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1 Statistikens sammanhang 
I det här dokumentet beskriver vi designen och genomförandet av 
enkätundersökningarna till rapporten ”Hur många underrättelser låter 
Arbetsförmedlingen bli att skicka?”. Dokumentet kompletterar rapportens fristående 
bilaga ”Kvalitetsdeklaration”. 

Statistiken i rapporten beskriver mörkertalen för signaler och underrättelser, samt 
även arbetsförmedlarnas och kontrollhandläggarnas förutsättningar i arbetet med 
signaler och underrättelser. Användningsområdet är att följa upp om 
Arbetsförmedlingens kontrollarbete med signaler och underrättelser fungerar som det 
är tänkt. 

2 Undersökningsdesign 

2.1 Målstorheter 
De statistiska målstorheterna utgörs av antal och andelar av variabler som mäter 
arbetsförmedlarnas och kontrollhandläggarnas förutsättningar i arbetet med signaler 
och underrättelser, attityder till kontrollsystemet samt hur många signaler och 
underrättelser som de avstått från att skicka. 

2.2 Ramförfarande 
Statistiken omfattar de två populationerna arbetsförmedlare och kontrollhandläggare.  

Den första målpopulationen1 består av arbetsförmedlare som var anställda och i 
tjänst under mars–maj 2021 på de avdelningar som har huvudansvaret för 
kundgruppen arbetssökande. 

När rampopulationen2 arbetsförmedlare skapades gjorde vi en mer specifik 
avgränsning till arbetsförmedlare som var anställda vid avdelningarna i listan nedan. 
Avgränsningen har skett i samråd med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlare vid 
följande Verksamhetsområden/avdelningar/enheter har identifierats: 

                                                 
1 Med målpopulation avses den population som vi hade för avsikt att studera, när hänsyn tagits till 
uppenbara begränsningar i exempelvis datatillgänglighet. 
2 Med rampopulation avses den population som vi identifierar i registerdata. 
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 Verksamhetsområde direkt, avdelningen Personligt distansmöte  

 Göteborg, Frölunda, Arvidsjaur 
 Östersund, Sundsvall, Söderhamn 
 Malmö, Karlskrona 
 Stockholm 
 Södertälje Sollefteå 
 Örebro, Karlskoga, Skara 
 Luleå, Lycksele 

 Verksamhetsområde direkt, Kundsupport och ersättning, enheten Kultur Media 
 Verksamhetsområde arbetssökande 

 Region Nord 
 Region Mitt 
 Region Stockholm Gotland 
 Region Öst 
 Region Väst 
 Region Syd. 

Rampopulationen arbetsförmedlare har också avgränsats genom följande två villkor: 

 Personer som avslutat sin anställning före 31 juni 2021 har exkluderats.  
 Personer som Arbetsförmedlingens HR-avdelning har registrerat som 

”inte i tjänst” i maj har exkluderats. 
Den andra målpopulationen utgörs av kontrollhandläggare vid enheterna Granskning 
och kontroll som hade som arbetsuppgift att skicka underrättelser under perioden 
mars–maj 2021.  

Rampopulationen för kontrollhandläggare har avgränsats till samtliga anställda som 
handläggare vid enheterna Granskning och kontroll i maj 2021. Vi har också 
avgränsat rampopulationen kontrollhandläggare genom följande villkor: 

 Personer som avslutat sin anställning före 31 juni 2021 har exkluderats.  
 Personer som Arbetsförmedlingens HR-avdelning har registrerat som 

”inte i tjänst” i maj 2021 har exkluderats. 
 Tre koordinatorer som inte arbetar med att skicka underrättelser har 

exkluderats. 
Arbetsförmedlingens HR-avdelning tog fram personaluppgifter som IAF bearbetade 
enligt ovan nämnda kriterier. 
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2.3 Urvalsförfarande 

2.3.1 Urval 
För populationen arbetsförmedlare har ett obundet slumpmässigt urval (OSU) dragits 
ur rampopulationen. För populationen kontrollhandläggare gjordes ett urval 
motsvarande hela populationen, men i det efterföljande skattningsförfarandet har vi 
hanterat även denna population som ett slumpmässigt urval. Rampopulationerna togs 
fram i maj 2021 och även urvalen drogs i maj 2021.  

