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Förord 

Denna rapport har tagits fram med anledning av följande uppdrag i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 20221 

3.4 Utvecklade matchningstjänster  

Arbetsförmedlingen har tidigare fått i uppdrag att införa utvecklade 

matchningstjänster. Den inriktning som framgår av dessa uppdrag ska gälla för det 

fortsatta arbetet med utvecklade matchningstjänster (A2019/02310, A2021/02081). I 

statens budget har medel tillförts för 2022 och beräknats för 2023 och 2024 som ger 

Arbetsförmedlingen utrymme att väsentligt öka volymerna för utvecklade 

matchningstjänster.  

Arbetsförmedlingen ska vidare redovisa och beskriva utvecklingen av 

matchningstjänsterna avseende: 

• vilket slags stöd som deltagare tar del av inom tjänsterna, stödets omfattning i tid 

samt hur detta stöd varierar mellan olika grupper av deltagare, mellan olika nivå 

och beroende på deltagarnas bedömda jobbchanser inom respektive spår, 
• hur resultaten i form av övergångar till arbete och reguljär utbildning varierar 

mellan olika grupper av deltagare, mellan olika nivå och beroende på deltagarnas 

bedömda jobbchanser inom respektive spår, 
• andelen deltagare som gör ett aktivt val av leverantör och leverantörsbyten samt 

hur detta varierar mellan olika grupper av arbetssökande och mellan olika 

leveransområden, samt  
• hur marknadsutbudet av matchningstjänsterna har utvecklats, bl.a. vad gäller 

antalet leverantörer i respektive leveransområde, typen av och storleken på 

leverantörerna, användningen av underleverantörer samt var leverantörerna har 

etablerat verksamhetsställen inom olika leveransområden.  
 

Arbetsförmedlingen ska redovisa och beskriva utvecklingen av matchningstjänsterna 

till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 13 april och senast 

den 3 oktober 2022.  

 

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. Föredragande har 

varit kvalificerad handläggare Joanna Román, ledningsstaben. Övriga som deltagit i 

den slutliga handläggningen är enhetschef Joel Phalén, ledningsstaben, samt 

skribenterna sektionschef Jimmy Algotsson och kvalificerad handläggare Magnus 

Rödin, Analysavdelningen, kvalificerad handläggare Johan Granath, 

Förvaltningsavdelningen och kvalificerad handläggare Joel Pousette Liljeqvist, 

verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad.  

 
1 Arbetsmarknadsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsförmedlingen. 
Regeringsbeslut den 22 december 2021. Dnr A2021/02394 m.fl. 
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Ärendet har behandlats på gd-föredragning den 27 september 2022. 

 

Beslutet är fastställt digitalt i diariet och saknar därför namnunderskrifter. 

 

Maria Mindhammar, generaldirektör  

 

Joanna Román, kvalificerad handläggare   



Utvecklade matchningstjänster  
 
 
 
 
 

5 

Innehåll 

Förord ........................................................................................................................... 3 

1 Sammanfattning .................................................................................................... 7 

1.1 Stödet till deltagarna ..................................................................................... 7 

1.2 Resultat ........................................................................................................ 8 

1.3 Val och byte av leverantör .............................................................................9 

1.4 Utbudet av leverantörer .............................................................................. 10 

2 Inledning .............................................................................................................. 11 

2.1 Kort om rapportens innehåll ...................................................................... 11 

2.2 Tillförlitlighet i uppgifterna ........................................................................ 11 

3 Stödet till deltagarna .......................................................................................... 13 

3.1 Inledning ..................................................................................................... 13 

3.1.1 Sammanfattning av tidigare rapport............................................... 13 

3.1.2 Metod och urval .............................................................................. 13 

3.1.3 Regleringen av aktiviteter i tjänsten rusta och matcha ................... 14 

3.2 Det sammanlagda stödet jämfört med föregående rapport ........................ 15 

3.2.1 Kvinnor och män ............................................................................. 17 

3.2.2 Utbildningsbakgrund ...................................................................... 17 

3.2.3 Åldersgrupper ................................................................................. 18 

3.2.4 Utrikes/inrikes födda ...................................................................... 18 

3.2.5 Funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan .................... 19 

3.3 Stödet mellan olika nivåer, deltagargrupper och inskrivningstid ............. 20 

3.3.1 Stödet jämfört mellan olika nivåer ................................................. 20 

3.3.2 Stödet jämfört mellan olika nivåer och inskrivningstider .............. 21 

3.3.3 Andelen som har deltagit i minst en timme av respektive 
aktivitet ...........................................................................................22 

3.4 En sammanfattande bild av stödet i tjänsten rusta och matcha ................. 23 

4 Resultat för deltagare i tjänsten rusta och matcha ........................................ 24 

4.1 Inledning .....................................................................................................24 

4.1.1 Sammanfattning av tidigare rapport...............................................24 

4.1.2 Definitioner och avgränsningar ...................................................... 25 

4.2 Rapporterade resultat för arbetssökande som tagit del av tjänsten rusta 
och matcha .................................................................................................. 27 

