerna. I några enstaka fall har det varit svårt.
”Det var rent hopplöst att veta vilka jag skulle prata med vid Yrkesvux. Jag letade
med ljus och lykta. Jag fick sedan nys om att någon från Yrkesvux hade varit på ett
informationsmöte i Göteborg. Till slut lyckades jag lokalisera den personen.” (Af)
”Arbetsförmedlingen har bytt ut folk, så det har varit lite knepigt.” (Yrkesvux)

När det gäller samarbetet ute i kommunerna mellan Arbetsförmedlingen och den kommunala yrkesvuxenutbildningen anser nästan alla arbetsförmedlare och studievägledare att
samarbetet har fungerat bra eller mycket bra, även om vissa poängterar att behovet av
kontakt inte varit särskilt stort. I de flesta kranskommunerna till Göteborg hade Yrkesvux i
princip inget samarbete med de lokala arbetsförmedlingarna om EGF-projektet, eftersom
information och vägledning av personer i målgruppen sköttes av projektledningen i Göteborg. I vissa kommuner sitter Arbetsförmedlingen och Yrkesvux i samma lokaler och har
därför upparbetade kontakter sedan tidigare. Dessa kontakter har förstärkts genom samarbetet i projektet. Överhuvudtaget verkar det i flera kommuner redan ha funnits ett fungerande samarbete lokalt, som har förbättrats genom EGF-projektet; i varje fall i de
kommuner där det fanns ett betydande antal personer i målgruppen.
”Vi har samarbetat med Yrkesvux i vår kommun och det har fungerat mycket bra. De
har varit superintresserade av detta och har velat informera om sina utbildningar.”
(Af)
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”Det har fungerat mycket bra. Jag vill påstå att vi tidigare inte har fungerat så bra tillsammans. Men genom projektet har vi tagit stora steg som har förbättrat samarbetet
generellt sett. Globaliseringsfondsprojektet har inneburit en ’kick’ för att stärka samarbetet.” (Yrkesvux)
”Jag har knappt haft någon kontakt med Yrkesvux. Det har inte behövts. Jag tycker
att det har fungerat väldigt smidigt. Vad jag har hört från deltagarna har det varit smidigt att ha med Yrkesvux att göra.” (Af)

Det finns dock arbetsförmedlare och studievägledare som anser att samarbetet inte har
fungerat särskilt väl, även om det enbart rör sig om ett fåtal. Vissa arbetsförmedlingskontor klagar t ex på att det har varit svårt att få information från Yrkesvux; man har i stället
fått informationen från deltagarna i projektet. Yrkesvux i en kommun menar att man inte
fick information om att Arbetsförmedlingen också kunde anordna utbildningar; det dåliga
samarbetet innebar att man inte fick igång en gemensam information till målgruppen. En
arbetsförmedling menar att kvalitén i samarbetet varierar mycket mellan olika Yrkesvux,
troligen beroende på antalet personer i målgruppen som är berörda i en kommun.
”Med Yrkesvux i en av de tre kommunerna vi har samverkat med har samarbetet
fungerat bra, eftersom vi har en etablerad samverkan sedan tidigare. Med de andra
två yrkesvuxenutbildningarna har det inte fungerat så bra. Vi har haft väldigt lite kontakt med dem. De kände inte till detta projekt. Jag försökte att förbereda studievägledarna så att de visste att det skulle använda en projektkod. Men det gick inte att
knyta kontakter. Det är två små Yrkesvuxenutbildningsförvaltningar i dessa kommuner ska tilläggas. Det var bara ett fåtal deltagare som gick till dessa kontor.” (Af)
”I efterhand framgick det med all tydlighet att det här var Arbetsförmedlingens projekt.
Vi hade en del informationsaktiviteter tillsammans med dem. Arbetsförmedlingen tog
in intresseanmälningarna. Yrkesvux var egentligen först ut på banan, så vi kunde erbjuda insatser mycket tidigare än Arbetsförmedlingen. Men Arbetsförmedlingen sköter hänvisningarna och efterhand blev det mindre hänvisningar av kursdeltagare till
oss. Vi upplever att Arbetsförmedlingen favoriserade de egna utbildningarna.” (Yrkesvux)

Att utveckla ett gemensamt arbetssätt är ofta viktigt i samverkansprojekt. Det kan vara
nödvändigt att etablera rutiner för att roll- och ansvarsfördelningen ska kunna upprätthållas. Vissa arbetsförmedlare och studievägledare framhäver att de inte har haft något behov av att utveckla ett gemensamt arbetssätt mellan arbetsförmedlingen och Yrkesvux.
Andra har arbetat fram olika rutiner för att hantera projektdeltagarna så smidigt som möjligt. Det har handlat om att upprätta rutiner utifrån de roller och ansvarsområden som
Arbetsförmedlingen och Yrkesvux har haft inom ramen för projektet. Närheten i samarbetet har dock varierat. Flera arbetsförmedlingar och Yrkesvux har genomfört gemen-
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samma informationsträffar med målgruppen. I andra fall har Arbetsförmedlingen skött
detta på egen hand och därefter hänvisat deltagare till Yrkesvux.
”Ja, det har vi. Eller utvecklat och utvecklat… Vi har följt Göteborgs modell. Upparbetade rutiner är viktigt. Arbetsförmedlingen tar emot deltagare. Vi har haft gemensamma träffar och Yrkesvux har också deltagit. Deltagarna har fått skriva på ett avtal
där de tillåter att vi och Yrkesvux diskuterar deras ärenden via e-post och telefonsamtal. Sedan har Af tagit de formella besluten i projektet.” (Af)
”I början hade vi rutiner för att personer som var intresserade fick välja om det var
Arbetsförmedlingen eller Yrkesvux kurser som de var intresserade av. Om de var intresserade av Yrkesvux fick de prata med studievägledaren där. Sedan mejlade Yrkesvux till mig och meddelade. Projektdeltagaren fick sedan komma in till oss och
skriva under.” (Af)
”Det har vi inte gjort. Det har inte riktigt funnits ett behov av det. Vissa rutiner har
upprättats, exempelvis vid förlängning av beslut etc.” (Af)

Även i de kommuner där Arbetsförmedlingen och Yrkesvux har haft ett gott och nära
samarbete har arbetet inte varit särskilt formaliserat, t ex när en deltagare avbryter sin
utbildning eller fortsätter läsa kurser vid Yrkesvux. I det senare fallet måste t ex Arbetsförmedlingen fatta ett förlängningsbeslut. I de flesta fall meddelar Yrkesvux till Arbetsförmedlingen att en person i målgruppen ska börja eller fortsätta en utbildning. I vissa fall får
projektdeltagarna själva kontakta Arbetsförmedlingen och ta med sig de intyg (studieplan)
som behövs för beslut.
”Det har fallit sig naturligt och inte behövts. Hur vi jobbar blir rutin. Det har inte funnits
ett behov av formalisering. ’Nu har vi haft Nisse här och han behöver…” (Yrkesvux)
”När vi ska meddela Arbetsförmedlingen om att en deltagare till exempel avbryter sin
utbildning ringer vi till Arbetsförmedlingen och meddelar detta, alternativt mejlar eller
besöker Arbetsförmedlingen. Vi har inga särskilda blanketter för sådant, utan det sker
genom en direkt kommunikation.” (Yrkesvux)

En annan kritisk faktor kan vara att myndigheterna inte får tillgång till samma information
eftersom de har olika informationssystem eller saknar tillgång till varandras informationssystem. De flesta respondenterna framhäver emellertid att det inte har varit ett problem i
detta projekt. Vissa menar att det inte vållat några problem, eftersom de har haft så få
deltagare. Andra menar att de rutiner som har upprättats med att skicka deltagarförteckningar per e-post har varit tillräckliga i kombination med övriga rutiner och den kontakt de
har i enskilda ärenden. Endast ett fåtal personer framhäver att olika administrativa problem har eller kan ha försvårat samarbetet.
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”Jag kan inte säga om det har inneburit några problem i detta projekt, men i allmänhet kan det vara ett problem. Det är svårt att få uppgifter från Arbetsförmedlingen.
Det finns ingen naturlig tillgång till deras informationskanaler.” (Yrkesvux)
”Ja, det kan ha varit en försvårande omständighet. Det innebär att man får fatta beslut på ett annat sätt. Jag har fått sätta mig in i varje enskilt beslut djupare än om det
hade funnits ett gemensamt informationssystem. Det blir lite komplicerat. Så det kan
vara krångligt att inte ha ett gemensamt informationssystem.” (Af)

3.3 Lärande inom Volvo Cars-projektet
I vilken mån har genomförandet av projektet bidragit till de berörda organisationernas
lärande, som kan komma till nytta vid driften av liknande projekt i framtiden? Kommer det
efter genomförandet av Volvo Cars-projektet att finnas kvar några kunskaps- och erfarenhetssediment som skulle kunna aktiveras i ett annat sammanhang?
Utnyttjandet av befintliga strukturer
En vanlig definition av en lärande organisation är att denna kontinuerligt lär av sina erfa34
renheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt . Ett problem med många projekt
– t ex projekt som finansieras av ESF – är att de ofta ligger utanför eller inte är en integrerad del av aktörernas ordinarie organisationer. Det finns därför en risk för att erfarenheter
från ett avslutat projekt inte lever vidare och kommer till användning i aktörernas ordinarie
verksamhet. En ”projektifiering” av detta slag kan medföra att det inte finns kvar några
kunskapssediment hos en aktör vid starten av ett liknande projekt. Man får därför vid
genomförandet av ett nytt projekt ”uppfinna hjulet på nytt”.
I Volvo Cars-projektet har det i hög grad använts befintliga organisationer i genomförandet. Projektledningen blev placerad hos Arbetsförmedlingen i Göteborg och till projektledare valdes en person som genom sin tidigare verksamhet hade stor erfarenhet av att
arbeta med målgruppen. Den centrala samordningen och projektledningen för yrkesvuxenutbildningen i projektet var en del av förvaltningen för vuxenutbildningen i Göteborg
och projektledningen hade erfarenhet av uppdragsutbildning för förvaltningens behov.
Dessutom utnyttjades den befintliga organisationen vid de lokala arbetsförmedlingskontoren och förvaltningarna för Yrkesvux i de berörda kommunerna.
Även för utbildningsinsatserna i projektet användes befintlig struktur och organisation.
Arbetsförmedlingens ordinarie utbud av arbetsmarknadsutbildningar och Yrkesvux utbildningsutbud inom olika områden erbjöds projektets målgrupp. I Göteborg innebar detta att
man använde Göteborgsregionens samlade utbud av utbildning, där kommunerna i reg34

Definitionen är hämtad från Nationalencyklopedin.
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ionen ansvarade för olika delar av detta utbud. När det uppkom behov av nya utbildningar, vilka inte ingick i det ordinarie utbudet, köptes dessa ofta in inom ramen för den ordinarie upphandlingsverksamheten.
Det har i projektet också varit möjligt att utnyttja den redan befintliga samarbetskulturen
mellan Yrkesvux och Arbetsförmedlingen i flera kommuner. Projektet har inneburit ett
lärande genom att det lokala samarbetet har förstärkts och utvecklats: ”Vi hade ett bra
samarbete även före projektet, men detta har inneburit att vi nu arbetar ännu närmare
varandra och förstår varandra bättre.” I vissa kommuner har det dock varit svårt att få till
stånd ett lärande i samarbetskulturen genom att det inte har funnits ett befintligt samarbete till vilket projektet skulle kunna knyta an till. Detta har också berott på att det i flera
kommuner har funnits så pass få personer i målgruppen att det inte varit motiverat att
”investera” i ett lärande samarbete för framtiden.
Även för den övergripande styrningen har projektet utnyttjat den befintliga organisationen.
Arbetsförmedlingens styrgrupp för projektet har till viss del hämtats från ledningsstaben
på Arbetsförmedlingen. Den övergripande styrgruppen med Skolverket, Arbetsförmedlingen och ESF ligger dock utanför de involverade aktörernas organisationer.
Kommunikation och dokumentation
Ett lärande kan också ske genom att man både internt och externt sprider de erfarenheter
som man har fått vid genomförandet av ett projekt. Detta har gjorts vid flera tillfällen.
x

Den första konferensen ägde rum i Göteborg i maj 2010 med 60 deltagare från EUkommissionen, Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadens organisationer,
politiker från regionen och representanter och personal från Arbetsförmedlingen,
Skolverket, ESF-rådet och de kommunala förvaltningarna för Yrkesvux.

x

I september 2010 anordnades ytterligare en konferens med i huvudsak samma deltagare som den förra konferensen. Ett nytt inslag var dock att några projektdeltagare
fick tillfälle att presentera sina erfarenheter av och synpunkter på projektet.

x

En slutkonferens hölls i maj 2011 i Göteborg med ca 60 deltagare främst från de
myndigheter som genomfört projektet; dessutom deltog några projektdeltagare och
utvärderarna av projektet. Konferensen ägnades åt en slutsummering av erfarenheterna av projektet och de lärdomar som kunde dras för framtida liknande projekt.

Vid intervjuerna med arbetsförmedlare och studievägledarna har det framgått att flera av
dessa har deltagit på en eller flera av dessa konferenser. Man har sett det som en fördel
att kunna möta kollegor för att dela erfarenheter; vissa menar att det mest värdefulla vid
detta slag av konferenser är de personliga kontakter som man får i samtal vid sidan av
själva konferensen. Flera av de intervjuade känner i regel till att det anordnats konferen-
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ser men man har inte ansett sig ha tid att delta i dessa; man har därför i princip inte tagit
del av de lärdomar som spridits på konferenserna.
Det har i projektet inte funnits en ”erfarenhetsbank” där lärdomar från projektet har dokumenterats och som har stått till arbetsförmedlarnas och studievägledare förfogande vid
driften av projektet. Inte heller har det skapats några informella nätverk mellan alla som
har arbetat med projektet i de berörda kommunerna för att utbyta erfarenheter och få tips
på hur man ska lösa vissa konkreta problem. Detta torde bero på den starka ställning
som projektledningen i Göteborg har haft i styrningen av projektet. Om arbetsförmedlarna
och studievägledarna/studierektorerna har känt sig osäkra om hur vissa saker skulle hanteras i projektet har de kunnat ta kontakt med respektive projektledning i Göteborg för att
få ett snabbt svar. I de lägesrapporter som lämnats om projektets genomförande finns
dock en relativt detaljerad och fortlöpande dokumentation om erfarenheterna och problemen i projektet. Redovisningen har skett enligt i princip samma mall i varje lägesrapport, så att man kan följa hur projektet har fortskridit i olika avseenden, bland annat beskrivs i varje rapport vad som har fungerat respektive vad som inte har fungerat.

3.4 Slutsatser
Den ojämna fördelningen av individerna i målgruppen mellan kommuner och regioner har
skapat olika organisatoriska förutsättningar för att nå ut med information till målgruppen
och för samarbete lokalt mellan Arbetsförmedlingen och Yrkesvux.
I Göteborgsregionen – som svarade för en stor andel av de varslade och med den centrala projektledningen i Göteborg – har det funnits goda förutsättningar att lämna information och ge vägledning. Genomförandet stärktes också genom ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen och förvaltningen för yrkesvuxenutbildning i Göteborg. Även i de
kommuner utanför Göteborgsregionen som har haft ett väsentligt antal varslade och deltagare har det funnits relativt goda förutsättningar, bland annat genom att det till viss del
har kunnat avsättas resurser för personal på både Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen för arbetet med projektet. Dessutom har det funnits ett behov av samordning mellan dessa lokala aktörer. I de kommuner där det bara var ett fåtal varslade personer har
det funnits sämre förutsättningar för att informera om och genomföra projektet. De olika
förutsättningarna för berörda kommuner torde till viss del förklara varför andelen av de
varslade som rekryterats till projektet varierar mellan kommuner.
Trots dessa olika förutsättningar är Swecos övergripande slutsats att både den vertikala
och horisontella samverkan i projektet har fungerat väl, särskilt mot bakgrund av den
korta tid som projektledningen vid Arbetsförmedlingen och Yrkesvuxenutbildningen i Göteborg hade till sitt förfogande för att etablera och förankra projektorganisationen.
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x

Det har funnits tillräckligt med resurser på de lokala kontoren och förvaltningarna för
att genomföra projektet. Detta kan dock i vissa kommuner ha inneburit omprioriteringar, som tidvis kan ha varit till men för den ordinarie verksamheten. Även om tiden
har varit knapp och en del arbetsförmedlare och studievägledare har fått detta arbete
ovanpå ordinarie arbetsbörda, har det funnits ett intresse från aktörerna inom Arbetsförmedlingen och de kommunala förvaltningarna för yrkesvuxenutbildning för att arbeta med målgruppen.

x

Stödet och informationen från projektledningen inom Arbetsförmedlingen i Göteborg
får i huvudsak ett gott omdöme från arbetsförmedlarna i de övriga kommunerna. Till
och med de som påtalar brister framhäver att projektledningen har gjort ett mycket
gott arbete. Detsamma gäller studievägledarnas/studierektorernas bedömning av de
insatser som Yrkesvuxenutbildningen i Göteborg har genomfört.

x

Den uppfattning om projektets syfte – individuellt val av utbildning, bland annat för
arbete i andra branscher än fordonsindustrin – som har kommit till uttryck i intervjuerna med arbetsförmedlarna och studievägledarna/studierektorerna ligger i linje med
det syfte som har uttalats i projektansökan och i de centrala aktörernas uttolkning av
denna. Många av arbetsförmedlarna och studievägledarna på Yrkesvux ansåg att
huvudpoängen med projektet var att de individer som ville också skulle få möjlighet
att förverkliga sina livsdrömmar genom att helt byta yrkesbana.

x

Den samverkan som utvecklades mellan de centrala aktörerna i Göteborg har spelat
en mycket viktig roll för projektets genomförande – i mångt och mycket var samstämmigheten mellan dessa aktörer en förutsättning och en drivande kraft i genomförandet. Man har arbetat sig fram till samma inställning i ett antal frågor och hjälpt och
informerat varandra. Man har tillsammans tagit itu med de problem som har uppkommit. I denna samverkan har också styrgruppen för projektet spelat en väsentlig
roll – detta gäller även de centrala aktörerna på Skolverket och ESF-rådet.

x

Samarbetet i kommunerna mellan Arbetsförmedlingen och den kommunala yrkesvuxenutbildningen, bland annat när det gäller informationsmöten och vägledning, har
överlag fungerat bra eller mycket bra, även om vissa arbetsförmedlare och studievägledare poängterar att behovet av kontakt inte varit särskilt stort. I vissa kommuner sitter arbetsförmedlingen och Yrkesvux i samma lokaler. Man har haft upparbetade kontakter sedan tidigare. Dessa kontakter har förstärkts genom samarbetet i projektet.

Utnyttjandet av befintlig organisation, befintliga utbildningar och befintligt samarbete mellan aktörer har skapat förutsättningar för ett lärande som kan finnas kvar i organisationen
även efter det att projektet har avslutats. Projektets integrering i den reguljära organisationen innebär att man till stor del undviker de risker för lärandet som är vanliga vid en
”projektifiering” av en verksamhet – det finns ingen naturlig hemvist för lärandet, när pro-
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jektet har genomförts och avslutats. Det finns givetvis en risk för att lärandet uttunnas
även i organisationernas reguljära strukturer genom att det sker personal- och organisationsförändringar, men förutsättningarna för att det ska finnas kvar kunskaps- och erfarenhetssediment i organisationen är betydligt större än när ett projekt drivs utanför aktörernas reguljära organisationer.
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4

Genomförandet av insatser – målgruppens perspektiv

4.1 Inledning
I detta kapitel kommer genomförandet att främst ses från målgruppens perspektiv. Beskrivningen och analysen kommer ta sin utgångspunkt i det mål för den framtida sysselsättningen som individerna i målgruppen hade när de registrerade sig på arbetsförmedlingen för att sedan följa dem i projektets olika faser – från den information som de
har fått om projektet till den vägledning och kursutbud som har erbjudits dem. Så långt
kommer hela målgruppens synpunkter på projektet att belysas. I nästa steg följs de i målgruppen som blir deltagare i projektet – dvs. projektgruppen – genom att studera deras
val av kurser, betygsresultat (Yrkesvux) och synpunkter på kurserna. Betydelsen av mål35
gruppens egenskaper (kön, utbildning, etc.) kommer också att beaktas vid de olika stegen i genomförandet. I kapitel 7 kommer projektgruppen och övriga i målgruppen (övriga
registrerade) att följas upp ytterligare genom att också analysera de resultat som har
nåtts inom olika områden.

Figur 4.1 En översikt över de olika stegen i genomförandet av projektets insatser

35

För en detaljerad genomgång av målgruppens egenskaper utifrån vissa bakgrundsfaktorerna, se
bilaga 1 och bilaga 2. Beskrivningen görs för samtliga registrerade, projektgruppen och övriga
registrerade.
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4.1.1 Informationsinsamling via webbenkäter
Informationen i detta kapitel bygger till stor del på två elektroniska enkäter (webbenkäter)
som skickades till den registrerade målgruppen under sommaren 2011; den ena enkäten
till projektdeltagare och den andra till övriga registrerade. För att kunna jämföra grupperna har dock ett stort antal frågor utformats på samma sätt.
Målgruppen uppgår totalt till 4 974 personer, som är eller har varit registrerade på Arbetsförmedlingen. Av dessa är en knapp fjärdedel (24 %) eller 1 182 personer att betrakta
som projektdeltagare. Som projektdeltagare räknas en individ som har läst en kurs genom Arbetsförmedlingen och/eller Yrkesvux inom projektets ram. De personer som inte
hör till projektgruppen räknas till gruppen övriga registrerade, som uppgår till 3 792 personer (se kapitel 1 och bilaga 1 för en närmare beskrivning av målgruppen).
Tillgången till e-postadresser har överlag varit god. Av samtliga projektdeltagare har 93
procent haft en registrerad e-postadress. Motsvarande andel bland övriga registrerade
personer i målgruppen är 79 procent.
Svarsfrekvensen bland projektdeltagarna med e-postadresser uppgår till 52,6 procent och
bland övriga registrerade personer till 46,3 procent.
En bortfallsanalys har genomförts (se bilaga 2) för att bedöma representativiteten hos de
personer som har besvarat enkäterna (respondenterna) i förhållande till de totala populationerna (projektdeltagare respektive övriga personer i målgruppen som har registrerat sig
på Arbetsförmedlingen). Detta har gjorts med utgångspunkt i bakgrundsvariabler som kan
tänkas påverka de svar som respondenterna avger, exempelvis kön, ålder, utbildningsnivå och födelseland. Bortfallsanalysen visar att respondenterna är representativa för
hela den registrerade målgruppen med avseende på bakgrundsvariablerna. Detta gäller
både projektdeltagare och övriga registrerade. Det är enbart i vissa fall som en över- eller
underrepresentation skulle kunna snedvrida webbenkäternas representativitet. Detta
gäller främst bakgrundsvariabeln utbildningsnivå inom gruppen övriga registrerade, där
personer med eftergymnasial utbildningsnivå är överrepresenterade och personer med
förgymnasial utbildningsnivå är underrepresenterade i webbenkäten (se bilaga 2).

4.2 Målgruppens
medlingen

inställning

vid

registreringen

på

Arbetsför-

4.2.1 Mål för sysselsättningen
Respondenterna har fått uppge vilken deras främsta mål var när de registrerade sig vid
Arbetsförmedlingen. Cirka hälften av målgruppen ville helst återfå sitt tidigare jobb eller få
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36

ett nytt jobb inom fordonsindustrin eller i en näraliggande bransch. En tredjedel ville få
ett nytt jobb i en helt annan bransch. Några enstaka procent ville helst starta ett eget
företag eller studera vidare vid högskola/universitet. Av de tolv procenten som uppgett
”annat” nämner de flesta att de antingen hade som främsta målsättning att få A-kassa
eller att helt enkelt bara hitta ett jobb. Skillnaderna vid de olika svarsalternativen är marginella mellan projektgruppen och övriga registrerade. Huruvida den främsta målsättningen var att återgå till fordonsindustrin eller gå till en ny bransch tycks således inte vara en
orsak till individernas beslut att delta i eller avstå från kurser.

Figur 4.2 Respondenternas främsta målsättning om sysselsättning vid tidpunkten för
registreringen vid Arbetsförmedlingen. Andel (i %) av projektgruppen resp. övriga registrerade
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Sett till några bakgrundsvariabler finns emellertid vissa skillnader mellan projektdeltagare
och övriga registrerade. I åldersgrupperna 45-59 år och 60+ år är projektdeltagare mer
villiga att arbeta i en helt annan bransch än fordonsindustrin, jämfört med övriga registrerade. Många äldre som har valt att avstå från kursdeltagande ser troligen ingen poäng i
att omskola sig till ett nytt yrke, eftersom pensionen kan var relativt nära förestående.
Dessutom är det länge sedan dessa personer studerade.
36

Andelen personer som helst önskade återgå till sitt tidigare jobb var relativt lågt (14-15 %) –
både bland de som deltog i respektive avstod från kurser. Några projektaktörer framhåller att detta
kan bero på att de uppsagda – åtminstone innan chocken och ilskan hade lagt sig – kände sig illa
behandlade av sin arbetsgivare.
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Skillnaden i önskan att få ett jobb i en helt annan bransch är liten mellan projektdeltagare
och övriga registrerade som har gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Av de personer som har förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå har en klart högre andel
av projektdeltagarna målet att gå till en ny bransch än övriga registrerade (16 procentenheters skillnad). Om personer äldre än 45 år exkluderas ökar skillnaden ytterligare. Detta
indikerar att en låg utbildningsnivå för vissa personer som har långt kvar till pensionen
kan vara en drivkraft att delta i kurser för att lyckats etablera sig i för dem nya branscher.
Gymnasiekompetensen inom olika yrkesområden ökar deras chanser på arbetsmarknaden.
Skillnaden mellan projektdeltagare och övriga registrerade är inte särskilt stor med avseende på kön och födelseland. I projektgruppen vill män få arbete i en ”ny” bransch i något
högre utsträckning än kvinnor, medan det omvända förhållandet råder bland de övriga
registrerade.
4.2.2 Målgruppens bedömning av möjligheterna att uppnå målen
Webbenkäterna visar att det troligtvis inte finns något samband mellan de två gruppernas
vilja att stanna kvar inom fordonsindustrin resp. få ett nytt arbete i en helt annan bransch
och beslutet att delta i eller avstå från kurser. Däremot kan den egna bedömningen av
chanserna att nå målsättningen om nytt jobb, eget företagande eller högre studier till viss
del påverka beslutet att delta i eller avstå från utbildning. Andelen projektdeltagare som –
vid tidpunkten för registreringen vid Arbetsförmedlingen – ansåg att deras chanser var
ganska eller mycket goda att nå målen var 44 procent, medan motsvarande andel var 52
procent bland övriga registrerade. Skillnaden mellan grupperna blir större om man enbart
ser till de som bedömde chanserna som mycket goda – tio jämfört med 20 procent.
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Figur 4.3 Respondenternas bedömning (vid tidpunkten för registreringen vid Arbetsförmedlingen) av chanserna att uppnå sina individuella målsättningar om jobb, företagande
eller högre utbildning. Andel (i %) av projektgruppen resp. av övriga registrerade
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Den skillnad som finns mellan projektdeltagare och övriga registrerade, när det gäller
andelen som bedömer chanserna som ganska eller mycket goda, är större i den yngre
(25-44 år) än i den äldre åldersgruppen (45-59 år). För utbildningsnivån är självförtroendet mer jämnt fördelat bland projektdeltagarna, medan personer med eftergymnasial
utbildning bland övriga registrerade har klart högst andel med gott självförtroende (64
procent jämfört med 50 procent för personer med gymnasial utbildning och 30 procent
med förgymnasial utbildning). Det finns inga tydliga skillnader mellan kvinnor och män.
Bostadsorten är också en faktor som kan påverka den bedömning som individerna i målgruppen gör av sina chanser att hitta ett nytt jobb. En jämförelse av de två funktionella
arbetsmarknadsregionerna (FA) som hade flest varslade visar att andelen personer som
bedömde sina chanser som mycket goda var 20 procent i FA Göteborg och 12 procent i
FA Blekinge. Sannolikheten att finna ett nytt arbete var troligtvis högre i Göteborgsregionen än i Blekinge.
4.2.3 Projektaktörernas bedömning av målgruppens självförtroende
Webbenkäterna visar hur individerna i målgruppen själva bedömde sina chanser att
uppnå sina mål. Resultatet tyder på att projektdeltagare generellt sett hade ett något
sämre självförtroende att uppnå målet än övriga registrerade. Även om arbetsförmedlare
och studievägledare i regel inte ser några större skillnader mellan grupperna beskriver
flera projektaktörer en skillnad mellan projektdeltagare och övriga registrerade som delvis
ger en annan bild än resultatet från webbenkäterna. De som valde att gå kurser sägs
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enligt dessa projektaktörer ha haft en mer positiv attityd och vara mer förändringsbenägna jämfört med de som avstod från utbildning:
”Det var de som vågade som gick med i projektet. De hade en annan attityd till livet.
’Det här är bra!’ De var villiga att ta in ny information. ’Jaha. Jag ska nog göra det
här!’ Jag tycker att det mycket var en fråga om en attityd hos personen att våga. De
andra fann sin säkerhet i A-kassan.” (Af)
”De som har varit lite mer framåt har troligtvis valt att gå med i projektet. Det är lättare
för dem att gå vidare. De kanske är trötta på industrin och vill vidare till en annan
bransch som till exempel omvårdnad.” (Af)
”De som valde att gå kurser hade en ambition att komma ifrån arbetet inom fordonsindustrin. De var mer motiverade att prova någonting nytt. De var mer öppna för
nya saker och mer förändringsbenägna.” (Af)
”De som inte har valt att studera hade svårt att föreställa sig ett annat yrkesliv.” (Yrkesvux)
”Jag kan känna att de som valde detta var folk som var på bettet och ville komma vidare. De skiljer sig gentemot deras tidigare kollegor som inte valde att studera.
Många såg det som en chans. ’Jag har jobbat inom industrin och det har varit bra,
men jag har alltid haft en dröm om att jobba som bagare/konditor.’” (Yrkesvux)

Slutsats
Dessa enskilda iakttagelser av arbetsförmedlare och studievägledare kan till en del sägas
ge en annan bild än resultatet från webbenkäten. De gjorda iakttagelserna är dock inte
samstämmiga bland projektaktörerna genom att dessa i regel – som nämndes ovan – inte
sett någon väsentlig skillnad i förändringsbenägenhet och självförtroende mellan projektgruppen och övriga registrerade. Det är därför möjligt att projektgruppen i vissa kommuner har framstått som mer företagsamma än övriga registrerade, men att detta inte har
gällt generellt i övriga kommuner. Sammantaget leder detta till slutsatsen att övriga registrerade överlag torde ha haft en något mer positiv bedömning av de framtida möjligheterna att uppnå sina mål om arbete än projektgruppen. Skillnaderna mellan grupperna i
detta avseende är dock inte betydande.
4.2.4 Inställning till att flytta till en annan region
I webbenkäterna tillfrågades projektdeltagarna och övriga registrerade om deras inställning, när de blev arbetslösa, till att flytta till en annan region för att finna ny sysselsättning
(arbete, egenföretagande eller högre studier). Över en tredjedel (37 %) av projektdeltagarna uppgav att de var villiga att flytta jämfört med 30 procent av de övriga registrerade.
Familjesituationen är den viktigaste faktorn som styr inställningen till att flytta. Förekoms-
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ten av barn tycks vara en mer begränsande faktor än att vara sammanboende, även om
den sistnämnda faktorn också påverkar. Både bland projektdeltagare och bland övriga
registrerade var andelen som var villiga att flytta högst bland ensamstående utan barn
(55 % respektive 50 %). Näst högst andel hade sammanboende/gifta utan barn (42 %
respektive 31 %). Villigheten att flytta var lägst bland ensamstående med barn och sammanboende/gifta som har barn. Som konstaterades ovan var projektdeltagare i något
högre utsträckning villiga att flytta. Den skillnaden förklaras främst av att sammanboende/gifta (oavsett förekomsten av barn) inom projektgruppen är mer villiga att flytta än
motsvarande grupp bland de övriga registrerade.
Män är mer villiga att flytta än kvinnor (skillnaden är cirka 13 procentenheter i båda grupper). Personer med eftergymnasial utbildning är också något mer villiga att flytta än personer med förgymnasial och gymnasial utbildning, även om skillnaden är liten. Det finns
också ett visst samband mellan ålder och inställningen till att flytta, där yngre är något
mer villiga att flytta än äldre. Av allt att döma är det främst familjesituationen som avgör.
Det framgår inte minst av de över 1 000 kommentarer som skrivits i webbenkäterna i
anslutning till denna fråga. Andra vanliga skäl som uppges (ofta i kombination med familjen) är lån och hus samt att man är född och uppvuxen på orten.
Sammantaget synes – när hänsyn även tas till bakgrundsfaktorer – förändringsbenägenheten, i form av inställningen till flyttning till annan region, var något större i projektgruppen än bland övriga registrerade.

4.3 Informationen till målgruppen
En systematisk spridning av information till målgruppen sattes först igång vid den egentligen starten av projektet 1 januari 2010. Målgruppen identifierades med hjälp av de listor
som togs fram över personer som var varslade under perioden 1 december 2008 t o m 31
mars 2009 och som fortfarande var inskrivna på Arbetsförmedlingen den 1 januari 2010.
Arbetsförmedlingen – ibland i samarbete med Yrkesvux – skickade flera gånger ut information om projektet till målgruppen och kallade samtidigt till möte på Arbetsförmedlingen. I Göteborgsregionen hade projektledningen i Göteborg till stor del ansvaret
för denna information, medan de lokala arbetsförmedlingskontoren i regel hade detta
ansvar i kommunerna utanför denna region (se kapitel 3). I kommuner där det fanns
mindre än 10 individer i målgruppen byggde projektledningen inte i samma utsträckning
upp ett nät av kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen. I dessa kommuner informerade
projektledningen om projektet genom brev till målgruppen.
På informationsmötena med målgruppen informerade arbetsförmedlare om projektets
syfte och de utbildningar som Arbetsförmedlingen och Yrkesvux kunde erbjuda. Dessutom lämnade man information om de ekonomiska villkoren (aktivitetsstöd) för de som ville

69 (196)
RAPPORT

studera på någon av de erbjudna utbildningarna. De gånger som Yrkesvux deltog på
informationsträffarna svarade de för informationen om de gymnasiala yrkesutbildningarna. Efter att informationen hade lämnats fick deltagarna från målgruppen anmäla sitt intresse för en viss utbildning, vilket senare – vid ett annat tillfälle – följdes upp genom vägledning, bland annat på Yrkesvux.
4.3.1 Information om kurser
Eftersom projektdeltagarna per definition har tagit del av Arbetsförmedlingens och/eller
Yrkesvuxenutbildningens kurser förutsätts samtliga ha fått ett erbjudande om detta. I
webbenkäten till de övriga registrerade tillfrågades emellertid respondenterna om de fick
ett erbjudande om att läsa kurser. De individer som avaktualiserades från Arbetsförmedlingen före 1 januari 2010 har exkluderats ur analysen, eftersom projektet inte kom
igång reellt förrän vid årsskiftet.
Över hälften (56 %) i gruppen övriga registrerade menar att de inte fått någon information
om utbildningar, medan en fjärdedel (26 %) uppger att de fick information. Nästan var
femte (18 %) uppger att de inte vet eller inte kommer ihåg. Om vi räknar in projektdeltagarna – dvs. hela målgruppen – innebär detta att drygt hälften (52 %) av målgruppen har
informerats, medan över en tredjedel inte har nåtts av informationen. Resterande (12 %)
vet inte eller kommer inte ihåg. Resultaten bör dock tolkas med viss försiktighet; med
tanke på att det vid tidpunkten för utskicket av webbenkäten hade gått omkring ett och ett
halvt år sedan informationen skickades ut kan minnesbilden vara något vag.