Urvalsstorleken för att skatta en andel, för ett OSU, ges av formeln: 

n = n0
1 +  n0 N�
�     , n0 =  

zα/2
2 s2

e2
�  

där n är urvalsstorleken, N är populationstotalen, z är ett värde från den 
standardiserade normalfördelningen, s2 = p (1-p) och e är felmarginalen. e sattes till 
0,023; p sattes till 0,5 och för att få ett 95 procentigt konfidensintervall sattes z till 
1,96. Urvalsstorleken avrundades uppåt med hänsyn till önskad felmarginal och ett 
förväntat bortfall på ungefär 50 procent. 

Tabell 1 visar antal individer i rampopulationerna och urvalsstorlekarna. 

Tabell 1. Antal individer i rampopulation och urvalsstorlekar. 
Rampopulation Antal i 

rampopulation 
Antal i urval 

Arbetsförmedlare 4 055 2 500 

Kontrollhandläggare 283 283 

2.4 Insamlingsförfarande 

2.4.1 Datainsamling 
Datainsamlingen bestod av frågor som ställts till respektive målpopulation i 
enkätutskick. För insamlingen använde vi IAF:s enkätverktyg Survey&Report under 
perioden 28 maj–18 juni 2021. 

2.4.2 Mätning 
Mätinstrumentet bestod av en webbenkätundersökning till respektive population. 
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2.4.3 Bortfallsuppföljning 
Bortfallsuppföljning gjordes i form av tre påminnelser via e-post till de icke-svarande 
i målpopulationerna. 

2.5 Bearbetning 
I enstaka fall har vi bearbetat svar i efterhand, när det har varit uppenbart utifrån 
fritextsvar att respondenten angett ett felaktigt värde. 

2.6 Granskning 
Skript för bearbetningar och dataunderlag har granskats av minst ytterligare en 
utredare under arbetets gång. Vi har även gjort vissa logiska kontroller av svaren. För 
att kvalitetssäkra analysen av enkäternas fritextsvar har två utredare gått igenom 
fritextsvaren. Fritextsvaren har även analyserats genom kvantitativa 
textanalysmetoder. 

2.7 Skattningsförfarande 

2.7.1 Principer och antaganden 
Skattningsförfarandet utgår från undersökningens design och bortfallskompensation 
sker med rak uppräkning, vilket innebär att vi skattar som om de svarande utgjorde 
det ursprungliga urvalet. I skattningsförfarandet använder vi även hjälpinformation 
för att reducera bortfallsfelet. 

2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter 
Målstorheter som vi skattar är andelar och summor. Eftersom hjälpinformation 
används för att reducera bortfallsfelet så tillämpas en kalibreringsestimator.  

En andel är ett medelvärde för en indikator och skattas genom formeln:  

𝑝𝑝�𝑦𝑦 =  
1

𝑊𝑊
�𝑤𝑤𝑗𝑗𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑘𝑘)

𝑛𝑛

𝐽𝐽=1

 

                                                                  W=∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗
𝑛𝑛
𝑗𝑗=1  
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där w är den kalibrerade vikten för individ j och y är en indikator variabel som antar 
värdet 1 om individ j svarat kategori k och 0 annars. Totalen/summan för en variabel 
y skattas genom formeln: 

�̂�𝑡𝑦𝑦 =  �𝑤𝑤𝑗𝑗𝑦𝑦𝑗𝑗
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑠𝑠

 

Vikten w är kalibrerad mot hjälpvariabel x, där populationstotalerna är kända det vill 
säga ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗 =  𝑡𝑡𝑥𝑥 𝑠𝑠 , där t är totalen för variabel x. Den kalibrerade vikten får vi genom 
att minimera följande:  

  

 �
(𝑤𝑤𝑗𝑗 − 𝑑𝑑𝑗𝑗)2

𝑑𝑑𝑘𝑘𝑞𝑞1𝑠𝑠

 

med restriktion ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗 =  𝑡𝑡𝑥𝑥 𝑠𝑠 . d är designvikten som ges av 
𝑁𝑁

𝑛𝑛𝑟𝑟
 , där 𝑛𝑛𝑟𝑟 är antalet som 

svarat och N är ramtotalen. För djupare kunskaper om förfarandet hänvisas till 
Deville & Särndal (2002).  