4.2.1 Rapporterade resultat skiljer sig åt mellan de tre nivåerna i 
tjänsten .......................................................................................... 28 

4.2.2 Rapporterade resultat för arbetssökande som deltar i samma 
nivå men som har olika lång inskrivningstid ................................. 30 

4.2.3 Rapporterade resultat för olika grupper av arbetssökande ............ 32 

4.2.4 Skillnader i resultat mellan grupper av arbetssökande givet att 
för andra faktorer konstanthålls ..................................................... 35 



Utvecklade matchningstjänster  
 
 
 
 
 

6 

4.3 Resultat uppdelat på arbete och utbildning ................................................ 37 

4.3.1 Andel i arbete och utbildning utifrån resultatrapport R2 .............. 38 

4.3.2 Andel i arbete och utbildning utifrån Arbetsförmedlingens 
register ........................................................................................... 40 

4.4 En sammanfattande bild av resultaten i tjänsten rusta och matcha .......... 41 

5 Val och byte av leverantör ................................................................................. 44 

5.1 Inledning ........................................................................................................ 44 

5.1.1 Sammanfattning av tidigare rapport.............................................. 44 

5.1.2 Metod och urval ............................................................................. 44 

5.1.3 Valfrihetens roll i tjänsten rusta och matcha .................................. 45 

5.2 Aktivt val för perioden ............................................................................... 46 

5.2.1 Aktivt val, jämförelse mellan deltagargrupper och nivåer oktober 
2020 – juni 2022 ........................................................................... 46 

5.3 Leverantörsbyten ........................................................................................ 47 

6 Utbudet av leverantörer ..................................................................................... 51 

6.1 Inledning ..................................................................................................... 51 

6.1.1 Sammanfattning av tidigare rapport............................................... 51 

6.1.2 Leverantörsområdenas utformning ................................................ 52 

6.1.3 Avgränsning och inriktning ............................................................ 53 

6.2 Leverantörsutbudets inom matchningstjänster över tid ............................ 53 

6.3 Leveransområden utan leverantör ............................................................. 54 

6.4 Var finns leverantörerna inom olika leveransområden? ............................ 55 

6.4.1 Kommuner utan leverantör ............................................................ 55 

6.5 Mer om leverantörerna ............................................................................... 56 

6.5.1 Användningen av underleverantörer .............................................. 56 

7 Bilagor .................................................................................................................. 58 

7.1 Stödet till deltagarna ...................................................................................58 

7.1.1 Genomsnittligt stöd i timmar per månad, deltagargrupp och 
spår..................................................................................................58 

7.2 Marknadsutbudet ...................................................................................... 60 

7.2.1 Antal leverantörer med avtal inom respektive leveransområde 
inom tjänsten rusta och matcha ..................................................... 60 

7.2.2 Antal verksamhetsadresser för tjänsten rusta och matcha per 
kommun ..........................................................................................62 

 

 



Utvecklade matchningstjänster Sammanfattning 
 
 
 
 
 

7 

1 Sammanfattning 

1.1 Stödet till deltagarna 

Utifrån statistik som bygger på information hämtad från de periodiska rapporter av 

genomförda aktiviteter som leverantören lämnar månadsvis för deltagare i tjänsten 

rusta och matcha kan konstateras att det genomsnittliga stödet uppgår till knappt 12 

timmar i månaden. Ökningen jämfört med de drygt 8 timmar per månad som 

uppmättes i delredovisningen av uppdraget i april 20222 beror helt och hållet på att 

Arbetsförmedlingen vid framtagningen av statistiken till denna rapport har korrigerat 

för extremvärden på ett annat sätt än i vid föregående rapporteringstillfälle. 

Möjligheterna till att dra lärdomar över hur stödet är fördelat är dock begränsade på 

grund av vissa osäkerheter kring tillförlitligheten i den inrapporterade datan. De tre 

mest förekommande aktiviteterna är fortfarande individuellt möte, praktiskt stöd 

som till exempel inkluderar stöd i att hitta och söka jobb och att utforma 

ansökningshandlingar) och kontakt med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer. 

Till skillnad mot vid föregående rapporteringstillfälle är dock praktiskt stöd något 

vanligare än kontakter med arbetsgivare och andra relevanta aktörer. De tre 

aktiviteterna som använts minst är hälsofrämjande aktiviteter, kortare utbildning 

samt stärka digital kompetens. 