Figur 4.4 Målgruppens uppfattning om de fick erbjudande om att gå kurser genom Arbetsförmedlingen och/eller Yrkesvux. Andel (i %) av samtliga registrerade resp. av övriga
registrerade
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Nej

Övriga registrerade
Vet ej/kommer ej ihåg

Det finns inga tydliga skillnader bland de övriga registrerade med avseende på kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå. I kommuner där den totala målgruppens storlek var
förhållandevis liten (1-49 personer) uppger, sammantaget, en klart högre andel personer
att de inte har nåtts av information (skillnaden är ca 15 procentenheter jämfört med övriga
kommungrupper). Det finns vissa skillnader mellan de fyra största FA-regionerna som
sammantaget täcker in drygt 80 procent av gruppen övriga registrerade. I Blekinge och
Göteborg uppger 49 respektive 54 procent att de inte informerats om möjligheten. Motsvarande andel i Skövde och Trollhättan är 61 respektive 62 procent.
Intresse för studier om man hade fått erbjudande
Av de som uppgav att de inte fått (eller inte kom ihåg att de fått) något erbjudande om att
gå kurser genom Arbetsförmedlingen och/eller Yrkesvux uppger en fjärdedel (24 %) att
de hade varit intresserad av att detta. Vissa säger att de gärna hade gjort det om det inte
vore så att de hade fått ett jobb. En femtedel (20 %) uppger att de inte hade varit intresserad av att läsa kurser. De flesta av dessa personer uppger att de ändå fick ett jobb, fick
den hjälp de behövde genom bland annat Trygghetsrådet eller bedömer att de redan
hade den utbildning de behöver. Resten (56 %) har uppgett svarsalternativet kanske (39
%) eller vet ej (17 %). Den vanligaste motiveringen är att det beror på kursutbudet.
”Svårt att ha en åsikt eftersom jag inte vet vad som eventuellt erbjöds”
”Beror ju på hur relevanta de skulle ha varit så klart!!”
”Eftersom jag redan gick och utbildade mig själv var jag inte intresserad av att informera mig
om olika alternativ överhuvudtaget!”
”De verkade rätt kassa. Inte speciellt attraktivt att ha i sitt CV när man söker jobb liksom”.
”Beror på utbudet. Har hög utbildning redan.”
”Kurser med relevans JA väldigt gärna”
”Studier inom datorprogrammering, webb eller liknande hade jag tagit direkt.”
”Jag gick en ettårig yrkesutbildning som jag fixade själv via Komvux”
”Var inte i behov av mer utbildning, utan jobb. Man får jobb genom att kontakta rätt person
vid rätt tid. Hjälp med det hade jag gärna tagit emot av Arbetsförmedlingen.”
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4.3.2 Målgruppens kännedom om Europeiska Globaliseringsfonden (EGF)
I webbenkäterna undersöktes också huruvida målgruppen i allmänhet och projektdeltagarna i synnerhet överhuvudtaget hade hört talas om Europeiska Globaliseringsfonden
(EGF). De personer som avaktualiserades från Arbetsförmedlingen innan årsskiftet
2009/2010 har exkluderats i den delen av analysen, eftersom deras eventuella deltagande har räknats in i projektet retroaktivt.
Två tredjedelar (68 %) av projektdeltagarna (som fortfarande var registrerade vid årsskiftet 2009/2010) uppger att de har hört talas om EGF, medan en tredjedel (32 %) inte har
det. Ungefär det omvända förhållandet råder bland de övriga registrerade, dvs. bara en
fjärdedel har hört talas om EGF, medan detta inte är fallet för tre fjärdedelar av de övriga
registrerade. Att projektdeltagarna har större kännedom om EGF än övriga registrerade
är naturligt.
Samband med bakgrundsvariablerna
Det finns inga tydliga skillnader mellan könen. Däremot finns det en tendens både bland
projektdeltagare och bland övriga registrerade att äldre personer har hört talas om EGF i
högre utsträckning än yngre. I framför allt projektgruppen har personer födda utanför
Europa i lägre utsträckning hört talas om EGF än personer födda i Sverige och Europa
(skillnaden är ca 15 procentenheter).
Både bland projektdeltagare och övriga registrerade har personer med högst förgymnasial utbildning något sämre kännedom om EGF än personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning. Bland projektdeltagare i Göteborg är kännedomen om EGF högre
än i övriga kommuner.
Deltagande i Yrkesvux synes ha en stor betydelse för kännedom om EGF. Åtta av tio (82
%) av de som enbart läst kurser genom Yrkesvux och knappt hälften (47 %) av de personer som enbart läst kurser genom Arbetsförmedlingen har hört talas om EGF. Motsvarande andel bland personer som har läst kurser genom både Arbetsförmedlingen och
Yrkesvux är 93 procent.
4.3.3 Slutsats om informationen
Enligt enkäterna var det endast en dryg fjärdedel i gruppen övriga registrerade som hade
uppfattningen att de hade fått erbjudande om att gå kurser genom Arbetsförmedlingen
och/eller Yrkesvux. Av de som anser sig inte fått ett erbjudande om kurser var det ungefär en fjärdedel som skulle ha varit intresserade av kurser, medan ytterligare 40 procent
kanske skulle kunna haft detta intresse. Det betyder att mellan 500 och 1 300 personer
bland övriga registrerade skulle ha kunnat vara intresserade av utbildning, om de hade
nåtts av information om kurserna. Det är således en relativt stor del av projektets mål-
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grupp som inte kunnat ta del av insatserna, eftersom informationen till viss del inte har
skötts på ett effektivt sätt.
Hur ska man förklara att projektet inte nått fler i den totala målgruppen? Det kan finnas
flera skäl. Glömska torde vara en förklaringsfaktor; individer i målgruppen har nåtts av
information, men detta har fallit i glömska, eftersom det har gått så pass lång tid sedan
(ca 1,5 år) man fick denna information. Vissa av arbetsförmedlarna vittnar om att det i
flera kommuner har varit svårt att intressera målgruppen för de olika kurserna, vilket
bland annat visat sig i att det inte har kommit så många personer till informationsmöten
trots att de fått en inbjudan. Det är möjligt att dessa personer har glömt kallelsen till informationsmötena, eftersom man inte fäste så stort avseende vid denna. Detta ointresse
har i sin tur troligen ett samband med förändringar på arbetsmarknaden. I början på 2010
– som också var startskottet för projektet – hade sysselsättningen börjat vända upp efter
den starka nedgången under 2009. Detta innebar att intresset hos de som ingick i målgruppen – i flera kommuner med en stark efterfrågan på arbetskraft – riktades mer mot
arbetsmarknaden och inte mot kurser. En skriftlig information och kallelse till möte om
kurser kan kanske i ett sådant sammanhang lätt glömmas bort och inte ens noteras.
Glömska kan således vara en del av men inte hela förklaringen till varför så få uppger sig
att ha nåtts av information om kurser. Andra förklaringar har att göra med geografi och
den ojämna spridningen av individerna i målgruppen mellan berörda kommuner. Göteborg har varit projektets centrum och inom Göteborgsregionen fanns det ett nära samarbete mellan kommunerna. I denna region har projektet haft goda förutsättningar att nå ut
med information, inte minst genom projektledningens starka engagemang. I kommuner
utanför denna region kan det finnas fall där man inte haft samma målmedvetenhet att
genom upprepade informationsbrev och kallelser försöka nå målgruppen. Detta torde
speciellt gälla i de kommuner som hade ett fåtal individer i målgruppen – kanske mindre
10 individer – eftersom man inte i alla dessa kommuner hade byggt upp ett nät av kontaktpersoner för projektet. Med en längre startsträcka för uppbyggnaden av projektet
skulle det troligen ha varit möjligt att nå flera i målgruppen med information än som nu har
varit fallet.
Att en tredjedel av projektdeltagarna inte har hört talas om EGF är en indikation på att de
har en svag känsla av att delta i ett projekt. Det kan delvis bero på hur projektet är konstruerat; att tillgänggöra redan befintliga kurser till en specifik målgrupp som annars inte
hade haft möjlighet att ta del av dessa (åtminstone inte med aktivitetsersättning som samtidig försörjning). Det är möjligt att detta särskilt gäller de som har läst arbetsmarknadspolitiska utbildningar genom att dessa upplevs vara en del av Arbetsförmedlingens ”vanliga”
verksamhet. Om deltagarna i stället läser kurser på Yrkesvux ses kanske denna utbildning som något som ligger utanför Arbetsförmedlingens vanliga kurssortiment och därför
upplevs vara en del av en specifik satsning. Detta skulle kunna förklara att en relativt hög
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andel av de som läst kurser genom Yrkesvux är medvetna att de är en del av ett projekt
som finansieras av EGF.

4.4 Vägledning av målgruppen
Vägledningen lägger grunden för övriga insatser i programmet. Vägledningen ska underlätta för deltagarna att se möjligheter och göra ett bra val både vad gäller yrke och utbildning. Enligt projektansökan ska den vägledning och rådgivning som erbjuds projektdeltagaren vara mer djupgående, tidskrävande och inriktad på de enskilda behoven hos varje
deltagare än vad som är möjligt i ordinarie arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
En klar majoritet av studievägledarna vid Yrkesvux uppger dock att vägledningen inte har
skiljt sig från den vägledning som erbjuds ordinarie deltagare vid Yrkesvux, även om formerna för vägledningen kan ha varit annorlunda i projektet. Två studievägledare uttrycker
det på följande sätt:
”Vägledningen har gått till på samma sätt som vanligt. Förutom att vi har behövt tala
om vilka ramar som gäller specifikt för detta projekt.” (Yrkesvux)
”Det blev ingen riktad vägledningsinformation till den här målgruppen. Vi hade inte tid
att rigga en organisation och etablera rutiner. Den framförhållningen fanns inte. Jag
skickade deltagarna till vårt vägledningscentrum.” (Yrkesvux)

Andra studievägledare pekar på att det stora antalet deltagare har gjort det nödvändigt att
arbeta i andra former. Ett vanligt förfarande är att först ha en gruppvägledning av de personer som på Arbetsförmedlingens informationsmöte har lämnat en intresseanmälan om
att läsa en kurs på Yrkesvux. Därefter sker en individuell vägledning. En studievägledare
formulerar detta på följande sätt:
”Vi har haft gruppvägledning initialt där vi har samlat målgruppen i större grupper och
informerat. Därifrån kunde de få individuell vägledning om det behövdes. Detta upplägg bedömdes som lämpligt av tidsskäl samt att de är fråga om en ganska homogen
grupp.” (Yrkesvux)

4.4.1 Andel av målgruppen som fått vägledning
Sju av tio (71 %) projektdeltagare uppger att de har deltagit i individuell vägledning vid
Arbetsförmedlingen och/eller Yrkesvux, medan endast drygt fyra av tio (41 %) av de övriga registrerade uppger detta. Inom projektgruppen har en lägre andel personer som
avaktualiserades från Arbetsförmedlingen före årsskiftet 2009/2010 uppgett att de tagit

74 (196)
RAPPORT

del av individuell vägledning (skillnaden är 11 procentenheter).
fokus lades på vägledning när projektet verkligen kom igång.

37

Det kan indikera att mer

Det finns vissa skillnader med avseende på de centrala bakgrundsvariablerna. Inom projektgruppen har män deltagit i något högre utsträckning än kvinnor (+8 procentenheter),
medan det omvända förhållandet råder bland de övriga registrerade (-7 procentenheter).
Det finns inget tydligt samband mellan deltagande i individuell vägledning och ålder inom
projektgruppen. Bland övriga registrerade blir andelen däremot lägre högre upp i åldrarna. Det ligger i linje med den tidigare slutsatsen att äldre personer i denna grupp varit
mindre intresserade av kurser än andra.
Det finns heller inget tydligt samband när det gäller födelseland. Personer födda i Sverige
har i något lägre utsträckning deltagit i individuell vägledning – både bland projektdeltagarna och bland övriga registrerade individer i målgruppen.
Utbildningsnivån kan ha spelat viss betydelse för om individerna har deltagit i individuell
vägledning. Både inom projektgruppen och bland övriga registrerade är andelen drygt tio
procentenheter lägre för personer med eftergymnasial utbildning jämfört med personer
med förgymnasial och gymnasial utbildningsnivå. Detta beror troligen på att utbildningsutbudet inte har varit anpassat till de som har eftergymnasial utbildning.
Inom projektgruppen är andelen som fått individuell vägledning 17 procentenheter högre
bland de som enbart gått yrkesvuxenutbildningens kurser jämfört med de som enbart gått
kurser genom Arbetsförmedlingen. Det synes således som Yrkesvux i högre utsträckning
har genomfört individuella vägledningsinsatser än Arbetsförmedlingen.
4.4.2 Skäl till varför man inte tog del av individuell vägledning
Bristen på information pekas återigen ut som den viktigaste faktorn för att målgruppen
inte tog del av individuell vägledning. Av de personer som uppger att de inte tagit del av
individuell vägledning är det en större andel av projektgruppen (56 %) än av övriga registrerade (42 %) som hävdar att de inte fått information om den möjligheten (figur 4.5). En
högre andel av övriga registrerade (23 %) än av projektgruppen (13 %) uppger som skäl
att de hade fått ny sysselsättning. En ungefär lika stor andel (13-15 %) av personerna i
båda grupperna uppger att de inte var intresserade. Ytterst få uppger tidsbrist som skäl till
att inte delta i individuell vägledning. En knapp femtedel (18 %) av de övriga registrerade
och en något lägre andel i projektgruppen har uppgett en annan orsak. Den vanligaste
orsaken till att dessa personer inte tog del av individuell vägledning genom Arbetsför-
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Att dessa personer räknas som kursdeltagare trots att projektets insatser inte påbörjades förrän i
januari 2010 möjliggjordes genom det s.k. ”snabbspåret”. Dessa kostnader kunde retroaktivt belasta EGF-projektets budget.
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medlingen och/eller yrkesvuxenutbildningen var att de fick motsvarande vägledning av en
jobbcoach från Trygghetsrådet/Startkraft.

Figur 4.5 Den främsta orsaken till att respondenterna inte tog del av individuell vägledning. Andel (i %) av projektgruppen och övriga registrerade
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Följande skillnader föreligger med avseende på de centrala bakgrundsvariablerna:
x

Inom projektgruppen menar 12 procentenheter fler av kvinnorna än av männen att de
inte fick någon information, medan 10 procentenheter färre uppger att de hade ny
sysselsättning.

x

Äldre personer uppger annan orsak i högre utsträckning än yngre personer. Trygghetsrådet/Startkraft är den vanligaste orsaken oavsett ålder. Vissa skillnader finns
dock; personer i 25-34 års ålder uppger många gånger föräldraledighet som skäl,
medan en del äldre personer uppger sjukdom och ålder/pension som orsak.

x

Av den del av hela målgruppen som uppger att de inte tagit del av individuell vägledning menar nästan två tredjedelar (65 %) av personer födda utanför Europa att de
inte fått någon information. Motsvarande andel för svenskfödda är 43 procent och för
personer födda i Europa utom Sverige 49 procent.

x

Av de övriga registrerade (ej projektdeltagare) som har en eftergymnasial utbildning
uppger var fjärde person (25 %) annan orsak, vilket kan jämföras med 13-14 procent
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för personer med förgymnasial och gymnasial utbildningsnivå. De flesta uppger att
det beror på att de hade en jobbcoach genom Trygghetsrådet/Startkraft.
4.4.3 Nyttan av vägledning
Bland de som uppger att de har tagit del av individuell vägledning vid Arbetsförmedlingen
och/eller Yrkesvuxenutbildningen finns ganska stora skillnader mellan projektdeltagare
och övriga registrerade. Överlag synes vägledningen inte ha fallit så väl ut för vare sig
projektgruppen eller övriga registrerade. Projektgruppen gör dock en mer positiv bedömning än övriga registrerade.
Fyra av tio projektdeltagare (39 %) anser att vägledningen i ganska eller mycket stor
utsträckning var till nytta för dem. Motsvarande andel bland de övriga registrerade är
enbart 15 procent. Hela 46 procent av övriga registrerade anser att vägledningen i mycket liten utsträckning var till nytta för dem. Skillnaden mellan grupperna är ganska väntad
med tanke på att projektdeltagarna trots allt valde att gå kurser.
Däremot är inte projektgruppens relativt låga betyg för vägledningen väntad, eftersom
denna var en viktig och prioriterad del av projektet. Genom att särskilja de projektdeltagare som enbart gått kurser genom Arbetsförmedlingen från de som enbart gått kurser
genom Yrkesvux går det att få en indikation på hur projektdeltagarna värderar den individuella vägledning som de två genomförandeorganisationerna tillhandahöll. Yrkesvux
verkar få ett något bättre betyg för sina insatser än Arbetsförmedlingen. Drygt fyra av tio
(42 %) av de som erhöll vägledning genom Yrkesvux anser att den i ganska eller mycket
stor utsträckning var till nytta för dem. Motsvarande andel för Arbetsförmedlingen var 31
procent.
Det finns inga tydliga skillnader med avseende på kön eller födelseland. Personer med
förgymnasial utbildningsnivå i gruppen övriga registrerade är inte fullt så missnöjda med
vägledningen som personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning. Den tydligaste
skillnaden finns mellan åldersgrupper, där yngre personer tenderar att vara mer positivt
inställda till vägledningsinsatserna. Det gäller både projektdeltagare och övriga registrerade.
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Figur 4.6 Den upplevda nyttan av den individuella vägledningen från Arbetsförmedlingen
och/eller Yrkesvux. Andel (i %) av projektgruppen resp. av övriga registrerade
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Följande kommentarer i enkäterna är exempel på mer positiva bedömningar:
”Jag fick bra tips inför bra utbildningar i yrken där det finns arbete.”
”Jag fick till ett bra CV.”
”Jag tyckte att det var väldigt bra. Arbetsförmedlingen var mycket professionell.”
”Jag fick en väldigt bra coach som hjälpte mig mycket.”
”Jag fick ett väldigt gott bemötande.”

Följande kommentarer är exempel på mer negativa bedömningar:
”Jag fick göra allt själv utan hjälp från Arbetsförmedlingen.”
”Jag fick ingen fast handläggare. Det fanns inget intresse från deras sida att hjälpa
mig.”
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”Jag fick kommentar av karaktären: ’Du verkar veta vad du kan och vill göra’; ’Du har
ju ett bra cv’; ’Jag tror inte att vi kan hjälpa dig så mycket mer än med det du gör på
egen hand’; ’Kom tillbaka om du inte kommer vidare’.”
”Helt värdelös! Vi pratade mest om strunt och om att jag skulle vidareutbilda mig till lokalvårdare på Maxi”
”Träffade olika "vägledare" varje gång jag var på arbetsförmedlingen. Kändes verkligen inte
som att det visades något större intresse för att hjälpa mig att hitta nytt jobb. Den sista tiden
ville de helst inte att jag ens kom ner för att träffa vägledare personligen, helst skulle jag inte
ens ringa utan all kontakt skulle ske via e-post eller vanlig post. Hoppas verkligen inte jag
blir arbetslös igen.”

4.4.4 Slutsatser om vägledning
En hög andel (71 %) av projektdeltagarna har fått individuell vägledning om yrke och
utbildning; denna andel är betydligt högre för Yrkesvux än för Arbetsförmedlingens kurser. Det är ändå förvånande att inte alla som läste på Yrkesvux fick vägledning, eftersom
detta var ett centralt inslag i projektet. Av enkäten att döma var det ca en femtedel av
dessa som gick miste om att få vägledning. Att det var en så pass låg andel (40 %) av
övriga registrerade som fick vägledning skulle kunna förklaras av att många har varit mer
inriktade på att få ett arbete och därför inte har varit så intresserade av vägledning, i varje
fall inte av råd om lämpliga utbildningar.
Det visar sig dock att det viktigaste skälet till att man inte tagit del av någon vägledning är
att personer i både projektgruppen och övriga registrerade inte fått någon information.
Det har således – liksom vid informationsgivningen om kurser (avsnitt 4.3) – funnits brister i att nå alla varslade personerna om information om möjligheterna att få rådgivning.
Detta kan bero på att man i projektet hade satt upp ett mål om det antal personer som
skulle få fördjupad rådgivning som var lägre än antalet individer i målgruppen.
Vägledningen har inte fallit så väl ut; 60 procent av projektdeltagarna och nästan 90 procent av övriga registrerade anser att man bara har haft marginell nytta av vägledningen.
De många kommentarer som gjorts i enkäterna av respondenterna visar också på ett
direkt missnöje med vägledningen.
Sammantaget tyder således svaren i enkäterna på att informationen om att kunna få vägledning inte i tillräcklig grad har nått fram till målgruppen. Nyttan av vägledning värderades också förhållandevis lågt.
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4.5 Synpunkter på kursutbudet
Projektdeltagarna och övriga registrerade som fick erbjudande om att gå kurser har i
enkäterna fått lämna synpunkter på kursutbudet vid Arbetsförmedlingen och/eller Yrkesvux. Hälften av projektdeltagarna anser att kursutbudet var ganska eller mycket bra. Fyra
av tio i gruppen övriga registrerade har en positiv inställning, vilket kan tyckas vara en
hög siffra med tanke på att de inte valde att gå på en kurs. Det finns inga tydliga skillnader mellan kvinnor och män eller efter ålder. Personer födda utanför Europa är mer nöjda
med kursutbudet än personer som är födda i Europa (ca 10 procentenheter högre). Personer med eftergymnasial utbildning är mindre nöjda med kursutbudet än personer med
lägre utbildningsnivåer (ca 10 procentenheter lägre). Det framgår också av flera kommentarer i enkäterna att man är besviken på att det inte har funnits kurser som skulle vara
lämpliga för de med eftergymnasial utbildning. Inom projektets ram kan dock – som tidigare nämnts – endast ingå vissa förberedande utbildningar för studier på högskolenivå.
Utbildningar på högskola och universitet kan inte finansieras. Det kan dock noteras att
flera nämner önskemål om kortare spetsutbildningar i olika ämnen för t ex fortbildning av
ingenjörer; detta slag av utbildningar borde ha varit möjliga inom projektets ram och har
erbjudits i vissa men inte i alla kommuner.
”Komvuxnivå på kurserna, kände att jag själv skulle kunna hoppa in som kursledare utan
någon större förberedelse. Hade önskat kunna plocka fristående kurser på universitetet och
liknande.”
”Jag kände mig tvungen att söka annat än mitt önskemål, då man sa att det fanns för få
platser.”
”Om man var man. Mycket manliga kurser, inte mycket för kvinnor endast några kurser.”
”Eftersom det gjordes en EU-finansierad satsning på personer som blivit varslade ifrån fordonsindustrin fanns det ett stort utbud som passade inom mitt område. I övrigt har jag
mycket lite information om vilka utbildningsmöjligheter som finns att tillgå via Af”.
”Ingen lämplig utbildning för ingenjörer, bara för hantverkare.”
”Inte så många kortare kurser för ingenjörer som behöver spetsa med kunskap i något dataprogram, t.ex., Labview, Canoe, Mattlab.”
”Jag gick till Arbetsförmedlingen men kom till Kursförmedlingen…”
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Figur 4.7. Synpunkter på Arbetsförmedlingens och Yrkesvux kursutbud
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Ser man endast till projektdeltagarna finns det en skillnad mellan de som enbart gått kurser genom Arbetsförmedlingen respektive Yrkesvux. Om det antas att den förstnämnda
gruppen enbart uttalar sig om Arbetsförmedlingens kursutbud och den sistnämnda om
Yrkesvux kursutbud, visar webbenkäten att projektdeltagarna är mer nöjda med Yrkesvux
kursutbud. Arbetsförmedlingens kursutbud bedöms vara ganska eller mycket bra av 40
procent. Motsvarande andel för Yrkesvux är 57 procent.
Kommuner utanför Göteborgsregionen som hade ett litet antal personer i målgruppen (149 personer) har en mer negativ inställning till kursutbudet. Endast en tredjedel (33 %)
anser att kursutbudet var ganska eller mycket bra. De övriga kommunerna enligt denna
indelning varierar mellan 42 och 49 procent. Kommuner med få personer i målgruppen är
ofta små kommuner, vilket innebär att det kursutbud som Arbetsförmedlingen och Yrkes38
vux kan tillhandahålla är förhållandevis begränsat.

4.6 Deltagandet i projektets utbildningar
Identifiering av individer i målgruppen, information och vägledning är insatser som har
riktats till hela målgruppen eller åtminstone till den del av målgruppen som registrerade
sig vid Arbetsförmedlingen. I den resterande delen av kapitlet står projektdeltagarna i
fokus, dvs. de personer i den registrerade målgruppen som har tagit del av insatser som
projektet har kunnat redovisa kostnader för (exkl. vägledning). I detta avsnitt analyseras
inriktningen på de kurser som projektdeltagarna studerat. I kommande avsnitt redogörs
38

I många fall finns dock möjligheten till distansutbildning.
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för deltagarnas synpunkter på kurserna samt hur arbetsförmedlare och studievägledare
har arbetat för att följa upp deltagarna.
4.6.1 Projektdeltagarnas huvudsakliga utbildningsinriktning
Nästan sex av tio projektdeltagare har valt en industriell inriktning på utbildningen – 12
procent har specifikt inriktat sig mot fordonsindustri och 46 procent mot industri och byggindustri (tabell 4.1). De som har gått utbildning med mer specifik fordonsinriktning har
främst gjort detta via Yrkesvux. De utbildningar som kan användas för arbete inom flera
industrier än fordonsindustri har tillhandahållits i större utsträckning genom Arbetsförmedlingen; det rör sig bland annat om industritekniska basutbildningar, CAD-konstruktion,
CNC-teknik, energiteknik, verkstadsteknik etc. Kategorin omfattar även byggsektorn
(hantverkare, VVS, målare, etc.). Inom detta område har deltagarna främst fått sin utbildning genom Arbetsförmedlingen.
Transport och magasinering är den näst vanligaste inriktningen (14 %) bland samtliga
projektdeltagare. Det handlar om utbildningar för buss-, lastbils- och taxichaufförer, utbildningar inom lager och logistik, truckförarutbildning samt motorman- och matrosutbildning. Deltagare som har läst kurser genom Arbetsförmedlingen har i högre utsträckning
valt kurser inom transport och magasinering.
Omvårdnad, handel, livsmedel, hotell och restaurang, administration och ekonomi samt
IT, media och layout/design har varit den huvudsakliga inriktningen för sammantaget 20
procent av projektdeltagarna. Det är främst Yrkesvuxenutbildningen som har tillhandahållit kurser inom dessa områden. Av de projektdeltagare som enbart gått utbildning genom
Yrkesvux har 12 procent valt omvårdnad. Denna inriktning är inte lika vanlig bland de
som gått på utbildningar genom både Yrkesvux och Arbetsförmedlingen. De personer
som har siktat på att starta eget företag har gjort det genom Arbetsförmedlingen.
Av samtliga projektdeltagare har 6 procent gått en inriktning som klassificerats som övrigt. Det rör sig om utbildningar och lärlingsverksamhet där inriktningen inte framgår. Rehabiliteringsinsatser räknas också in. Kärnämnen och yrkessvenska ingår också. De olika
utbildningarna inom naturbruk etc. som Yrkesvux tillhandahåller räknas också till kategorin övrigt.
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Tabell 4.1 Projektdeltagarnas huvudsakliga utbildningsinriktning totalt och uppdelat på
Arbetsförmedlingen, Yrkesvux och både Arbetsförmedlingen och Yrkesvux, fördelning i
procent kolumnvis

Bransch
Industri och bygg
Transport och magasinering
Fordonsindustri
Omvårdnad
Handel
IT, media och layout/design
Start av egen näringsverksamhet
Livsmedel, hotell och restaurang
Administration och ekonomi
Övrigt
Samtliga branscher

Arbetsförmedlingen
60%
18%
2%
3%
3%
1%
5%
1%
1%
6%
100%

YrkesvuxBåde Af
Samtliga
enutbildoch
projektningen
Yrkesvux deltagare
26%
30%
46%
8%
10%
14%
22%
34%
12%
12%
5%
6%
9%
5%
5%
7%
5%
4%
0%
0%
3%
6%
2%
3%
3%
1%
2%
7%
7%
6%
100%
100%
100%

Sammantaget tyder uppgifterna om utbildningsinriktning på att huvuddelen av deltagarna
har valt utbildningar inom fordonsindustrin och relativt näraliggande branscher; det är
dock bara en dryg tiondedel av projektgruppen som har utbildat sig inom kurser med
inriktning mot fordonsindustrin. Deltagarnas val av utbildningsinriktning stämmer således
väl med de mål om framtida sysselsättning som de hade vid registreringen på Arbetsförmedlingen (se figur 4.2). Det kan också vara värt att notera att en relativt stor andel av de
som läst via Yrkesvux har inriktat sig på utbildningar inom fordonsindustri.
4.6.2 Projektdeltagarnas huvudsakliga utbildningsinriktning efter ba kgrundsvariabler
Vissa egenskaper hos projektdeltagarna tycks ha påverkat deras val av utbildningsinriktning. Det är inte särskilt märkligt att projektdeltagarnas könstillhörighet har påverkat deras
utbildningsval, eftersom många branscher på arbetsmarknaden generellt är uppdelad
efter kön. Ett positivt resultat som har lyfts fram i projektets interna resultatuppföljning är
att projektet har bidragit till otraditionella yrkesval. Av de som läst tekniskt inriktade utbildningar är ca en tredjedel kvinnor och av de som läst omvårdnad är ca en tredjedel män.
Det sistnämnda kan exempelvis jämföras med att andelen män som arbetar inom hälsooch sjukvården samt de sociala verksamheterna uppgår till mindre än 20 procent i riket.
Med tanke på att andelen kvinnor i projektet är avsevärt lägre i detta projekt än i den hela
förvärvsarbetande befolkningen i riket (25 % jämfört med 48 %) bör man dock istället
jämföra hur stor andel av kvinnorna respektive av männen som har haft en viss inriktning
på utbildningen.
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Enligt uppgifterna om projektdeltagarnas utbildningsinriktning (se tabell 4.2) har åtta av tio
män valt en industriell utbildningsinriktning eller transport och magasinering. Motsvarande
andel bland kvinnorna är mindre än hälften (44 %). Kvinnornas utbildningsval är mer
jämnt fördelad över utbildningsinriktningarna. Omvårdnad och handel och i viss utsträckning livsmedel, hotell och restaurang samt administration och ekonomi är vanliga inriktningar för kvinnorna. Det är också Yrkesvux som i störst utsträckning har tillhandahållit
dessa utbildningsinriktningar Av samtliga kvinnor har 16 procent haft omvårdnad som
huvudsaklig inriktning och 10 procent handel. Motsvarande andelar bland männen är
endast 3 respektive 4 procent. Det är således uppenbart att projektdeltagarnas kön har
spelat en väsentlig roll för valet av utbildningsinriktning.

Tabell 4.2 Projektdeltagarnas huvudsakliga utbildningsinriktning efter kön, fördelning i
procent kolumnvis
Bransch
Kvinnor
Män
Samtliga
Industri och bygg
30%
51%
46%
Transport och magasinering
7%
16%
14%
Fordonsindustri
7%
13%
12%
Omvårdnad
16%
3%
6%
Handel
10%
4%
5%
IT, media och layout/design
3%
4%
4%
Start av egen näringsverksamhet
4%
2%
3%
Livsmedel, hotell och restaurang
7%
1%
3%
Administration och ekonomi
6%
0%
2%
Övrigt
10%
5%
6%
Samtliga branscher
100%
100%
100%

Projektdeltagarnas utbildningsnivå borde spela en viktig roll för den kompetensutveckling
som de har valt. Vissa utbildningar kan vara för avancerade för dem med lägre utbildningsnivå medan andra utbildningar är för basala för högutbildade. Personer med eftergymnasial utbildningsnivå har valt industri och bygg som huvudsaklig inriktning i högre
utsträckning än personer med förgymnasial utbildningsnivå (se tabell 4.3) Den huvudsakliga orsaken till detta är att flera av de kurser inom automation, CNC och CAD som erbjuds genom Arbetsförmedlingens kursutbud kräver att deltagarna har en viss utbildningsnivå. Personer med eftergymnasial utbildningsnivå har en svag överrepresentation
inom handel, vilket troligtvis beror på att de har gått utbildning för att kunna bli tekniska
säljare. Personer med förgymnasial utbildningsnivå är svagt överrepresenterade inom
administration, livsmedel, hotell och restaurang, transport och magasinering samt övrigt.
Överrepresentationen inom kategorin övrigt beror delvis på kurser i kärnämnena.
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Tabell 4.3 Projektdeltagarnas huvudsakliga utbildningsinriktning efter utbildningsnivå,
fördelning i procent kolumnvis

Bransch
Industri och bygg
Transport och magasinering
Fordonsindustri
Omvårdnad
Handel
IT, media och layout/design
Start av egen näringsverksamhet
Livsmedel, hotell och restaurang
Administration och ekonomi
Övrigt
Samtliga branscher

FörEfterGymnasial
gymnasial
gymnasial Samtliga
utbildning
utbildning
utbildning
31%
46%
52%
46%
16%
13%
14%
14%
14%
13%
8%
12%
7%
6%
5%
6%
4%
5%
7%
5%
3%
4%
4%
4%
3%
2%
4%
3%
5%
3%
0%
3%
5%
1%
3%
2%
13%
6%
4%
6%
100%
100%
100%
100%

Den huvudsakliga utbildningsinriktningen skiljer sig inte särskilt mycket åt med avseende
på ålder och födelseland. Yngre personer (25-34 år) är något överrepresenterade inom
industri och bygg och något underrepresenterade inom transport och magasinering. Detsamma gäller för personer som är födda i Sverige.
4.6.3 Betygsresultat och avbrott
I jämförelse med ordinarie deltagare vid Yrkesvux framhåller en del studievägledare att
projektdeltagarna är en mer motiverad och kunnig målgrupp. Yrkesvuxenutbildningen i
Göteborg menar att de under hela projekttiden har fått indikationer på att deras deltagare
är motiverade och duktiga studerande. Ett sätt att verifiera detta är att undersöka betygsresultat. Sweco har tagit del av uppgifter om andelen godkända betyg i Göteborgsregionen. Resultatet gäller endast Göteborgsregionen och dem som är betygsatta t o m april
2011.
Hela 96 procent av projektdeltagarna vid Yrkesvux i Göteborgsregionen erhöll ett godkänt
betyg. Andelen godkända av övriga studerande vid Yrkesvux som hade motsvarande
kursplaner uppgick till 90 procent. Motsvarande andel bland samtliga gymnasieelever i
regionen var 84 procent.
En annan indikator är avbrotten. Av projektdeltagarna vid Yrkesvux avbröt 14 procent sin
utbildning. Motsvarande andel av gymnasieeleverna var 22 procent. Statistiken skiljer
dock inte på positiva och negativa avbrott. Troligtvis är det en del som har avbrutit sin
utbildning på grund av att de fick ett arbete.
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Sökaktivitet och jobberbjudande under kurstiden
De ovan angivna uppgifterna om avbrott från studierna bygger på Yrkevuxenförvaltningens statistik för Göteborg. Enkäten ger en mer heltäckande bild av projektdeltagarnas
sökaktivitet för att få nytt arbete, eventuella jobberbjudanden samt avbrott av studier för
att i stället arbeta.
Ca fyra av tio projektdeltagare (38 %) uppger att de sökte arbete i mindre utsträckning
under kurstiden än perioden före. Det är nästan en dubbelt så hög som för de som har
sökt arbete i större utsträckning under kurstiden (21 %). Resten av projektdeltagarna
uppger att de har haft en oförändrad sökaktivitet. Det betyder att deltagarna i genomsnitt
har sökt jobb i mindre utsträckning under kurserna jämfört med innan.
De personer som hade som mål att gå tillbaka till den tidigare arbetsgivaren (se kapitel
4.2) har endast uppgett en marginellt lägre sökaktivitet under kurstillfällena jämfört med
de som ville omskola sig till nya branscher.