2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet 
Statistisk osäkerhet beror på att undersökningarna är baserade på urval. 
Osäkerhetstalen redovisar vi i form av ett 95-procentigt konfidensintervall. Om det 
lägre intervallet blir mindre eller lika med 0, sätter vi värdet för det lägre intervallet 
till antalet svar. Om det högre intervallet blir större än antalet i rampopulationen, så 
sätter vi värdet för det högre intervallet till antalet i rampopulationen. 

2.7.4 Röjandekontroll 
I rapporten och dess resultatbilaga redovisar vi inte svar som baseras på färre än 5 
respondenter. 

3 Genomförande 

3.1 Kvantitativ information  
Rampopulationen för kontrollhandläggare vid enheterna Granskning och kontroll 
bestod av 283 individer, vilket även var antalet individer i urvalet. Bortfallet var 81 
individer. 
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Rampopulationen för arbetsförmedlare bestod av 4 055 individer och urvalet av 
2 500 individer. Bortfallet var 1 328 individer. 

Hjälpvariabler som vi har använt för att kalibrera vikter är juridiskt kön, 
anställningstid och kontor för populationen kontrollhandläggare. För populationen 
arbetsförmedlare har hjälpvariablerna juridiskt kön och anställningstid använts. 
Populationstotalerna för hjälpvariablerna kommer ifrån Arbetsförmedlingens 
personalsystem. Tabell 2 visar populationstotalerna för hjälpvariablerna. 

Tabell 2. Antal individer i rampopulationerna per kön, anställningstid och kontorstillhörighet. 

Variabler Kontrollhandläggare Arbetsförmedlare 

Totalt 283 4 055 

 - varav kvinnor 200 2 923 

 - varav män 83 1 132 

 - varav anställningstid –1 år 153 586 

 - varav anställningstid 2–5 år 64 671 

 - varav anställningstid 6–10 år 37 1 158 

 - varav anställningstid 11– år 29 1 640 

 - varav enheten Falun 85 Ej aktuellt 

 - varav enheten Köping 92 Ej aktuellt 

 - varav enheten Norrköping 106 Ej aktuellt 

3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen 
Inga avvikelser från undersökningsdesignen har gjorts. 
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Bilaga – Enkät till kontrollhandläggare vid 
enheterna Granskning och kontroll 

Enkät gällande arbete med meddelanden till 
arbetslöshetskassorna och enheten 
Ersättningsprövning 

Frågorna i denna enkät handlar om ditt arbete med att skicka meddelanden till 
arbetslöshetskassorna och till enheten Ersättningsprövning. De gäller för alla 
meddelanden som rör arbetssökande med arbetslöshetsersättning, 
aktivitetsstöd/utvecklingsersättning och etableringsersättning.  

Enkäten beräknas ta cirka 5-10 minuter att besvara. 

Vi ber om dina ärliga svar. Dina svar avidentifieras och IAF kommer inte att granska eller 
redovisa några av dina svar enskilt. Enkätens resultat kommer att redovisas på 
aggregerad nivå i en rapport som publiceras på IAF:s webbplats. 

Eventuella frågor besvaras av Tomas Brandt, e-post: tomas.brandt@iaf.se eller telefon 
0150-4870 07 alternativt Rickard Persson, e-post: rickard.persson@iaf.se eller telefon 
0150-48 70 16 

IAF tackar för din medverkan! 

mailto:tomas.brandt@iaf.se
mailto:rickard.persson@iaf.se
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Inledning 

Samtliga frågor i enkäten gäller ditt arbete med meddelanden till 

arbetslöshetskassan och enheten Ersättningsprövning under perioden mars, 

april, maj år 2021. 

Ingick det i dina arbetsuppgifter att skicka meddelanden till 

arbetslöshetskassan och enheten Ersättningsprövning under perioden? 

• Ja 

• Nej 

[Efterföljande fråga är villkorad på svar på fråga ovan] 

Du har svarat att det inte ingick i dina arbetsuppgifter att skicka meddelanden till 

arbetslöshetskassan och enheten Ersättningsprövning under den angivna perioden. Du 

ingår därmed inte i enkätens målgrupp. 