Stödet till deltagarna är fortsatt generellt jämnt fördelat mellan olika grupper av 

deltagare. Detta ligger i linje med vad som framkom i delrapporten. Det framkommer 

exempelvis inga nämnvärda skillnader mellan stödet för deltagare inom de olika 

nivåerna eller mellan kvinnor och män. Några skillnader finns dock även om de inte 

är särskilt stora; antalet stödtimmar i genomsnitt är fortsatt lägre för personer med 

funktionsnedsättning än personer utan funktionsnedsättning, deltagare med kortare 

utbildningsbakgrund tar del av mer stöd än deltagare med minst gymnasial 

utbildning samt utrikes födda får mer stöd än inrikes födda. En del i dessa skillnader 

beror på att utrikes födda tar del av mer språkstärkande aktiviteter. Avseende 

personer med funktionsnedsättning behöver Arbetsförmedlingen framöver 

undersöka varför de ges mindre stöd. Troligtvis beror vissa av skillnaderna på att 

statistiken har brister i tillförlitlighet. I den analysrapport som Arbetsförmedlingen 

kommer publicera under senhösten 2022 kommer denna fråga belysas ytterligare.  

I en jämförelse mellan nivåerna i tjänsten (deltagarna delas in i nivå A, B och C, där A 

bedöms stå närmast och C längst ifrån arbetsmarknaden) förekommer inte heller vid 

denna uppföljning några väsentliga skillnader i stödets omfattning. Även om det 

finns vissa osäkerheter i hur leverantörerna rapporterar aktiviteterna, så indikerar 

detta ändå att individer ges samma stöd oavsett deras position på arbetsmarknaden.  

 
2 Arbetsförmedlingen. Återrapport Utvecklade matchningstjänster. Den 13 april 2022. Dnr Af-2022/0029 
0760.  
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Utifrån den sammantagna bilden över hur stödet är fördelat, så kan det inte uteslutas 

att deltagare som befinner sig längre ifrån arbetsmarknaden inte får det stöd som de 

har behov av. Detta är en central fråga för Arbetsförmedlingen att hantera inom 

ramen för vidareutvecklingen av matchningstjänsten, bland genom att se över 

ersättningsmodell och att differentiera i kraven på aktivitet mellan nivåerna.   

1.2 Resultat 

Resultatet av tjänsten är i stort samstämmiga med de som redovisades i delrapporten 

den 13 i april 2022. Baserat på arbetssökande som startat tjänsten under 2020 och 

första halvan av 2021 bedöms resultatet av tjänsten rusta och matcha, det vill säga 

andelen som haft arbete eller utbildning i minst fyra månader, ligga på mellan 32–43 

procent jämfört med 30–34 procent vid föregående rapporteringstillfälle.3 En av 

förklaringarna till de ökade resultaten är att det för flera deltagare gått mer tid och de 

därför getts större möjlighet att nå resultat. Andra förklaringar är att 

Arbetsförmedlingen under första halvåret 2021 vidgat tjänsten att omfatta fler 

deltagare som står närmare arbetsmarknaden samt att läget på arbetsmarknaden har 

varit bättre under 2021 än under 2020.  

Liksom vid föregående rapporteringstillfälle är andelen som påbörjar arbete eller 

utbildning är generellt högst i nivå A och lägst i nivå C. Samma gäller för andelen som 

haft arbete eller utbildning i minst fyra månader. Deltagarna går genomgående ut i 

arbete och studier i förhållande till vilken nivå de befinner sig i, oberoende av 

fönster4. Till exempel går deltagare i nivå A ut i arbete och studier i högre grad än de i 

nivå B, samt de i nivå B går ut i arbete i högre grad än de i nivå C. Detsamma gäller 

inom de olika deltagargrupperna.  

Kvinnor och män når positiva utfall i ungefär samma grad. Däremot är det tydligt att 

män i högre grad går till arbete medan kvinnor i högre grad går till utbildning. Det är 

en väldigt liten andel arbetssökande över 55 år som går till utbildning. Andelen 

arbetssökande som går till subventionerade anställningar är högre för män jämfört 

med kvinnor och högre för utrikesfödda jämfört med inrikes födda. I den sistnämnda 

jämförelsen är det höga andelar för utrikesfödda män som driver skillnaden.  

De redovisade resultaten visar stora skillnader mellan olika grupper av arbetssökande 

i hur stor andel som går till arbete och utbildning. Detta trots att jämförelser görs för 

arbetssökande som bedömts ha liknande jobbchanser och därmed placerats i samma 

nivå i tjänsten. Exempelvis är resultaten lägre för äldre jämfört med yngre, för 

utrikesfödda kvinnor jämfört med utrikesfödda män och för de som saknar 

gymnasieutbildning jämfört med de som har.  