Figur 4.8 Jämfört med perioden före du gick på kurs. I vilken utsträckning sökte Du aktivt
efter ny sysselsättning under tiden Du gick på kurs/kurser? Andel (i %) av projektdeltagarna.
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Huvuddelen (70 %) av deltagarna fick inget jobberbjudande under tiden de gick på kurs
(figur 4.9). Drygt en femtedel fick ett jobberbjudande och tackade ja, medan knappt en
tiondel (8 %) tackade nej till ett jobberbjudande.
Att man tackade ja till erbjudande om arbete behövde dock inte betyda att man avbröt
kursdeltagandet. Drygt hälften av de kursdeltagare som började arbeta fullföljde ändå
kursen genom att t ex arbeta nattskift och studera på dagarna. Detta innebar att kursdeltagaren kunde få både lön och aktivitetsstöd.
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Av de som tackade nej till jobberbjudande skulle – enligt enkätsvaren – nästan alla ha
börjat arbeta om de inte hade gått på kurs.

Figur 4.9 Andel (i %) av kursdeltagarna som fick ett jobberbjudande under kurstiden

22%

Fick jobberbjudande
och tackade ja

8%
70%

Fick jobberbjudande
men tackade nej
Fick inget
jobberbjudande

Den sammantagna bilden – en lägre sökaktivitet och att vissa kursdeltagare tackar nej till
erbjudna arbeten – pekar på att kursdeltagandet till viss del har inneburit en inlåsningseffekt. Enkätsvaren bekräftar också den information som arbetsförmedlarna och studievägledarna gav i intervjuerna (se kapitel 3) om att man dels till viss del uppmanande kursdeltagarna att fullfölja studier även om man fått ett jobberbjudande, dels godtog att deltagarna arbetade parallellt med studierna. Detta skulle kunna förklara den förhållandevis låga
avbrottsfrekvensen från studierna.

4.7 Deltagarnas synpunkter på utbildningar
I webbenkäten har projektdeltagarna fått uppge vilket deras allmänna intryck är av den
eller de kurser som de genomgått. Tre fjärdedelar (76 %) av respondenterna uppger att
deras allmänna intryck är ganska eller mycket positivt. Det bör också poängteras att nästan lika många har haft ett mycket positivt intryck som de som haft ett ganska positivt
intryck. Endast fyra procent har ett mycket negativt intryck. Respondenterna hade liknande positiva omdömen för kvaliteten på lärarnas undervisning.
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Figur 4.10 Projektdeltagarnas allmänna intryck av genomgångna kurser. Andel (%) av
kursdeltagarna
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Andelen kvinnor och män som i grunden har en positiv inställning är ungefär lika stor.
Andelen som har ett mycket positivt intryck är dock tio procentenheter högre bland kvinnor än män (44 % jämfört med 34 %).
Det finns inga tydliga skillnader med avseende på projektdeltagarnas ålder, födelseland
eller utbildningsnivå.
Det finns dock en viss skillnad beroende på om personerna tagit del av kursutbudet genom Yrkesvux eller Arbetsförmedlingen (se figur 4.11). Personer som enbart har läst
kurser i Yrkesvux kursutbud är mer positiva än personer som enbart gått kurser genom
39
Arbetsförmedlingen. Andelen personer med ett mycket positivt intryck är tolv procentenheter högre i den förstnämnda gruppen.

39

Denna gruppindelning är baserad på Arbetsförmedlingens data och således inte på vad respondenterna själva har uppgivit.
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Figur 4.11 Projektdeltagarnas allmänna intryck av genomgångna utbildningar. Procentuell fördelning av omdömen efter de projektdeltagare som enbart gått kurser genom
Yrkesvux eller Arbetsförmedlingen samt de som gått kurser genom båda aktörer.
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Det finns också skillnader beroende på vilken huvudsaklig utbildningsinriktning respondenterna har haft. Andelen som fäller ett mycket eller ganska positivt övergripande omdöme om utbildningarna är minst 60 procent för samtliga inriktningar. Kurserna inom administration och ekonomi, omvårdnad och handel får bäst omdöme. ”Sämst” omdöme får
kurserna inom kategorierna ”övrigt”, start av egen näringsverksamhet samt industri och
bygg.
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Figur 4.12 Projektdeltagarnas allmänna intryck av genomgångna kurser efter deras huvudsakliga utbildningsinriktning
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Den sammanfattande slutsatsen är att kursdeltagarna ger ett mycket positivt övergripande omdöme om kurserna men också om lärarnas insatser. Detta gäller såväl Arbetsförmedlingens som Yrkesvux kurser. I princip får också alla kurser oberoende av utbildningsinriktning ett gott betyg. Detta positiva omdöme rimmar väl med det relativt positiva
omdöme som projektgruppen gav om kursutbudet (se kapitel 4.5).

4.8 Uppföljning av projektdeltagare
De flesta arbetsförmedlare uppger att uppföljningen av projektdeltagare inte sker på något annat sätt än i den ordinarie verksamheten. Uppföljningen sker främst genom påminnelser i förmedlingssystemet och kontakten med deltagaren genom telefonsamtal. Vissa
arbetsförmedlare nämner att de frågar deltagaren hur utbildningen har fungerat och för
en diskussion om eventuella ytterligare utbildningsinsatser. En viss skillnad mellan detta
projekt och ordinarie verksamhet tycks vara uppföljningens fokus. En arbetsförmedlare
uttrycker sig på följande sätt:
”Jag ringer till dem. Eftersom det är en väldigt aktiv grupp så ringer de ofta upp mig.
Kontakten med projektdeltagarna skiljer sig lite jämfört med det ordinarie förfarandet.
I detta projekt handlar det mer om att följa upp utbildning och hur det har fungerat.
Det handlar inte så mycket om hur aktivt arbetssökande de är. Det har inte riktigt
funnits med det där. Ibland påpekar jag att dagarna är tidsbegränsade, men då säger
vissa att ’Nä, jag får pengar från Globaliseringsfonden’. Så det här med att söka jobb
har varit lite annorlunda i det här projektet än i normala fall.” (Af)
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I de flesta kommuner tycks ingen intensifierad matchningsaktivitet äga rum. Däremot
framhåller flera arbetsförmedlare att utbildningarna leder till bättre förutsättningar för
matchning i och med att projektdeltagarna kan matchas mot fler jobb.
”Det har inte gjorts några ytterligare uppföljningsinsatser. Men vi har ju kunnat matcha dem mot jobb som de nu har kvalifikationer för. Man kanske lägger in ett nytt
yrke om de har behörighet till det.” (Af)
”Det är klart att matchningen blir intensivare i bemärkelsen att de efter utbildningen
kan matchas mot fler jobb. Med för min del har arbetssättet inte skiljt sig.” (Af)

I enstaka fall tycks en intensivare matchningsaktivitet äga rum. En arbetsförmedlare uppger exempelvis att de har tillhandahållit en coach.
Vissa arbetsförmedlare uppger att de inte haft någon särskild kontakt med utbildningsanordnare, vilket främst beror på att kurserna inte är specifika för projektet. Andra arbetsförmedlare hävdar att de haft viss kontakt med anordnarna, ofta på grund av att det funnits ett behov av kompletterande uppgifter kring aktivitetsstödet.
För studievägledarnas vidkommande sker inte kontakten med de externa utbildningsanordnarna på annat sätt än i ordinarie verksamhet. Utbildningsanordnarna tillhandahåller
information om deltagarna fullföljer sina kurser samt vilka betyg som ska utfärdas.

4.9 Slutsatser
Målgruppens mål och förväntningar
När de varslade registrerade sig vid Arbetsförmedlingen verkar det inte ha funnits någon
skillnad i målet om den framtida yrkeskarriären mellan de som senare kom att ingå projektgruppen och de som avstod från utbildning i projektet (dvs. övriga registrerade målgruppen). Det var i båda grupperna fler (ca 50 %) som såg sin framtid i en återgång till
det tidigare arbetet eller ett nytt arbete inom fordonsindustrin (eller i en näraliggande
bransch) än som hade som mål att få ett nytt arbete i en helt annan bransch (30-35 %).
Grupperna skilde sig inte heller åt, mer än marginellt, när det gäller det relativt låga intresset för att starta eget företag eller att studera vidare på högskola eller universitet. Det
synes således som att majoriteten av målgruppen inte trodde på en långvarig strukturkris
inom fordonsindustrin utan att arbetena skulle komma tillbaka när väl krisen var över.
En annan slutsats som kan dras är att det inte finns några direkta tecken på ett samband
mellan målet om var man ville arbeta i framtiden och valet att delta i projektets utbildningsaktiviteter – oberoende om man har utbildat sig eller ej i projektet har man samma
preferenser om det framtida arbetet. Det finns dock undantag från denna generella bild.
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Yngre personer med enbart förgymnasial utbildning i projektgruppen verkar i högre utsträckning än i den övriga målgruppen ha målet att få arbete i en ny bransch, kanske
beroende på en krisinsikt om att det nya läget efter krisen kommer att göra det nödvändigt att utbilda sig för att kunna få ett nytt arbete.
Projektgruppen var inte lika optimistisk som övriga registrerade om att uppnå de mål som
man satt för sin framtida yrkesbana. Det var en något lägre andel i projektgruppen (44 %)
än bland övriga registrerade (52 %) som bedömde att chanserna att uppnå sina mål om
det framtida arbetet var ganska eller mycket goda. Denna skillnad i framtidsförväntningar
mellan grupperna var störst i den yngre åldersgruppen. Det är möjligt att detta inslag av
viss pessimism om att uppnå de framtida målen har till någon del påverkat beslutet att
delta i projektets utbildningar – det gäller att rusta sig för framtiden om man tror att det blir
svårt att uppnå det man vill arbeta med i framtiden. Man skulle också kunna uttrycka det
som att projektgruppen var mer förändringsbenägen än den övriga målgruppen. Detta
synes i varje fall gälla inställningen till att flytta till en annan region för att få arbete. En
något högre andel av projektdeltagarna (37 %) än av de övriga registrerade (30 %) var
villiga att göra detta.
Information om erbjudande att gå kurser och att få vägledning
Projektets information om erbjudande att gå på kurser har inte fungerat tillfredsställande.
Projektgruppen har givetvis fått denna information, men detta gäller inte i så hög utsträckning för övriga registrerade. Endast en dryg fjärdedel av gruppen övriga registrerade hade uppfattningen att de hade fått erbjudande om att gå kurser genom Arbetsförmedlingen och/eller Yrkesvux. Av de som anser sig inte fått ett erbjudande om kurser var
det ungefär en fjärdedel som skulle ha varit intresserade av kurser, medan ytterligare 40
procent kanske skulle kunna haft detta intresse. Det betyder att mellan 500 och 1 300
personer bland övriga registrerade skulle ha kunnat vara intresserade av utbildning, om
de hade nåtts av information om kurserna. Det är således en relativt stor del av projektets
målgrupp som inte kunnat ta del av insatserna, eftersom informationen till viss del inte har
skötts på ett effektivt sätt. En förklaring till att man inte ansett sig få information kan vara
att man helt enkelt har glömt bort att man fått en inbjudan till informationsmöte om projektet. En annan förklaring kan vara den ojämna spridningen av individerna i målgruppen
mellan de kommuner som berörs av projektet. I kommuner med ett lågt antal personer i
målgruppen kanske det inte har funnits samma målmedvetenhet som i de ”stora” kommunerna – t ex Göteborg – att genom upprepade informationsbrev och kallelser försöka
nå målgruppen.
Det har – liksom vid informationsgivningen om kurser – funnits brister i att nå alla varslade personerna om information om möjligheterna att få rådgivning. En hög andel (71 %)
av projektdeltagarna har visserligen fått individuell vägledning om yrke och utbildning. Det
är ändå förvånande att inte alla som läste på Yrkesvux fick vägledning, eftersom detta var
ett centralt inslag i projektet. Att det var en så pass låg andel (40 %) av övriga registre-
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rade som fick vägledning skulle kunna förklaras av att många har varit mer inriktade på
att få ett arbete och därför inte har varit så intresserade av vägledning. Det visar sig dock
att det viktigaste skälet till att man inte tagit del av någon vägledning är att personer i
både projektgruppen och övriga registrerade inte fått någon information.
Vägledningen har inte fallit så väl ut; 60 procent av projektdeltagarna och nästan 90 procent av övriga registrerade anser att man bara har haft marginell nytta av vägledningen.
De många kommentarer som gjorts i enkäterna av respondenterna visar också på ett
direkt missnöje med vägledningen.
Deltagande i utbildningarna
Huvuddelen av projektdeltagarna har valt utbildningar inom fordonsindustrin och relativt
näraliggande branscher. Nästan sex av tio projektdeltagare har valt en industriell inriktning på utbildningen – 12 procent har specifikt inriktat sig mot fordonsindustri och 46 procent mot industri och byggindustri. Detta stämmer väl med de mål om framtida sysselsättning som deltagarna hade vid registreringen på Arbetsförmedlingen.
De som har gått utbildning med mer specifik fordonsinriktning har främst gjort detta via
Yrkesvux. De utbildningar (CNC-teknik, verkstadsteknik, m.m.) som kan användas för
arbete inom flera industrier än fordonsindustri har tillhandahållits i större utsträckning
genom Arbetsförmedlingen; detta gäller även utbildningar inriktade mot byggsektorn.
Transport och magasinering (utbildningar till t ex buss-, lastbils- och taxichaufförer) är den
näst vanligaste inriktningen (14 %) bland samtliga projektdeltagare. Arbetsförmedlingen
har en något högre andel av dessa deltagare än Yrkesvux.
Omvårdnad, handel, livsmedel samt hotell och restaurang, administration och ekonomi
samt IT, media och layout/design har varit den huvudsakliga inriktningen för sammantaget 20 procent av projektdeltagarna. Av de projektdeltagare som enbart gått utbildning
genom Yrkesvux har nästan 40 procent gått utbildningar inom dessa områden, varav 12
procent har utbildat sig inom omvårdnad.
Inlåsning - sökaktivitet och avbrott i studierna
Deltagarna har i genomsnitt sökt arbete i mindre utsträckning under kurserna jämfört med
innan.
Drygt en femtedel fick ett jobberbjudande under kurstiden och tackade ja. Drygt hälften av
de kursdeltagare som började arbeta fullföljde ändå kursen genom att t ex arbeta nattskift
och studera på dagarna. Detta innebar att kursdeltagaren kunde få både lön och aktivitetsstöd. Det skulle kunna förklara den förhållandevis låga avbrottsfrekvensen (10 %).
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Knappt en tiondel (8 %) fick ett jobberbjudande men tackade nej. Nästan alla av dessa
skulle ha börjat arbeta om de inte hade gått på kurs.
Den lägre sökaktiviteten och att vissa kursdeltagare tackade nej till erbjudna arbetar pekar sammantaget på att kursdeltagandet till viss del har inneburit en inlåsningseffekt.
Deltagarnas betyg och synpunkter på utbildningen
Enligt de uppgifter som erhållits från Yrkesvux i Göteborg var betygsresultatet för projektdeltagarna mycket gott; hela 96 procent av projektdeltagarna vid Yrkesvux i Göteborgsregionen erhöll ett godkänt betyg, vilket kan jämföras med 90 procent för övriga studerande vid Yrkesvux som hade motsvarande kursplaner.
Tre fjärdedelar av kursdeltagarna i enkäten uppger att deras allmänna intryck av utbildningarna är ganska eller mycket positivt. Ett liknande resultat gäller när deltagarna fick
bedöma kvaliteten på lärarnas undervisning. I princip får också alla kurser oberoende av
utbildningsinriktning ett gott betyg. Det finns dock en viss skillnad beroende på om personerna tagit del av kursutbudet genom Yrkesvux eller Arbetsförmedlingen. Personer som
enbart har läst kurser i Yrkesvux kursutbud är mer positiva än personer som enbart gått
kurser genom Arbetsförmedlingen.
Uppföljning
De flesta arbetsförmedlare uppger vid intervjuer att uppföljningen av projektdeltagare inte
sker på något annat sätt än i den ordinarie verksamheten. Uppföljningen sker främst genom påminnelser i förmedlingssystemet och kontakten med deltagaren genom telefonsamtal.
Vissa arbetsförmedlare uppger att de inte haft någon särskild kontakt med utbildningsanordnare, vilket främst beror på att kurserna inte är specifika för projektet. Andra hävdar att
de haft viss kontakt med anordnarna, ofta på grund av att det funnits ett behov av kompletterande uppgifter kring aktivitetsstödet.
För studievägledarnas vidkommande sker inte kontakten med de externa utbildningsanordnarna på annat sätt än i ordinarie verksamhet. Utbildningsanordnarna tillhandahåller
information om deltagarna fullföljer sina kurser samt vilka betyg som ska utfärdas.
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DEL III: PROJEKTETS RESULTAT OCH EFFEKTER
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5.

Resultatanalys

I detta kapitel behandlas resultatet av deltagarnas medverkan i Volvo Cars-projektet,
medan effekten av projektet, dvs. deltagarnas utfall jämfört med om de inte hade deltagit i
projektet, redovisas i kapitel 6.
Den första frågan att ställa sig inför en resultatanalys är givetvis vilket eller vilka resultatmål som projektets utfall ska värderas mot. Svaret i detta fall är att det aldrig sattes upp
något kvantitativt resultatmål i projektet. Som konstaterats i mål analysen (kap 2) finns
mål endast uppsatta som direkta kvantitativa aktivitetsmål. Resultatet av projektets aktiviteter i termer av återgång till arbete eller reguljär utbildning har aldrig fått några mått. Ett
skäl till detta kan kanske vara att Volvo Cars i sig är en unik satsning med en helt ny målgrupp för Arbetsförmedlingen, vilket gör att de vanliga resultatmåtten som används inom
olika arbetsmarknadsåtgärder inte är tillämpliga i detta fall.
För utvärderingens vidkommande medför detta främst att resultatanalysen inte har något
tydligt mått eller mål att relatera resultaten till. I stället blir resultatanalysens viktigaste roll
att redogöra för vad deltagarna gjort och vad resultatet blivit efter projektinsatserna. Värderingen om detta ska anses vara tillräckligt bra blir istället en uppgift för effektanalysen
att avgöra, där projektdeltagarna jämförs med motsvarande individer (s.k. tvillingar) som
inte medverkade i projektet.
För att till dessa två kvantitativa analyser även kunna ge en mer kvalitativ inblick och
förståelse för resultaten av effekt- och resultatanalysen har även enkätundersökningar
genomförts efter projektets avslut som riktats både till projektgruppen och till den övriga
delen av målgruppen som inte medverkade i projektet. Denna jämförande analys återfinns i kapitel 7 och avslutar resultatblocket, del 3, i utvärderingen.
Resultatanalysen i detta kapitel inleds med en beskrivning av förutsättningarna för analysen med mätperioder och val av resultatvariabler, vilka lagts fast i samspel med styrgruppen för utvärderingen av projektet. Därefter följer en övergripande resultatanalys
först för hela målgruppen, sedan för den prioriterade projektgruppen: deltagare som gjort
utbildningsval efter 1 januari 2010. En mer fördjupad resultatanalys av den senare gruppen följer därefter, varvid såväl projektinnehåll som olika bakgrundsvariabler används för
att förklara noterade resultatskillnader. Resultatanalysen liksom effektanalysen baseras
på registerdata från Arbetsförmedlingen tillsammans med kursdata från Yrkesvux.

5.1 Förutsättningar för resultatanalysen
5.1.1 Mätperioder och målgrupp
Ur utvärderingens perspektiv har Volvo Cars-projektet två olika startperioder, med en
avskiljare från och med januari 2010, som skapar två delvis skilda målgrupper och förut-
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sättningar för resultatanalysen. Den första innefattar samtliga deltagare som officiellt räknats in i projektet från start till avslut, medan den andra utgår från de deltagare som var
registrerade på Arbetsförmedlingen och som valde utbildningar med start från 1 januari
2010, då även Yrkesvux kom med som ett alternativ till Arbetsförmedlingens utbildningar.
Skälet till denna tidsuppdelning har varit för att bättre kunna fånga upp projektets grundsyfte som låg i att deltagare skulle erbjudas behovsanpassad utbildning och kompetensutveckling även från Yrkesvux. Beslut har därför tagits med styrgruppen för utvärderingen
att betrakta perioden från och med januari 2010 fram till projektets avslut i maj 2011 som
projektets verkliga insatsperiod och som därför ska utgöra tidpunkten för projektets primära resultaträkning (denna används även i effektanalysen). Resultatanalysen inleds
dock med att ge en resultatbild baserad på samtliga 1 175 deltagare som räknats in i
projektet från start, för att därefter fokusera analysen utifrån de 895 deltagare som startat
nya utbildningsinsatser inom ramen för projektet efter 1 januari 2010.
5.1.2 Val av resultatvariabler och tidpunkt för avräkning
Deltagarnas utfall efter projektinsatserna kan delas in i tre huvudkategorier: Arbete, Utbildning och Arbetslös. De som har gått vidare till arbete efter projektet kan antingen ha
’arbete utan stöd’, eller ’arbete med stöd’. De som inte fått arbete är således arbetslösa
och finns antingen i kategorin ’arbetslös i program’ eller ’öppet arbetslös’.
Som positivt resultat av medverkan i Volvo Cars räknas såväl ’arbete utan stöd’, som
’arbete med stöd’ in, samt även övergång till ’reguljär utbildning’ för dem som valt att stu40
dera vidare efter projektet. Arbetsförmedlingens specifika kodsystem (AVORS och
41
SKAT ) har används för att avgöra till vilken kategori deltagarna tillhör. I tabell 5.1 redovisas de underkategorier som har varit aktuella för deltagarna i Volvo Cars. Namn på ensiffernivå visar att deltagaren är avaktualiserad från Arbetsförmedlingen, medan tvåsiffernivån visar att deltagaren är fortsatt inskriven på Arbetsförmedlingen inom en viss
sökandekategori.
Vid utformningen av Volvo Cars-projektet betonades bland annat eget företagande som
en viktig möjlighet och där särskilda insatser ingått för att stärka dessa förutsättningar
genom riktad vägledning och utbildningar. I Arbetsförmedlingens koder särredovisas dock
inte eget företagande utan det ingår i avors 1, som både fångar upp tillsvidareanställning
och egen näringsverksamhet. För att ändå ta hänsyn till projektets satsning på nyföretagande i resultatredovisningen har beslut tagits, i samförstånd med styrgruppen för utvärderingen, om att föra över ’start av näringsverksamhet’ (skat 46), som normalt redovisas
under åtgärder i program, till den positiva utfallskategorin ’arbete med stöd’. Detta avsteg
från gängse normer kan givetvis diskuteras. Som senare noteras i resultatredovisningen

40
41

Avaktualiseringsorsak
Sökandekategori

97 (196)
RAPPORT

är det dock endast fråga om ett mindre antal deltagare som hör till denna kategori och det
påverkar följaktligen inte den sammantagna resultatbilden.

Tabell 5.1 Samtliga förekommande resultatutfall hos deltagare i projektet efter avslut.
ARBETE
Arbete utan stöd

Arbete med stöd

UTBILDNING
Reguljär ut-

ARBETSLÖS
Arbetslös i program

Öppet arbetslös

Annan utbildning

Jobb- och utvecklingsgaran-

Öppet arbetslös

eller egen verksamhet

än arbetsmark-

tin (70)

(11)

(1)

nadsutbildning (7)

bildning
Tillsvidareanställning

Nystartsjobb (33)

Tidsbegränsad anställ-

Start av näringsverk-

Projekt med arbetsmark-

Öppet arbetslös,

ning (2)

samhet (46)

nadspolitisk inriktning (75)

avbrott/återkallande
av beslut (97)

Anställning hos samma

Särskilt anställnings-

arbetsgivare (3)

stöd (49)

Arbetspraktik (54)

Tillfälligt arbete (31)

Lönebidrag (42)

Förberedande utbildning(83)

Timanställd (22)

Trygghetsanställning

Jobbgaranti ungdomar (69)

slutförd period (98)

(39)
Ombytessökande (41)

Arbetslivsinriktad rehabilitering (71)

Deltidsarbetslös (21)

Arbetslivsintroduktion (55)
Akt. inom vägledning och
platsförmedling (73)
Prova-på-plats (59)
Arbetsmark.utbildning (81)

Fördjupad kartläggning och
vägledning (76)
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Öppet arbetslös,

Praktisk komputv (67)

Tidpunkten när resultatet för deltagarna ska räknas av är bestämd till 270 dagar (9 månader) efter slutdatumet för den sista genomförda utbildningen. Det fanns inte tidsmässiga möjligheter inom ramen för utvärderingen att invänta ett år för samtliga deltagare. För
jämförelse har dock även data använts för olika tidsperioder (90, 180 samt 365 dagar för
de deltagare där det funnits möjligheter).
Avslutningsvis ska noteras att en mindre grupp deltagare, motsvarande ca tre procent,
har exkluderats i resultatredovisningen. Dessa återfinns framförallt inom avorskategorierna 5, 6, 8 vilket innebär att de avskrivits från Arbetsförmedlingen av känd eller
okänd orsak. I andra sammanhang har man kunnat räkna in att ungefär hälften av de
med okänd orsak återfinns på arbetsmarknaden. Istället för att göra en schablonberäkning har dessa personer exkluderats i resultatanalysen, eftersom så få deltagare berörs.

5.2 Analys av projektresultat för samtliga deltagare
5.2.1 Övergripande projektresultat
Resultatet för samtliga medverkande deltagare i projektet från start, räknat 270 dagar
efter respektive deltagares sista avslutade utbildning visar att drygt två tredjedelar (69 %)
befinner sig antingen i arbete eller i reguljär utbildning.
Tiden har en positiv inverkan för just denna målgrupp, dvs. ju längre tid som går desto
större andel som har tagit steget tillbaka till arbetsmarknaden. Denna slutsats visar också
att deltagarna i Volvo Cars-projektet skiljer sig från de målgrupper som Arbetsförmedlingen normalt sett bedriver projektverksamhet för, då längre arbetslöshetstid brukar ha en
negativ inverkan på möjligheten att få ett arbete.
Efter ett år har nästan 80 procent av deltagarna jobb eller är i reguljär utbildning. Den
andelen baseras dock endast på de ca 75 procent av deltagarna för vilka det har hunnit
passera så lång tid efter att den sista utbildningen avslutades. I den fortsatta analysen
kommer därför endast data från nio månader efter avslut att användas för att kunna räkna
in samtliga deltagare.
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Figur 5.1 Resultat för samtliga deltagare fördelat efter antal dagar efter avslut
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Arbetslös (öppet och program)

Det är en kraftig ökning av andelen deltagare med arbete utan stöd allt eftersom tiden
går, samtidigt som andelen arbetslösa i program minskar i lika stor omfattning (se figur
5.2). Vid resultatavläsningen 270 dagar efter avslut, har drygt hälften arbete utan stöd,
ytterligare 15 procent arbete med stöd, samt ca tre procent som bedriver reguljära studier.

Figur 5.2 Resultat i underkategorier vid olika antal dagar efter avslutad utbildning.
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180 dagar

270 dagar

(365 dagar)

5.2.2 Resultaten fördelat i underkategorier
I inledningen av detta kapitel (kapitel 5.1.2) redovisades samtliga resultatutfall som varit
aktuella för projektdeltagarna. Skälet till att redovisa tabellen nedan (tabell 5.1) med
samtliga underkategorier är för att visa att det i praktiken endast är en handfull kategorier
som står för huvuddelen av de redovisade utfallen. För dem som erhållit ’Arbete utan
stöd’ handlar det i huvudsak om de fyra utfallsvariablerna: Tillsvidareanställning, Tidsbegränsad anställning, Fortsatt anställning hos samma arbetsgivare, samt Tillfälligt arbete,
medan det för de som har ’Arbete med stöd’ nästan uteslutande handlar om s.k. Nystartsjobb. Tillsammans med resultatvariabeln Reguljär utbildning summerar dessa utfall upp
till drygt 64 procent av de redovisade 69 procent som var huvudresultatet.
Inom gruppen ’arbetslösa’ är man i huvudsak antingen Öppet arbetslös, eller arbetslös i
program vilket i praktiken innebär Jobb och utvecklingsgarantin.

Tabell 5.2 Detaljerat utfall fördelat på 90 respektive 270 dagar (samtliga deltagare)
Resultat: Arbete och Utbildning

90 dagar

270 dagar

37,8%

51,0%

Erhållit tillsvidareanställning eller egen näringsverksamhet utan stöd

13,3%

22,7%

Fått tidsbegränsad anställning

8,8%

11,6%

Fått fortsatt anställning hos samma arbetsgivare

1,3%

6,0%

Tillfälligt arbete

7,9%

4,7%

Ombytessökande

2,0%

3,1%

Timanställd

3,4%

2,6%

Arbete utan stöd

Deltidsarbetslös

1,1%

0,4%

10,4%

15,0%

Nystartsjobb

9,0%

13,2%

Start av näringsverksamhet

0,9%

0,6%

Särskilt anställningsstöd

0,4%

0,6%

Lönebidrag

0,2%

0,3%

Trygghetsanställning

0,0%

0,3%

1,1%

2,6%

Öppet arbetslösa

17,7%

8,9%

Öppet arbetslös

17,3%

8,1%

Öppet arbetslös, avbrott/återkallande av beslut

0,2%

0,2%

Öppet arbetslös, slutförd beslutsperiod

0,3%

0,6%

33,0%

22,5%

Arbete med stöd (inkl. Nystartsjobb)

Reguljär utbildning
Arbetslös: Öppet och Program

Arbetslösa i program
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Jobb- och utvecklingsgarantin

24,3%

18,7%

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

3,4%

0,6%

Arbetsmarknadsutbildning

0,5%

0,6%

Arbetslivsinriktad rehabilitering

0,6%

0,7%

Arbetspraktik

1,9%

0,6%

Förberedande utbildning

1,1%

0,4%

Jobbgaranti för ungdomar

0,6%

0,4%

Praktisk kompetensutveckling

0,3%

0,2%

Arbetslivsintroduktion

0,1%

0,1%

Arbetsplatsintroduktion

0,1%

0,0%

Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling

0,1%

0,1%

Fördjupad kartläggning och vägledning

0,0%

0,1%

100,0%

100,0%

Totalt

5.3 Resultat för deltagare med utbildningsval efter 1 januari 2010
För deltagare som påbörjade sin sista (eller enda) utbildning före 2010 fanns endast Arbetsförmedlingens utbud att välja ifrån. Detta gäller knappt en fjärdedel av deltagarna,
medan övriga drygt 75 procent (eller 895 deltagare) började kurser efter 1 januari 2010,
vilket innebar att de kunde ta del även av utbudet från Yrkesvux inom ramen från projektet.
Eftersom det är en så klar majoritet av deltagare som haft den möjligheten, och att detta
varit ett grundmotiv för hela projektet, fokuserar den fortsatta resultatanalysen på den
faktiska projektgruppen med 895 deltagare.
Som noterats genomfördes samtliga utbildningar före 1 januari 2010 i Arbetsförmedlingens regi; därefter fram till projektets avslut gick en majoritet av deltagarna i utbildningar
enbart genom Yrkesvux (48 procent), medan 41 procent gick utbildningar genom Arbetsförmedlingen. Återstående cirka tio procent av deltagarna har under denna period utnyttjat utbildningar från båda aktörerna.
I den fortsatta fördjupade analysen diskuteras hur resultaten skiftar beroende på utbildningsaktör (Arbetsförmedling kontra Yrkesvux), val av utbildningsinriktning samt när i
tiden deltagarna avslutade sin utbildning.
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5.3.1 Huvudresultat för alla projektdeltagare
Huvudresultatet för de deltagare som startat utbildningar efter 1 januari 2010 är att cirka
67 procent gick vidare till arbete eller utbildning 270 dagar efter den sista avslutade utbildningen. Av dessa hade 48 procent arbete utan stöd, 17 procent med stöd, samt 2
procent gick vidare till reguljär utbildning. I likhet med den totala gruppen (figur 5.2) ökar
även här deltagarnas övergång till arbete tydligt med tiden.

Figur 5.3 Resultat i underkategorier vid olika antal dagar efter avslutad utbildning.
Samtliga projektdeltagare som påbörjat utbildning efter 1 januari 2010
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Det finns heller inga större skillnader i resultat mellan den totala gruppen (se figur 5.2)
och gruppen av deltagare som påbörjade utbildningen efter 1 januari 2010. Resultatet
ligger ett par procentenheter lägre för den senare gruppen.
Om man däremot jämför resultatet för de projektdeltagare som hade sista kursstart före
respektive efter 1 januari 2010 finns det en skillnad i utfall. De som hade sista kursstarten
före årsskiftet 2009/2010 har i högre grad fått jobb utan stöd, medan den senare gruppen
i högre grad har fått jobb med stöd, räknat 270 dagar efter avslut. Det sammantagna
resultatet skiljer sig dock inte märkvärt mellan grupperna.
5.3.2 Resultat baserat på val av utbildningsaktör – Arbetsförmedlingen
kontra Yrkesvux
Som konstaterades tidigare valde något fler av deltagarna som gick utbildningar efter 1
januari 2010 att endast studera på Yrkesvux; 48 procent jämfört med 41 procent för Ar-

103 (196)
RAPPORT

betsförmedlingen. Resultatmässigt visar det sig att deltagare som enbart valde Arbetsförmedlingen gick vidare till arbete i märkbart högre utsträckning än de som valde Yrkesvux. Skillnaden i resultat är nästan 15 procentenheter (figur 5.4); om även reguljär utbildning inkluderas i resultatet minskar skillnaden till drygt 10 procentenheter.
Bilden blir dock annorlunda om man enbart ser till andelen som fick arbete utan stöd.
Deltagare som gått utbildning via Yrkesvux fick i något högre grad arbete utan stöd jämfört med dem som studerade på Arbetsförmedlingen. Den stora skillnaden mellan de två
utbildningsaktörerna består i att en dryg fjärdedel (27 %) av projektdeltagarna på Arbetsförmedlingen fick arbete med stöd, i form av nystartsjobb, jämfört med endast nio procent
av deltagarna på Yrkesvux.