Välj nedan 'Avsluta enkäten' om detta stämmer. 

IAF tackar för din medverkan! 

Om det ingick i dina arbetsuppgifter att skicka meddelanden väljer du istället 'Fortsätt 

svara på enkäten'. 

• Avsluta enkäten 

• Fortsätt svara på enkäten 

 

Har du skickat minst ett meddelande till arbetslöshetskassan eller till enheten 

Ersättningsprövning under perioden? 

• Ja 

• Nej 
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Arbetssituation och förutsättningar 

Här följer några frågor gällande din arbetssituation och dina förutsättningar för 

arbetet med att skicka meddelanden till arbetslöshetskassan och enheten 

Ersättningsprövning. 

Frågorna gäller för tidperioden mars, april, maj år 2021.  

Hur bedömer du din arbetsbelastning under den aktuella perioden? 

• Överlag för hög 

• Lagom 

• Överlag för låg 

• Vet ej/kan inte svara på det 

Hur viktigt upplever du att Arbetsförmedlingen som organisation anser att 

kontrollarbetet är? 

• Överlag viktigt 

• Varken viktigt eller oviktigt 

• Överlag oviktigt 

• Vet ej/kan inte svara på det 

Hur viktigt upplever du att din närmsta chef tycker att arbetet med 

meddelanden är? 

• Överlag viktigt 

• Varken viktigt eller oviktigt 

• Överlag oviktigt 

• Vet ej/kan inte svara på det 

Hur viktigt upplever du att dina kollegor tycker att arbetet med meddelanden 

är? 

• Överlag viktigt 

• Varken viktigt eller oviktigt 

• Överlag oviktigt 

• Vet ej/kan inte svara på det 

I relation till ditt arbete med meddelanden, vad anser du om det stöd som finns 

på Vis och i dokumenten för handläggarstöd? 

• Stödet är bra 

• Stödet är varken bra eller dåligt 

• Stödet är dåligt 
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• Vet ej/kan inte svara på det 

Hur upplever du att systemstöden (IT-gränssnitten) för handläggning av 

meddelanden fungerar? 

• Systemstöden är bra 

• Systemstöden är varken bra eller dåligt 

• Systemstöden är dåligt 

• Vet ej/kan inte svara på det 

Hur påverkar den arbetssökandes personliga omständigheter din benägenhet att 

skicka ett meddelande? 

• Det händer att jag blir mindre benägen att skicka ett meddelande 

• Min benägenhet att skicka ett meddelande påverkas inte 

• Vet ej/kan inte svara på det 

Vad anser du om regelverket med meddelanden och sanktioner, i syfte att 

motivera arbetslösa att sköta sitt arbetssökande? 

• Regelverket fungerar bra 

• Regelverket fungerar varken bra eller dåligt 

• Regelverket fungerar dåligt 

• Vet ej/kan inte svara på det 
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Meddelanden till arbetslöshetskassan och enheten 
Ersättningsprövning 

Efterföljande frågor syftar till att beskriva omfattningen av meddelanden som 

inte skickades till arbetslöshetskassan och enheten Ersättningsprövning under 

perioden mars, april, maj år 2021. 

Avstod du någon gång under perioden från att skicka ett meddelande till 

arbetslöshetskassan eller enheten Ersättningsprövning, trots att du enligt 

regelverket borde ha skickat ett meddelande? 

• Jag avstod från att skicka minst ett meddelande 

• Jag avstod inte från att skicka något meddelande 

[Efterföljande fråga är villkorad på svar på fråga ovan] 

Beskriv gärna kortfattat exempel på situationer då du har avstått från att skicka 

meddelanden: 

Vänligen undvik att ange personuppgifter i fritextsvaret. 

 

[Efterföljande fråga är villkorad på svar på fråga ovan] 

Ungefär hur många meddelanden avstod du från att skicka? 

Detta gäller det totala antalet meddelanden du avstod från att skicka. Vänligen avrunda 

till närliggande heltal. 