De olika utflödena mellan grupper av arbetssökande som tillhör samma nivå måste 

tolkas med viss försiktighet då spåren är breda och innehåller arbetssökande med 

 
3 Dessa resultat är betydligt lägre jämfört med det resultatmått som utgår från vilken status som deltagare har 
90 dagar efter tjänsten avslutats. Som anges i inledningen till avsnitt 4.2 är orsaken till detta att det så kallade 
”status 90”-måttet räknar med deltagare som avslutat tjänsten till arbete eller utbildning, men bortser från 
deltagare som fortfarande kvarstår i tjänsten och som kanske inte kommer nå ett positivt resultat. De resultat 
som redovisas i denna rapport speglar således bättre det verkliga utfallet av tjänsten.  
4 Med ”fönster” avses perioder med olika gränsvärden för vilka arbetssökande som får ta del av tjänsten.  
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både högre och lägre bedömda jobbchanser. Den regressionsanalys som genomförs 

visar dock på statistiskt säkerställda skillnader mellan de grupper av arbetssökande 

som nämns ovan, trots att Arbetsförmedlingen där jämför individer som påbörjat 

tjänsten under samma fönster, som bedömts ha likvärdiga jobbchanser och därmed 

placerats i samma spår, som har liknande utbildning, ålder med mera. En jämförelse 

mellan olika nivåer i tjänsten visar också på liknande resultat, till exempel att andelen 

arbetssökande över 55 år som går ut i arbete eller utbildning i nivå A inte är högre än 

motsvarande andel för arbetssökande i yngre åldersgrupper som deltar i nivå B och C.  

Deltagare som bedömts ha liknande förutsättningar når således inte samma resultat 

av tjänsten. En förklaring kan vara att det statistiska bedömningsstödet missbedömer 

jobbchansen för olika grupper vilket gör att de placeras i fel nivå. En annan tänkbar 

förklaring är att de fristående aktörerna är bättre på att jobba med vissa grupper av 

arbetssökande, men sämre på att hjälpa andra.  

Det är därför av stor vikt att myndigheten fortsätter följa skillnader i resultat i 

tjänsten samt analysera orsaken till dessa. Det pågår ett arbete med att öka 

träffsäkerheten och kvaliteten i det statistiska bedömningsstödet. I samband med 

införandet av den vidareutvecklade matchningstjänsten i februari 2023 planerar 

Arbetsförmedlingen att driftsätta dels ett utvecklat statistiskt bedömningsstöd, dels 

en modell för uppföljning av det nya bedömningsstödet. Parallellt med detta pågår 

även förändringsarbete för att öka stödet till deltagare med låga jobbchanser, 

exempelvis genom förändringar i kravställningen i tjänsten. 5   

1.3 Val och byte av leverantör 

Under perioden oktober 2020 - juni 2022 gjorde totalt 80 procent av deltagarna i 

tjänsten rusta och matcha ett aktivt val av leverantör, en procent mer än vid tidigare 

rapporteringstillfälle. Resultatet är i princip jämnt fördelad mellan deltagare i de 

olika nivåerna i tjänsten: 80, 81 respektive 80 procent.  

Kvinnor gör fortfarande aktivt val i något högre grad än män, 82 respektive 79 

procent, medan inrikes födda i större utsträckning utnyttjar möjligheten att göra 

aktivt val jämfört med utrikes födda, 84 respektive 77 procent.  

Jämfört mellan olika leveransområden går det att observera väsentliga skillnader i 

fördelningen av aktiva val. Lidköping är fortfarande det område med högst andel 

aktiva val (90 procent, ner 2 procentenheter sedan förra rapporten) och medan 

Hagfors fortfarande har lägst andel aktiva val (54 procent, upp en procentenhet). 

Men med undantag för dessa extremvärden ligger andelen aktiva val på mellan 64 

och 90 procent. Inga särskilda mönster framträder avseende skillnader mellan de 

olika nivåerna.   

Andelen leverantörsbyten har gått ner från åtta till sju procent. Kvinnor och män 

ligger på samma andel leverantörsbyten, medan utrikes födda fortfarande gör 

 
5 Arbetsförmedlingen. Återrapport Uppdrag till Arbetsförmedlingen med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet - Lägesbeskrivning 3 oktober 2022. Dnr Af-2022/0052 9355. 
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leverantörsbyten betydligt oftare jämfört med inrikes födda, nio procent respektive 

fem procent.  

1.4 Utbudet av leverantörer 

Uppföljningen av utbudet av leverantörer sträcker sig från införandet av tjänsten stöd 

och matchning under 2014 och till nu, men fokus i denna rapport ligger på en 

jämförelse vid situationen vid förra rapporteringstillfället.   

Antalet leverantörer har ökat, från 121 till 157 leverantörer vid februari respektive juli, 

en ökning på 30 procent. Antalet avtal (en leverantör har ett avtal per 

leveransområde) inom tjänsten rusta och matcha har fortsatt att öka, från 963 avtal i 

februari till 1 015 avtal i juli 2022, en ökning som motsvarar 5 procent. Det 

genomsnittliga antalet avtal per leverantör har sjunkit, från 8 till 6,5.  

Antalet leveransområden som har minst en leverantör med avtal är oförändrat i juli 

jämfört med februari 2022, men sju av 72 leveransområden saknar fortfarande 

leverantör. Det genomsnittliga antalet leverantörer per leveransområde är numera 

14, jämför med tidigare 13. Antalet arbetssökande som berörs av att inte ha en 

leverantör för matchningstjänst inom det egna leveransområdet kan uppskattas till 

cirka 100. 