Figur 5.4 Resultat baserat på val utbildningsaktör (270 dagar efter avslut)
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Huvudresultatet visar således att deltagare som valt Arbetsförmedlingens utbud i klart
högre grad gått vidare till arbete (73 mot 59 procent), samtidigt som Yrkesvux faktiskt
lyckas bättre med avseende på arbete utan stöd. Det är svårt att till fullo förklara vad
dessa skillnader beror på. Resultatet som helhet kan till delar förklaras av skillnader i
tidpunkten för utbildningarnas avslut, skillnader i utbildningsval, samt regionala skillnader
i genomförande, osv. Däremot förklarar det inte den stora skillnaden som finns i fördelningen mellan ”arbete med stöd” respektive ”arbete utan stöd”.
Orsaker som lyfts fram i detta sammanhang har varit att Arbetsförmedlingen möjligen
varit mindre aktiva och därmed också mindre framgångsrika med att få Yrkesvuxdeltagare till arbete via nystartsjobb. Detta kan bero på att de har upplevts vara på
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”längre avstånd” och haft mindre aktiv kontakt med handläggare jämfört med de som gått
kurser genom Arbetsförmedlingen. Orsaken kan emellertid också vara att deltagare som
valt en reguljär utbildning via Yrkesvux i högre grad velat stå på egna ben; denna grupp
har kanske därför i högre utsträckning inte valt att lyfta fram möjligheten med nystartsjobb
när de sökt och fått ett nytt arbete. När en arbetsgivare vill anställa är det kanske inte en
fördel den arbetssökande att framhäva att arbetslösheten har varat så länge att man har
kvalificerat sig för en anställning med stöd. Det är möjligt att delar av förklaringen till den
noterade skillnaden i nystartsjobb står att finna i båda dessa orsaker. Det är dock inget
som kan belysas genom kvantitativa data.
Resultatanalysen fokuserar därför fortsättningsvis på att förklara den totala resultatskillnaden för arbete (både med och utan stöd) på nästan 15 procentenheter mellan dem
som valt Arbetsförmedlingen respektive Yrkesvux. Den inleds med en beskrivning och
analys av de val av utbildningsinriktning som deltagare gjort från de två aktörerna.
5.3.3 Resultat baserat på val av utbildningsinriktning
Med stöd av respektive aktörs kursdata för deltagarna i Volvo Cars har en gemensam
sammanställning skapats för de mest förekommande utbildningsinriktningar i projektet.
Det resulterade i nio utbildningsgrupper samt en övrig kategori som motsvarade knappt
tio procent.

Figur 5.5 De mest förekommande utbildningsinriktningarna inom projektet
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Inriktning mot ”Industri och bygg” har varit den klart mest populära kursvalet för målgruppen, med 40 procent av deltagarna inom denna utbildningssektor. Därefter kommer ”Fordonsindustri” med 15 procent och ”Transport” med drygt tio procent av deltagarna. Tillsammans står dessa tre inriktningar för omkring två tredjedelar av utbildningarna. Endast
en mindre del av deltagarna har valt utbildningsinriktningar som mer tydligt pekar i riktning mot nya branscher, som exempelvis Omvårdnad, Handel, Livsmedel, hotell och
restaurang (figur 5.5). Det bör samtidigt beaktas att varslen berörde många olika yrkeskategorier, vilket gör att det inte går att dra för skarpa slutsatser av denna statistik över valet
av utbildningsinriktning.
Vid jämförelse med kursutbudet som fanns före 2010 och som enbart gavs via Arbetsförmedlingen, är det märkbart att Yrkesvux har inneburit en större diversifiering av utbildningsinriktningar. Av dem som påbörjade sin sista utbildning före 2010 gick så många
som 90 procent utbildningar med inriktning mot ”Industri och bygg” respektive ”Transport”.
I figur 5.6 visas hur stor andel av deltagarna som respektive aktör – Arbetsförmedling och
Yrkesvux – haft inom de olika utbildningarna efter 1 januari 2010. Det bör poängteras att
hänsyn i detta fall inte tas till utbildningarnas längd, utan en utbildning räknas som en
utbildning oavsett om den är några veckor eller upp till ett år. Generellt gäller att Yrkesvux
utbildningar är längre och mer omfattande än Arbetsförmedlingens, även om det omvända kan förekomma.

Figur 5.6 Fördelning av kurser efter utförare för utbildningar efter 1 januari 2010
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Av de tre största utbildningsgrupperna framgår att Arbetsförmedlingen haft 55-60 procent
av deltagarna inom Industri respektive Transport, medan de nästan inte haft några utbildningar alls riktade mot Fordonsindustrin. Yrkesvux bidrar också till en större bredd av
utbildningar genom områden som exempelvis Livsmedel-Hotell-Restaurang, IT och Media, samt Omvårdnad där Arbetsförmedlingen haft få deltagare. Start av egen näringsverksamhet är ett särskilt stöd som ges via Arbetsförmedlingen, vilket förklarar att de står
för samtliga platser.
Tidigare har visats att de som bara gått utbildningar genom Arbetsförmedlingen har
sammantaget haft bättre resultat än de som bara gått via Yrkesvux. Nedan visas istället
hur olika utbildningsinriktningar har ”betalat sig” i form av nytt jobb eller reguljär utbildning.

Figur 5.7 Resultat utifrån huvudsaklig utbildningsinriktning. 270 dagar efter avslutad
utbildning
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Vid studium av uppgifterna i figur 5.7 bör det beaktas att vissa utbildningar endast har
haft ett mindre antal deltagare. De som har fått starta eget-bidrag har t ex det allra bästa
resultatet. Denna grupp utgör dock endast två procent av den totala målgruppen, vilket
innebär att det rör sig om ca tio deltagare som har jobb 270 dagar efter avslut. Det bör
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också påpekas är det är oklart i vilken utsträckning deltagarna har fått jobb i den eller de
branscher där utbildningen är tillämpbar.
De som gått utbildningar med bred industriinriktning, som ”Transport”, ”Fordonsindustri”,
samt ”Industri och bygg”, har annars bäst resultat när det gäller återgång till arbete eller
utbildning (mellan 70-80 procent). Men även de som gått utbildning inom ”Omvårdnad”
visar på hög övergång till arbete. Däremot har det gått sämre för dem som valt utbildning
inom Livsmedel, hotell och restaurang, samt även för Övrig-gruppen som ofta innehåller
mer nischade utbildningsinriktningar. Allra sämst har det dock gått för deltagare som gått
utbildningar inom IT/Media där endast 18 procent har jobb utan stöd nio månader efteråt.
Ett sätt att ytterligare fördjupa analysen om utbildningar från Arbetsförmedlingen eller
Yrkesvux har betydelse för resultatet är att jämföra utfallet för deltagarna inom de tre
mest förekommande inriktningarna. Som det tidigare har noterats hade Arbetsförmedlingen en hög andel av deltagare inom ”Industri” och ”Transport”, men mycket få
deltagare inom ”Fordonsindustrin”.
Den mest markanta resultatskillnaden (figur 5.8) märks hos dem som gått ”Fordonsindustri” genom att Arbetsförmedlingen har varit klart mer framgångsrika än Yrkesvux med att
få deltagarna i jobb. Det ska dock påpekas att Arbetsförmedlingen har haft mycket få
deltagare, vilket gör det osäkert att dra vidare slutsatser utifrån resultatet för denna utbildningsinriktning. Utbildningsinriktningen ”Transport” visar på påfallande lika resultat för
de två utbildningsaktörerna.

Transport och
magasinering Fordonsindustri Industri och bygg

Figur 5.8 Resultat för de tre största utbildningsinriktningarna – efter utbildningsaktör.
Andel av projektdeltagare som påbörjat utbildning efter 1 januari 2010.
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Mer intressant och relevant är det då att jämföra den största utbildningsinriktningen ”Industri och bygg” som står för 40 procent av utbildningarna. Arbetsförmedlingen står visserligen för en tydlig majoritet men även Yrkesvux har haft ett stort antal kursdeltagare
här. Resultatet påminner mycket om den övergripande resultatbilden, nämligen att Yrkesvux varit något mer framgångsrik i att få deltagare till arbete utan stöd, medan de som
gått utbildning via Arbetsförmedlingen i betydligt högre utsträckning lyckats få nystartsjobb. Sammantaget får således Arbetsförmedlingens deltagare ett klart bättre resultat än
Yrkesvux. Det kan inte uteslutas att förklaringen till denna skillnad på över 15 procentenheter (om det bortses från orsakerna till den inbördes skillnaden i arbete ”med” respektive
”utan” stöd som diskuterades kort i slutet av kap 5.3.2) beror på skillnader mellan aktörernas utbildningskoncept avseende upplägg, inriktning och genomförande.
5.3.4 Resultat baserat på tiden för utbildningen
Ytterligare en orsak vid sidan av utbildningens inriktning, som skulle kunna ha en betydelse för resultaten, är när i tiden deltagarna blivit klara med sin utbildning och står redo
att söka arbete.
Yrkesvux-utbildningar är generellt sett längre än Arbetsförmedlingens utbildningar, vilket
innebär att deltagare som valt dessa har en längre ”inlåsning” under den tid utbildningen
pågår och kanske kommer senare ut på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. På en
begränsad arbetsmarknad kan antas att den arbetskraft som finns att tillgå först, också är
den som i första hand fyller arbetsmarknadens behov. Detta resonemang skulle medföra
att ju tidigare man är klar med en utbildning desto större chans till nytt arbete. En ytterligare aspekt som påverkar är givetvis hur branschen går och konjunkturen ser ut vid tidpunkten för utbildningens avslutning. Konjunkturen svängde t ex uppåt under 2010 medan en viss avmattning kunde märkas redan under 2011.
De som avslutade sin utbildning tidigare under projektet synes ha haft en fördel i chansen
att få ett arbete jämfört med de avslutat sin utbildning under den senare delen av projektperioden. Resultatet är 25 procentenheter högre för dem som avslutat utbildningen redan
under första halvåret 2010, jämfört med dem som avslutade under det första halvåret
2011 (figur 5.9).
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Figur 5.9 Resultat baserat efter när i tiden sista utbildningen avslutats. Resultat 270 dagar efter avslutad utbildning. 1-2010=första halvåret 2010, 2-2010=andra halvåret
2010, 1-2011=första halvåret 2011
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Om man sedan studerar när i tiden Arbetsförmedlingen respektive Yrkesvux genomfört
sina utbildningar, framkommer det tydliga skillnader. Hela 75 procent av de 365 deltagare
som bara gått utbildning genom Arbetsförmedlingen blev färdiga redan under 2010, att
jämföra med mindre än 40 procent av Yrkesvux 433 deltagare.

Figur 5.10 Tiden när deltagarnas utbildning avslutas – som andel efter utbildningsaktör
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Enbart Yrkesvux

1 halvåret 2011

Under projektets sista halvår – dvs. första halvåret 2011 – var så många som 60 procent
kvar i utbildning hos Yrkesvux jämfört med endast 25 procent inom Arbetsförmedlingen.
Det visar sig således ge bättre resultat för deltagare att bli klar med sin utbildning tidigt i
projektet, och det är Arbetsförmedlingen som har en huvuddel av insatserna i den fasen.
Frågan är då om det går att säga vad som är orsak och verkan: Är det tiden (konjunktur
och tidig exponering mot arbete) som är avgörande eller är det Arbetsförmedlingens utbildning som leder till arbete i högre utsträckning än Yrkesvux?
När resultaten delas upp efter både aktör och tid kan konstateras att skillnaderna jämnas
ut något, när man beräknar hur många som går vidare till arbete från respektive aktör
under respektive halvår (figur 5.11). Arbetsförmedlingen har fortfarande bättre resultat för
dem som avslutat utbildning under 2010, men det förklaras enbart av en tydligt högre
andel med nystartsjobb. Resultaten för dem som avslutat under projektets sista halvår är
faktiskt högre inom Yrkesvux, samt tydligt högre just avseende arbete utan stöd.
Slutsatsen av detta är att en del av skillnaderna mellan aktörerna kan förklaras av när i
tiden insatserna genomförts. Yrkesvux har i huvudsak längre utbildningar som också
avslutats senare i projektet. För de utbildningar som avslutades under 2010 når de visserligen sämre resultat än Arbetsförmedlingen, men skillnaden förklaras återigen av att Arbetsförmedlingen varit klart bättre på att få ut deltagare i nystartsjobb.

Figur 5.11 Resultat fördelat efter aktör och tid för avslutad utbildning, Resultat 270 dagar efter avslutad utbildning.
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5.4 Analys av resultat utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer
I detta avsnitt diskuteras skillnader i resultat baserat på deltagarnas regionala tillhörighet
samt socioekonomiska och demografiska bakgrund. De bakgrundsfaktorer som finns
tillgång till för analysen är kön, ålder, utbildningsnivå, boendeort, födelseland, samt tidigare arbetslöshetshistorik.
Analysen koncentrerar sig framförallt på deltagarnas geografiska tillhörighet för att belysa
resultatskillnader beroende på var i landet deltagarna är verksamma, samt huruvida olika
regioner har valt att använda sig av Arbetsförmedlingens respektive Yrkesvux utbud i
olika omfattning, och om detta i sin tur påverkat resultatet för deltagarna. I slutet av avsnittet återfinns en samlad kortare analys av övriga bakgrundsvariablers betydelse för
resultatet.
5.4.1 Resultat efter deltagarnas regionala tillhörighet
Den kanske mest naturliga är att studera hur resultaten skiljt sig åt beroende på var i
landet deltagarna är verksamma. Samtidigt är det viktigt att poängtera att resultatet visar
hur det de facto gått för deltagarna vid ett visst mättillfälle, och att det självklart är fler
faktorer än projektet som påverkar möjligheten att komma tillbaka till arbete. I realiteten
spelar arbetsmarknadernas funktion en stor betydelse, liksom hur återhämtningen för
Volvo och dess underleverantörer utvecklats regionalt och lokalt. Detta är faktorer som
resultatanalysen inte kan beakta, men som fångas upp av matchningsanalysen i kapitel
6.
Den regionala analysen inriktas på sex av totalt 24 arbetsmarknadsregioner, s.k. FAregioner. Anledningen är att dessa sex FA-regioner står för över 90 procent av deltagarna
i projektet och ger därmed en god samlad bild av projektets genomförande. Av dessa är
Göteborgs FA-region överlägset störst med 538 deltagare och Eskilstuna minst med 29
deltagare.

Tabell 5.3 Fördelning av projektdeltagare som börjat utbildning efter 1 januari 2010 på
FA-regioner
FA-region

Andel

Antal

Göteborg

60%

538

Trollhättan

12%

104

Blekinge

9%

81

Karlstad

4%

36

Skövde

4%

34

Eskilstuna

3%

29

Totalt utgör ovan 6 FA-regioner
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92% av 100%

822 av 895 deltagare

På sjunde plats som inte ingår i tabell 5.3 kommer Malmö FA med endast 14 deltagare
och därefter följer resterande regioner med färre antal deltagare. Samtidigt bör det nämnas att projektet som helhet faktiskt haft deltagare från 60-70 kommuner i landet med
insatser från både Arbetsförmedlingen och Yrkesvux.
Det finns en del regionala resultatskillnader avseende återgång till arbete eller högre
utbildning (figur 5.12). Blekinge och Eskilstuna har ett resultat på runt 70 procent, vilket är
10 procentenheter högre jämfört med Trollhättan och Skövde. Det är också förhållandevis
stora skillnader i fördelningen mellan arbete med stöd och arbete utan stöd; Skövde och
Trollhättan, som har lägst sammantagna resultat, har större andel anställda utan stöd än
Blekinge med högst sammantaget resultat.

Figur 5.12 Resultat för olika FA-regioner, sista kursstart efter 1 januari 2010, mätt 270
dagar efter avslutad utbildning
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FA-Göteborg, som ha 60 procent av deltagarna i projektet, väger tungt i projektets sammantagna resultat. Göteborg når 68 procent att jämföra med projektets resultat på 67
procent för deltagare som påbörjat sin utbildning efter årsskiftet 2009/2010.
Det har tidigare visats på vissa skillnader i resultat beroende på om deltagare använt sig
av Arbetsförmedlingens eller Yrkesvux utbildningar. Det kan därför vara av intresse att
undersöka hur de sex FA-regionerna (enligt figur 5.12), i första hand använt sig av dessa
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två verktyg (figur 5.13), för att i andra hand (figur 5.14) se om detta påverkat resultaten
även regionalt.
Det har funnits tydliga regionala variationer med avseende på i vilken grad som Yrkesvux
har använts i projektet (figur 5.13). Det är endast Eskilstuna och Göteborgs FA-region där
deltagarna i högre grad använt sig av Yrkesvux än Arbetsförmedlingens utbud. Det är
också intressant att just FA-Göteborg, som har en klar majoritet av deltagarna i projektet,
utmärker sig så markant i detta avseende genom att ha nästan dubbelt så hög andel
inom Yrkesvux utbildningar som inom Arbetsförmedlingens.

Figur 5.13 Deltagarnas val av utbildningsaktör fördelat på FA-regioner. Sista kursstart
efter 1 januari 2010 och mätt 270 dagar efter avslutad utbildning.
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Genom detta går det möjligen att skönja tre olika regionala utfall: Yrkesvux-spåret i Göteborg och Eskilstuna, Arbetsförmedlings-spåret i Karlstad, Skövde och Blekinge, samt
Trollhättan med en ganska jämn balans i valet av utbildningsaktör. Resultatmässigt går
det dock inte att uttyda några tydliga tendenser av dessa regionala ”strategier”.
Göteborg – dvs. den region som i klart störst utsträckning utnyttjade Yrkesvux – har bäst
resultat för de deltagare som enbart använt sig av Arbetsförmedlingen (figur 5.14). För
Blekinge och Karlstad som däremot använt Arbetsförmedlings-spåret i högre grad har det
också gått bäst för dessa, medan Skövde som också hade stor övervikt i Arbetsförmedlingskurser, tvärtom har något bättre resultat för deltagare som gått kurser genom Yrkesvux. Eskilstuna i sin tur hade liksom Göteborg övervikt i användandet av Yrkesvux, men
visar bättre resultat för den gruppen till skillnad mot Göteborg.
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Sammantaget leder detta till slutsatsen att det är svårt att se tydliga regionala kopplingar
mellan val av utbildningsaktör och deltagarnas återgång till arbete. Det intressanta är
återigen att Göteborg som största deltagarregion också skiljer ut sig genom sitt tydliga
användande av Yrkesvux i projektet.

Figur 5.14 Resultat efter utbildningsaktör i FA-regioner. Sista kursstart efter i januari
2010 och mätt 270 dagar efter avslutad utbildning
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Den sista regionala jämförelsen uppmärksammar det tidigare noterade resultatet att de
som gått utbildning via Arbetsförmedlingen i högre grad än Yrkesvux får ut deltagare i
arbete med stöd. I varje FA-region har därför för de två utbildningsaktörerna beräknats
resultatet uppdelat i arbete utan stöd respektive med stöd (Nystartsjobb). Det kan noteras
att det återigen finns tydliga skillnader mellan regioner, men också inom regioner beroende på deltagarens val av utbildningsaktör (figur 5.15).
I Göteborg, den största regionen, finns de mest markanta skillnaderna i andel deltagare
som fått nystartsjobb beroende på om de valt utbildning genom Arbetsförmedlingen eller
Yrkesvux. Att Arbetsförmedlingen lyckats bättre med att skapa nystartsjobb för sina
”egna” projektdeltagare jämfört med Yrkesvux-deltagare gäller även i tre andra FAregioner – Blekinge, Karlstad och Trollhättan – medan Eskilstuna och Skövde visar bättre
resultat för Yrkesvux. Att Eskilstuna har så olika resultat jämfört med Göteborg är återigen intressant, eftersom båda regionerna har satsat mest tydligt på Yrkesvux.

115 (196)
RAPPORT

Figur 5.15 Resultat med och utan stöd efter utbildningsaktör. FA-regioner, sista kursstart
efter 1 januari 2010.
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Den regionala analysen torde därmed ytterligare bidra till att nyansera betydelsen av
genom vilken aktör deltagare gått utbildning. Samtidigt kvarstår att Göteborgsregionen
”sticker ut” i projektet, genom sin dominans och sin tydliga användning av Yrkesvux samtidigt som de som gått utbildning i Arbetsförmedlings regi i markant högre grad fått
nystartsjobb. Det senare gäller också för fyra av de sex studerade regionerna, och bidrar
till den sammantagna slutsatsen att deltagare i utbildning i Arbetsförmedlingens regi synes ha lyckats tydligt bättre med att få nystartsjobb.
5.4.2 Övriga bakgrundsvariablers påverkan på deltagarnas resultat
I denna avslutande del analyseras övriga bakgrundsfaktorer för att ge en översiktlig bild
av hur olika socioekonomiska och demografiska aspekter inverkar på deltagarnas förutsättningar att komma tillbaka till arbete eller utbildning efter uppsägningen.
Resultatredovisningen (figur 5.16) baseras liksom tidigare på deltagare som påbörjat
utbildningar efter 1 januari 2010, och ger en förhållandevis tydlig bild av vilka egenskaper
som är gynnsamma för att öka möjligheten för en deltagare att få ett arbete.
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Figur 5.16 Resultat fördelat efter ett urval av bakgrundsfaktorer, sista kursstart efter 1
januari 2010
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Allra störst betydelse förefaller tidigare arbetslöshetshistorik tillsammans med ålder ha för
möjligheten att få arbete. Arbetslöshetshistoriken räknas i detta fall fyra år tillbaka före
varslet. Att det gått bättre för dem som haft någon arbetslöshetstid (upp till 3 månader) än
för dem helt utan, kan till viss del förklaras av att denna variabel även samvarierar med
åldersvariabeln. Hos de med ingen arbetslöshetstid finns en högre andel i åldern 60+,
jämfört med dem som har haft en kortare arbetslöshetsperiod som i högre grad är i åldersgruppen 25-44 år. Det finns dock i övrigt ett tydligt samband som pekar mot att ju
längre arbetslöshetshistorik som följer med deltagaren, desto svårare är det att få jobb
igen, och framförallt gäller detta arbete utan stöd.
Den andra faktorn som noterades var deltagarnas ålder där det också – med undantag
för den allra yngsta åldersgruppen – finns ett tydligt samband med starkt avtagande möjligheter att komma tillbaka till arbete ju äldre projektdeltagaren är; för dem över 60 år har
bara elva procent fått arbete utan stöd. Åldersgruppen 25-44 är inte bara en numerärt
stor grupp utan också de som är allra mest attraktiva på arbetsmarknaden, med över 50
procent som fått arbete utan stöd. En faktor som är nära relaterad till ålder är utbildningsnivå där unga generellt har högre formell utbildningsnivå än den äldre generationen. Det
framgår (figur 5.16) att framförallt de med endast förgymnasial utbildning haft betydligt
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svårare att få ett jobb, medan det inte finns så stora skillnader mellan grupper med
gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Noterbart är också att gruppen 60 år och äldre
både har högst andel med för- och eftergymnasial utbildning.
Ur ett genusperspektiv kan noteras att kvinnorna är i tydlig minoritet. Männen utgör tre
fjärdedelar av deltagarna och på den mansdominerade arbetsmarknad som industrin
utgör är det också männen som i något högre grad fått jobb igen efter utbildningen. Avslutningsvis framgår även att deltagarnas födelseland också har en viss betydelse för
resultatet, men det är långt ifrån den mest framträdande faktorn; det skiljer inte mer än tio
procentenheter mellan svenskfödda deltagare och deltagare från länder utanför Europa.
Om man ser till vilken typ av deltagare som i högre grad tagit steget över till vidare reguljär utbildning, framkommer att det bland dessa studerande är en viss överrepresentation
av kvinnor, yngre och deltagare födda i länder utanför Europa.
En del sambandsanalyser har även gjorts mellan olika bakgrundsvariabler för att undersöka om ytterligare tydliga samband finns mellan dessa variabler och resultat i form av
arbete eller utbildning. Slutsatsen är dock att det är svårt att visa på entydigt hållbara
samband mellan olika variabler. Deltagarna är helt enkelt en förhållandevis heterogen
grupp med olika formella förutsättningar i form av ålder, utbildning etc., men också andra
faktorer som t ex deltagarens specifika yrkesprofession och erfarenhet i kombination med
den lokala arbetsmarknadens förutsättningar.

5.5 Slutsatser
Huvudresultat – två tredjedelar av deltagarna till arbete eller utbildning efter 9 månader
Resultatanalysen har till att börja med visat att det inte är någon större skillnad i resultat i
form av arbete eller reguljär utbildning beroende på om samtliga deltagare i projektet från
start tas med, eller endast de deltagare som påbörjat utbildningar efter 1 januari 2010.
Som huvudgrupp för analysen har deltagare som påbörjat utbildningar efter 1 januari
2010 använts, eftersom dessa haft möjlighet att välja både från Arbetsförmedlingen och
från Yrkesvux, vilket var ett grundsyfte med projektet. Denna grupp motsvarar 895 personer eller 75 procent av samtliga deltagare. Resultatet för dessa mätt 270 dagar efter den
sista avslutade utbildningen visar att två tredjedelar (67 procent) har gått vidare till arbete
eller reguljär utbildning. Av dessa har 48 procent fått arbete utan stöd, ytterligare 17 procent med stöd (nystartsjobb), samt avslutningsvis två procent som påbörjat högre utbildning.
Tiden spelar en viktig roll för att kunna ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden. Resultaten
mätt tre månader efter avslutad utbildning låg på knappt 50 procent, att jämföra med 67
procent efter 9 månader och 75 procent efter ett år (den senare siffran baserat på tre
fjärdedelar av deltagarna där ett år hunnit passera sedan de avslutade aktiviteten). Detta
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visar också tydligt att det är en mycket attraktiv grupp som står nära arbetsmarknaden
och som därmed skiljer sig markant från dem som utgör Arbetsförmedlingens traditionella
målgrupper för projektverksamhet.
Arbetsförmedlingens utbildningar gav i högre grad arbete med stöd än Yrkesvux
Resultatanalysen visar att Yrkesvux medverkan i projektet från och med 1 januari 2010
har bidragit till ett annat och mer diversifierat utbud med bredare och längre utbildningar
än de som Arbetsförmedlingen tillhandahåller. För de deltagare som startat utbildning
efter 1 januari 2010 har nästan hälften också valt att gå utbildningar endast genom Yrkesvux, medan 40 procent har valt Arbetsförmedlingens utbud, och slutligen var tionde
deltagare har utnyttjat möjligheten genom båda aktörerna. De allra flesta deltagarna har
gått utbildningar med inriktning mot industri, fordon och transport, och det noteras också
att dessa i högre grad fått arbete jämfört med deltagare som valt utbildningsinriktningar
mot bland annat media, IT, livsmedel eller ekonomi. Samtidigt ska noteras att vald utbildningsinriktning i detta fall inte per se säger vilket område deltagaren slutligen fått arbete
inom.
Resultatanalysen visar att Arbetsförmedlingens utbildningar i högre grad än Yrkesvux har
lett fram till arbete efter avslutad utbildning. Resultatmässigt skiljer det nästan 15 procentenheter till Arbetsförmedlingens fördel i övergång till arbete. Deltagare från Yrkesvux
visar dock något bättre resultat med avseende på arbete utan stöd. Den avgörande skillnaden mellan de två utbildningsaktörerna står att finna i att 27 procent av de som utbildats genom Arbetsförmedlingen har fått arbete med stöd genom nystartsjobb, jämfört
med endast nio procent inom Yrkesvux. Projektet har således ett totalt resultat där deltagare som valt Arbetsförmedlingens utbud i klart högre grad gått vidare till arbete (73 mot
59 procent), samtidigt som Yrkesvux faktiskt lyckas bättre med arbete utan stöd.
Bättre resultat för dem som avslutat sin utbildning tidigt i projektet
Deltagare som har avslutat sin utbildning tidigt i projektet har klart bättre resultat jämfört
med de som avslutade utbildningen sent i projektet; andelen som fått arbete eller studerar
på reguljär utbildning är 25 procentenheter högre för personer som avslutat sista utbildningen under det första halvåret 2010 jämfört med första halvåret 2011. En faktor som
skulle kunna förklara en del av denna skillnad är att det över tiden har skett en försämring
av konjunkturläget.
Yrkesvux har i huvudsak längre utbildningar som också avslutats senare i projektet än
Arbetsförmedlingens kurser. Så mycket som 60 procent av deltagarna på Yrkesvux avslutade sina utbildningar under första halvåret 2011, vilket kan jämföras med motsvarande
andel om 25 procent för deltagarna på Arbetsförmedlingens kurser. När man jämför hur
många som gått till arbete under respektive halvår jämnas skillnaden mellan Yrkesvux
och Arbetsförmedlingen ut i förhållandevis stor grad. Arbetsförmedlingen har fortfarande
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bättre resultat för dem som avslutat utbildningen under 2010, men det förklaras enbart av
en högre andel nystartsjobb.
Göteborgsregionen utmärker sig genom sin dominans och användning av Yrkesvux
Vid den fördjupade regionala analysen framgår även hur betydande Göteborgsregionens
genomförande och resultat varit för projektets totalresultat. De sex FA-regionerna Göteborg, Trollhättan, Blekinge, Karlstad, Skövde och Eskilstuna svarar för över 90 procent av
deltagandet i projektet. Enbart FA Göteborg står för 60 procentenheter och är även den
region som varit klart mest konsekvent i att använda sig av utbildningar från Yrkesvux.
Göteborg är dock den region som påvisar allra bäst resultat för de deltagare som enbart
använt sig av Arbetsförmedlingen. Skillnaden består, liksom för det totala resultatet,
främst av att Arbetsförmedlingen har en betydligt högre övergång till nystartsjobb jämfört
med deltagare från Yrkesvux, som i sin tur däremot har bättre övergång till arbete utan
stöd.
Sammantaget visar den regionala analysen på rätt stora olikheter både i resultat och med
avseende på användning av utbildningsaktör. Även om projektet har varit betydelsefullt i
många regioner och kommuner är det trots allt Göteborgsregionen som ”sticker ut” i projektet, genom sin dominans och sin tydliga användning av Yrkesvux samtidigt som de
som gått utbildning i Arbetsförmedlings regi i markant högre grad fått nystartsjobb efteråt.
Det senare gäller också för fyra av de sex studerade regionerna, och bidrar tydligt till den
sammantagna slutsatsen att deltagare i utbildning i Arbetsförmedlingens regi framförallt
lyckats bättre med att få ut deltagare i nystartsjobb.
Ålder, utbildningsnivå och tidigare arbetslöshetstid är de bakgrundsfaktorer hos deltagarna som spelat störst roll för möjligheten att få ett arbete
Vid analysen av övriga bakgrundsfaktorers betydelse för deltagarnas återgång till arbete
eller utbildning visar det sig föga förvånande att deltagarnas ålder i samspel med tidigare
tid i arbetslöshet är de faktorer som hade störst påverkan på resultatet. Att vara i åldern
25-44 år med ringa tidigare arbetslöshetshistorik är en god grund för att komma tillbaka
till arbetsmarknaden för denna målgrupp. Omkring 60 procent av dessa har jobb utan
stöd 270 dagar efter avslut, att jämföra med deltagare äldre än 60 år där endast 11 procent har jobb utan stöd efter motsvarande tid.
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6

Effektanalys

6.1 Inledning
I detta kapitel genomförs en effektanalys av deltagande i arbetsmarknadsprojektet ”Volvo
Cars”. De data som ligger till grund för analysen är data från Arbetsförmedlingen (AF).
Effektanalysen har gjorts genom att jämföra den veckovisa arbetslöshetsandelen för de
som deltagit i projektet (projektgruppen) med en kontrollgrupp som inte deltagit i projektet
men som också varslats från Volvo Cars och dess underleverantörer. Känsligheten i resultaten har undersökts genom att också använda komplementära utfallsvariabler såsom
t ex andelen som fått arbete utan stöd. Kontrollgruppen har skapats med hjälp av matchning. I det följande presenteras först data, gruppindelningar, beskrivande statistik för bakgrundsvariabler och definitioner av utfallsvariabler. Därefter förklaras matchningsmetoden
som är ”propensity score matching”, innan det sker en redovisning av resultaten från
analysen och slutsatser från denna.

6.2 Data
De data som ligger till grund för analysen innehåller uppgifter om personer på Volvo och
dess underleverantörer som blev varslade under perioden första december 2008 till 31
mars 2009. Antal varslade individer var 5 713 varav 739 individer inte registrerade sig på
Arbetsförmedlingen. Det återstår då 4 974 individer som skulle kunna deltagit i arbetsmarknadsprojektet och som därför kan ligga till grund för analysen. Av de 4 974 individerna tillhör 1 181 individer projektgruppen som har erhållit åtgärder inom ramen för projektet via antingen arbetsförmedlingen eller Yrkesvux eller både och. Resterande 3 793
individer har inte varit, men hade kunnat vara, föremål för projektåtgärder och utgör därför
potentiella individer att jämföra projektdeltagarna med.
Från Arbetsförmedlingen har också erhållits uppgifter om bland annat individernas tidpunkter för in- och utträde hos Arbetsförmedlingen via sökandekategori (SKAT) och avaktualiseringsorsak (AVORS). Dessutom fanns uppgifter om kön, födelseland, utbildningsnivå och utbildning i och erfarenhet av sökt yrke samt kommun för inskrivning.
Tidpunkten för in- och utträde hos Arbetsförmedlingen är ursprungligen angiven i dagar,
men har för utfallsvariablerna omvandlats till veckonivå. Den första veckan i december
2008 har veckonummer 1 och den 31 januari 2012 veckonummer 165, vilken är veckan
för uttaget av data. Med andra ord följs individerna från första varselveckan till som längst
165 veckor därefter.
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6.3 Projektgrupp och kontrollgrupp
För att kunna utvärdera effekten av de åtgärder som projektgruppen varit föremål för
måste projektgruppen jämföras med en kontrollgrupp som liknar projektgruppen men inte
varit föremål för åtgärderna. I analysen används två definitioner av projektgrupp och de
jämförs med tre olika kontrollgrupper för att se om valet av projektgrupp eller kontrollgrupp inverkar på resultatet. Den första projektgruppen (i) jämförs dels med en omatchad
kontrollgrupp (iii) och dels med en matchad kontrollgrupp (iv). Den andra projektgruppen
(ii) jämförs enbart med en matchad kontrollgrupp (v). Matchningen har gjorts med ”propensity score matching” som kommer att förklaras senare.
(A) De två projektgrupperna har skapats på följande sätt:
i)

Gruppen består av samtliga 1 181 projektdeltagare.

ii)

Gruppen består av alla de 915 projektdeltagare som också var registrerade
42
som arbetslösa vecka 57 vid projektstart .

(B) De tre kontrollgrupperna har skapats på följande sätt:
iii) Den omatchade kontrollgruppen där alla de 3 793 individer som var inskrivna vid
Arbetsförmedlingen men inte var projektdeltagare ingår.
iv) Den matchade kontrollgruppen till projektgruppen (i). Gruppen består av 1181 individer valda efter matchning bland de 3 793 som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen men inte var projektdeltagare.
v) Den matchade kontrollgruppen till projektgruppen (ii) som består av 915 individer.
Först har samtliga, av de 3 793 personer som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen
men inte var projektdeltagare, som var arbetslösa i vecka 57 identifierats. Därefter
valdes 915 av dem ut efter matchning.
I resultatavsnittet 6.7 är fokus på jämförelsen av projektgrupp (ii) och kontrollgrupp (v),
dvs. en jämförelse av de som var arbetslösa under vecka 57 vid den formella projektstarten 1 januari 2010. Valet av jämförelse är inte självklar utan beror på tron om hur målgruppen påverkades beteendemässigt av planerandet och införandet av projektet. I resultatavsnittet kommenteras också jämförelsen mellan projektgrupp (i) och kontrollgrupp (iv).

42

EGF-projektet startade officiellt den 1 januari 2010. I analysen ingår 20 individer som varit
föremål för åtgärd före och/eller efter 1/1 2010 och som fortfarande är inskrivna 1/1 2010. Analysen är därför gjord på 915 individer istället för 895. För att kunna plocka bort dessa ur analysen
behövs information om när behandling har varit aktuell. Någon sådan information fanns inte tillgänglig. Dessa 20 individer kan inte påverka resultaten mer än marginellt.
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6.4 Beskrivande statistik
I tabell 6.1 ges en beskrivning av fördelningen på kön, födelseland, region, utbildningsnivå och ålder uppdelat på de fem projekt- och kontrollgrupperna. Projektdeltagarna (projektgrupp (i)) skiljer sig från icke-projektdeltagare (kontrollgrupp (iii)) där det exempelvis
är 66 procent män bland icke-projektdeltagare och 75 procent män bland projektdeltagarna. Matchningen har haft önskad effekt såtillvida att projektgruppen och dess motsvarande kontrollgrupp är snarlika med avseende på bakgrundsvariablerna. Exempelvis är
andelen män 77 procent i den matchade kontrollgruppen (kontrollgrupp (iv)).
Numreringen (i)-(v) i tabell 6.1 är densamma som numreringen i avsnitt 6.3 ovan.