Jag avstod från att skicka: 

• Ca 1 meddelande 

• Ca 5 meddelanden 

• Ca 10 meddelanden 

• Ca 15 meddelanden 

• Ca 20 meddelanden 

• Ca 30 meddelanden 

• Ca 40 meddelanden 

• Ca 50 meddelanden 
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• Fler än 50 meddelanden 

[Efterföljande fråga är villkorad på svar på fråga ovan] 

Du har angett att du avstod från att skicka ungefär 5 meddelanden under perioden. 

Vänligen gör en ungefärlig uppskattning av hur meddelandena du avstod från att 

skicka fördelar sig per orsak. 

Observera att de angivna värdena måste summera till 5.  

Lämna tomt eller ange värdet 0 om du inte avstod från att skicka meddelanden för denna 

orsak. 

Orsak, det kunde antas att den sökande... 

Ange värden som summerar 
till 5: 

...inte uppfyllde de allmänna villkoren i 
arbetslöshetsförsäkringen.  

...misskötte sig eller sitt arbetssökande. 
 

...förlängde sin tid i arbetslöshet. 
 

...orsakade sin arbetslöshet. 
 

Summa 
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[Denna sida är villkorad på svar på fråga ovan] 

Meddelanden till arbetslöshetskassan och enheten 
Ersättningsprövning, fortsättning 

Frågorna nedan gäller för vilka specifika villkor du avstod att skicka 

meddelanden under perioden mars, april, maj år 2021.  

I fallet att du inte minns behöver du inte kryssa i något villkor.  

Enligt ditt tidigare svar hände det att du avstod från att skicka meddelande då en 

arbetssökande kunde antas missköta sig eller sitt arbetssökande. 

 

[Efterföljande fråga är villkorad på svar på fråga ovan] 

Vänligen markera nedan samtliga förekommande villkor för vilka du avstod från 

att skicka meddelanden. 

 

Om det kunde antas att den sökande… 

• …inte medverkade till att upprätta en handlingsplan 

• …inte besökte eller kontaktade Arbetsförmedlingen enligt överenskommelse 

• …inte besökte eller kontaktade kompletterande aktör enligt överenskommelse 

• ...inte deltog i insats, aktivitet eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

inom programmet 

• …inte sökte anvisat lämpligt arbete 

• ...inte sökte anvisad utbildning 

• …inte aktivt sökte lämpliga arbeten 

[Efterföljande fråga är villkorad på svar på fråga ovan] 

Enligt ditt tidigare svar hände det att du avstod från att skicka meddelande då en 

arbetssökande kunde antas förlänga sin tid i arbetslöshet. 

Vänligen markera nedan samtliga förekommande villkor för vilka du avstod från 

att skicka meddelanden. 

 

Om det kunde antas att den sökande… 

• …tackade nej till ett erbjudet arbete 

• ...avvisade en utbildning som han eller hon hade anvisats att söka och var 

antagen till 
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• …genom sitt uppträdande vållade att en anställning inte kommit till stånd 

• ...avvisade en anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program med 

aktivitetsstöd 

• ...avvisade en erbjuden insats, aktivitet, eller en annan 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom programmet 

Enligt ditt tidigare svar hände det att du avstod från att skicka meddelande då en 

arbetssökande kunde antas orsaka sin arbetslöshet. 

 

[Efterföljande fråga är villkorad på svar på fråga ovan] 

Vänligen markera nedan samtliga förekommande villkor för vilka du avstod från 

att skicka meddelanden. 

Om det kunde antas att den sökande… 

• …lämnade sitt arbete på eget initiativ 

• …skiljdes från sitt arbete på grund av otillbörligt uppförande 

• …lämnade ett arbetsmarknadspolitiskt program på eget initiativ 

 

• …uppträtt på ett sätt som gjorde att Arbetsförmedlingen återkallade en 

anvisning till program 
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Övrigt 

I denna avslutande del kan du ange synpunkter i fritext. 