Den vanligaste bolagsformen för leverantörer är aktiebolag. Enskilda firmor, 

ekonomiska föreningar samt handels- och kommanditbolag har förekommer endast i 

enstaka fall.  
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2 Inledning 

2.1 Kort om rapportens innehåll 

Arbetsförmedlingen lämnade den 13 april 2022 en delrapport i detta uppdrag. Denna 

rapport utgör slutredovisning av uppdraget.  

Med ”utvecklade matchningstjänster” avses i denna rapport tjänsten rusta och 

matcha, ibland kallad KROM. De siffror som redovisas avser denna 

matchningstjänst, med undantag för avsnitt 6 Marknadsutbud, där det även 

förekommer uppgifter om leverantörer i den tidigare matchningstjänsten stöd och 

matchning, STOM.  

Liksom i delrapporten redovisar och beskriver Arbetsförmedlingen utvecklingen av 

de utvecklade matchningstjänster genom att redovisa statistik på de i uppdraget fyra 

efterfrågade områdena:  

• stödet till deltagarna (avsnitt 3), 

• resultat av tjänsten (avsnitt 4), 

• aktiva val och byte av leverantör (avsnitt 5), samt  

• marknadsutbud (avsnitt 6).  

Jämfört med delrapporten så bygger redovisningen på en längre tidsperiod. Avseende 

resultat av tjänsten detaljeras redovisningen ytterligare jämfört med tidigare rapport, 

bland annat en uppdelning av resultat av tjänsten på arbete och utbildning. 

Utöver statistik innehåller rapporten vissa beskrivningar av det övergripande 

mönster som kan identifieras och möjliga förklaringar till de observationer som görs. 

Dessa observationer utgör grund för Arbetsförmedlingens närmare arbete med 

uppföljning, utvärdering och utveckling av matchningstjänster. Fördjupade analyser 

av tjänsten kommer att göras i den effektutvärdering som görs gemensamt av IFAU 

och Arbetsförmedlingen.  

2.2 Tillförlitlighet i uppgifterna 

Samtlig statistik som presenteras i denna rapport bör tolkas med viss försiktighet då 

det finns vissa brister i data för tjänsten rusta och matcha. Detta gäller framför allt 

för de periodiska rapporter där leverantörerna redovisar genomförda aktiviteter, men 

också till viss del för övergångar till arbete och utbildning.  

Det kommer i någon utsträckning alltid vara svårt att fullt ut säkra tillförlitligheten i 

ett system med leverantörer där Arbetsförmedlingen inte kan ha full kontroll över 

data från leverantörerna. En risk är exempelvis att leverantörer, för att undvika 

sanktioner, inte redovisar korrekt information om stödet till deltagaren om de inte 

nått upp till avtalade krav. Vidare är det en risk att leverantörerna har lägre 

incitament att lämna korrekt data rörande information som inte har tydligt beskrivna 

sanktioner vid utebliven eller bristfällig redovisning, exempelvis har leverantörerna 
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svagare incitament att redovisa de aktiviteter som är valfria jämfört med de som är 

obligatoriska.  

Något som försvårar analysen av uppgifterna om stödet (avsnitt 3) är att den minsta 

tidsenheten för redovisning i nuvarande rapporteringssystem är en timme, vilket 

innebär att längre mer kvalitativa möten i data inte går att särskilja från kortare 

telefonkontakter. Arbetsförmedlingens önskemål om tillförlitlig, strukturerad och 

heltäckande information hamnar ibland också i konflikt med att leverantörerna ska 

ha möjlighet att utforma stödet i tjänsterna samt behovet av att inte ålägga dem en 

alltför omfattande redovisningsskyldighet.  

Arbete pågår på Arbetsförmedlingen med att öka kvaliteten och tillförlitligheten i 

uppgifterna från leverantören. Genom att öka tydlighet i redovisningskrav, utveckla 

av verktygen för redovisning samt förbättra kontroller och granskning av 

leverantörernas verksamhet och redovisningar, arbetar Arbetsförmedlingen för att 

höja tillförligheten i data. Inom ramen för vidareutvecklingen av matchningstjänsten 

pågår bland annat ett arbete med att utvärdera vilken information som är mest 

ändamålsenligt att begära in från leverantörerna och hur detta bäst görs.  
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3 Stödet till deltagarna 

3.1 Inledning 

I detta avsnitt redovisas vilket slags stöd som deltagare får del av inom tjänsterna, 

stödets omfattning i tid samt hur detta stöd varierar mellan olika grupper av 

deltagare, mellan olika nivåer i tjänsten och beroende på deltagarnas bedömda 

jobbchanser inom respektive nivå. 