Tabell 6.1 Antal individer i kontrollgrupp och projektgrupp. Kolumnprocent anges i parentes.
Varslade och på AF registrerade individer
Kontrollgrupp
(iii)

Kontrollgrupp
(iv)

Projektgrupp
(i)

Arbetslösa individer vecka 57
Kontrollgrupp
(v)

Projektgrupp
(ii)

Kön
Män

2503

(66%)

912

(77%)

883

(75%)

678

(74%)

680

(74%)

Kvinnor

1290

(34%)

269

(23%)

298

(25%)

237

(26%)

235

(26%)

Sverige

2995

(79%)

820

(69%)

799

(68%)

645

(71%)

623

(68%)

Utland

798

(21%)

361

(31%)

382

(32%)

270

(29%)

292

(32%)

Stor-Göteborg

1798

(47%)

702

(59%)

716

(60%)

454

(50%)

522

(57%)

Västra Götaland,
ej Stor-Göteborg

937

(25%)

174

(15%)

178

(15%)

159

(17%)

146

(16%)

Skåne, Blekinge,
Kronoberg

578

(15%)

160

(14%)

172

(15%)

168

(18%)

152

(17%)

Övriga

480

(13%)

145

(12%)

115

(10%)

134

(15%)

95

(10%)

186

(5%)

38

(3%)

31

(3%)

25

(3%)

24

(3%)

Födelseland

Region

43

Utbildning

Förgymnasial

43

Dessa två nivåer var de enda nivåer som var signifikanta.
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utbildning kortare
än 9 år
Utbildning mer
än förgymnasial
utbildning kortare
än 9 år

3607

(95%)

1143 (97%)

1150

(97%)

890

(97%)

891

Summa

3793

1181

1181

915

915

Medianålder

36

36

35

39

36

Medelålder

38

38

36

40

37

(97%)

6.5 Utfallsvariabler
I denna analys kommer effekten av deltagande i projektet att skattas genom att jämföra
andelen arbetslösa per vecka i projekt- och kontrollgrupp. Ett ofta använt sätt att jämföra
olika individers arbetslöshetstal är att titta på tiden i arbetslöshet ram till att individen fått
ett arbete. Individerna i datamaterialet för denna analys går dock ut och in mellan arbetslöshet, arbete och olika åtgärder varför mått på arbetslöshetens varaktighet inte lämpar
sig i denna analys.
Som utfallsvariabler har använts både andel i arbetslöshet och andel i arbete under en
viss vecka. Förklaring till sökandekategorikoder (SKAT) och avaktualiseringskoder
(AVORS) ges i appendix 1 och appendix 2. Följande definitioner har använts i analysen
och redovisas i resultatavsnittet:
(1) Arbete utan stöd definierat som AVORS 1-4 samt SKAT 21, 22, 31, 35 och 41.
(2) Arbete med stöd definierat som SKAT 33, 36-38, 39, 42-44, 46-51, 53, 77 och 78.
(3) Utbildning definierat som AVORS 7.
(4) Ej i arbetskraften definierat som AVORS 5, 6 och 8.
(5) Om inget av ovanstående anses individen vara arbetslös.
Om AVORS är okänd är individen censurerad, vilket betyder att individen behåller sin
senaste SKAT-kod under resten av undersökningsperioden, det vill säga fram till vecka
165.
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6.6 Matchning
Syftet med analysen är att utvärdera effekten av deltagande i projektet. Detta görs genom
att veckovis jämföra andelen arbetslösa i projektgruppen med andelen arbetslösa i en
kontrollgrupp som inte har deltagit i projektet.
Det kan illustreras på följande sätt med hjälp av en korstabell. Antag att 200 individer
varslats varav 100 individer är i projektgrupp och 100 individer inte tillhör projektgruppen.
För en given vecka skulle då följande kunna observeras.

Tabell 6.2 Korstabell med fördelning av projektdeltagare och icke projektdeltagare på
tillstånden arbetslös respektive ej arbetslös
Projektdeltagare

Ej projektdeltagare

Summa

Erfarenhet

Ej erfarenhet

Erfarenhet

Ej erfarenhet

Arbete

45

20

60

10

135

Arbetslös

15

20

20

10

65

Summa

60

40

80

20

200

Av tabell 6.2 framgår att en större andel av projektdeltagarna är arbetslösa (35 procent)
än av de som inte deltar i projektet (30 procent). Detta beror dock på att projektdeltagarna
skiljer sig från icke-projektdeltagarna med avseende på en avgörande faktor för att få
arbete. I exemplet saknar 40 procent av projektdeltagarna arbetserfarenhet jämfört med
20 procent av icke-projektdeltagarna och projektgruppen som helhet har en svagare
ställning på arbetsmarknaden. En slutsats att projektet leder till högre arbetslöshet skulle
vara felaktigt och orättvisande på grund av selektionsbias.
En mer rättvis bedömning av projektet bygger på en jämförelse mellan projektdeltagare
och icke-deltagare med samma arbetserfarenhet. I exemplet har både deltagare och ickedeltagare 25 procents arbetslöshet om de har arbetserfarenhet och 50 procent om de
saknar erfarenheten. En rättvis bedömning är att projektet inte har haft någon effekt.
I exemplet har matchning skett på basis av arbetserfarenhet. Med många matchningsvariabler blir antalet gruppindelningar ohanterligt och matchningen måste göras på annat
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sätt. ”Propensity score matching” utnyttjar information om individernas observerbara
44
egenskaper och är en lämplig metod vid denna typ av analys .
6.6.1 Propensity score matching
Målet är att för varje projektdeltagare hitta en kontrollindivid som ”motsvarar” projektdeltagaren. Med ”motsvarar” menas att personerna har samma värden på alla p observerbara egenskaper,ݔଵ ǡ ݔଶ ǡ ǥ ݔ säg. De observerbara egenskaperna utgör matchningsvariablerna. Eftersom antalet matchningsvariabler och kombinationer av dessa värden som
regel är mycket stort brukar man sammanfatta dem i en ”score” som är endast ett värde
för varje individ. Propensity score är individens sannolikhet att delta i projektet beräknad
på basis av dennes värden på matchningsvariablerna.
Först skattas en logistisk regressionsmodell på basis av hela datamaterialet så att koefficienterna, ܾଵ ǡ ܾଶ ǡ ǥ ܾ ǡtill matchningsvariablerna ݔଵ ǡ ݔଶ ǡ ǥ ݔ ansätts ett värde. Regressionsmodellen har formen

݈݃ሺܲሾ ܦൌ ͳሿΤሺͳ െ ܲሾ ܦൌ ͳሿሻሻ ൌ  ܾ   ܾଵ ݔଵ   ڮ  ܾ ݔ
där D=1 betyder att individen deltog i projektet och 0 annars. Med skattning av regressionskoefficienterna kan Propensity score () för en individ beräknas. Den är i själva verket den skattade sannolikheten för att individen skulle delta i projektet, givet individens
värden på matchningsvariablerna. Den erhålls som:

ܲܵ ൌ ܲൣ ܦൌ ͳหݔଵ ǡ ǥ ǡ ݔ ൧
  ܾ
ଵ ݔଵ   ڮ ܾ ݔ ൯
݁ݔ൫ܾ
൘
ൌ
  ܾ
ଵ ݔଵ   ڮ ܾ ݔ ൯
ͳ  ݁ݔ൫ܾ
där taket ovanför regressionskoefficienterna markerar att det är de ansatta värdena eller
med andra ord de skattade värdena. För varje individ i projekt- och i kontrollgrupp beräknas dennes PS.
För en individ i projektgruppen med ett visst PS söks sedan en individ utanför projektgruppen med ett PS så nära individens i projektgruppen som möjligt. Denna ”tvilling” placeras i kontrollgruppen. Härigenom kommer projektgruppen och kontrollgruppen att likna
varandra med avseende på dessa observerbara egenskaper.

44

Se Heckman, J., Lalonde, R. J., & Smith, J. A. (1999). The economics and econometrics of
acvtive labor market programs. i A. Ashenfelter, & D. Card (Red.), Handbook of Labour
Economics (Vol. 3, ss. 1856-2097). Amsterdam: Elsevier Science och Rosenbaum, P. A., & Rubin,
D. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects.
Biometrika, 70, 41-55
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De individer som efter matchningen blir kvar i analysen kan beskrivas på följande sätt. Låt
PG vara projektgrupp, KG vara kontrollgrupp och PS vara ”propensity score”.

Tabell 6.3 Exempel på Propensity Score (PS) för olika individer i projektgruppen (PG)
och i kontrollgruppen

PS

Individ 1
(PG)

Individ 2
(KG)

Individ 3
(PG)

Individ 4
(KG)

Individ 5
(PG)

0,82

0,81

0,54

0,57

0,21

Individ 1 och 2 matchas med varandra och individ 3 och 4 matchas med varandra, medan
individ 5 saknar någon lämplig kontroll och därför må tas bort. För varje individ i projektgruppen söks alltså efter en individ utanför projektgruppen med liknande PS. Den individen placeras då i kontrollgruppen.
Matchningsmetoden ”optimal matching”, som minimerar summan av skillnader i ”pro45
pensity score” mellan projektgruppen och kontrollgruppen har använts . Vid matchningen har också 1-1 matchning använts, vilket innebär att en individ i projektgruppen matchas med endast en individ utanför projektgruppen.
För varje vecka beräknas sedan andelen arbetslösa i projektgrupp respektive i kontrollgrupp och dessa andelar presenteras med kvotkurvor i diagram. Ett flertal matchningsvariabler har prövats, varvid ett antal visade sig vara olämpliga att använda på grund av
stort partiellt bortfall eller att de inte var signifikanta i den logistiska modellen vid beräknandet av ”propensity score”. De matchningsvariabler som visat sig vara användbara och
som använts i analysen redovisas tillsammans med koefficienter och p-värden i tabell

6.4.
Det framgår av tabell 6.4 att koefficienten för en man har positivt tecken, vilket betyder att
en man har större sannolikhet att komma i projektgruppen än en kvinna. Vi ser också att
regionerna har negativa tecken vilket betyder att individer från dessa regioner har mindre
sannolikhet att komma med i projektgruppen än individer från Stor-Göteborg som är referensregion. Region 99 (övriga) har det lägsta värdet på koefficienten, vilket innebär att
individer därifrån har minst sannolikhet att komma med i projektgruppen.

45

Se Daniel E. Ho, Kosuke Imai, Gary King, Elizabeth A. Stuart (2011). MatchIt: Nonparametric
Preprocessing for Parametric Causal Inference. Journal of Statistical Software, Vol. 42:8, 1-28.
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Tabell 6.4 Matchningsvariabler, koefficienter och p-värden
Variabelnamn

Definition

Koefficient

p-värde

Kön

1 om man, 0 annars

0,310

0,002

Födelseland

1 om Sverige, 0 annars

0,298

0,002

Arbetslöshetshistoria de
senaste fem åren

Antal veckor i arbetslöshet

-0,003

0,110

Utbildningsnivå

1 om mer än förgymnasial utbildning kortare
än 9 år, 0 annars

0,663

0,006

Region 2

Västra Götaland utom stor-Göteborg

-0,635

0,000

Region 3

Skåne, Blekinge, Kronoberg

-0,442

0,000

Region 99

Övriga

-0,837

0,000

1 om registrerad före arbetslöshet 0 annars

0,070

0,481

Reg. månad 08-125

1 om registrerad december 2008, 0 annars

1,273

0,000

Reg. månad 09-015

1 om registrerad januari 2009, 0 annars

1,298

0,000

Reg. månad 09-025

1 om registrerad februari 2009, 0 annars

1,291

0,000

Reg. månad 09-035

1 om registrerad mars 2009, 0 annars

0,861

0,000

1 om detta, 0 annars

-0,151

0,418

Erfarenhet 1 = 1 och utbildning 1 = N i sökt yrke6

1 om detta, 0 annars

-0,163

0,517

Erfarenhet 1 = 4 och utbildning 1 = N i sökt yrke6

1 om detta, 0 annars

-0,105

0,587

Erfarenhet 1 = 1 och utbildning 1 = J i sökt yrke6

1 om detta, 0 annars

0,539

0,144

46

Registrerad på AF före att
47

arbetslöshet inträder

Erfarenhet 1 = 4 och utbildning 1 = J i sökt yrke

46

48

Denna gradering var den enda gradering av utbildningsnivå som visade sig vara signifikant.
Det antas att hur pass tidigt en individ skriver in sig på arbetsförmedlingen speglar icke observerbara egenskaper såsom personlighet, motivation och oro vilket kan påverka individens beslut
att delta i åtgärd.
48
I data fanns uppgift om individens erfarenhet och utbildning inom sökt yrke. Dessa variabler har
kombinerats med varandra, eftersom det inte gick att hantera dem var för sig i modellen. Erfarenhet 1 = 1 betyder att individen saknar erfarenhet i sökt yrke. Erfarenhet 1 = 4 betyder att erfarenhet
krävs för sökt yrke. Utbildning 1 = J betyder att individen har utbildning i sökt yrke, N betyder att
utbildning saknas i sökt yrke.
47
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6.6.2 “Propensity score” figur
Figur 6.1 visar fördelningen av ”propensity score” för projektgrupp (ii) (se kap 6.3). Scoren
varierar mellan ungefär 0,1 och 0,7 med en koncentration runt 0,5. Figuren visar också
scoren för de potentiella kontrollerna med en prickad kurva. Deras fördelning är dock
mycket annorlunda med en koncentration kring 0,2 och lägre vilket visar på stor skillnad
mellan projektdeltagarna och icke-deltagare. Den grövre streckade kurvan visar fördelningen på scoren efter matchning. Matchningen har lyckats skapa en kontrollgrupp som
motsvarar projektgruppen med avseende på de observerbara egenskaperna (se också
tabell 6.1). En jämförelse mellan grupperna kan då anses vara rättvisande givet antagandet att alla för analysen relevanta egenskaper är observerade. Samma mönster uppkom
49
då matchningen gjordes i vecka ett, med den ursprungliga projektgruppen , istället för
som här med dem som var arbetslösa under vecka 57.

Figur 6.1 “Propensity score”- fördelning före och efter matchning för dem som var arbetslösa under vecka 57.

Om man inte förkastar antagandet att alla för analysen relevanta egenskaper hos individerna har observerats kan man jämföra gruppernas arbetslöshetstal per vecka under en
49

De som varit inskrivna vid arbetsförmedlingen och deltagit i åtgärd under perioden 1/12 200831/5 2011
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vald tidsperiod och dra slutsatser från den jämförelsen. Det finns naturligtvis egenskaper
hos individerna som inte har observerats i denna undersökning. Sådana icke observerade egenskaper kan leda till felslutsatser. En bedömning om den risken måste göras
50
från fall till fall.

6.7 Resultat
Resultaten presenteras med hjälp av kvotkurvor som visar andelen arbetslösa per vecka
och i vissa fall även andelen i arbete, andel i utbildning samt andelen utanför arbetskraften per vecka för projektgrupp (ii) och kontrollgrupp (v) under tidsperioden från den första
december 2008 (vecka 1) till den 31 januari 2012 (vecka 165).
I figur 6.2 visas andel arbetslösa per vecka för projektgrupp respektive kontrollgrupp.
Andelen arbetslösa har definierats enligt definition 5 i avsnitt 6.5. Det framgår av diagrammet att ingen är arbetslös under vecka ett, då varselperioden börjar och alla fortfarande har anställning vid Volvo Cars. Vecka 57 är däremot alla arbetslösa vilket följer av
att projektgruppen och dess kontrollgrupp skapats med villkoret att individerna var arbetslösa i vecka 57.
Det går också att avläsa från diagrammet att andelen arbetslösa sjunker i raskare takt för
kontrollgruppen än för projektgruppen fram till vecka 100. Efter vecka 100 minskar skillnaden i andelen arbetslösa mellan grupperna. Vid vecka 165, så långt som jämförelsen
sträcker sig, är skillnaden cirka 10 procentenheter – andelen arbetslösa är ca 20 procent
för kontrollgruppen och ca 30 procent för projektgruppen. Konfidensintervall för andelen
arbetslösa visas i appendix 5, av vilket framgår att skillnaden mellan projektgrupp och
kontrollgrupp är signifikant.
Effekten av åtgärderna kan vanligtvis delas upp i en förväntanseffekt, en inlåsningseffekt
och en behandlingseffekt. Förväntanseffekt innebär att en individ som väntar på behandling inte är lika benägen att söka ett nytt jobb som en individ som inte väntar på behandling. Inlåsningseffekt innebär att en individ som deltar i åtgärd inte är lika benägen (eller
har lika mycket tid) att söka nytt jobb som en individ som inte är i åtgärd. Dessa effekter
gör att arbetslösheten vanligtvis är högre för projektdeltagarna före och under åtgärden.
50

En icke-observerbar variabel som skulle kunna påverka resultatet är vilken bedömning individerna gjorde om sina chanser att nå sina individuella mål om framtida sysselsättning (arbete, eget
företagande eller högre studier). Detta kan ses som en indikator på deras självförtroende. Denna
fråga ställdes i webbenkäterna till projektdeltagarna respektive de övriga registrerade (den omatchade kontrollgruppen). Resultatet visar att det var en högre andel av de övriga registrerade än
projektgruppen som bedömde sina chanser som mycket eller ganska goda. Skillnaderna mellan
grupperna uppgick till åtta procentenheter. Denna skillnad minskar till en procentenhet vid en
jämförelse mellan respondenter som tillhör den matchade projektgruppen och den matchade kontrollgruppen. Detta tyder på att matchningen – som gjorts på grundval av observerbara egenskaper
hos individerna – delvis kan fånga upp icke-observerbara egenskaper.
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Behandlingseffekten är den, förhoppningsvis positiva, effekten av att ha deltagit i åtgärden, vilket här skulle innebära en lägre andel arbetslösa bland projektdeltagarna efter att
projektet är avslutat. Att projektgruppen har högre arbetslöshetsandel efter projektstart i
vecka 57 är således att vänta sig som en följd av inlåsningseffekten. Tyvärr verkar inte
behandlingseffekten vara tillräckligt stor för att väga upp inlåsningseffekten.

Figur 6.2 Andel arbetslösa per vecka för projektgrupp respektive kontrollgrupp. Grupperna är matchade vecka 57.

Förväntanseffekten går inte att läsa ut av figur 6.2 då projekt- och kontrollgruppen skapats vid projektstart. En jämförelse mellan projektgrupp (i) och dess kontrollgrupp (iv) gav
vid handen en högre arbetslöshetsandel innan projektstart för projektgruppen, vilket möjligen skulle tyda på också en negativ förväntanseffekt. I övrigt erhölls samma mönster i
den jämförelsen som i den ovan redovisade i figur 6.2 – andelen arbetslösa i projektgruppen var högre under alla veckor från vecka 1 till vecka 165.
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Resultatet för andelen i arbete utan stöd (se avsnitt 6.5) för projektgrupp (ii) och kontrollgrupp (v) visas i figur 6.3.

Figur 6.3 Andel i arbete utan stöd i projektgrupp och kontrollgrupp från vecka 57 och
framåt
Andel i arbete utan stöd i projektgrupp och kontrollgrupp
0,7

V ariable
A rbete utan stöd P rojektgrupp
A rbete utan stöd Kontrollgrupp

0,6

Andel

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
57 67

78

89 100 111 122 133 144 155
Vecka

Andelen i arbete utan stöd är högre i kontrollgruppen än i projektgruppen. Skillnaden
mellan grupperna är störst i vecka 100 (ca 25 procentenheter) och minskar till ca tio procentenheter i vecka 165 (65 procent i arbete för kontrollgruppen och 55 procent för projektgruppen). Skillnaden mellan grupperna är signifikanta under hela perioden från vecka
57 till vecka 165 (se appendix 5). Det finns en viss risk att kodningen av sökandekategorier som innebär tillfälliga anställningar och deltidsanställningar medför att jämförelsen
mellan projekt- och kontrollgrupp blir snedvriden. Analysen har därför kompletterats med
att beräkna övergång till arbete som innebär avregistrering vid Arbetsförmedlingen
(AVORS-koder 1 och 2 respektive 1-3). Den analysen gav en ännu större skillnad mellan
projekt- och kontrollgrupp.
Andelen som har arbete med stöd, andelen som går i reguljär utbildning samt andelen
som står utanför arbetskraften (se avsnitt 6.5) har också beräknats för projektgruppen
och kontrollgruppen. Resultaten från dessa beräkningar visas i figur 6.4 och figur 6.5.
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Figur 6.4 Andel i arbete med stöd, i reguljär utbildning samt utanför arbetskraften i projektgruppen från vecka 57 och framåt
Andel i arbete med stöd, i reguljär utbildning samt utanför arbetskraften
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Figur 6.5 Andel i arbete med stöd, i reguljär utbildning samt utanför arbetskraften i kontrollgruppen.
Andel i arbete med stöd, i reguljär utbildning samt utanför arbetskraften
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Vid vecka 165 är andelen i arbete med stöd (se avsnitt 6.5) högre i projektgruppen, drygt
tio procent mot cirka sju procent i kontrollgruppen. Skillnaden mellan grupperna är signifikant från vecka 140 (se appendix 5).
Den totala andelen som har fått arbete (utan och med stöd) är ca 7 procent högre för
kontrollgruppen jämfört med projektgruppen i slutet vid vecka 165. Denna skillnad är signifikant och ännu högre tidigare veckor under projektperioden.
Andelen i reguljär utbildning skiljer sig däremot inte nämnvärt åt mellan de båda grupperna; skillnaden mellan dessa är inte signifikant (se appendix 5). Andelen utanför arbetskraften är dock signifikant högre i kontrollgruppen, cirka nio procent mot cirka tre procent i
projektgruppen (se appendix 5).
Projektet bedrevs på olika platser och individer med olika bakgrund och erfarenhet deltog
i det. Det är möjligt att projektet bedrevs olika framgångsrikt på olika platser eller för olika
individer. Analysen har därför kompletterats med en analys om heterogena effekter.
En jämförelse mellan Stor-Göteborg och övriga regioner har genomförts (se appendix 3).
I båda dessa regionindelningar är, efter vecka 57, andelen arbetslösa högre bland
projektdeltagarna än bland de som ingår i kontrollgruppen. Skillnaden är signifikant. Det
har även gjorts försök att analysera resulaten för de fyra regionindelningarna (1) StorGöteborg, (2) Västra Götaland utom Stor-Göteborg, (3) Skåne, Blekinge, Kronoberg och
(4) Övriga. Antalet observationer i regionerna utanför stor-Göteborg var dock för få, vilket
gör att en jämförelse dem emellan blir instabil. I appendix 3 ges en mer detaljerad genomgång av resultaten från jämförelsen mellan Stor-Göteborg och övriga regioner.
Ett flertal analyser som inte redovisas i denna rapport har gjorts för att undersöka om
projektet var mer lyckat för någon enskild grupp, såsom exempelvis män eller utrikesfödda. Inga sådana indikationer framkom.
Vidare har det genomförts en analys av multipel behandling där kontrollgruppen är de
som är inskrivna på AF och som inte deltagit i AF-åtgärder eller Yrkesvux. Det finns två
behandlingsgrupper, dels de som deltagit i AF-åtgärder och dels de som deltagit i Yrkesvux eller Yrkesvux och AF-åtgärder. Dessa båda grupper är var för sig jämförda med en
och samma kontrollgrupp. Den analysen visar att Arbetsförmedlingens åtgärder har inneburit en lägre andel arbetslösa än den projektspecifika behandlingen på Yrkesvux; Arbetsförmedlingens insatser synes således ha fungerat bättre än utbildningen på Yrkesvux.
Andelen arbetslösa i projektgruppen som deltagit på Yrkesvux är signifikant högre än för
kontrollgruppen. Däremot är skillnaden mellan projektgruppen som deltagit i AF-åtgärder
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och kontrollgruppen väsentligt mindre och inte statistiskt signifikant under de tio sista
veckorna fram till vecka 165 (se vidare appendix 4).
Man kan fråga sig varför effekten skiljer sig åt mellan insatserna vid Yrkesvux och Arbetsförmedlingen. En orsak kan vara att utbildningarna vid Yrkesvux är längre än på Arbetsförmedlingen och därför innebär en större inlåsningseffekt. En annan orsak kan vara att
åtgärderna på Yrkesvux, genomsnittligt sett, kom igång senare än på Arbetsförmedlingen
och därför innebar en mer negativ förväntanseffekt (individen väntade längre tid passivt
på den kommande utbildningen). Inom ramen för mätperioden innebar detta förmodligen
en kortare period efter åtgärd med aktivt arbetssökande än för de som följde Arbetsförmedlingens kurser.

6.8 Slutsatser
Den totala andelen arbetslösa är signifikant högre för projektgruppen än för kontrollgruppen under den studerade perioden (1 januari 2010 till 31 januari 2012). I slutet av perioden uppgår skillnaden till ca 10 procentenheter där arbetslöshetsandelen är 30 procent
för projektgruppen och 20 procent för kontrollgruppen. Denna skillnad beror till största
delen på att andelen arbetslösa för de som fått utbildning genom Yrkesvux (eller genom
Yrkesvux i kombination med utbildning genom Arbetsförmedlingen) är betydligt och signifikant högre än andelen arbetslösa för kontrollgruppen. Däremot är skillnaden gentemot
kontrollgruppen väsentligt lägre och inte signifikant vid denna tidpunkt för de som fått
åtgärder enbart genom Arbetsförmedlingen.
Sammantaget leder detta till slutsatsen att arbetslösheten för projektgruppen har legat på
en signifikant högre nivå än för kontrollgruppen under hela den studerade perioden. Detta
gäller oberoende av vilken aktör som genomfört insatsen, med undantag för att arbetslösheten vid Arbetsförmedlingens insatser inte är signifikant högre för projektgruppen än
för kontrollgruppen under de allra sista veckorna av perioden.
Andel i arbete och reguljär utbildning
Andelen som har fått arbete utan stöd i kontrollgruppen är i slutet av perioden (31 januari
2012) ca 10 procentenheter högre än i projektgruppen. Skillnaden är signifikant över hela
den undersökta perioden och är som mest cirka 25 procentenheter. Andelen som har fått
arbete med stöd är cirka tre procentenheter högre för projektgruppen i slutet av perioden.
Skillnaden är signifikant under de sista 20 veckorna. Den totala andelen som har fått
arbete (utan eller med stöd) är ca 7 procent högre för kontrollgruppen jämfört med projektgruppen i slutet vid vecka 165. Denna skillnad är signifikant och ännu högre tidigare
veckor under projektperioden.
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Andelen som gått till reguljär utbildning skiljer sig inte nämnvärt åt mellan projektgrupp
och kontrollgrupp. Andelen som lämnat arbetskraften är under den undersökta perioden
hela tiden signifikant högre för kontrollgruppen. Vid slutet av perioden är skillnaden cirka
sju procentenheter.
Yrkesvux och Arbetsförmedlingen
Resultaten för andelen i arbete skiljer sig något åt mellan insatserna på Yrkesvux och
Arbetsförmedlingen. Kontrollgruppen har en högre andel som gått till arbete utan stöd
jämfört med projektdeltagare, oavsett om de fått utbildning genom Arbetsförmedlingen
eller Yrkesvux. Skillnaden mellan projekt- och kontrollgrupp är dock mindre för de som
varit föremål för AF-åtgärd. Andelarna för AF-åtgärd är strax över 60 procent för projektrespektive kontrollgrupp. Motsvarande andelar för Yrkesvux är cirka 45 och 65 procent.
När det gäller de som gått till arbete med stöd är andelen cirka fem till tio procent för Arbetsförmedlingen och Yrkesvux. Andelen är högre i projektgruppen än i kontrollgruppen i
båda fallen. Skillnaden mellan projekt- och kontrollgrupp är dock lägre för de som deltagit
i Yrkesvux. Insatserna genom Arbetsförmedlingen har sammantaget haft en bättre effekt
– mätt i andel arbetslösa och andel i arbete – än utbildningarna som har tillhandahållits
genom Yrkesvux.
Regionala resultat
Om analysen begränsas till endast Stor-Göteborg framkommer att andelen arbetslösa
projektdeltagare är cirka tio procentenheter högre än för kontrollgruppen i slutet av perioden. Skillnaden är större tidigare under perioden, som mest över 30 procent, och hela
tiden signifikant. Samma sak kan observeras för övriga regioner sammanslagna frånsett
att skillnaden som mest uppgår till cirka 20 procent. Andelen som gått till arbete utan stöd
är högre i Stor-Göteborg både för projektgruppen och för kontrollgruppen. Andelen är
cirka 60 respektive 70 procent i Stor-Göteborg och cirka 50 respektive 60 procent bland
övriga regioner. I övriga regioner är andelen som gått till arbete med stöd i häradet tio
procent medan motsvarande siffra för Stor-Göteborg är cirka fem till tio procent.
Sammantagen slutsats
Den sammantagna slutsatsen av effektanalysen är att projektdeltagarna som grupp inte
har vunnit på att delta. Om antagandet att alla för analysen relevanta egenskaper hos
individerna har tagits i beaktande inte förkastas, visar analysen att projektet inte haft någon positiv effekt mätt varken som andel individer i arbetslöshet eller som andel i arbete
under den studerade perioden. Det är möjligt, rent av troligt, att några relevanta egenskaper saknas i matchningen. Den negativa effekten av projektet är dock så stor och
robust mot olika definitioner på projektgrupp, kontrollgrupp, modell och variabler att det
ter sig osannolikt att effekten av projektet skulle visa sig positiv om andra och fler egenskaper än de observerade hade kunnat inkluderas i analysen.
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Appendix 1 SKAT-koder (Sökandekategoribyten)
SKATkod

Beskrivning

21

Deltidsarbetslösa

22

Timanställda

31

Tillfälligt arbete

33

Nystartjobb

35

Ombytessökande Samhall

38

Utvecklingsanställning

39

Trygghetsanställning

41

Ombytessökande

42

Lönebidrag

43

Offentligt skyddat arbete

44

Rekryteringsstöd

46

Start av näringsverksamhet

47

Allmänt anställningsstöd

48

Förstärkt anställningsstöd (för 2-årsinskrivna)

49

Särskilt anställningsstöd

50

Förstärkt anställningsstöd (för 4-årsinskrivna)

51

Beredskapsarbete

53

Utbildningsvikariat

77

Anställningsstöd för långtidssjukskrivna

78

Instegsjobb

Källa: Definitioner inom AMV:s statistik, Uin 2007:1, Arbetsmarknadsstyrelsen
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Appendix 2 AVORS-koder (Avaktualiseringsorsak)
.

AVORS-kod

Beskrivning

1

Tillsvidareanställning eller egen näringsverksamhet utan stöd

2

Tidsbegränsad anställning

3

Fortsatt anställning hos samma arbetsgivare

4

Anställning inom Samhall

5

Annan känd orsak (T.ex. graviditet eller
sjukdom)

6

Okänd orsak

7

Annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning

8

Avliden

(9)

Åter remitterande myndighet

(L)

Lönebidrag

(S)

Offentligt skyddat arbete, OSA

Källa: Definitioner inom AMV:s statistik, Uin 2007:1, Arbetsmarknadsstyrelsen
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Appendix 3 Regional jämförelse
Vid denna jämförelse är matchningen gjord med de som var arbetslösa under vecka 57.
Matchningen är gjord med ”Nearest-neighbour method”, vilket innebär att ingen restriktion
finns för det maximala avståndet i ”propensity score” mellan projekt- och kontrollgrupp.
Att inte ”optimal matching” används här beror på att den i detta sammanhang kräver ett
programmeringsarbete som inte står i proportion till vinsten av en sådan. Stor-Göteborg
(522 observationer) jämförs här med de övriga regionerna (393 observationer). Det gjordes även en jämförelse med de fyra regionindelningarna (1) stor-Göteborg, (2) Västra
Götaland utom stor-Göteborg, (3) Skåne, Blekinge och Kronoberg samt (4) övriga regioner. Observationerna med den indelningen blev dock för få i regionerna utanför storGöteborg, vilket skapade instabilitet i jämförelsen. Förutom kurvor för andelen arbetslösa
(heldragna linjer) i projekt- och kontrollgrupp finns kurvor inlagda för andelen i arbete utan
stöd, andelen i arbete med stöd, andelen i reguljär utbildning samt andelen utanför arbetskraften. I båda regionindelningarna är andelen arbetslösa högre i projektgruppen än i
kontrollgruppen.
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Figur 6.6 Regionjämförelse mellan Stor-Göteborg och övriga regioner med avseende på
andel arbetslösa, andel i arbete med och utan stöd, andel i reguljär utbildning samt andel
utanför arbetskraften

Figur 6.7 och figur 6.8 visar konfidensintervall för skillnaden i andel arbetslösa mellan
stor-Göteborg och övriga regioner. Vid ett konfidensintervall på 95 procent är skillnaden
signifikant både i stor-Göteborg och i övriga regioner. I båda regionerna är andelen
arbetslösa högre i projektgruppen än i kontrollgruppen efter vecka 57.
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Figur 6.7 (övre diagrammet) och figur 6.8 (undre diagrammetI). Konfidensintervall (95
%) för skillnaden i andelen arbetslösa mellan projektgruppen och kontrollgruppen för
Stor-Göteborg resp. övriga regioner
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Appendix 4 Multipel jämförelse
I de två diagrammen i figur 6.9 jämförs andel arbetslösa och andel i arbete med stöd,
andel i arbete utan stöd, andel i utbildning och andel utanför arbetskraften i behandlingsgrupp och kontrollgrupp. Behandlingsgrupperna är (i) Individer som deltagit i AF-åtgärd
och (ii) Individer som deltagit i Yrkesvuxenutbildning eller Yrkesvuxenutbildning och AFåtgärd. Matchningen är gjord separat för de olika behandlingarna vid vecka 57.

Figur 6.9 Jämförelse mellan (i) AF-åtgärder och (ii) Yrkesvux eller Yrkesvux och AFåtgärd. Andel arbetslösa, andel med arbete (utan och med stöd), andel i reguljär utbildning och andel utanför arbetskraften. Projektgrupp och kontrollgrupp

Diagrammen i figur 6.9 visar att andelen arbetslösa (heldragna linjer) är lägre för den
grupp som endast deltagit i AF-åtgärd än för dem som varit föremål för Yrkesvux eller en
kombination av de båda åtgärderna.