Om du har något annat du vill framföra angående ditt arbete relaterat till 

meddelanden, eller angående denna enkät kan du framföra det nedan: 

Vänligen undvik att ange personuppgifter i fritextsvaret: 

 

Spara - skicka senareSkriv utSkicka nu 
0% 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF 
Box 210 
641 22 Katrineholm 
Tfn vxl: 0150-48 70 00 
Fax: 0150-48 70 02 
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Bilaga – Enkät till arbetsförmedlare 

Enkät gällande arbete med signaler till enheterna 
Granskning och Kontroll 
Frågorna i denna enkät handlar om ditt arbete med att skicka signaler till enheterna 
Granskning och kontroll. Frågorna gäller för alla manuella signaler som rör arbetssökande 
med arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd/utvecklingsersättning och 
etableringsersättning.  

Enkäten beräknas ta cirka 5-10 minuter att besvara. 

Sista svarsdag är fredagen den 18 juni 2021. 

Vi ber om dina ärliga svar. Dina svar avidentifieras och IAF kommer inte att granska eller 
redovisa några av dina svar enskilt. Enkätens resultat kommer att redovisas på 
aggregerad nivå i en rapport som publiceras på IAF:s webbplats. 

Eventuella frågor besvaras av Tomas Brandt, e-post: tomas.brandt@iaf.se eller telefon 
0150-48 70 07 alternativt Rickard Persson, e-post: rickard.persson@iaf.se eller telefon 
0150-48 70 16 

IAF tackar för din medverkan! 

mailto:tomas.brandt@iaf.se
mailto:rickard.persson@iaf.se
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Inledning 

Frågor i enkäten gäller ditt arbete med manuella signaler till enheterna 

Granskning och Kontroll under perioden mars, april, maj år 2021. 

Ingick det i dina arbetsuppgifter att skicka signaler till enheterna Granskning 

och Kontroll under perioden? 

• Ja 

• Nej 

[Efterföljande fråga är villkorad på svar på fråga ovan] 

Du har svarat att det inte ingick i dina arbetsuppgifter att skicka signaler till enheterna 

Granskning och Kontroll under den angivna perioden. Du ingår därmed inte i enkätens 

målgrupp. 

Välj nedan 'Avsluta enkäten' om detta stämmer. 

IAF tackar för din medverkan! 

Om det ingick i dina arbetsuppgifter att skicka signaler väljer du istället 'Fortsätt svara på 

enkäten'. 

• Avsluta enkäten 

• Fortsätt svara på enkäten 

Har du skickat minst en signal till enheterna Granskning och Kontroll under 

perioden? 

• Ja 

• Nej 
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Arbetssituation och förutsättningar 

Här följer några frågor gällande din arbetssituation och dina förutsättningar för 

arbetet med att skicka signaler till enheterna Granskning och Kontroll. 

Frågorna gäller för tidperioden mars, april, maj år 2021.  

Hur bedömer du din arbetsbelastning under den aktuella perioden? 

• Överlag för hög 

• Lagom 

• Överlag för låg 

• Vet ej/kan inte svara på det 

Hur viktigt upplever du att Arbetsförmedlingen som organisation anser att 

kontrollarbetet är? 

• Överlag viktigt 

• Varken viktigt eller oviktigt 

• Överlag oviktigt 

• Vet ej/kan inte svara på det 

Hur viktigt upplever du att din närmsta chef tycker att arbetet med signaler är? 

• Överlag viktigt 

• Varken viktigt eller oviktigt 

• Överlag oviktigt 

• Vet ej/kan inte svara på det 

Hur viktigt upplever du att dina kollegor tycker att arbetet med signaler är? 

• Överlag viktigt 

• Varken viktigt eller oviktigt 

• Överlag oviktigt 

• Vet ej/kan inte svara på det 

Hur lätt eller svårt upplever du att det är att förena den kontrollerande rollen 

med den stödjande rollen som arbetsförmedlare? 

• Lätt 

• Varken lätt eller svårt 

• Svårt 

• Vet ej/kan inte svara på det 
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Hur påverkas din benägenhet att skicka manuella signaler av vetskapen om att 

automatiska signaler skickas? 

• Min benägenhet att skicka manuella signaler minskar 

• Ingen påverkan 

• Min benägenhet att skicka manuella signaler ökar 

• Vet ej/kan inte svara på det 

I relation till ditt arbete med signaler, vad anser du om det stöd som finns på Vis 

och i dokumenten för handläggarstöd? 