3.1.1 Sammanfattning av tidigare rapport 

I rapporten den 13 april fann Arbetsförmedlingen att det genomsnittliga stödet till 

deltagarna i tjänsten rusta och matcha uppgick till drygt åtta timmar i månaden. De 

vanligast förekommande typen av stöd var individuellt möte, kontakter med 

arbetsgivare eller andra relevanta aktörer samt praktiskt stöd (som till exempel 

inkluderar stöd i att hitta och söka jobb och att utforma ansökningshandlingar).   

Skillnader i stöd mellan olika deltagargrupper var inte betydande, även om vissa 

skillnader kunder identifieras. Kvinnor och män fick generellt samma stöd, även om 

stödet till män inom kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer var 

marginellt högre. Utrikes födda män fick också något mer av aktiviteten kontakter 

med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer jämfört med utrikes födda kvinnor. 

Stödets omfattning är jämnt fördelat mellan de olika åldersgrupperna även om 

gruppen 25–55 år i viss grad ges mer stöd jämfört med övriga åldersgrupper. 

grupperna utrikes födda (där en stor del utgörs av utomeuropeiskt födda) och 

individer med ej fullföljd gymnasieutbildning ges generellt mer stöd. Samtidigt visade 

siffrorna att individer med funktionsnedsättning gavs mindre stöd jämfört med 

individer utan funktionsnedsättning.  

I en jämförelse mellan nivåerna i tjänsten (deltagarna delas in i nivå A, B och C, där A 

bedömds stå närmast och C längst ifrån arbetsmarknaden) förekom inga väsentliga 

skillnader i stödets omfattning, vilket Arbetsförmedlingen ansåg tyder på att 

individer ges samma stöd oavsett deras position på arbetsmarknaden.  

3.1.2 Metod och urval 

Redovisningen av stödet till deltagaren bygger på statistik från den periodiska 

rapport av genomförda aktiviteter som leverantören är ålagd att lämna månadsvis 

under hela tjänstens gång. Rapporten innehåller information om art och omfattning 

av aktiviteterna under föregående deltagarmånad. Statistiken från de olika 

inrapporterade aktiviteterna presenteras i genomsnittstid (timmar) per månad.  

I slutet av september 2021 gick samtliga områden förutom de 36 kommuner6 som 

omfattades av i ESF-projektet Kundval Rusta och matcha över till periodisk 

 
6 De ursprungliga kommunerna var Umeå (Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors, Vännäs och Umeå), 
Västerås (Surahammar, Hallstahammar, Västerås, Sala, Kungsör, Köping och Arboga), Lidköping (Vara, Götene 
och Lidköping), Oskarshamn (Högsby, Mönsterås och Oskarshamn), Trollhättan (Grästorp, Mellerud, 
Vänersborg, Trollhättan, Sotenäs, Munkedal, Färgelanda, Lysekil och Uddevalla), samt Blekinge (Karlskrona, 
Ronneby, Olofström och Karlshamn). I samband med att tjänsten infördes i hela landet så utvidgades projektet 
att omfatta Fagersta (Skinnskatteberg, Norberg och Fagersta) och Gotland (Gotland). 
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rapportering i besluts- och ärendehanteringssystemet BÄR. Eftersom data för 

leverantörernas tidredovisning från BÄR fortfarande inte kommit in i 

Arbetsförmedlingens datalager kan den inte användas i denna uppföljning. De 

resultat som presenteras i denna rapport baseras därför huvudsakligen på data från 

ESF-områdena som följts från det att tjänsten startade till juli 2022. Det ska noteras 

att dessa områden utgör en allt mindre andel av det totala antalet deltagare i tjänsten 

och inte heller kan ses som representativa för hela landet. För att säkerställa 

tillförlitligheten i de resultat som presenteras bör en mer omfattande analys göras så 

fort data för redovisade timmar för samtliga deltagare i tjänsten blir tillgängliga.      

Urvalet har också avgränsats med utgångspunkten att de deltagare och månader som 

studeras med hög sannolikhet är månader där deltagare kan förväntas ta del av 

aktiviteter i full omfattning. Exempelvis undersöks bara månader då ingen 

avvikelserapport finns rapporterad och som inte är första eller sista månaden i 

tjänsten. Varje individ kan förekomma flera gånger i urvalet. Detta för att hindra att 

månader med aktiviteter som inte avser hela månaden felaktigt kan dra ner 

genomsnittet per månad.  

I tabellerna kan det förekomma att genomsnittstider för specifika aktiviteter inte 

stämmer med totalsumman. Detta beror på att samtliga siffror i tabellen, även 

totalsumman, avrundas innan de förs in i tabellen. För att minska avvikelser till följd 

av avrundningen korrigeras inte totalsumman, utan den ursprungliga siffran står 

kvar i sin avrundade form. Först redovisas jämförelser mellan olika deltagargrupper 

avseende omfattning och typ av stöd. Därefter analyseras skillnader mellan olika 

nivåer och avslutningsvis presenteras jämförelser inom olika nivåer baserat på 

inskrivningstid.  