142 (196)
RAPPORT

Förutom kurvor för andelen arbetslösa i projekt- och kontrollgrupp finns kurvor inlagda för
andelen i arbete utan stöd, andelen i arbete med stöd, andelen i reguljär utbildning samt
andelen utanför arbetskraften. (Se avsnitt 6.5)

Figur 6.10 Konfidensintervall för skillnaden i andel arbetslösa för behandlingarna AF
respektive Yrkesvux

Figur 6.10 visar konfidensintervall för skillnaden i andel arbetslösa för de två olika behandlingarna AF och YV/YV+AF. För de som varit föremål för AF-åtgärd finns ingen signifikant skillnad i arbetslöshet mellan grupperna före vecka 57 och vid vecka 165. För de
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som varit föremål för YV/YV+AF-åtgärd finns det dock en signifikant skillnad från vecka
57 och framåt. Jämförelsen visar att AF:s ordinarie åtgärder har fungerat bättre än den
projektspecifika / Yrkesvuxbehandlingen.
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Appendix 5 Konfidensintervall för skillnaden mellan projektgrupp
och kontrollgrupp
Diagrammen i figur 6.11 visar ett 95-procentigt konfidensintervall för skillnaden mellan
projektgrupp och kontrollgrupp vad gäller i andelen individer i olika tillstånd. Skillnaden är
beräknad som andel i projektgrupp minus andel i kontrollgrupp. Om skillnaden är positiv
är andelen i projektgrupp större än andelen i kontrollgrupp. Konfidensintervallen är beräknade per vecka utan hänsyn till att det eventuellt finns ett beroende mellan veckorna.
Under tillståndet ”Arbetslösa” kan noteras att skillnaden i andelen arbetslösa mellan
grupperna är signifikant då den med 95 procentigt konfidensintervall skiljer sig från noll.
Det samma gäller för ”Arbete utan stöd”, ”Arbete med stöd” samt ”Utanför arbetskraften”.
”Reguljär utbildning” täcker konfidensintervallet noll, vilket innebär att skillnaden mellan
grupperna kan vara noll.
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Figur 6.11 Skillnad mellan projektgrupp och kontrollgrupp i andel arbetslösa, i arbete
utan stöd, i arbete med stöd, i reguljär utbildning samt utanför arbetskraften
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7.

Kvalitativ resultatanalys med jämförelser mellan projektgrupp och övrig målgrupp

Detta kapitel baseras på de webbenkäter som riktades till projektdeltagare respektive den
övriga registrerade målgruppen som inte deltagit i projektet. Syftet är att ge en kompletterande och fördjupande bild av projektet och dess resultat och eventuella mervärden som
inte beaktas i den registerbaserade resultatanalysen (kap 5). Ett annat syfte är att skapa
en ”kunskapsbrygga” mellan resultat- och effektanalysen, eftersom undersökningen riktats till både projektgruppen och övriga registrerade.
Enkäterna har bland annat behandlat frågor om projektets innehåll som informationsinsatser, kursutbud, utbildningar etc. (se kap 4), men också frågor av resultatkaraktär och
utfall som är relevanta för båda målgrupperna. Det gäller framför allt övergång till arbete,
branschinriktningen för de nya jobben, anställningsform, inställningen till den nya sysselsättningen, samt förändrade arbets- och inkomstvillkor jämfört med situationen innan
varslet. Analysen kan ge en utökad och mer kvalitativ belysning av hur det gått för de två
grupperna att hitta nya arbeten, vilken typ av jobb det handlat om och bland annat hur de
värderar detta jämfört med arbetet innan varslet.
Enkäterna skickades ut sommaren 2011, dvs. strax efter projektets formella avslut, vilket
innebär att alla har projektet i backspegeln, även om tiden som passerat kan variera betydligt beroende på när deltagarna avslutade projektet. Enkäterna har en svarsfrekvens
om ca 50 procent och representativiteten är god med utgångspunkt i de centrala bakgrundsvariablerna (se bilaga 2 för redovisning av svarsfrekvenser och bortfallsanalys).
Det är viktigt att poängtera att det inte går att ställa resultaten från enkätsvaren och den
registerbaserade resultatanalysen mot varandra, dels för att det är olika undersökningsdata (register kontra enkät), dels för att tidpunkt och metod för resultaträkning skiljer sig
åt. I resultatanalysen räknades resultatet 270 dagar efter deltagarens sista avslutade
utbildning, medan enkäten gör ett nedslag och beskriver nuläget för samtliga efter projektet formella avslut (sommaren 2011).
Resultatjämförelser mellan projektgruppen och den övriga målgruppen är givetvis relevanta att göra, men de skillnader som framkommer skulle kunna bero på att grupperna
består av individer med skilda förutsättningar och egenskaper. För att undersöka om så
är fallet har de respondenter som tillhör den matchade projektgruppen respektive den
matchade kontrollgruppen (se effektanalysen i kapitel 6) identifierats och jämförts med
51
utgångspunkt i webbenkäternas centrala resultatindikatorer. De skillnader (eller avsaknaden av skillnader) som framgår i analysen mellan projektgruppen och de övriga regi51

Individerna i den matchade projektgruppen och i den matchade kontrollgruppen har besvarat
webbenkäterna i samma utsträckning som individerna i respektive totala grupp (projektgruppen
och övriga registrerade).
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strerade kvarstår när enbart respondenter i den matchade projektgruppen jämförs med
52
respondenter i den matchade kontrollgruppen.

7.1 Övergång till arbete
Projektets syfte har varit att underlätta för dem som har sagts upp att finna ett nytt arbete,
starta ett företag eller studera vidare på en reguljär utbildning. Vid tidpunkten för utskicket
av webbenkäterna (sommaren 2011) svarade drygt hälften av projektgruppen (55 %) att
de var anställda på heltid, vilket kan jämföras med två tredjedelar (66 %) av de övriga
registrerade. Det var ytterligare 12 respektive 13 procent i grupperna (tabell 7.1) som
dessutom angav att de arbetade deltid, var egenföretagande eller bedrev högskolestudier.
Summerat blir resultatet för projektgruppen 67 procent och 79 procent för övriga målgruppen. Det kan därmed konstateras att deltagarnas svar hämtade från enkäterna ger
ett samlat resultat som ligger rätt väl i linje med de tidigare slutsatserna från resultat- och
effektanalysen.

Tabell 7.1 Målgruppens status sensommaren 2011 (webbenkäten), andel kolumnvis

Status
Anställd på heltid (minst 40 timmar/vecka)
Anställd på deltid (mindre än 40 timmar/vecka)
Egenföretagare
Studier vid högskola/universitet
Arbetslös på heltid
Annat (föräldraledig, sjukskriven, pensionerad, etc.)
Totalsumma

ProjektÖvriga
deltagare registrerade
55%
66%
5%
5%
2%
3%
5%
5%
20%
12%
13%
9%
100%
100%

Samtliga
63%
5%
3%
5%
14%
10%
100%

I resultatanalysen (kap 5) var det tydligt att deltagare som gått utbildning genom Arbetsförmedlingen fått arbete i högre grad än deltagare som valt kurser från Yrkesvux. Denna
bild bekräftas också genom enkäten där två tredjedelar (66 %) av dem som gått utbildning genom Arbetsförmedlingen uppger att de fått ett heltidsarbete, jämfört med 41 procent bland yrkesvuxdeltagarna.

52

Poängen med matchningen är att sannolikheten för deltagande i projektet ska vara likvärdig för
individer i den matchade kontrollgruppen och den matchade projektgruppen (se kap 6.6.1). Då inte
samtliga matchade individer har besvarat enkäterna finns en risk att respondenternas sannolikhet
att delta i projektet skiljer sig mellan grupperna. Respondenternas PS-värden är dock mycket lika
de medelvärden och den spridning som gäller för respektive totala matchade grupp. De små skillnader som finns i PS-värdenas medelvärde och spridning mellan den matchade projektgruppen och
den matchade kontrollgruppen återspeglas dessutom i fördelningen av respondenternas PS-värden.
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Vad gäller eget företagande och övergång till högre studier är det stora likheter mellan
grupperna. Av dem som startat företag uppger omkring hälften att det har skett inom fordonsindustrin eller övrig tillverkningsindustri och den andra hälften inom tjänstesektorn
(vård och omsorg, handel, restaurang, åkeri etc.). Att få arbeta självständigt samt att få
förverkliga sina idéer har varit viktiga drivkrafter bakom starten av företaget. Förväntan
om en högre inkomst eller att det var svårt att få en anställning var mindre betydelsefulla
faktorer.
Bland dem som har valt att studera vidare finns en stor bredd av studieinriktningar. Drivkrafter bakom beslutet att studera vidare har bland annat varit att ”skaffa ny kompetens”,
att det bedöms vara ”lättare att få ett jobb” efter avslutade studier samt att man vill ”prova
någonting nytt”. Att det var svårt att få en anställning eller förväntan om en högre lön i
framtiden var inte heller särskilt viktiga drivkrafter.
Det är en högre andel arbetslösa på heltid i projektgruppen (20 %), jämfört med drygt var
tionde (12 %) i den övriga registrerade målgruppen. Heltidsarbetslösa projektdeltagare
var något mer optimistiska i sin bedömning om möjligheten att finna ett arbete inom sex
månader jämfört med motsvarande grupp bland övriga registrerade. Det framgår av svaren att kurser och utbildningar inom projektet har haft en viss påverkan på dessa projektdeltagares självförtroende. En fjärdedel bedömer att kurserna kommer att ha en mycket
viktig betydelse och ytterligare en tredjedel en ganska stor betydelse för deras fortsatta
möjligheter att få ett arbete. Det betyder att ca 60 procent av dessa deltagare har fått ett
stärkt självförtroende i sitt fortsatta sökande efter ett arbete.
Den fortsatta analysen kommer främst koncentreras på villkor och förutsättningar för dem
inom projektgruppen och övriga registrerade som erhållit sysselsättning genom anställning, eget företagande eller högre utbildning.

7.2 Branschinriktning
Individens önskemål om sysselsättningsinriktning har varit en bärande princip i projektets
genomförande. Det har funnits en möjlighet att förkovra sig i kurser som är relevanta för
fordonsindustrin och övriga industribranscher, samtidigt som det också har funnits en
möjlighet – främst genom Yrkesvux – att helt och hållet byta yrkesinriktning. Av tabell 7.2
nedan framgår den övergripande branschinriktningen för de personer som angivit att de
var heltids- eller deltidsanställda.
Det är en slående likhet i branschinriktningen för de två grupperna. En femtedel i båda
grupperna uppgav i enkäterna att de hade återgått till det tidigare jobbet. Ytterligare 9
procent av projektdeltagarna och 5 procent av de övriga registrerade hade också återgått
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till tidigare arbete, men var anställda genom exempelvis bemanningsföretag. Nästan en
fjärdedel av projektdeltagarna och en femtedel av de övriga registrerade hade fått ett
annat jobb inom fordonsindustrin eller i en näraliggande bransch. Sammantaget innebär
detta att drygt hälften (55 %) av de som fått jobb bland projektdeltagarna återgick till fordonsindustrin eller till en relaterad bransch, medan motsvarande andel bland de övriga
registrerade är knappt hälften (48 %). Det allra vanligaste svarsalternativet inom båda
grupperna är att man fått ett nytt jobb i en helt annan bransch; denna andel var något
högre för övriga registrerade (48 %) än för projektgruppen (42 %).

Tabell 7.2 Övergripande branschinriktning för personer som fått anställning (webbenkäten)
Branschinriktning
Återgått till det tidigare jobbet
Återgått till tidigare arbetsplatsen anställd genom
annat företag (ex bemanningsföretag)
Annat jobb inom fordonsindustrin eller i en
näraliggande bransch
Nytt jobb i en helt annan bransch
Annat
Summa

Projektdeltagare

Övriga
registrerade

21%

21%

9%

5%

24%

21%

42%

48%

3%

4%

100%

100%

Projektdeltagare med förgymnasial utbildning har bytt bransch i högst utsträckning
Det är rätt betydande skillnader mellan grupperna med avseende på den roll som utbildningsbakgrunden spelar för återgång till tidigare arbetsgivare respektive arbete. Hos dem
i projektet med högst förgymnasial utbildning har så många som 59 procent bytt bransch,
att jämföra med endast 35 procent bland övriga registrerade. I båda grupperna har också
personer med eftergymnasial utbildning i högre utsträckning fått ett annat jobb inom fordonsindustrin eller i en näraliggande bransch.

53

De som uppgav att de är heltids- eller deltidsanställda och har återgått till sitt tidigare jobb antingen anställd av samma arbetsgivare som tidigare eller genom t.ex. ett bemanningsföretag –
fick ange i vilken utsträckning de utför samma arbetsuppgifter som tidigare. 75 procent av projektdeltagarna och 79 procent av övriga registrerade uppgav att de i ganska stor eller mycket stor utsträckning har samma arbetsuppgifter som tidigare. Personer som är anställda genom bemanningsföretag uppger i lägre utsträckning att de har samma arbetsuppgifter som tidigare.
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En majoritet har fått jobb inom det branschområde som de initialt önskade
Majoriteten av dem som har fått ett jobb har fått det inom den övergripande branschinriktningen som de önskade initialt efter varslet (se kap 4.2). Analysen visar dock att nivåerna
genomgående är något lägre hos deltagare i projektet. Av dem som önskat återgå till
samma arbetsgivare som innan varslet uppger 59 procent detta utfall bland projektdeltagare, jämfört med 66 procent bland övriga registrerade. Situationen är liknande för dem
som önskade få ett nytt jobb i en annan bransch än fordonsindustrin, där 58 procent av
projektgruppen uppger att de uppnått detta, jämfört med 68 procent för övriga registrerade.
Skillnaderna mellan grupperna kan tolkas på olika sätt. Antingen har projektet i lägre grad
lyckats tillgodose individernas önskemål om nytt jobb, eller så har projektet genom de
vägledande insatserna och den utbildning som tillhandahållits faktiskt påverkat individernas preferenser i en annan riktning. Om individerna har fått ett arbete med den övergripande branschinriktning som de initialt önskade är givetvis ingen bra indikation på om de
är nöjda med sina jobb. I en senare del av kapitlet granskas och jämförs därför grupperna
specifikt i detta avseende.
Projektdeltagarna har i huvudsak fått jobb inom det område som de utbildat sig
Ur samhällsekonomisk synvinkel är det viktigt att veta om de olika utbildningsinriktningarna leder vidare till jobb i de branscher som utbildningen syftar till. Samhällsnyttan av att
exempelvis bekosta en omvårdnadsutbildning är låg om dessa individer sedan tar ett jobb
i fordonsindustrin. Vissa av utbildningskategorierna innehåller dock utbildningar som är
relevanta för arbeten inom både industri och andra branscher. Resultaten bör därför tolkas med viss försiktighet.
Resultaten från enkäten tyder på att ju längre en utbildning ligger från tidigare kärnverksamhet, desto större andel har också fått jobb inom en annan bransch efteråt.

Tabell 7.3. Sambandet mellan projektdeltagarnas huvudsakliga utbildningsinriktning och
jobbets övergripande inriktning (webbenkäten). Andelar kolumnvis
Arbetets inriktning/utbildningens inriktning
Återgått till det tidigare jobbet
Återgått till tidigare arbetsplatsen anställd genom
annat företag (ex bemanningsföretag)
Annat jobb inom fordonsindustrin eller i en
näraliggande bransch
Nytt jobb i en helt annan bransch
Annat
Totalsumma

Fordonsindu- Transport
stri, industri och magasin- Omvårdnad
och bygg
ering

Övriga
tjänster

22%

20%

24%

15%

10%

9%

4%

10%

28%

20%

8%

20%

36%

51%

60%

53%

5%

0%

4%

2%

100%

100%

100%

100%
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Av dem som exempelvis utbildats inom kategorierna fordonsindustri, industri och bygg
har drygt en tredjedel (36 %) fått jobb i en helt annan bransch än fordonsindustrin. Detta
kan tyckas vara en relativt hög andel. Det bör dock beaktas att byggverksamhet och
hantverksarbete, som bör leda till arbete i annan bransch, ingår i denna utbildningsinriktning. Inom kategorin transport och magasinering stiger denna andel till omkring hälften,
vilket är rimligt; utbildningar till bland annat busschaufförer och taxichaufförer etc. innebär
sysselsättning inom ”nya” branscher, medan truckutbildningar och liknande utbildningar
däremot är tillämpbara i industriella verksamheter. För utbildningskategorin omvårdnad är
det omkring 60 procent av de projektdeltagare som fått jobb, som fått det i en helt annan
bransch än fordonsindustrin, medan resterande 40 procent således återvänt till fordonsindustrin eller till en näraliggande bransch.
Nästan hälften (46 %) av dem som har fått ett jobb och har gått en utbildning inom kategorin ”övriga tjänster” (administration och ekonomi, IT & media, livsmedel, hotell och restaurang etc.) arbetar i fordonsindustrin eller i en näraliggande bransch. Flera av dessa
utbildningsområden kan givetvis ha relevans även inom fordonsindustrin, som bland annat administration och ekonomi, medan andra tyder mer på en inriktning mot nya
branschområden.
Utbildningens betydelse för dem som fått jobb varierar stort
I webbenkäten tillfrågades också de projektdeltagare som fått ett jobb om vilken betydelse som utbildningen haft för att få det jobbet. Resultatet visar att utbildningen varit
viktigast för dem som sökt sig till branscher utanför kärnområdet. Av dem som gått de
mer industri-, fordons- och transportrelaterade utbildningarna uppger ca 30 procent att
utbildningen varit avgörande eller mycket viktigt för deras möjlighet att få det arbete de
fått. Utbildningen har haft klart högst betydelse för dem gått omvårdnad (45 procent).
Den andra sidan av myntet är att drygt hälften av dem som fått jobb och som gått utbildning inom projektet i kärnområdena fordonsindustri och transport uppger att utbildningen
saknat betydelse eller inte varit särskilt viktig för dem att få jobb. Detta kan också tolkas
som att en stor del av dessa deltagare hade fått jobb även utan utbildning i takt med att
Volvo och underleverantörerna började återanställa. Inom omvårdnad är det ca 40 procent av dem som fått arbete som anser att utbildningen har saknat betydelse eller inte har
varit särskilt viktig för att ha fått det nya arbetet.
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Figur 7.1. Sambandet mellan projektdeltagarnas huvudsakliga utbildningsinriktning och
bedömning av utbildningens betydelse för att ha fått det nya jobbet (webbenkäten). Andel
av projektdeltagarna
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7.3 Anställningsform
För en enskild individ innebär en tillsvidareanställning en trygghet. Nästan samtliga i den
registrerade målgruppen hade en tillsvidareanställning innan varslet och uppsägningen
(bilaga 1). Den förändrade situationen har inneburit att en del av målgruppen som har fått
jobb har timanställningar och tidsbegränsade anställningar. Det kan passa bra för vissa
personer, men kan också innebära otrygghet och oförutsägbarhet för andra.
Försämrad anställningstrygghet – särskilt för projektdeltagare
Då nästan samtliga hade en tillsvidareanställning innan varslet har både projektdeltagare
och övriga registrerade sammantaget fått en sämre anställningstrygghet. Av dem som,
vid tillfället för utskicket av webbenkäterna, hade en anställning (på heltid eller deltid)
hade projektdeltagarna (58 %) i lägre utsträckning en tillsvidareanställning jämfört med
övriga registrerade (74 %).
I projektgruppen har dock en något högre andel fått provanställning (som kan förväntas
övergå i en tillsvidareanställning), vilket också kan vara en indikation på att projektdeltagarna i genomsnitt fick jobb senare än övriga registrerade. Detta kompenserar dock inte
för den lägre andelen tillsvidareanställda. Andelen personer med timanställning, tidsbegränsad anställning och annan anställningsform var tio procentenheter högre bland projektdeltagare.
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Tabell 7.4 Fördelningen mellan anställningsformer bland heltids- och deltidsanställa
projektdeltagare och övriga registrerade (webbenkäten)

Grupp
Projektdeltagare
Heltidsanställda
Deltidsanställda
Övriga registrerade
Heltidsanställda
Deltidsanställda
Samtliga

TidsAnnan anTillsvidareProvTimbegränsad ställningsanställning anställning anställning
anställning
form
58%
62%
17%
74%
77%
34%
70%

13%
13%
3%
6%
7%
1%
8%

7%
5%
37%
4%
2%
37%
5%

16%
14%
37%
12%
11%
22%
13%

6%
6%
7%
3%
3%
4%
4%

Totalsumma
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Större anställningstrygghet för målgruppen i Göteborgsregionen
Den lokala och den regionala arbetsmarknaden spelar stor roll för vilka anställningsformer som målgruppen har fått. Andelen tillsvidare- och provanställda är klart högre i Göteborgsregionen jämfört med övriga delar av landet. Detta gäller både i projektgruppen och
bland övriga registrerade.
Något större anställningstrygghet inom fordonsindustrin och näraliggande branscher
Av dem som fått ett heltids- eller deltidsjobb var andelen tillsvidareanställda plus provanställda högst inom fordonsindustrin och i näraliggande branscher. Detta gäller framför
allt personer som återgått till sitt tidigare jobb. I många fall beror detta på återanställningsrätten. Nästan nio av tio som återgått till sitt tidigare jobb uppger att de hade tillsvidareanställning. Det gäller både projektdeltagare och övriga registrerade. Det finns dock en
skillnad mellan grupperna gällande dem som återgått till sin tidigare arbetsplats men som
är anställda genom ett annat företag (exempelvis bemanningsföretag). Knappt hälften (45
%) av projektdeltagarna med denna status har en tillsvidare- eller provanställning, medan
andelen var så hög som 70 procent i motsvarande grupp bland de övriga registrerade.
De som erhållit ett annat jobb i fordonsindustrin eller i näraliggande branscher har generellt sett en god anställningstrygghet, även om det finns en viss skillnad mellan grupperna
(73 procent i projektgruppen och 83 procent bland övriga registrerade). Anställningstryggheten är något lägre för de personer som fått ett jobb i en helt annan bransch; 67
procent i projektgruppen och 78 procent bland övriga registrerade fick antingen en tillsvidare- eller provanställning.
Lägre anställningstrygghet för personer som läst kurser genom Yrkesvux
För de projektdeltagare som har fått en anställning på heltid eller deltid är det förhållandevis stor skillnad mellan dem som enbart utbildat sig genom Arbetsförmedlingen och de
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som enbart studerat via Yrkesvux. Andelen tillsvidare- eller provanställda av de som fått
ett jobb är 61 procent bland yrkesvuxdeltagarna, att jämföra med 76 procent av deltagare
på Arbetsförmedlingens utbildningar. Jämfört med deltagarna som på Arbetsförmedlingen
uppvisar yrkesvuxdeltagarna framför allt en högre grad av tidsbegränsade anställningar.

7.4 Målgruppens inställning till den nya sysselsättningen
Arbetsformen och den övergripande branschinriktningen behöver inte säga någonting om
de i målgruppen som har fått ett arbete är nöjda eller missnöjda med sin situation. De
utbildningar som projektdeltagarna genomgått ska förhoppningsvis leda till att de har fått
eller kommer att få jobb som de är nöjda med.
I enkäterna har efterfrågats respondenternas genomsnittliga bedömning (på en tiogradig
skala) av den nya sysselsättningen (tabell 7.5). Det första som kan konstateras är att den
genomsnittliga nöjdheten med den nya sysselsättningen är god. Det andra observationen
som kan göras är att deltidsanställning i genomsnitt innebär en lägre grad av tillfredsställelse jämfört med heltidsanställning. En tredje slutsats är att det inte är någon sammantagen skillnad mellan projektdeltagare och övriga registrerade. Dock, för det fjärde, kan
noteras att just gällande gruppen egenföretagare är det faktiskt en viss skillnad mellan
grupperna där projektdeltagare uppger sig vara något mindre nöjda med sin sysselsättning jämfört med motsvarande grupp bland de övriga registrerade. Detta kan relateras till
det tidigare konstaterandet att denna grupp i något högre grad upplevt att de startat företag mot bakgrund av svårigheten att få en anställning.

Tabell 7.5 Målgruppens bedömning av den nya sysselsättningen, skala från 1 till 10
(webbenkäten)
Status
Anställd på heltid (minst 40 timmar/vecka)
Anställd på deltid (mindre än 40 timmar/vecka)
Studerar vid högskola/universitet
Egenföretagare
Samtliga

Projektdeltagare
8,0
6,9
8,6
6,8
7,9

Övriga registrerade
7,7
7,0
8,5
8,5
7,8

När man istället ser till den övergripande branschinriktningen kan det noteras att projektdeltagare är marginellt mer nöjda än övriga registrerade inom alla områden, förutom just
dem som återgått till sin tidigare arbetsplats men som anställts genom ett annat företag
(företrädesvis ett bemanningsföretag). Att personer anställda vid bemanningsföretag
tycks vara mindre nöjda jämfört med andra indikerar att anställningsformen är en betydelsefull faktor för tillfredställelsen med sysselsättningen.

155 (196)
RAPPORT

Tabell 7.6. Målgruppens bedömning av den nya sysselsättningen (enbart de som fått anställning) efter övergripande branschinriktning, skala från 1 till 10 (webbenkäten)
Status
Återgått till det tidigare jobbet

Projektgruppen

Övriga registrerade
8,1

7,7

6,7

7,1

8,2

7,7

Nytt jobb i en helt annan bransch

8,0

7,7

Annat

8,4

8,0

Samtliga

7,9

7,7

Återgått till tidigare arbetsplatsen anställd
genom annat företag (ex bemanningsföretag)
Annat jobb inom fordonsindustrin eller i en
näraliggande bransch

Av enkäterna kan också utläsas att tillsvidareanställda och provanställda är nöjdare med
sysselsättningen än personer med tidsbegränsad anställning och framför allt timanställda.
Detta gäller såväl projektdeltagare som personer i den övriga registrerade målgruppen.

7.5 Förändrade arbetsvillkor
Det är inte förvånande att arbetsvillkoren har förändrats i olika avseenden, eftersom en
stor del av målgruppen inte lägre arbetar inom fordonsindustrin. Så gott som samtliga
hade innan varslet en tillsvidareanställning och jämfört med många andra branscher är
lönerna inom fordonsindustrin höga. Samtidigt handlar arbetsvillkor om mer än bara lön,
exempelvis arbetstider, arbetsuppgifter, semestervillkor etc. I detta avsnitt analyseras
därför hur den del av målgruppen som fått en anställning uppfattar att arbetsvillkoren har
förändrats jämfört med det jobb de hade innan varslet. Av tabellen nedan framgår hur
målgruppen i genomsnitt bedömer hur arbetsvillkoren har förändrats. Tio är högsta nivån
medan fem innebär att villkoren bedöms lika bra som under det föregående arbetet.

Tabell 7.7 Målgruppens bedömning av hur arbetsvillkoren har förändrats jämfört med
innan varslet (enbart de som fått anställning) efter anställningsform, genomsnitt på en
skala från 1 till 10 (webbenkäten)
Arbetsvillkor
Arbetsuppgifter
Arbetstider
Lön
Anställningsvillkor*
Semesterledighet
Sammantagen bedömning

*Anställningsform, uppsägningstider m.m.
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ProjektÖvriga
deltagare
registrerade
7,0
6,8
6,4
6,3
5,8
5,5
5,1
5,5
5,3
5,8
6,4
6,5

Det övergripande resultatet visar att projektdeltagarna och de övriga registrerade gör en
likvärdig bedömning av hur arbetsvillkoren har förändrats. Båda grupperna anser i genomsnitt att villkoren har förbättrats något jämfört med före varslet. Båda grupperna anser
också att det främst är arbetsuppgifterna och arbetstiderna som har förbättrats, medan
lön, anställningsvillkor och semesterledighet ungefär bedöms som likvärdiga. Det finns
inga påtagliga skillnader i bedömning mellan grupperna utifrån bakgrundsvariabler, men
en generell bild är att yngre och deltagare med eftergymnasial utbildning visar en något
högre nöjdhet med lönenivån än tidigare. Övriga noterade skillnader lyfts fram i följande
punkter.
Deltidsarbetande är mindre nöjda med lön, anställningsvillkor och semesterledighet
Deltidsarbetande personer i både projektgruppen och bland övriga registrerade gör i genomsnitt en lägre sammantagen bedömning än heltidsarbetande. Det som framförallt slår
igenom är bedömningen av lön, anställningsvillkor och semesterledighet. Deltidsarbetande övriga registrerade gör dock i genomsnitt en mer positiv sammantagen bedömning
(7.3) jämfört med deltidsarbetande i projektgruppen (5,4). Skillnaden beror på att deltidsarbetet i högre utsträckning är ofrivilligt i projektgruppen.

Tabell 7.8 Målgruppens bedömning av arbetsvillkorens förändring jämfört med innan
varslet (enbart de som fått anställning) efter heltids- och deltidsarbete, genomsnitt på en
skala från 1 till 10 (webbenkäten)
Arbetsuppgifter
Projektgruppen
Heltidsarbetande
Deltidsarbetande
Övriga registrerade
Heltidsarbetande
Deltidsarbetande
Totalsumma

7,0
7,0
6,6
6,8
6,8
7,5
6,9

Arbetstider
6,4
6,4
5,9
6,3
6,3
6,0
6,3

Anställningsvillkor

Lön
5,8
6,0
3,3
5,5
5,7
3,8
5,6

5,1
5,2
4,2
5,5
5,6
4,7
5,4

Semesterledighet
5,3
5,4
3,8
5,8
5,9
4,7
5,7

Sammantagen
bedömning
6,4
6,5
5,5
6,5
6,5
5,9
6,4

Liknande förhållanden som ovan framkommer även för personer med timanställning och
tidsbegränsade anställningar; de är mindre nöjda nu med lönen, anställningsvillkoren och
semesterledigheten (tabell 7.9). De är också sammantaget mindre nöjda med arbetsvillkoren jämfört med tillsvidare- och provanställda.
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Tabell 7.9. Målgruppens bedömning av hur arbetsvillkoren har förändrats jämfört med
innan varslet (enbart de som fått anställning) efter anställningsform, (skala från 1 till 10
webbenkäten)

Grupp
Projektgruppen
Tillsvidareanställning
Provanställning
Timanställning
Tidsbegränsad anställning
Annan anställningsform
Övriga registrerade
Tillsvidareanställning
Provanställning
Timanställning
Tidsbegränsad anställning
Annan anställningsform
Totalsumma

Arbetsuppgifter
7,0
7,0
7,3
6,4
7,1
6,6
6,9
6,9
7,0
6,9
6,6
6,8
6,9

Arbetstider
6,4
6,6
6,1
5,9
6,3
6,0
6,3
6,2
6,6
6,2
6,3
6,0
6,3

Anställningsvillkor

Lön
5,8
6,3
5,4
4,0
4,7
6,7
5,5
5,8
5,6
3,6
5,0
5,2
5,6

5,1
6,0
5,0
3,6
3,2
3,9
5,5
6,0
5,3
3,2
3,6
4,1
5,4

Semesterledighet
5,3
6,0
5,2
3,4
3,8
4,8
5,8
6,1
5,6
3,5
5,0
5,4
5,7

Sammantagen
bedömning
6,4
6,8
6,4
5,6
5,4
5,9
6,5
6,6
6,6
5,3
6,0
5,8
6,4

Projektdeltagare som återgått till sin tidigare arbetsplats genom bemanningsföretag är
mindre nöjda med förändringen i arbetsvillkor
Både bland projektdeltagare och bland övriga registrerade är de som återgått till sin tidigare arbetsplats fastän med anställning genom annan arbetsgivare (företrädesvis bemanningsföretag) sammantaget mindre nöjda med hur arbetsvillkoren har förändrats. De
faktorer som drar ned betyget är anställningsvillkoren och semesterledigheten. För personer, framför allt i projektgruppen, som fått jobb i en helt annan bransch än fordonsindustrin finns även ett större missnöje med lönen än hos övriga grupper. Det beror troligtvis
på att lönerna är lägre i många tjänstebranscher jämfört med industrin. Sammantaget är
dock personer som fått ett jobb i en helt annan bransch än fordonsindustrin, i båda grupperna, mest positiva till förändringarna av arbetsvillkoren.
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Tabell 7.10 Målgruppens bedömning av arbetsvillkorens förändring jämfört med innan
varslet (enbart de som fått anställning) efter övergripande branschinriktning (webbenkäten)
Grupp

Arbetsuppgifter

Arbetstider

Anställningsvillkor

Lön

Semesterledighet

Sammantagen

Projektgruppen

7,0

6,4

5,8

5,1

5,3

6,4

Återgått till det tidigare jobbet

6,3

6,6

6,1

5,7

6,0

6,4

5,9

5,8

6,4

3,7

4,4

4,9

6,9

6,3

6,3

4,9

5,1

6,1

Nytt jobb i en helt annan bransch

7,6

6,6

5,1

5,3

5,2

6,9

Annat

6,5

5,9

6,8

5,0

5,5

6,5

Övriga registrerade

6,8

6,3

5,5

5,5

5,8

6,5

Återgått till det tidigare jobbet

5,8

5,6

5,1

5,2

5,6

5,6

5,3

5,8

6,4

4,5

4,6

5,7

6,7

5,9

6,1

5,3

5,5

6,4

Nytt jobb i en helt annan bransch

7,5

6,8

5,4

5,8

6,1

6,9

Annat

7,2

6,1

5,9

5,4

5,8

6,5

Totalsumma

6,9

6,3

5,6

5,4

5,7

6,4

Återgått till tidigare arbetsplatsen anställd
genom annat företag (ex bemanningsföretag)
Annat jobb inom fordonsindustrin eller i en
näraliggande bransch

Återgått till tidigare arbetsplatsen anställd
genom annat företag (ex bemanningsföretag)
Annat jobb inom fordonsindustrin eller i en
näraliggande bransch

7.6 Förändrad inkomst
Målgruppens privatekonomi har givetvis påverkats av arbetslösheten. Även de personer
som har fått ett nytt jobb kan ha fått en förändrad inkomstnivå jämfört med innan varslet,
eftersom många också har anställts av en annan arbetsgivare. Det bästa sättet att undersöka inkomstförändringen är genom registerdata, vilket dessvärre inte varit möjligt i
denna utvärdering på grund av eftersläpningen i den officiella statistiken. För att ändå
kunna få en uppfattning av inkomstförändringen har respondenterna fått uppge i webbenkäterna i vilken utsträckning deras inkomst har förändrats jämfört med innan varslet
(mycket lägre, något lägre, oförändrad, något högre, mycket högre). De som har uppgett
en förändring har sedan angett hur mycket månadsinkomsten före skatt har ökat respektive minskat. Inkomstförändringen beror givetvis på vilken status respondenterna hade vid
tillfället för webbenkäterna sommaren 2011.
De stora inkomstförändringarna beror mer på personens status (anställd, arbetslös, etc.)
än om personen tillhör projektgruppen eller den övriga registrerade målgruppen (tabell
7.11). Heltidsanställda uppger en inkomst som är något lägre än innan varslet, medan
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inkomstförsämringen är väsentlig för deltidsanställda. Egenföretagande innebar också en
viss försämrad inkomstnivå, medan högskolestudier och heltidsarbetslöshet förorsakade
de största negativa inkomstförändringarna (i genomsnitt en minskning med 10 00012 000 kronor).

Tabell 7.11 Genomsnittlig inkomstförändring i kronor efter grupp och status (respondenternas egna bedömningar i webbenkäten)54
Status
Anställda på heltid (minst 40 timmar/vecka)
Anställda på deltid (mindre än 40 timmar/vecka)
Egenföretagare*
Studerande vid högskola/universitet
Arbetslösa på heltid
Annat (föräldraledig, sjukskriven, pensionerad, etc.)
Totalsumma

Projektgruppen Övriga registrerade
-787
-257
-5 904
-5 423
-5 000
-1 421
-11 000
-11 976
-10 910
-10 436
-8 767
-7 571
-4 788
-2 960

* För litet antal respondenter i projektgruppen

Små skillnader i löneförändring mellan heltidsanställda projektdeltagare och övriga målgruppen
Eftersom projektdeltagarna, vid tidpunkten för enkäten, i högre utsträckning var arbetslösa och deltidsarbetande jämfört med den övriga registrerade målgruppen baseras den
fortsatta analysen på de som har uppgett att de är anställda på heltid (minst 40 timmar
per vecka).
Två faktorer som påverkar inkomstförändringen är anställningsform och branschtillhörighet. Skillnaden mellan projektgruppen och övriga registrerade är liten (tabell 7.12). Tillsvidareanställda har i genomsnitt fått en svag inkomstökning jämfört med innan varslet,
medan en provanställning i genomsnitt har inneburit 2 000 kronor lägre i månadsinkomst.
Tidsbegränsade anställningar och särskilt timanställningar har i genomsnitt inneburit ytterligare inkomstminskning, särskilt för projektgruppen.