• Stödet är bra 

• Stödet är varken bra eller dåligt 

• Stödet är dåligt 

• Vet ej/kan inte svara på det 

I ditt arbete med signaler, hur upplever du att systemstödet för signaler 

(Meddelandefunktionen och BÄR) fungerar? 

• Systemstödet för signaler är bra 

• Systemstödet för signaler är varken bra eller dåligt 

• Systemstödet för signaler är dåligt 

• Vet ej/kan inte svara på det 

Hur påverkar den arbetssökandes personliga omständigheter din benägenhet att 

skicka en signal? 

• Det händer att jag blir mindre benägen att skicka en signal 

• Min benägenhet att skicka en signal påverkas inte 

• Vet ej/kan inte svara på det 

Vad anser du om regelverket med meddelanden och sanktioner, i syfte att 

motivera arbetslösa att sköta sitt arbetssökande? 

• Regelverket fungerar bra 

• Regelverket fungerar varken bra eller dåligt 

• Regelverket fungerar dåligt 

• Vet ej/kan inte svara på det 
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Manuella signaler till enheterna Granskning och Kontroll 

Efterföljande frågor syftar till att beskriva omfattningen av manuella signaler 

som inte skickades till enheterna Granskning och Kontroll under perioden mars, 

april, maj år 2021. 

Följdfrågor gällande orsak är inte obligatoriska att besvara. IAF uppskattar dock 

om du har möjlighet att ange en ungefärlig fördelning. 

Avstod du någon gång under perioden från att skicka en signal till enheterna 

Granskning och Kontroll, trots att du enligt regelverket borde ha skickat en 

signal? 

• Jag avstod från att skicka minst en signal 

• Jag avstod inte från att skicka någon signal 

[Efterföljande fråga är villkorad på svar på fråga ovan] 

Beskriv gärna kortfattat exempel på situationer då du har avstått från att skicka 

signaler: 

Vänligen undvik att ange personuppgifter i fritextsvaret. 

 

[Efterföljande fråga är villkorad på svar på fråga ovan] 

Ungefär hur många signaler avstod du från att skicka? 

Detta gäller det totala antalet signaler du avstod från att skicka. Vänligen avrunda till 

närliggande heltal. 

Jag avstod från att skicka: 

• Cirka 1 signal 

• Cirka 5 signaler 

• Cirka 10 signaler 
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• Cirka 15 signaler 

• Cirka 20 signaler 

• Cirka 30 signaler 

• Cirka 40 signaler 

• Cirka 50 signaler 

• Fler än 50 signaler 

[Efterföljande fråga är villkorad på svar på fråga ovan] 

Du har angett att du avstod från att skicka ungefär 5 signaler under perioden. 

Vänligen gör en ungefärlig uppskattning av hur de signaler du avstod från att 

skicka fördelar sig per orsak. 

Observera att de angivna värdena måste summera till 5.  

Lämna tomt eller ange värdet 0 om du inte avstod från att skicka signaler för denna 

orsak. 

Den sökande... 

Ange värden som 
summerar till 5: 

...uppfyllde inte de allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. 
 

...besökte eller kontaktade inte Arbetsförmedlingen eller 
kompletterande aktör enligt överenskommelse  

...sökte inte aktivt arbete 
 

...medverkade inte till att upprätta en handlingsplan 
 

...deltog inte i insats, aktivitet eller åtgärd inom programmet 
 

Övrigt* 
 

Summa 

* "Övrigt” används bland annat när den arbetssökande inte har sökt ett anvisat arbete, 

tackat nej till ett erbjudet arbete, orsakat att en anställning inte blev av och när hen har 

sagt upp sig från en anställning eller blivit uppsagd på grund av otillbörligt uppförande. 
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Övrigt 

I denna avslutande del kan du ange synpunkter i fritext. 

Om du har något annat du vill framföra angående ditt arbete relaterat till 

signaler, eller angående denna enkät kan du framföra det nedan: 

Vänligen undvik att ange personuppgifter i fritextsvaret. 

 

Spara - skicka senareSkriv utSkicka nu 
0% 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF 
Box 210 
641 22 Katrineholm 
Tfn vxl: 0150-48 70 00 
Fax: 0150-48 70 02
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