3.1.3 Regleringen av aktiviteter i tjänsten rusta och matcha 

Enligt förfrågningsunderlaget för tjänsten rusta och matcha7 ska leverantören 

planera och, inom de ramar som ges av Arbetsförmedlingen, tillhandahålla det stöd 

och de aktiviteter som sökande behöver för att nå målet med tjänsten. För varje 

deltagare ska leverantören upprätta en individuell utvecklingsplan som visar vilka 

aktiviteter deltagaren ska utföra eller medverka i för att nå målet i tjänsten. 

Aktiviteter kan genomföras både enskilt och i grupp. Aktiviteterna kan 

tillhandahållas på distans om det är fördelaktigt och sker i överenskommelse med 

varje enskild deltagare. 

Det är obligatorisk för leverantören att genomföra ett enskilt, individuellt 

utvecklingsmöte om minst 30 minuter med varje deltagare minst en gång per 14 

kalenderdagar. Leverantören ska även varje vecka för varje deltagare planera och 

tillhandahålla minst en aktivitet som genomförs vid ett fysiskt möte, utöver det 

individuella utvecklingsmötet. Undantag från detta gäller om deltagaren under sin tid 

i tjänsten deltar i en annan arbetsmarknadspolitisk insats, till exempel praktik eller 

validering, som motsvarar hela dennes arbetsutbud.  

 
7 Arbetsförmedlingen. Inbjudan Kundval Rusta och matcha. Publicerad den 14 oktober 2021. Dnr Af-
2021/00760 034.  
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Som stöd för leverantören har Arbetsförmedlingen i förfrågningsunderlaget tagit 

fram en förteckning över valbara aktiviteter. Dessa redovisas, tillsammans med den 

obligatoriska aktiviteten individuellt utvecklingsmöte och de 

arbetsmarknadspolitiska insatserna som kan användas parallellt under tjänsten rusta 

och matcha och redovisas under aktiviteten insats hos annan aktör, i tabell 3.1. Det är 

dessa aktiviteter som ligger till grund för redovisningen i denna rapport. 

3.2 Det sammanlagda stödet jämfört med föregående rapport 

Deltagare i tjänsten rusta och matcha tar i genomsnitt del av stöd som uppgår till 

knappt 12 timmar i månaden. Detta är drygt 3 timmar mer stöd i månanden jämfört 

med den föregående återrapporten, där genomsnittet uppgick till drygt 8 timmar.  

Skillnaden beror helt och hållet på att Arbetsförmedlingen korrigerat för 

extremvärden på ett annat sätt i denna rapport jämfört med den föregående. 

Rapporteringen i de periodiska rapporterna innehåller värden som är felregistrerade, 

till exempel har en leverantör rapporterat att en deltagare fått 22 000 timmar 

individuella möten under en månad. I de resultat som redovisades i den förra 

rapporten togs en procent av de högsta värdena bort. I denna rapport har de 0,1 

procent högsta värdena tagits bort, vilket gör att de genomsnittliga värdena för stödet 

i tjänsten blir högre. Om Arbetsförmedlingen skulle använda samma korrigering som 

i förra rapporten och ta bort en procent av de högsta värdena i underlaget för denna 

rapport, skulle den genomsnittliga stödnivån på 11,8 timmar sjunka till 8,1 timmar, 

vilket är lägre än de 8,4 timmar som rapporterades i den förra rapporten. Det finns 

inga färdiga svar på hur stor andel av data som ska tas bort för att undvika att 

felaktiga rapporteringar kommer med är. I den analysrapport som 

Arbetsförmedlingen planerar att publicera under senhösten 2022 kommer denna 

fråga belysas mer i detalj. 

Den fortsatt jämna fördelningen av stödet för deltagarna är ett av skälen till att 

Arbetsförmedlingen i arbetet med den vidare matchningstjänsten kommer att 

differentiera kraven på aktiviteter utifrån vilken nivå den arbetssökande befinner sig i 

och hur länge den arbetssökande befunnit sig i tjänsten. En sådan ökning av kraven 

måste, så som det framgår i rapporten Vissa förutsättningar för matchningstjänster, 

utgöras av relevanta krav som kan antas bidra till att arbetssökande i högre 

utsträckning går till arbete eller utbildning.8  

Den mest förekommande aktiviteten är fortfarande individuellt möte, vilket sannolikt 

kan förklaras av att det är en obligatorisk aktivitet i tjänsten. Den näst vanligaste 

aktiviteten är praktiskt stöd följt av kontakter med arbetsgivare eller andra 

relevanta aktörer. Till skillnad mot föregående rapport är dock praktiskt stöd något 

vanligare än kontakter med arbetsgivare och andra relevanta aktörer. De tre 

aktiviteterna som använts minst är hälsofrämjande aktiviteter, kortare utbildning 

samt stärka digital kompetens.  

