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Statistikens framställning 
Rapport 2021:7, ”Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och 
aktivitetsrapporter 2020 och 2021” 

Ämnesområde: Arbetsmarknad 

Producerade myndighet: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 

Kontakt: Rickard Persson, utredare vid analysenheten, e-post: rickard.persson@iaf.se 

I denna bilaga beskriver vi design och genomförande av IAF:s två urvalsundersök-
ningar, där Arbetsförmedlingens hantering i ärenden har granskats. Bilagan är ett 
kompetent till bilagan ”Kvalitetsdeklaration”. 

1 Statistikens sammanhang 
I rapporten redovisar vi resultatet av IAF:s årliga granskning av Arbetsförmedlingens 
arbete med arbetssökandes individuella handlingsplaner och aktivitetsrapporter. 

2 Undersökningsdesign 

Målstorheter 
De statistiska målstorheterna utgörs av andelar och summor av olika variabler som 
mäter Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner och aktivitets-
rapporter.  

Ramförfarande och urval 
Villkoren för att tillhöra målpopulationen (som sammanfaller med rampopulationen) 
för någon av de två ärendegranskningarna var att individen skulle ha: 

 en individuell handlingsplan upprättad/aktiverad i systemstödet planerings-
verktyget senast den 31 december 2020  

 lämnat in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen i februari 2021 som 
avsåg januari samma år, som har granskats av Arbetsförmedlingen 

 minst en yrkeskod (SSYK) registrerad i Arbetsförmedlingens ärende-
hanteringssystem AIS. 

Vidare var villkoren för att tillhöra målpopulationen för den ärendegranskning som 
omfattar arbetssökande med arbetslöshetsersättning att individen skulle ha: 
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 varit arbetslös på heltid eller deltid (registrerade i sökandekategori 11, 21 
eller 22 i Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem)  

 fått arbetslöshetsersättning utbetald minst en dag per vecka under perioden 
januari–februari 2021. 

Villkoren för att tillhöra målpopulationen för den ärendegranskning som omfattar 
programdeltagare med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning var att individen 
skulle ha: 

 deltagit i de arbetsmarknadspolitiska programmen arbetspraktik, jobbgarantin 
för unga och/eller jobb- och utvecklingsgarantin (registrerade i sökande-
kategori 54, 69 eller 70 i Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem) 

 fått aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning utbetalt minst en dag per vecka 
under perioden januari–februari 2021. 

Ett obundet slumpmässigt urval (OSU) har dragits ur rampopulationerna, där urvals-
objekten utgörs av individer. Rampopulationerna togs fram genom en samkörning av 
tabeller i IAF:s tillsyns- och statistikdatabas. Rampopulationen för arbetssökande 
med arbetslöshetsersättning togs fram i slutet av mars 2021 och urvalet drogs sam-
tidigt. Rampopulationen för programdeltagare med aktivitetsstöd eller utvecklings-
ersättning togs fram i april 2021 och urvalet drogs samtidigt.  

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 standard-
iserade normalfördelningen, s2 = p (1-p) och e är felmarginalen. För de två ärende-
granskningarna sattes e till 0,06 och p till 0,5 och för att få ett 95-procentigt konfi-
densintervall sattes z till 1,96. Urvalsstorleken avrundas godtyckligt uppåt med 
hänsyn till önskad felmarginal och förväntat bortfall. 

I tabell 1 framgår storleken på rampopulationen och urvalet för ärendegransk-
ningarna.  

Tabell 1. Antal individer i rampopulation och urval 

Ärendegranskning  Rampopulation Urval 

Arbetslösa med arbetslöshetsersättning 62 757 296 
Programdeltagare med aktivitetsstöd 
eller utvecklingsersättning 43 500 303 

Insamlingsförfarande och mätning 
IAF har direktåtkomst till Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem och har 
därigenom tillgång till relevanta uppgifter för individen och om Arbetsförmedlingens 
hantering i ärendet. Mätinstrumentet utgörs av en digital granskningsmall för 
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respektive målpopulation, som innehåller förformulerade frågor och svarsalternativ. 
Datainsamlingen gjordes under april och maj 2021. 

Bortfallsuppföljning 
Vi har inte gjort några bortfallsuppföljningar.  

Bearbetningar och granskning 
Vi har gjort vissa logiska kontroller av svaren. 

Skattningsförfarande 
Skattningsförfarandet har utgått från undersökningens design och kompensation för 
bortfallet har skett med rak uppräkning, vilket innebär att vi skattar som om de 
svarande var en del av det ursprungliga urvalet. 

Skattningsförfarande för målstorheter 
Utgångspunkten för skattningsförfarandet är att skatta andelar och summor. En andel 
är ett medelvärde av en indikator och skattas enligt:  

𝑝𝑝�𝑦𝑦 =  
1

𝑊𝑊
�𝑤𝑤𝑗𝑗𝑦𝑦𝑗𝑗

(𝑘𝑘)

𝑛𝑛

𝐽𝐽=1

 

                                                                        W=∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗
𝑛𝑛
𝑗𝑗=1  

där w är designvikten för individ j och y är en indikatorvariabel som antar värdet 1 
om individen j har svarat kategori k, och i annat fall värdet 0. Totalen eller summan 
för en variabel y skattas enligt: 

�̂�𝑡𝑦𝑦 =  �𝑤𝑤𝑗𝑗𝑦𝑦𝑗𝑗
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑠𝑠

 

Skattningsförfarande för tillförlitlighet 
Osäkerheten beror på att undersökningen är baserad på ett urval. Osäkerhetstalen 
redovisas i form av ett 95-procentigt konfidensintervall. Om det lägre intervallet 
hamnar under eller är lika med 0 (≤ 0) sätts värdet till antalet svar, och om det högre 
intervallet överstiger antalet i rampopulationen sätts det övre intervallet till antalet i 
rampopulationen. 

Avvikelser från undersökningsdesignen 
Inga avvikelser från undersökningsdesignen har gjorts.  
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Bilaga 1 Granskningsmall för ärendegranskningen som 
omfattar arbetssökande med arbetslöshetsersättning 
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Bilaga 2 Granskningsmall för ärendegranskningen som 
omfattar programdeltagare med aktivitetsstöd eller 
utvecklingsersättning  
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