Tabell 7.12 Genomsnittlig inkomstförändring i kronor för heltidsarbetande, efter grupp
och anställningsform (respondenternas egna bedömningar i webbenkäten)
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Provanställning
Tidsbegränsad anställning
Timanställning
Annan anställningsform
Totalsumma
54

Projektgruppen
200
-2 126
-2 467
-4 423
-1 593
-801

Övriga registrerade
69
-1 952
-1 173
-3 385
-125
-269

Vid bearbetningen av respondenternas inkomstuppgifter har vissa extremuppgifter exkluderats;
respondenterna har i dessa fall troligen missförstått frågan eller skrivit fel.
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Störst löneminskning hos heltidsanställda som fått jobb i en helt ny bransch
Branschtillhörigheten är också en faktor som påverkar hur individernas inkomstnivå har
förändrats jämfört med situationen innan varslet. Löneläget inom industrin är generellt
sett högre jämfört med många tjänstebranscher (jmf t ex metall med kommunal). Av tabell
7.13 framgår att det finns skillnader dels mellan branscher, dels mellan projektgruppen
och övriga registrerade.
Projektdeltagare som har återgått till sitt tidigare arbete har ökat sin inkomst marginellt
medan motsvarande grupp bland övriga registrerade har haft en liten minskning av inkomsten. Inkomstförändringen för de som har återvänt till den tidigare arbetsplatsen, men
är anställda genom en annan arbetsgivare (exempelvis bemanningsföretag), skiljer sig åt.
Månadsinkomsten har i genomsnitt minskat med drygt 1 300 kronor för projektdeltagare
medan motsvarande grupp bland övriga registrerade har ökat inkomsten med ungefär
samma belopp. Det finns också en viss skillnad när det gäller personer som har fått ett
annat jobb inom fordonsindustrin eller i en näraliggande bransch.
Den mest ogynnsamma inkomstförändringen har skett för dem som har erhållit ett nytt
jobb i en helt annan bransch än fordonsindustrin (t ex tjänstebranscher som omvårdnad).
Detta gäller både projektdeltagare och övriga registrerade. Inkomsten har i genomsnitt
minskat med ca 2 000 för projektdeltagare och ca 1 000 kronor för övriga registrerade.

Tabell 7.13. Genomsnittlig inkomstförändring i kronor för heltidsarbetande, efter grupp
och övergripande bransch (respondenternas egna bedömningar i webbenkäten)
Status

Projektgruppen

Återgått till tidigare jobb

198

-605

-1 385

1 251

302

1 048

-2 011

-961

222

-19

-787

-257

Återgått till tidigare arbetsplats genom annat företag
(ex bemanningsföretag)
Annat jobb inom fordonsindustrin eller i en
näraliggande bransch
Nytt jobb i en helt annan bransch
Annat*
Totalsumma

Övriga
registrerade

Om man avslutningsvis analyserar inkomstförändringarna mot olika bakgrundsfaktorer
(tabell 7.14–17) hos målgruppen framgår att det finns en viss skillnad mellan åldersgrupperna där äldre personer haft en större minskning. Det beror troligtvis på att de hade varit
anställda längre vid Volvo eller någon av dess underleverantörer och således hade en
högre lön innan varslet. I både projektgruppen och bland övriga registrerade syns även
att utbildningsbakgrund har en viss inverkan, där högutbildade personer som fått ett heltidsjobb har ökat sin inkomst något, medan personer med gymnasial och framför allt förgymnasial utbildningsnivå har fått en minskad månadsinkomst jämfört med innan varslet.
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Bland heltidsanställda framgår också att utlandsfödda haft en mer negativ löneutveckling
än svenskfödda, framför allt inom projektgruppen. Noterbart är att bland de respondenter
som uppgett att de har heltidsjobb har kvinnor i projektgruppen haft en i princip oförändrad lön efter varslet än innan, medan männen i projektet har haft en negativ löneutveckling. Det omvända förhållandet råder bland de övriga registrerade.

Tabell 7.14–17 Genomsnittlig inkomstförändring i kronor för heltidsarbetande, efter kön,
ålder, utbildningsnivå och födelseland (respondenternas egna bedömningar i webbenkäten)
Kön
Kvinnor
Män
Totalsumma

Projekt
17
-1 031
-787

Övriga
-787
12
-257

Åldersgrupp
15-24*
25-34
35-44
45-59
60+*
Totalsumma

Projekt
0
-493
-933
-985
-5 000
-787

Övriga
793
227
-317
-1 286
289
-257

Utbildningsnivå
Eftergymnasial utbildning
Gymnasial utbildning
Förgymnasial utbildning
Totalsumma

Projekt
292
-1 157
-2 000
-787

Övriga
760
-739
-1 805
-257

Födelseland
Sverige
Europa utom Sverige
Övriga länder
Totalsumma

Projekt
-390
-1 520
-1 841
-787

Övriga
-190
-833
-333
-257

* Fåtal respondenter i ålderskategorin

7.7 Slutsatser
Detta kapitel baseras på två webbenkäter som skickades ut till projektdeltagare respektive övriga registrerade i målgruppen under sommaren 2011. Syftet är att belysa ytterligare faktorer som inte kan utläsas i den information om målgruppen som finns i Arbetsförmedlingens datalager, såsom branschinriktning, anställningsform, inställningen till den
nya sysselsättningen samt förändrade arbets- och inkomstvillkor. Projektet kan ha vissa
mervärden som inte fångas upp i resultat- och effektanalysen. Webbenkäterna visar att
67 procent av projektdeltagarna och 79 procent för övriga målgruppen hade erhållit ett
arbete, vilket ligger väl i linje med slutsatserna från resultat- och effektanalysen. Bortfallsanalysen visar vidare att respondenterna återspeglar respektive totala grupp med
avseende på observerbara faktorer. Analysen av webbenkäterna visar på följande huvudsakliga resultat.
Branschinriktning: Projektdeltagare har inte gått till nya branscher i högre utsträckning
än övriga målgruppen; drygt hälften av projektgruppen och knappt hälften av övriga registrerade har i stället gått tillbaka till det tidigare arbetet eller till ett nytt arbete inom fordonsindustrin eller i en näraliggande bransch. En majoritet av de projektdeltagare och
övriga registrerade som övergått till arbete har fått detta inom den övergripande branschinriktningen de önskade. Kursernas betydelse för projektdeltagarnas erhållna jobb bedöms som obefintligt eller klart begränsat av hälften av projektdeltagarna.
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Anställningsform: De som har fått ett arbete har sammantaget fått en försämrad anställningstrygghet jämfört med innan varslet. Det gäller projektdeltagare i högre utsträckning än övriga registrerade, vilket delvis torde bero på att projektdeltagarna har fått jobb
senare och därför har en högre andel provanställda. Andra grupper som har fått försämrad anställningstrygghet är projektdeltagare som gått utbildning genom Yrkesvux, personer utanför Göteborgsregionen samt personer som fått jobb i en helt annan bransch än i
fordonsindustrin.
Inställning till den nya sysselsättningen: Både projektdeltagare och den övriga målgruppen är överlag positivt inställda till den nya sysselsättningen. Projektdeltagare som
har återgått till den tidigare arbetsplatsen men är anställda genom andra företag (bemanningsföretag) är mindre nöjda jämfört med motsvarande grupp i kontrollgruppen. Sammantaget finns dock ingen skillnad mellan projektdeltagare och övriga registrerade. Graden av tillfredsställelse med det nya arbetet påverkas dock i större utsträckning av om
arbetet är ett heltids- eller deltidstjänst. Tillfredsställelsen är lägre för deltidsarbetande
(som önskar arbeta heltid). Anställningsformen har också betydelse, eftersom personer
med tidsbegränsad anställning och timanställning har en klart lägre grad av tillfredsställelse jämfört med personer med prov- och tillsvidareanställning.
Arbetsvillkor: Både projektdeltagare och övriga registrerade anser att arbetsuppgifter
och arbetstider har blivit bättre jämfört med arbetet innan varslet, medan lön, semestervillkor och andra anställningsvillkor är någorlunda likvärdigt. Deltidsarbete och arbete
genom bemanningsföretag inverkar negativt på bedömningen av arbetsvillkoren, framför
allt gällande lön, anställningsvillkor och semesterledighet. Personer som har fått ett jobb i
en helt annan bransch än fordonsindustrin bedömer lönen som sämre, men är sammantaget de mest positiva till de övriga förändringarna i arbetsvillkoren. Även när det gäller
anställningsvillkoren sticker projektdeltagare som har ”återanställts” genom bemanningsföretag ut, i negativ bemärkelse.
Inkomstvillkor: Det finns sammantaget inga skillnader mellan projektdeltagare och den
övriga målgruppen när det kommer till i vilken utsträckning inkomsten har förändrats sedan innan varslet. De skillnader som finns beror primärt på anställningsform och förvärvsarbetandets omfattning (heltid eller deltid). Heltidsanställda uppger en inkomst som
är något lägre än innan varslet, medan inkomstförsämringen är väsentlig för deltidsanställda. Högskolestudenter och arbetslösa har en påtaglig inkomstförsämring. De projektdeltagare som har ”återanställts” av Volvo eller underleverantör genom bemanningsföretag har fått minskad inkomst, vilket är en viktig orsak till deras generella missnöje. Motsvarande grupp i den övriga målgruppen har i genomsnitt fått ökad inkomst. Den minst
gynnsamma inkomstförändringen har skett för dem som har erhållit ett nytt jobb i en helt
annan bransch än fordonsindustrin (t ex tjänstebranscher som omvårdnad).
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Övergripande slutsats: Inom ramen för den tidshorisont som webbenkäterna täcker in,
är slutsatsen att projektet haft ett tämligen begränsat mervärde för projektdeltagarna som
grupp. I jämförelse med icke-deltagande har deltagande i projektet inte inneburit mer
omställning till andra branscher. Projektdeltagande tycks heller inte ha medfört en positivare inställning till det nya jobbet (inställningen är överlag god i båda grupper) eller till
bättre arbets- och inkomstvillkor. Graden av tillfredsställelse med den nya sysselsättningen tycks i högre utsträckning bero på faktorer som anställningsform, arbetsvillkor och
inkomstvillkor snarare än huruvida de har deltagit i projektet eller ej. De övergripande
slutsatserna är även giltiga vid en jämförelse mellan respondenterna i den matchade
projektgruppen och den matchade kontrollgruppen.
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DEL IV: SLUTSATSER
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8.

Sammanfattande slutsatser

I detta kapitel sammanfattas först slutsatserna av Volvo Cars-projektets resultat- och
effekter samt övriga mervärden. Med utgångspunkt i analyser av projektets genomförande, programteori och omvärldsförändringar följer sedan en analys av vilka faktorer
som kan förklara projektets resultat och effekter. Kapitlet avslutas med en diskussion om
lärdomarna från Volvo Cars-projektet och vilka implikationer dessa har för eventuella
framtida liknande projekt.
Den totala målgruppen som registrerade sig vid Arbetsförmedlingen uppgick till 4 974
individer. Av dessa räknas 1 182 personer (24 %) som projektdeltagare. Av projektgruppen har slutligen 647 individer (55 %) läst kurser enbart genom Arbetsförmedlingen, 437
personer (37 %) enbart genom Yrkesvux och 98 personer (8 %) genom både Arbetsförmedlingen och Yrkesvux.

8.1 Resultat
Som grund för resultatanalysen har använts uppgifter om deltagarna som har hämtats
från Arbetsförmedlingens databas. Utifrån ett utvärderingsperspektiv har Volvo Carsprojektet fått två olika startperioder, med en avskiljare från och med 1 januari 2010, som
skapar två delvis skilda målgrupper och förutsättningar för resultatanalysen. Den första
projektgruppen omfattar samtliga deltagare som officiellt räknats in i projektet från start 1
december 2008 till avslut 31 maj 2011, medan den andra gruppen utgår från de deltagare
som fanns kvar i projektet och valt utbildningar med start från 1 januari 2010, då även
Yrkesvux fanns som alternativ till Arbetsförmedlingens utbildningar. Resultatanalysen
visar att det inte är någon större skillnad i resultat beroende på om samtliga deltagare i
projektet tas med eller endast de deltagare som påbörjat utbildningar efter 1 januari 2010.
I det följande redovisas därför endast resultaten för den sistnämnda gruppen (895 deltagare).
Två tredjedelar av deltagarna i arbete eller reguljär utbildning efter 9 månader
Huvudresultatet för de deltagare som startat utbildningar efter 1 januari 2010, är att två
tredjedelar gått vidare till arbete eller reguljär utbildning 270 dagar (9 månader) efter sista
avslutade utbildning. Av dessa har 48 procent arbete utan stöd, 17 procent med stöd,
samt två procent gått vidare till reguljär utbildning. Deltagarnas övergång till arbete ökar
tydligt med tiden (figur 8.1).
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Figur 8.1 Andel (i %) av projektgruppen (deltagare efter 1 januari 2010) som har fått
arbete, studerar på reguljär utbildning, är öppet arbetslösa eller är i program vid olika
antal dagar efter avslutad utbildning
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Projektdeltagare på Arbetsförmedlingen har fått jobb i högre grad efter avslutad utbildning
jämfört med deltagare vid Yrkesvux
Deltagare som valt Arbetsförmedlingens utbud har i klart högre grad gått vidare till arbete
jämfört med dem som studerat på Yrkesvux (73 mot 59 procent) 270 dagar efter avslutad
utbildning. Deltagare från Yrkesvux har emellertid i något högre utsträckning fått arbete
utan stöd. Den avgörande skillnaden står dock att finna i arbete med stöd; av dem som
utbildats genom Arbetsförmedlingen har 27 procent fått arbete genom nystartsjobb, jämfört med endast nio procent för projektdeltagarna på Yrkesvux. En orsak till skillnaderna
kan vara att Arbetsförmedlingen möjligen har varit mindre aktiv med att få Yrkesvux deltagare till arbete via nystartsjobb, genom att dessa har upplevts vara på ”längre avstånd”
och haft mindre aktiv kontakt med handläggare, jämfört med de som gått kurser genom
Arbetsförmedlingen. Men det kan också bero på att deltagare som har valt en utbildning
via Yrkesvux i högre grad har velat stå på egna ben, och att denna grupp därför i låg
utsträckning valt att inte lyfta fram möjligheten med nystartsjobb när de sökt och fått nytt
arbete.
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Projektdeltagare som har avslutat sin utbildning tidigt i projektet har i högre utsträckning
arbete 9 månader efter avslutad utbildning
Deltagare som har avslutat sin utbildning tidigt i projektet har klart bättre resultat jämfört
med de som avslutade utbildningen sent i projektet; andelen som fått arbete eller studerar
på reguljär utbildning är 25 procentenheter högre för personer som avslutade sista utbildningen under det första halvåret 2010 jämfört med första halvåret 2011.
Yrkesvux har i huvudsak längre utbildningar som också avslutats senare i projektet än
Arbetsförmedlingens kurser. Så mycket som 60 procent av deltagarna på Yrkesvux avslutar sina utbildningar under första halvåret 2011, vilket kan jämföras med 25 procent för
deltagarna på Arbetsförmedlingens kurser. När man jämför hur många som gått till arbete
under respektive halvår jämnas skillnaden mellan Yrkesvux och Arbetsförmedlingen ut i
förhållandevis stor grad. Arbetsförmedlingen har fortfarande bättre resultat för dem som
avslutat sin utbildning under 2010, men det förklaras enbart av en högre andel nystartsjobb.

8.2 Effekter
För att avgöra om ett arbetsmarknadspolitiskt projekt är framgångsrikt räcker det inte med
att exempelvis studera resultat i relation till uppställda mål. Projektdeltagarnas övergång
till arbete måste jämföras med en kontrollgrupp. Effektanalysen har gjorts genom att jämföra den veckovisa arbetslöshetsandelen för de som deltagit i projektet (projektgruppen)
med en kontrollgrupp som inte deltagit i projektet men som också varslats från Volvo
Cars och dess underleverantörer. Data från Arbetsförmedlingen (AF) har använts i analysen av effekterna. Känsligheten i resultaten har undersökts genom att också använda
komplementära utfallsvariabler, t ex andelen som fått arbete utan stöd. Detta slag av
jämförelser påverkas dock av skillnader i individernas egenskaper mellan grupperna.
Kontrollgruppen har därför skapats med hjälp av matchning för att kunna renodla Volvo
Cars-projektets specifika effekt, den s.k. programeffekten.
Andelen arbetslösa och andel i arbete
Effektanalysen visar att den totala andelen arbetslösa är signifikant högre för projektgruppen än för kontrollgruppen under den studerade perioden (1 januari 2010 till 31 januari 2012). I slutet av perioden uppgår skillnaden till ca 10 procentenheter där arbetslöshetsandelen är 30 procent för projektgruppen och 20 procent för kontrollgruppen.
Andelen som har fått arbete utan stöd i kontrollgruppen är i slutet av mätperioden (31
januari 2012) ca 10 procentenheter högre än i projektgruppen. Skillnaden är signifikant
över hela den undersökta perioden och är som mest cirka 25 procentenheter. Andelen
som har fått arbete med stöd är cirka tre procentenheter högre för projektgruppen i slutet
av perioden. Skillnaden är signifikant under de sista 20 veckorna. Den totala andelen
som har fått arbete (utan eller med stöd) i slutet av mätperioden (vid vecka 165) är ca 7
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procent högre för kontrollgruppen jämfört med projektgruppen. Denna skillnad är signifikant och ännu högre tidigare veckor under projektperioden.
Andelen som gått till reguljär utbildning skiljer sig inte nämnvärt åt mellan projektgrupp
och kontrollgrupp.

Figur 8.2 Andel arbetslösa per vecka för projektgrupp respektive kontrollgrupp. Grupperna är matchade vecka 57.

Yrkesvux och Arbetsförmedlingen
Resultaten för andelen i arbete skiljer sig något åt mellan insatserna på Yrkesvux och
Arbetsförmedlingen. Kontrollgruppen har en högre andel som gått till arbete utan stöd
jämfört med projektdeltagare, oavsett om de fått utbildning genom Arbetsförmedlingen
eller Yrkesvux. Skillnaden mellan projekt- och kontrollgrupp är dock mindre för de som
varit föremål för AF-åtgärd. Andelarna för AF-åtgärd är strax över 60 procent för projektrespektive kontrollgrupp. Motsvarande andelar för Yrkesvux är cirka 45 och 65 procent.
När det gäller de som gått till arbete med stöd är andelen högre i projektgruppen än i
kontrollgruppen, både på Yrkesvux och på Arbetsförmedlingen. Skillnaden mellan projekt-
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och kontrollgrupp är dock lägre för de som deltagit i Yrkesvux. Insatserna på Arbetsförmedlingen har sammantaget haft en bättre effekt – mätt i andel arbetslösa och andel i
arbete – än utbildningarna på Yrkesvux.
Regional analys
Då analysen begränsas till endast stor-Göteborg framkommer att andelen arbetslösa
projektdeltagare är cirka tio procentenheter högre än för kontrollgruppen i slutet av perioden. Skillnaden är större tidigare under perioden, som mest över 30 procent, och hela
tiden signifikant. Samma sak kan observeras för övriga regioner sammanslagna frånsett
att skillnaden för dessa regioner som mest uppgår till cirka 20 procent. Andelen som gått
till arbete utan stöd är högre i stor-Göteborg både för projektgruppen och för kontrollgruppen. Andelen är cirka 60 respektive 70 procent i stor-Göteborg och cirka 50 respektive 60
procent bland övriga regioner.
Sammantagen slutsats
Den sammantagna slutsatsen av effektanalysen är att projektdeltagarna som grupp inte
har vunnit på att delta. Om antagandet att alla för analysen relevanta egenskaper hos
individerna har tagits i beaktande inte förkastas, visar analysen att projektet inte haft någon positiv effekt mätt varken som andel individer i arbetslöshet eller som andel i arbete
under den studerade perioden. Det är möjligt, rent av troligt, att några relevanta egenskaper saknas i matchningen. Den negativa effekten av projektet är dock så stor och
robust mot olika definitioner på projektgrupp, kontrollgrupp, modell och variabler att det
ter sig osannolikt att effekten av projektet skulle visa sig positiv om andra och fler egenskaper än de observerade hade kunnat inkluderas i analysen.

8.3 Övriga mervärden i Volvo Cars-projektet
Effektanalysen baseras enbart på information som finns tillgänglig i Arbetsförmedlingens
databas. Projektet kan ha vissa mervärden som inte fångas upp i den registerbaserade
resultat- och effektanalysen. En webbenkät har därför skickats till individerna i respektive
grupp (projektgrupp och övriga registrerade i målgruppen) för att belysa ytterligare faktorer som inte kan fångas upp genom Arbetsförmedlingens datalager, såsom branschinriktning, anställningsform, inställningen till den nya sysselsättningen samt förändrade
arbets- och inkomstvillkor. Analysen av webbenkäterna visar på följande huvudsakliga
resultat.
Branschinriktning: Projektdeltagare har i något lägre utsträckning gått till nya branscher
(i förhållande till deras tidigare arbete) än den övriga målgruppen (figur 8.3). En majoritet
av både projektdeltagare och övriga registrerade som övergått till arbete har fått detta
inom den övergripande branschinriktning som de önskat. Projektgruppen har således inte
genom utbildningen i högre utsträckning förverkligat sina mål (se kapitel 4.2.1) än övriga
registrerade.
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Hälften av de projektdeltagare som fått arbete bedömer att kurserna har saknat betydelse
eller inte har varit särskilt viktiga för att ha fått det nya arbetet. Det finns dock skillnader
mellan utbildningsinriktningarna. Nästan 60 procent av de som läst kurser inom fordonsindustri, industri och bygg anser att dessa varit oviktiga för att få ett arbete, medan
motsvarande andel för omvårdnadsutbildningen är ca 40 procent.
För de projektdeltagare som fått arbete är omvårdnadsutbildning den utbildning som i
störst utsträckning (60 %) leder till arbete i en helt annan bransch än det tidigare arbetet.
Det bör dock noteras att nästan 40 procent av projektdeltagana inom omvårdnad i stället
har återgått till det tidigare arbetet eller arbetsplatsen eller till ett annat arbete inom fordonsindustrin eller i en näraliggande bransch.

Figur 8.3 Övergripande branschinriktning för personer som fått anställning. Andel av
antalet projektdeltagare och övriga registrerade
Branschinriktning
Återgått till det tidigare jobbet
Återgått till tidigare arbetsplatsen anställd genom
annat företag (ex bemanningsföretag)
Annat jobb inom fordonsindustrin eller i en
näraliggande bransch
Nytt jobb i en helt annan bransch
Annat
Summa

Projektdeltagare

Övriga
registrerade

21%

21%

9%

5%

24%

21%

42%

48%

3%

4%

100%

100%

Källa: Webbenkäterna
Anställningsform: Då nästan samtliga i den registrerade målgruppen hade en tillsvidareanställning innan varslet har både projektdeltagare och övriga registrerade sammantaget fått en sämre anställningstrygghet. Av dem som, vid tillfället för besvarandet av webbenkäten, hade en anställning (på heltid eller deltid) hade projektdeltagarna i lägre utsträckning en tillsvidareanställning jämfört med övriga registrerade. Andelen bland projektdeltagarna uppgick till 58 % jämfört med 74 % för övriga registrerade.
De som har gått på utbildning genom Yrkesvux har en sämre anställningstrygghet än de
som utbildat sig på Arbetsförmedlingens kurser. De som har fått arbete i Göteborgsregionen är i högre utsträckning tillsvidareanställda jämfört med övriga delar av landet.
Inställning till den nya sysselsättningen: Både projektdeltagare och den övriga målgruppen är överlag positivt inställda till den nya sysselsättningen. Projektdeltagare som
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har återgått till den tidigare arbetsplatsen men som är anställda genom andra företag
(bemanningsföretag) är mindre nöjda än motsvarande grupp i kontrollgruppen. Sammantaget finns dock ingen skillnad mellan projektdeltagare och övriga registrerade. Graden
av tillfredsställelse med det nya arbetet påverkas i större utsträckning av anställningsformen och huruvida det är en heltids- eller deltidstjänst.
Arbetsvillkor: Både projektdeltagare och övriga registrerade anser att arbetsuppgifter
och arbetstider har blivit bättre jämfört med arbetet innan varslet, medan lön, semestervillkor och andra anställningsvillkor är någorlunda likvärdiga. Deltidsarbete och arbete
genom bemanningsföretag inverkar negativt på bedömningen av arbetsvillkoren, framför
allt gällande lön, anställningsvillkor och semesterledighet. Personer som har fått ett jobb i
en helt annan bransch än fordonsindustrin bedömer lönen som sämre, men är sammantaget de mest positiva till de övriga förändringarna i arbetsvillkor.
Inkomstvillkor: Det finns sammantaget inga skillnader mellan projektdeltagare och den
övriga målgruppen med avseende på förändringen av inkomsten jämfört med tiden innan
varslet. De skillnader som finns beror främst på anställningsform och förvärvsarbetandets
omfattning (heltid eller deltid). Heltidsanställda uppger en inkomst som är något lägre än
innan varslet, medan deltidsanställda har fått en väsentlig försämring av inkomsten.
De projektdeltagare som ”återanställts” av Volvo eller underleverantör genom bemanningsföretag har fått minskad inkomst. Motsvarande grupp i den övriga målgruppen har i
genomsnitt fått ökad inkomst. Den mest ogynnsamma inkomstförändringen har skett för
dem som har erhållit ett nytt jobb i en helt annan bransch än fordonsindustrin (till exempel
tjänstebranscher som omvårdnad).
Övergripande slutsats: Inom ramen för den tidshorisont som webbenkäterna täcker in,
är slutsatsen att projektet haft ett tämligen begränsat mervärde för projektdeltagarna som
grupp. I jämförelse med icke-deltagande har deltagande i projektet inte inneburit mer
omställning till andra branscher. Projektdeltagande tycks heller inte ha medfört en positivare inställning till det nya jobbet (inställningen är överlag god i båda grupper) eller bättre
arbets- och inkomstvillkor. Den grad av tillfredsställelse med den nya sysselsättningen
som målgruppen upplever tycks i högre utsträckning bero på faktorer som anställningsform, arbetsvillkor och inkomstvillkor än huruvida de har deltagit i projektet eller ej. De
övergripande slutsatserna är även giltiga vid en jämförelse mellan respondenterna i den
matchade projektgruppen och den matchade kontrollgruppen.
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8.4 Förklaringar till Volvo Cars-projektets resultat och effekter
Det finns tre huvudsakliga förklaringar till varför ett projekt inte har lett till förväntade resultat och effekter.
Projektets genomförande
Ett projekt kan misslyckas även om de strategier och metoder som används är relevanta i
förhållande till den problembild och de mål som låg till grund för projektet (projektet gör
”rätt saker”). Detta kan bero på att genomförandet av aktiviteterna inte har varit effektivt,
inte har skett enligt överenskommen modell eller att projektaktörerna inte har samverkat
på ett tillfredsställande sätt (dvs. man har inte i alla delar gjort ”saker rätt”).
Projektets programteori
Att ett projekt inte har lett till önskade resultat och effekter kan också bero på att projektet
inte har gjort ”rätt saker”. Det kan i sin tur bero på att projektets organisation inte är
ändamålsenlig eller att de aktiviteter som genomförs inte bidrar till att lösa de identifierade
problemen (”problembilden”) eller inte är anpassade till målgruppen. Ett projekt kanske
enbart satsar på entreprenörsutbildning. Även om utbildningen i sig är av bästa kvalitet
och genomförs exemplariskt kan det visa sig att målgruppen inte är intresserad av att
starta eller driva företag.
Omvärldsförändringar
Ett annat skäl kan vara att det har skett förändringar i omvärlden som förändrat förutsättningarna för att uppnå målen, t.ex. att arbetsmarknadsläget har blivit bättre eller sämre än
vad som antogs när projektet initierades.
8.4.1 Projektets genomförande
Organisatoriska förutsättningar och samverkan mellan projektaktörer
Det har funnits tillräckligt med resurser på de lokala kontoren och förvaltningarna för att
genomföra projektet. Detta kan dock i vissa kommuner ha inneburit omprioriteringar, som
tidvis kan ha varit till men för den ordinarie verksamheten. Stödet och informationen från
projektledningen inom Arbetsförmedlingen och yrkesvuxenutbildningen i Göteborg får i
huvudsak ett gott omdöme från arbetsförmedlarna/studievägledarna i de övriga kommunerna.
Den uppfattning om projektets syfte – individuellt val av utbildning, bland annat för arbete
i nya branscher – som har kommit till uttryck i intervjuerna med arbetsförmedlarna och
studievägledarna/studierektorerna ligger i linje med det syfte som har uttalats i projektansökan och i de centrala aktörernas uttolkning av denna.
Den samverkan som utvecklades mellan de centrala aktörerna i Göteborg har spelat en
mycket viktig roll för projektets genomförande – i mångt och mycket var samstämmighet-
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en mellan dessa aktörer en förutsättning och en drivande kraft i genomförandet. I denna
samverkan har också styrgruppen för projektet spelat en väsentlig roll – detta gäller även
de centrala aktörerna på Skolverket och ESF-rådet. Samarbetet ute i kommunerna mellan Arbetsförmedlingen och den kommunala yrkesvuxenutbildningen har överlag fungerat
bra.
Kursdeltagarna ger ett mycket positivt övergripande omdöme om kurserna och lärarnas
insatser. Detta gäller kurser genom såväl Arbetsförmedlingen som Yrkesvux. I princip får
också alla kurser oberoende av utbildningsinriktning ett gott betyg.
Utnyttjandet av befintlig organisation, befintliga utbildningar och befintligt samarbete mellan aktörer har skapat förutsättningar för ett lärande som kan finnas kvar i organisationen
även efter det att projektet har avslutats. Projektets integrering i den reguljära organisationen innebär att man till stor del undviker de risker för lärandet som är vanliga vid en
”projektifiering” av en verksamhet – det finns ingen naturlig hemvist för lärandet, när projektet har genomförts och avslutats. Förutsättningarna för att det ska finnas kvar kunskaps- och erfarenhetssediment i organisationen är betydligt större än när ett projekt
drivs utanför aktörers reguljära organisationer.
Vissa brister i arbetet med målgruppen
Genomförandeanalysen indikerar dock vissa brister i arbetet med målgruppen. Projektets
information om erbjudande att gå på kurser har till viss del inte fungerat tillfredsställande.
Projektgruppen har givetvis fått denna information, men detta gäller inte i så hög utsträckning för övriga registrerade (glömska hos personer i målgruppen kan dock vara en
bidragande orsak till detta).
Det har – liksom vid informationsgivningen om kurser – funnits brister i att nå alla i den
registrerade målgruppen om information om möjligheterna att få rådgivning. Det visar sig
att det viktigaste skälet till att man inte tagit del av någon vägledning är att personer i
både projektgruppen och övriga registrerade inte fått någon information. Vägledningen
har inte fallit så väl ut; 60 procent av projektdeltagarna och nästan 90 procent av övriga
registrerade anser att man bara har haft marginell nytta av vägledningen. De många
kommentarer som gjorts i enkäterna av respondenterna visar också på ett direkt missnöje
med vägledningen.
I de flesta kommuner tycks ingen intensifierad matchningsaktivitet äga rum efter avslutad
utbildning. Däremot framhåller flera arbetsförmedlare att utbildningarna leder till bättre
förutsättningar för matchning i och med att projektdeltagarna kan matchas mot fler jobb.
Det bör också nämnas, fastän detta inte kan ses som en brist i genomförandet utan som
en del av programidén, att kursdeltagarna uppger de under kurstiden har haft en något
lägre sökaktivitet efter arbete och att vissa har kunnat tacka nej till erbjudna arbeten.
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Arbetsförmedlarna och studievägledarna har också till viss del uppmanat kursdeltagarna
att fullfölja studier även om man fått ett jobberbjudande. Detta torde till viss del lett till en
inlåsningseffekt.
Slutsats om genomförandets betydelse för projektets utfall
Trots vissa regionala skillnader i organisatoriska förutsättningar är Swecos övergripande
slutsats att både den vertikala och horisontella samverkan mellan olika aktörer i projektet
har fungerat väl, särskilt mot bakgrund av den korta tid som projektledningen vid Arbetsförmedlingen och Yrkesvuxenutbildningen i Göteborg hade till sitt förfogande för att etablera och förankra projektorganisationen.
De ovan beskrivna bristerna i arbetet med målgruppen har inte den relevans och storleksordning som skulle kunna förklara varför projektdeltagarna uppvisar ett mindre gynnsamt resultat jämfört med kontrollgruppen. Genomförandet i övrigt har fungerat bra med
en god samverkan mellan projektaktörerna. Projektdeltagarna är i hög utsträckning nöjda
med de utbildningsrelaterade aktiviteterna.
8.4.2 Projektets programteori
I analysen av projektets programteori behandlas följande faktorer samt logiken i kopplingen dem emellan.
x

Problembakgrunden (vilken analys av problembakgrunden ligger till grund för projektet?)

x

Organisationen/insatserna (kan projektorganisationen och insatserna bidra till att lösa
problemet?)

x

Målen/syftet (är målen relevanta för att mäta i vilken utsträckning insatserna bidrar till
att lösa problemet?)

Problembakgrunden
Utgångspunkten i projektets analys av problembakgrunden är att det allmänna läget på
arbetsmarknaden skulle vara kärv under relativt lång tid och att det således skulle vara
svårt för de övertaliga personerna att finna ett nytt arbete. En annan central utgångspunkt
i projektansökan är att finanskrisen kommer ha en stor strukturell påverkan på den
svenska fordonsindustrin och att de övertaliga till stor del därför måste hitta jobb i andra
branscher. Vid tidpunkten för ansökan kan detta ses som en relativt rimligt tecknad problembild.
Det kan dock hävdas att problembilden är för entydig genom att inte ta hänsyn till osäkerheten om den framtida utvecklingen; omfattningen av krisen i fordonsindustrin och den
internationella finanskrisen var svår att överblicka och dess konsekvenser svåra att för-
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utse. Det hade varit önskvärt att problembilden för projektet hade nyanserats för att ta
hänsyn till dessa osäkerheter, eftersom den påverkar vilka insatser, bland annat i form av
utbildning, som skulle vara lämpliga.
Organisationen och insatserna
Projektets övergripande syfte att underlätta för de som har sagts upp att finna ett nytt
arbete, starta ett företag eller att studera vidare är en logisk ambition mot bakgrund av
den tecknade problembilden. Om krisen förväntas ha strukturella effekter som medför en
långvarig minskad efterfrågan på arbetskraft inom fordonsindustrin är det rationellt att
underlätta individernas omställning till nya arbeten, särskilt i en tid då det allmänna läget
på arbetsmarknaden är kärvt. Bredden i kursutbudet har förstärkts av projektets organisation i och med att den kommunala yrkesvuxenutbildningen är en viktig del av projektet.
Utbildningar som tillhandahålls genom Yrkesvux är också i regel längre än arbetsmarknadsutbildningarna, vilket är förenligt med bedömningen att det svåra läget på arbetsmarknaden kommer att vara långvarigt. Slutsatsen är således att projektets insatser och
organisation har varit ändamålsenliga utifrån projektets tolkning av problembilden.
Målstruktur
Det saknas uppsatta resultat- och effektmål i Volvo Cars-projektet, vilket har inneburit att
styrningen av projektet varit otydlig. Projektet är en produkt av två politikområden – arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik – och drivs följaktligen på operativ nivå i samverkan mellan myndigheter som är organiserade för att uppnå syftet med respektive politikområde – statliga Arbetsförmedlingen och den kommunala yrkesvuxenutbildningen.
Tydliga resultat- och effektmål hade till exempel kunnat ge tydliga riktlinjer om det är arbetsmarknadspolitikens logik (”att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete”) eller
yrkesvuxenutbildningens logik (”att förverkliga livsdrömmar”) som ska ha tolkningsföreträde. Är det förkortade arbetslöshetstider som är det relevanta? Eller hur stor andel av
projektdeltagarna jämfört med övriga registrerade som får jobb i andra branscher än fordonsindustrin?
Slutsats om programteorin betydelse för projektets utfall
Trots bristerna i målstrukturen blir den övergripande slutsatsen att det finns en tydlig och
logisk koppling mellan hur projektets initiativtagare uppfattade krissituationen, det sätt
som projektet organiserades på samt genom det kursutbud som tillgängliggjordes för
målgruppen. Mot denna bakgrund borde programteorin ha bidragit till bättre resultat och
effekter än vad som har blivit fallet. Som framgår av nedanstående avsnitt och andra
delar av rapporten har emellertid förändringar i omvärlden ändrat förutsättningarna för
projektet, vilket har medfört att den tidigare tecknade problembilden till viss del har blivit
inaktuell. Det hade varit önskvärt att ta mer hänsyn till den osäkerhet som fanns om den
framtida utvecklingen vid tecknandet av problembilden, eftersom denna i hög utsträckning
påverkar vilka insatser, bland annat i form av utbildningens inriktning och längd, som
skulle vara lämpliga.
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8.4.3 Omvärldsförändringar
Genomgången av den ekonomiska utvecklingen under den tid som Volvo Cars-projektet
initierades, beslutades och genomfördes leder till tre slutsatser.
Finanskrisens påverkan på ekonomin
Finanskrisen innebar en stark minskning av den ekonomiska aktiviteten i Sverige och
internationellt. Det var framför allt industrin som drabbades av krisens verkningar genom
minskad global efterfrågan. På förhand kan det ha varit svårt att bedöma om finanskrisen
i Sverige skulle bli lång- eller kortvarig. I backspegeln kan finanskrisen i Sverige närmast
ses som en konjunkturell kris – i varje fall om man ser till perioden 2008-2011 och den
ökning av BNP som skedde under 2010 och 2011 i Sverige – orsakad av strukturella
faktorer på finansmarknaderna.
Finanskrisens påverkan på fordonsindustrin
Det fanns vissa kristecken inom fordonsindustrin redan före finanskrisen, men problemen
förstärktes av denna genom att efterfrågan på bilar minskade kraftigt i de flesta länder.
Fordonsindustrins svårigheter i väst kunde tolkas som en strukturell kris, där produktion
av bilar i väst relativt snart skulle fasas ut eller ligga på en väsentligt lägre nivå än tidigare. Ex post har det visat sig att detta har varit en något förhastad slutsats. Bilindustrin
har återhämtat sig relativt väl, om än inte sysselsättningsmässigt. Den konjunkturella
effekten av finanskrisen medförde troligtvis att bilindustrins problem till viss del övertolkades i strukturella termer.
Regionala konsekvenser
Genom att fordonsindustrin är lokaliserad till vissa regioner, i synnerhet till Göteborgsregionen, blev den kombinerade effekten av finanskrisen och krisen inom fordonsindustrin
särskilt stor i dessa regioner. Detta innebar också att ett fall i sysselsättningen inom fordonsindustrin inte kunde kompenseras av ett ökat behov av arbetskraft inom andra delar
av ekonomin, eftersom även denna var kontrakterande på grund av finanskrisen. Ex post
har det visat sig att ekonomin ånyo tog fart under 2010 och 2011; den allmänna konjunkturen vände således relativt snabbt och läget på arbetsmarknaden förbättrades. De strukturella effekterna av finanskrisen blev dessutom inte så stora, varken för fordonsindustrin
eller för den regionala ekonomin.
Slutsats om omvärldsförändringarnas betydelse för projektets utfall
Mot bakgrund av dessa omvärldsförändringar – som har medfört att den tidigare tecknade problembilden till viss del har blivit inaktuell – har Volvo Cars-projektet tre egenskaper som troligtvis har försämrat projektets utfall.
Långa utbildningar: Projektet är till stor del är anpassat till en förväntan om att det kärva
läget på arbetsmarknaden kommer råda under en relativt lång tid. Konjunkturläget åter-
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hämtade sig dock snabbare än förväntat. Möjligheten att läsa utbildningar via Yrkesvux
har betytt att många projektdeltagare har genomgått längre utbildningar än vad som är
vanligt i arbetsmarknadspolitiska insatser. Långa utbildningar medför en längre ”inlåsning” och en mindre exponering mot arbetsmarknaden. Effekten av detta blir större om
arbetsmarknadsläget förbättras under utbildningstiden, eftersom man då i mindre utsträckning står till arbetsmarknadens förfogande, t ex genom en lägre sökaktivitet efter
nya jobb. Inlåsningseffekten hade blivit mindre om konjunkturläget hade fortsatt att vara
kärvt. Effektanalysen har visat att deltagare som har gått utbildning genom Yrkesvux har
en betydligt lägre övergång till arbete jämfört med kontrollgruppen än vad Arbetsförmedlingens deltagare har. Detta styrker bedömningen att utbildningens längd haft betydelse för projektets utfall mot bakgrund av det förbättrade konjunkturläget.
Övergång till nya branscher: Syftet med projektets insatser har till stor del varit att underlätta en omställning till nytt arbete eller att starta eget företag där individens kompetenser kompletteras med nya kunskaper för att matcha kraven i den nya anställningen.
Mot bakgrund av att finanskrisen slog särskilt hårt mot fordonsindustrin kunde det förväntas att dessa jobb primärt fanns inom andra sektorer. Strukturförändringarna inom fordonsindustrin blev dock inte så långtgående som befarats i projektets problembild; under
2010 började Volvo återanställa personal.
Detta innebar att drivkrafterna för övergång till nya branscher försvagades. De webbenkäter som riktades till den registrerade målgruppen visar att det – vid den tidpunkt som enkäten besvarades – inte var någon större skillnad mellan projektdeltagare och övriga
registrerade i den övergripande branschinriktningen för det nya arbetet. En ungefär lika
stor andel av de båda grupperna hade återgått till fordonsindustrin eller till en näraliggande bransch. Dessutom visar enkäterna att en väsentlig del av de projektdeltagare
som läste kurser som syftar till arbete i helt andra branscher än fordonsindustrin (exempelvis omvårdnad) har återgått till fordonsindustrin.
Förseningar: En faktor som torde ha påverkat projektets utfall är förseningar i igångsättningen av projektet. Projektet hade dels en lång ”födelsetid”, eftersom det tog minst ett år
från att projekttanken uppstod till att projektet faktiskt satte igång. En annan faktor är att
utbildningarna vid Yrkesvux, genomsnittligt sett, kom igång senare (under hösten 2010)
jämfört med Arbetsförmedlingen och därför innebar en mer negativ förväntanseffekt; individen väntade lägre tid passivt på den kommande utbildningen. Den starka inlåsningseffekt som tidigare har konstaterats för deltagare vid Yrkesvux, till följd av längre utbildningar, förstärks av den senare utbildningsstarten. Många projektdeltagare påbörjade sin
utbildning ungefär samtidigt som utsikterna för fordonsindustrin och den generella arbetsmarknaden förbättrades.
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8.5 Lärdomar inför framtida projekt
Mot bakgrund av analysen av vad som förklarar Volvo Cars-projektets resultat och effekter summeras i detta avsnitt lärdomarna från projektet. En viktig fråga är också om denna
typ av projekt kan rekommenderas i liknande situationer där en kris slår särskilt hårt mot
en enskild bransch.
8.5.1 Kritiska faktorer
Utvärderingen av Volvo Cars-projektet pekar på fyra specifika faktorer som är särskilt
kritiska i en liknande situation.
En välgrundad analys av problemet samt målgruppens behov och alternativ
Erfarenheten av Volvo Cars-projektet visar att när ett beslut om att genomföra ett projekt
fattas mot bakgrund av en oklar problembakgrund, såsom snabba krisförlopp, är det särskilt viktigt med en välgrundad analys av problemets karaktär och risken för att förändringar i omvärlden förändrar förutsättningarna för projektet. När ett projekt initieras mot
bakgrund av ett problem som plötsligt uppstår i en föränderlig omvärld, vars betydelse
och konsekvenser är svåra att överblicka, blir riskerna med projektet större. Omvärldsförändringar är mer sannolika i sådana förlopp jämfört med situationer där problembakgrunden är mer stabil över tid. Osäkerheten innebär samtidigt att analysen av problembakgrunden blir svårare att göra. Initiativtagaren till ett projekt måste också ha en god uppfattning om målgruppens behov och alternativ. Om konjunkturen är god och utsikterna på
arbetsmarknaden är goda kan det saknas grund för ett projekt.
En tydlig och logisk målstruktur
Det behövs tydliga resultat- och effektmål samt en klar målstruktur för att underlätta styrningen av projektet. Det skapar bättre förutsättningar för projektet att styra om verksamheten i händelse av att omvärldsförändringar ändrar förutsättningarna för projektet. I detta
avseende har Volvo Cars-projektet inte varit ett efterföljansvärt exempel.
En snabb projektstart
Samtidigt som det är viktigt att genomföra en välgrundad analys av problembakgrunden
och utforma en klar målstruktur med tydliga resultat- och effektmål är det viktigt med en
snabb projektstart. I detta avseende är Volvo Cars-projektet både ett föredöme och ett
inte efterföljansvärt exempel. Genom det s.k. snabbspåret fick målgruppen tillgång till
arbetsmarknadsutbildningar redan innan projektets formella start. Kostnaderna för utbildningarna kunde sedan belasta projektet retroaktivt. Genomförandet av yrkesvuxenutbildningen var inte lika föredömlig när det gäller behovet av en snabb projektstart. Det tog
minst ett år från att projekttanken uppstod till att projektet faktiskt satte igång.
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Nödvändigt att utnyttja projektaktörernas befintliga organisationsstrukturer
En god utgångspunkt för att åstadkomma en snabb projektstart är att utnyttja befintliga
strukturer – både vad gäller organisation och befintlig kursverksamhet. Projektspecifika
upphandlingar är tidskrävande och därför inte att rekommendera i fall där en snabb projektstart är avgörande. I detta avseende är Volvo Cars-projektet ett föredöme. Dessutom
skapas bättre förutsättningar för organisatoriskt lärande i jämförelse med specifika projektorganisationer.
8.5.2 Är Volvo Cars-projektet en bra modell för framtida kriser?
Frågan är om Volvo Cars-projektet är en bra modell för att hantera kriser som slår särskilt
hårt mot enskilda branscher? Det är möjligt att projektgruppen hade fått ett bättre resultat
om projektet hade kommit igång tidigare eller om den ursprungliga problembilden hade
varit mer relevant, men det är inte troligt att detta hade varit tillräckligt för att ge effekter
som är signifikant bättre än kontrollgruppens resultat. Det finns vissa strukturella faktorer
som gör det tveksamt att rekommendera detta slag av projekt vid liknande situationer i
framtiden.
Målgruppen är attraktiv på arbetsmarknaden
Målgruppen som friställs vid detta slag av kriser som slår särskilt hårt mot vissa
branscher kan kännetecknas av att vara mycket anställningsbar och attraktiv på arbetsmarknaden. I jämförelse med de grupper som Arbetsförmedlingen i vanliga fall anordnar
projekt för är denna målgrupp väldigt nära arbetsmarknaden. En stor del av målgruppen
kommer därför relativt snabbt att på nytt etablera sig i arbetslivet.
Exponeringen mot arbetsmarknaden minskar
Långa utbildningar som är riktade till stora delar av en målgrupp – som t ex yrkesvuxenutbildning – riskerar att ”låsa in” arbetslösa på utbildningar och minska deras exponering
mot arbetsmarknaden. Det finns dock troligen vissa undergrupper inom hela målgruppen
som skulle behöva en kompetensutveckling genom att gå vissa utbildningar (även av det
längre slaget) för att bli mer anställningsbara på sikt. Det gäller särskilt individer som
saknar (en fullständig) gymnasial utbildning. Vägledningen blir central för att kunna identifiera de personer som har behov av kompletterande utbildning för att kunna återgå till
arbetsmarknaden. Längre utbildningar riktade till alla i målgruppen riskerar att minska
inflödet till arbetsmarknaden.
Stor risk för omvärldsförändringar
Det är mycket svårt att veta, för att inte säga omöjligt, om en kris kommer att vara av
strukturell eller konjunkturell art och om den kommer att bli kort- eller långvarig. Om en
kris visar sig vara konjunkturell snarare än strukturell finns det en risk att man utbildar i
”onödan”, eftersom många återgår till den bransch som de tidigare arbetade inom. Om
krisen blir kortare än förväntat finns också en risk att projektdeltagarnas tid i arbetslöshet
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förlängs på grund av att längre utbildningar medför en starkare inlåsningseffekt. Risken
att förändringar i omvärlden ändrar förutsättningarna är följaktligen större för projekt som
initieras mot bakgrund av en kris än för de projekt där problembilden är välkänd och stabil.
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DEL V: BILAGOR
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9.

Bilaga 1: Målgruppens egenskaper utifrån vissa bakgrundsvariabler

I det följande kommer målgruppen att beskrivas utifrån vissa bakgrundsvariabler. Beskrivningen omfattar samtliga som registrerade sig vid Arbetsförmedlingen och med fördelning på projektgruppen och övriga registrerade (se kapitel 1 för uppgifter om det totala
antalet i målgruppen och deras fördelning på projektgruppen och övriga registrerade).
Först beskrivs målgruppen utifrån bakgrundsvariablerna kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå och de inbördes sambanden som finns mellan dessa variabler. Uppgifterna
för denna beskrivning är hämtade från Arbetsförmedlingens databas. Därefter görs en
beskrivning av målgruppen utifrån geografisk hemvist, familjesituationen och anställningstid. Uppgifterna för denna beskrivning är hämtade från de genomförda webbenkäterna
(kapitel 4 och bilaga 2).

Beskrivning utifrån uppgifter i Arbetsförmedlingens databas
Kön: Högre andel män bland projektdeltagare än övriga registrerade
Av samtliga individer i målgruppen som har registrerat sig vid Arbetsförmedlingen är drygt
två tredjedelar (68 %) män. Det är inte särskilt märkligt mot bakgrund av att fordonsindustrin är en mansdominerad bransch. Arbetsförmedlingens statistik visar att män i högre
utsträckning än kvinnor har valt att ta del av projektets insatser. Tre fjärdedelar av projektdeltagarna (75 %) är män, medan motsvarande andel bland de övriga registrerade är
två tredjedelar (66 %).

Tabell 9.1. Könsfördelningen i den totala registrerade målgruppen samt uppdelat efter
projektdeltagare och övriga registrerade
Grupp
Kvinnor
Projektgruppen
25%
Övriga registrerade
34%
Samtliga registrerade
32%

Män
Summa
75%
100%
66%
100%
68%
100%

Ålder: Högre andel personer i yngre medelåldern bland projektdeltagare än övriga registrerade
Av samtliga individer i målgruppen som har registrerat sig vid Arbetsförmedlingen är 42
procent yngre än 35 år. En knapp tredjedel (30 %) är mellan 35-44 år och nästan en fjärdedel (23 %) mellan 45 och 59 år. Fem procent är över 60 år och således nära pensionsålder. Projektgruppen har en högre andel personer i 35-44 års ålder än övriga registrerade (38 % jämfört med 28 %). Andelen personer i de äldre åldersklasserna är något
högre bland de som inte har tagit del av insatserna.
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Tabell 9.2. Åldersstrukturen i den totala registrerade målgruppen samt uppdelat efter
projektdeltagare och övriga registrerade
Grupp
15-24 år 25-34 år 35-44 år 45-59 år
Projektgruppen
2%
38%
38%
20%
Övriga registrerade
5%
38%
28%
24%
Samtliga registrerade
4%
38%
30%
23%

60+ år Summa
2%
100%
6%
100%
5%
100%

Födelseland: Lägre andel personer födda i Sverige bland projektdeltagare än övriga registrerade
Av samtliga individer i målgruppen som har registrerat sig vid Arbetsförmedlingen är tre
fjärdedelar (76 %) födda i Sverige, 14 procent i Europa (exklusive Sverige) samt 10 procent i länder utanför Europa. Det finns en viss skillnad mellan projektdeltagare och övriga
registrerade i detta avseende. Andelen av projektdeltagarna som är födda i Sverige uppgår till två tredjedelar (67 %), vilket är tolv procentenheter lägre än bland övriga registrerade. Andelen är sex procentenheter högre i projektgruppen i de två övriga kategorierna.

Tabell 9.3. Fördelningen efter födelseland i den totala registrerade målgruppen samt
uppdelat efter projektdeltagare och övriga registrerade
Grupp
Projektgruppen
Övriga registrerade
Samtliga registrerade

Europa exkl
Sverige
67%
18%
79%
12%
76%
14%

Sverige

Övriga
Summa
länder
15%
100%
9%
100%
10%
100%

Utbildningsnivå: Högre andel personer med gymnasial utbildningsnivå bland projektdeltagare än övriga registrerade
Sex av tio personer (59 %) i den totala registrerade målgruppen har högst en gymnasial
utbildning medan en fjärdedel (25 %) har en eftergymnasial utbildning (minst tvåårig).
Resterande 16 procent har en förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. Det
finns en viss skillnad mellan projektdeltagare och övriga registrerade i detta avseende.
Andelen av projektdeltagarna som har en gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå är sju procentenheter högre än bland övriga registrerade. Övriga registrerade har en
högre andel med förgymnasial utbildning än projektgruppen.
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Tabell 9.4. Fördelningen efter utbildningsnivå i den totala registrerade målgruppen samt
uppdelat efter projektdeltagare och övriga registrerade
Grupp
Projektgruppen
Övriga registrerade
Samtliga registrerade

Förgymnasial
utbildning
13%
18%
16%

Gymnasial
utbildning

Eftergymnasial
Summa
utbildning
64%
23%
57%
25%
59%
25%

100%
100%
100%

Geografisk hemvist: Göteborgare har tagit del av projektets insatser i högre utsträckning
än andra
Personer bosatta i Göteborg har deltagit i projektets insatser i högre utsträckning än i
övriga kommuner. Nästan hälften av projektgruppen (47 %) är bosatt i Göteborg medan
motsvarande andel bland de övriga registrerade enbart är en tredjedel (34 %).

Tabell 9.5. Fördelningen efter geografi i den totala registrerade målgruppen samt uppdelat efter projektdeltagare och övriga registrerade

Område
Göteborg
Kranskommuner till Göteborg
Övriga kommuner_150-251
Övriga kommuner_50-149
Övriga kommuner_1-49
Totalsumma

ProjektÖvriga
Samtliga
gruppen
registrerade registrerade
47%
34%
37%
14%
13%
14%
19%
22%
21%
11%
15%
14%
9%
16%
14%
100%
100%
100%

Beskrivning utifrån uppgifter från webbenkäterna
Familjesituation: Projektgruppen och övriga registrerade har samma familjesituation
Respondenterna fått uppge sin familjesituation i webbenkäterna. Andelen med barn uppgår till 57 procent i målgruppen och andelen sammanboende eller gifta utgör 71 procent.
I nedanstående diagram framgår att projektdeltagarna och de övriga registrerade har en i
det närmaste identisk familjesituation. Huruvida man har barn och/eller bor tillsammans
med en partner tycks således sammantaget inte ha spelat någon roll för individernas
beslut att ta del eller inte ta del av kurser inom ramen för projektet.
Ålder är den bakgrundsvariabel som samvarierar mest med individernas familjesituation.
Andelen personer med barn är givetvis låg i den yngsta åldersgruppen (15-24 år) liksom
andelen ensamboende. I nästa åldersgrupp (25-34 år) ökar andelen med barn samt
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sammanboende och ytterligare i nästa åldersgrupp (35-44 år). Könsfördelningen påverkar
också målgruppens totala familjesituation genom åldersstrukturen. Män är i något högre
utsträckning än kvinnor ensamstående (sju procentenheter) och kvinnor har i något högre
utsträckning barn än män (fem procentenheter). Det beror på att kvinnor i de två lägre
åldersklasserna har barn i högre utsträckning och lever i lägre utsträckning som ensam55
stående.
Utbildningsnivån och födelseland samvarierar till viss del också med familjesituationen.
Det beror emellertid på att personer med högst förgymnasial utbildning samt personer
födda utanför Europa är något äldre än övriga grupper.

Figur 9.1. Målgruppens familjesituation vid tidpunkten för varslet
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Anställningstid: Övriga registrerade har i genomsnitt varit längre anställda än projektgruppen
Jämfört med de grupper som Arbetsförmedlingen vanligtvis prioriterar är denna målgrupp
väletablerad och eftertraktad på arbetsmarknaden. I stort sett samtliga i målgruppen hade
en tillsvidareanställning när de varslades. Målgruppen består både av personer som var
relativt nyanställda och personer som hade jobbat på företaget i över 20 år. Turordningsreglerna gör dock att personer som varit anställda kortast tid blir de som får gå först.
Drygt 40 procent av målgruppen hade varit anställda i fem år eller kortare. Tre av fyra
hade varit anställda 10 år eller kortare. I diagrammet nedan framgår att andelen personer
55

Medelåldern för när kvinnor och män blir föräldrar för första gången är ca 2,5 år lägre för kvinnor i Sverige. (http://www.scb.se/Pages/PressRelease____290189.aspx)
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som hade varit anställda mellan 5-10 år när de blev arbetslösa är högre i den grupp som
har tagit del av projektets insatser jämfört med de som inte deltog. Omvänt är andelen
som hade varit anställda länge högre bland de som inte deltog.
Anställningstiden samvarierar med ålder då personer som är relativt nära pensionsåldern
sällan ser nyttan av att omskola sig till ett annat yrke. Anställningstiden samvarierar även
med utbildningsnivån, vilket delvis beror på att det finns ett samband mellan ålder och
utbildningsnivå (utbildningsnivån är idag klart högre än den var tidigare). Av de som har
förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå är det tydligt att personer som hade
varit anställda i maximalt tio år i högre utsträckning tagit del av projektets insatser, medan
lågutbildade personer med lång anställningstid i högre utsträckning avstått från kursdeltagande. Bland de med gymnasial utbildningsnivå är skillnaden mellan projektdeltagare
och övriga registrerade mindre med avseende på anställningstid. Bland personer med
eftergymnasial utbildning är skillnaderna marginella. Det finns inga tydliga skillnader i
anställningstid med avseende på kön och födelseland.

Figur 9.2. Antalet år som respondenterna hade varit anställda vid Volvo Personvagnar
eller någon av dess underleverantörer när de blev arbetslösa
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10. Bilaga 2: Svarsfrekvenser och bortfallsanalys av webbenkäterna
Två elektroniska enkäter (webbenkäter) har skickats till den registrerade målgruppen; den
ena enkäten till projektdeltagare och den andra till övriga registrerade. För att kunna göra
jämförelser mellan grupperna har dock ett stort antal frågor varit likadana. I denna bilaga
redovisas de totala svarsfrekvenserna. Därefter genomförs en bortfallsanalys mot olika
bakgrundsvariabler.
Tillgången till e-postadresser har överlag varit god. Av samtliga projektdeltagare har 93
procent haft en registrerad e-postadress. Motsvarande andel bland övriga registrerade
personer i målgruppen är 79 procent.

Svarsfrekvenser
Flera påminnelser har skickats ut, vilket medförde att svarsfrekvenserna i båda enkäterna
ökade.
x

Svarsfrekvensen bland projektdeltagarna uppgår till 52,6 procent. I förhållande till
samtliga projektdeltagare (inkluderat de projektdeltagare för vilka Arbetsförmedlingen
saknar tillgång till e-postadress) motsvarar det 49,2 procent.

x

Svarsfrekvensen bland övriga registrerade personer uppgår till 46,3 procent. I förhållande till samtliga personer i denna grupp (inkluderat de övriga registrerade för vilka
Arbetsförmedlingen saknar tillgång till e-postadress) motsvarar det 36,8 procent.

Bortfallsanalys
Bortfallsanalysen syftar till att bedöma hur representativ de personer som har besvarat
enkäterna (respondenterna) är i förhållande till de totala populationerna (projektdeltagare
respektive övriga personer i målgruppen som har registrerat sig vid Arbetsförmedlingen).
Detta görs med utgångspunkt i bakgrundsvariabler som kan tänkas påverka de svar som
respondenterna avger, exempelvis kön, ålder, utbildningsnivå och födelseland. Kvinnornas representativitet, exempelvis, beräknas genom att subtrahera kvinnornas andel av
den totala populationen i procent från kvinnornas andel bland respondenterna. Ett högt
positivt tal (mätt i procentenheter) innebär att kvinnorna är överrepresenterade i webbenkäten, medan ett kraftigt negativt tal innebär att kvinnorna är underrepresenterade.
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Kön: Kvinnor är något överrepresenterade
Kvinnor har i något högre utsträckning besvarat webbenkäterna. Både bland projektdeltagare och övriga registrerade är kvinnor överrepresenterade och männen underrepresenterade med fem procentenheter. Det bedöms endast kunna få marginella konsekvenser för representativiteten i de fall då webbenkäterna visar att kvinnor och män har olika
egenskaper eller uppfattningar.

Tabell 10.1. Könsfördelningen bland respondenter och samtliga registrerade
Grupp
Projektdeltagare
Respondenter
Samtliga registrerade
Differens (p.e.)

Kvinnor

Övriga registrerade
Respondenter
Samtliga registrerade
Differens (p.e.)

Män

Summa

30%
25%
5%

70%
75%
-5%

100%
100%
0%

39%
34%
5%

61%
66%
-5%

100%
100%
0%

Figur 10.1. Över- och underrepresentation i webbenkäterna med avseende på kön, i procentenheter i förhållande till total population
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Ålder: Respondenternas åldersfördelning överensstämmer med totalpopulationen
Åldersfördelningen bland respondenterna överensstämmer med åldersfördelningen i
respektive totala population. Den största procentuella avvikelsen, som avser projektdeltagare i åldersgruppen 45-59 år, är enbart tre procentenheter. Det bedöms inte få några
konsekvenser för representativiteten i de fall då webbenkäterna visar att olika åldersgrupper har olika egenskaper eller uppfattningar. Antalet personer i åldrarna 15-24 år och
60+ år är dock lågt, vilket innebär att varje respondent har ett stort genomslag för resultatet. Resultaten bör därför tolkas med försiktighet i dessa åldersklasser.

Tabell 10.2. Åldersstrukturen bland respondenter och samtliga registrerade
Grupp
Projektdeltagare
Respondenter
Samtliga registrerade
Differens (p.e.)

15-24 år

Övriga registrerade
Respondenter
Samtliga registrerade
Differens (p.e.)

25-34 år

35-44 år

45-59 år

60+ år

Summa

1%
2%
-1%

35%
38%
-2%

39%
38%
1%

23%
20%
3%

2%
2%
0%

100%
100%
0%

5%
5%
0%

39%
38%
1%

28%
28%
1%

23%
24%
-1%

4%
6%
-2%

100%
100%
0%

Figur 10.2. Över- och underrepresentation i webbenkäterna med avseende på ålder, i
procentenheter i förhållande till total population
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Övriga registrerade

Födelseland: Fördelningen överensstämmer relativt väl med populationen
Fördelningen mellan födelselandsgrupperna bland respondenterna överensstämmer väl
med motsvarande fördelning bland i den totala populationen. Detta gäller särskilt bland
projektdeltagare. I gruppen övriga registrerade är personer födda i Sverige överrepresenterade i webbenkäten med fem procentenheter. Det bedöms endast kunna få marginella
konsekvenser för representativiteten i de fall då webbenkäten för övriga registrerade visar
att svenskfödda har olika egenskaper eller uppfattningar.

Tabell 10.3. Fördelningen bland respondenter och samtliga registrerade med avseende
på födelseland

Grupp
Projektdeltagare
Respondenter
Samtliga registrerade
Differens (p.e.)

Sverige

Övriga registrerade
Respondenter
Samtliga registrerade
Differens (p.e.)

Europa utom
Sverige

Övriga
länder

Summa

66%
67%
-1%

18%
18%
0%

16%
15%
1%

100%
100%
0%

84%
79%
5%

10%
12%
-3%

6%
9%
-3%

100%
100%
0%

Figur 10.3. Över- och underrepresentation i webbenkäterna med avseende på födelseland, i procentenheter i förhållande till total population
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Utbildningsnivå: Personer med förgymnasial utbildning underrepresenterade i enkäterna
Fördelningen mellan utbildningsnivåerna bland respondenterna överensstämmer någorlunda väl med motsvarande fördelning bland den totala populationen. Både bland
projektdeltagare och övriga registrerade är personer med förgymnasial utbildning något
underrepresenterade och personer med eftergymnasial utbildning något överrepresenterade i webbenkäterna. Skillnaden är större bland övriga registrerade där avvikelsen är
åtta procentenheter. Det bedöms kunna få vissa konsekvenser för representativiteten i de
fall då webbenkäten till övriga registrerade visar att högutbildade/lågutbildade har olika
egenskaper eller uppfattningar. Det bör beaktas att skillnaden mellan projektdeltagare
och övriga registrerade är mindre jämfört med skillnaden gentemot hela populationen.

Tabell 10.4. Fördelningen bland respondenter och samtliga registrerade med avseende
på utbildningsnivå
Grupp
Projektdeltagare
Respondenter
Samtliga registrerade
Differens (p.e.)

Förgymnasial
utbildning

Övriga registrerade
Respondenter
Samtliga registrerade
Differens (p.e.)

Gymnasial
utbildning

Eftergymnasial
utbildning

Summa

10%
13%
-3%

63%
64%
-1%

27%
23%
4%

100%
100%
0%

10%
18%
-8%

57%
57%
0%

33%
25%
8%

100%
100%
0%

Figur 10.4. Över- och underrepresentation i webbenkäterna med avseende på utbildningsnivå, i procentenheter i förhållande till total population
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8%
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56

Kommungrupper efter geografi och målgruppens storlek
Fördelningen mellan kommungrupperna bland respondenterna har god överenstämmelse
med motsvarande fördelning bland den totala populationen. Detta gäller särskilt bland
projektdeltagarna. Bland de övriga registrerade finns en svag överrepresentation av personer från Göteborgsregionen. Det bedöms endast kunna få några konsekvenser för
representativiteten i de fall då webbenkäten till övriga registrerade visar att personer från
Göteborgsregionen har olika egenskaper eller uppfattningar.

Tabell 10.5. Fördelningen bland respondenter och samtliga registrerade med avseende
på geografi/målgruppens storlek
Göteborg

KransÖvriga
kommuner kommuner
till Göteborg (150-251)

Övriga
kommuner
(50-149)

Övriga
kommuner
(1-49)

Summa

Grupp
Projektdeltagare
Respondenter
Samtliga registrerade
Differens (p.e.)

48%
47%
1%

15%
14%
1%

18%
19%
-1%

10%
11%
-2%

9%
9%
0%

100%
100%
0%

Övriga registrerade
Respondenter
Samtliga registrerade
Differens (p.e.)

37%
34%
3%

17%
13%
4%

17%
22%
-6%

14%
15%
0%

15%
16%
-1%

100%
100%
0%

Figur 10.5. Över- och underrepresentation i webbenkäterna med avseende på kommungrupper, i procentenheter i förhållande till total population
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Sweco har delat in de kommuner som hade kommuninvånare som ingick i målgruppen och registrerade sig vid Arbetsförmedlingen enligt en geografisk och storleksmässig logik. Göteborg och
de övriga kommunerna som ingår i Göteborgsregionen utgör var sin klass. Därutöver finns tre
klasser för de övriga kommunerna beroende på målgruppens storlek. Olofström är tongivande i
klassen ”Övriga kommuner_150-251”.
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Kvarvarande vid respektive avregistrerade från Arbetsförmedlingen den 1 januari 2010
Fördelningen mellan kvarvarande och avregistrerade respondenter per den 1 januari
2010 har god överenstämmelse med motsvarande fördelning bland den totala populationen, särskilt bland projektdeltagarna. Bland de övriga registrerade finns en svag överrepresentation av personer som fortfarande var registrerade vid Arbetsförmedlingen vid
nämnda datum. Det bedöms endast kunna ha marginella konsekvenser för representativiteten i de fall då webbenkäten till övriga registrerade visar att kvarvarande personer har
andra egenskaper eller uppfattningar jämfört med avregistrerade personer.

Tabell 10.6. Fördelningen bland respondenter och samtliga registrerade med avseende
på om de fortfarande var inskrivna vid Arbetsförmedlingen den 1 januari 2010
Grupp
Projektdeltagare
Respondenter
Samtliga registrerade
Differens (p.e.)

Kvarvarande

Övriga registrerade
Respondenter
Samtliga registrerade
Differens (p.e.)

Avregistrerade

Summa

95%
94%
1%

5%
6%
-1%

100%
100%
0%

73%
69%
4%

27%
31%
-4%

100%
100%
0%

Figur 10.6. Över- och underrepresentation i webbenkäterna med avseende på kvarvarande och avregistrerade personer per den 1 januari 2010, i procentenheter i förhållande
till total population
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Övriga registrerade

Denna variabel har skapats eftersom vissa personer redan hade avaktualiserats från Arbetsförmedlingen innan projektet kom igång i början av januari 2010. Det finns även projektdeltagare
som avaktualiserades från Arbetsförmedlingen innan årsskiftet 2009/2010. Dessa personer, som
enbart gått kurser genom Arbetsförmedlingen, torde inte ha särskilt stark känsla av projektdeltagande eftersom deras deltagande har räknats in i projektet retroaktivt.
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Personernas status i september 2011
Fördelningen mellan de olika statuskategorierna bland respondenterna har överlag god
överenstämmelse med motsvarande fördelning i respektive totala population, särskilt
bland de övriga registrerade. Personer som hade erhållit ett arbete i september 2011 eller
tidigare är svagt underrepresenterade bland projektdeltagarnas respondenter medan
personer som är arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program sammantaget är
svagt överrepresenterade. Det bedöms endast kunna få marginella konsekvenser för
representativiteten i de fall då webbenkäterna visar att arbetslösa och personer som fått
ett arbete har olika egenskaper eller uppfattningar.

Tabell 10.7. Fördelningen bland respondenter och samtliga registrerade med avseende
på deras status i september 2011
Grupp
Projektdeltagare
Respondenter
Samtliga registrerade
Differens (p.e.)
Övriga registrerade
Respondenter
Samtliga registrerade
Differens (p.e.)

Arbete

Arbetslös Program Reg. utb. Övriga

Summa

59%
64%
-5%

9%
7%
2%

26%
23%
3%

2%
2%
0%

4%
4%
-1%

100%
100%
0%

73%
73%
0%

8%
7%
1%

6%
5%
1%

7%
4%
2%

7%
11%
-4%

100%
100%
0%

Figur 10.7. Över- och underrepresentation i webbenkäterna med avseende på personernas status i september 2011, i procentenheter i förhållande till total population
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Sammanfattande bild
Sammanfattningsvis visar bortfallsanalysen att respondenterna är representativa för hela
den registrerade målgruppen med avseende på ovan nämnda bakgrundsvariabler. Detta
gäller både projektdeltagare och övriga registrerade. Det är enbart i vissa fall som en
över- eller underrepresentation skulle kunna snedvrida webbenkäternas representativitet.
Detta är tydligast när det gäller bakgrundsvariabeln utbildningsnivå inom gruppen övriga
registrerade, där personer med eftergymnasial utbildningsnivå är överrepresenterade och
personer med högst förgymnasial utbildningsnivå är underrepresenterade i webbenkäten.
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