 
8 Arbetsförmedlingen. Återrapport Vissa förutsättningar för matchningstjänster. Dnr Af-2021/0081 0047.  
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I den föregående rapporten tillhörde aktiviteten insats hos annan aktör en av de 

minst använda, men har nu ökat i viss grad. Arbetsförmedlingen kan inte ge en 

heltäckande förklaring vad den låga användningen av bland annat kortare utbildning 

och insats hos annan aktör beror på. Det finns dock indikationer på att insats hos 

annan aktör upplevs som administrativt krångligt, bland annat på grund av långa 

ledtider på Arbetsförmedlingen och att det ofta tar ytterligare tid i anspråk att 

redovisa denna aktivitet korrekt. Kortare utbildning för deltagarna uppfattas av 

leverantörerna ha ett oklart värde. Leverantörerna föredrar därför snabbare och 

säkrare metoder för att försöka nå resultat.  

Användningen av insatser hos annan aktör bedöms kunna öka. Arbetsförmedlingen 

bedriver ett centralt utvecklingsarbete med att utveckla samverkan, både strategiskt 

och operativt. I detta led behandlas även relationerna till leverantörer och andra 

parter. Bedömningen är att användningen av insatser hos annan aktör borde kunna 

öka när mer systematiska processer för samverkan som involverar leverantören är på 

plats. Myndigheten ser även över hur handläggningen av dessa insatser kan 

effektiviseras.  

Tabell 3.1 Genomsnittliga aktiviteter timmar per månad, jämfört med 
rapporteringen i april 2022 

 
Sammanlagt 
stöd 2022–10 

Sammanlagt 
stöd 2022–04 

Hälsofrämjande 
aktiviteter 

0,1 0,0 

Individuellt möte 2,6 2,4 

Information 0,9 0,7 

Insats hos annan 
aktör 

0,6 0,0 

Kartläggning 0,5 0,5 

Kontakter med 
arbetsgivare eller 
andra relevanta 
aktörer 

2,4 1,2 

Kortare utbildning 0,0 0,0 

Motiverande samtal 0,3 0,3 

Praktiskt stöd 2,7 2,3 

Studie- och 
yrkesvägledning 

1,1 0,9 

Stärka digital 
kompetens 

0,2 0,1 

Stärka 
språkkunskaper 

0,4 0,2 

Totalsumma 11,8 8,4 

Antalet unika 
deltagare i urvalet 

21 993 17 477 
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3.2.1 Kvinnor och män 

Kvinnor och män får generellt samma stöd inom tjänsten rusta och matcha. Inom 

aktiviteterna stärka språkkunskaper och insats hos annan aktör finns indikationer 

på att kvinnor får del av mer stöd än män medan det motsatta förhållandet råder i 

aktiviteten kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer där män får 

marginellt mer stöd jämfört med kvinnor. Dessa skillnader i stöd är något större 

jämfört med föregående återrapport.  

Tabell 3.2 Genomsnittliga aktiviteter timmar per månad, uppdelat på kön 
 

Kvinnor Män 

Hälsofrämjande aktiviteter 0,1 0,1 

Individuellt möte 2,6 2,5 

Information 0,9 0,9 

Insats hos annan aktör 0,7 0,5 

Kartläggning 0,4 0,5 

Kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer 2,1 2,7 

Kortare utbildning 0,0 0,0 

Motiverande samtal 0,4 0,3 

Praktiskt stöd 2,6 2,8 

Studie- och yrkesvägledning 1,1 1,2 

Stärka digital kompetens 0,2 0,1 

Stärka språkkunskaper 0,5 0,3 

Totalsumma 11,7 11,9 

Antalet unika deltagare i urvalet 9582 12411 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

3.2.2 Utbildningsbakgrund 

Det föreligger vissa skillnader i stödets omfattning beroende på om en individ har en 

gymnasieutbildning eller inte. Individer utan fullföljd gymnasieutbildning får stöd i 

något större utsträckning. Detta beror främst på att de ges lite mer stöd inom bland 

annat aktiviteterna insats hos annan aktör och stärka språkkunskaper. Generellt går 

dessa resultat i linje med föregående rapport.  

Tabell 3.3 Genomsnittliga aktiviteter timmar per månad, utbildningsbakgrund 
 

Ej gymnasial 
utbildning 

Gymnasial utbildning eller 
högre 

Hälsofrämjande aktiviteter 0,1 0,1 

Individuellt möte 2,7 2,5 

Information 1,0 0,9 

Insats hos annan aktör 0,9 0,4 

Kartläggning 0,5 0,5 

Kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta 
aktörer 

2,6 2,3 
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Kortare utbildning 0,0 0,0 

Motiverande samtal 0,4 0,3 

Praktiskt stöd 2,9 2,6 

Studie- och yrkesvägledning 1,0 1,2 

Stärka digital kompetens 0,2 0,1 

Stärka språkkunskaper 0,6 0,2 

Totalsumma 12,8 11,2 

Antalet unika deltagare i urvalet 8223 13798 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

3.2.3 Åldersgrupper 

Stödets omfattning är jämnt fördelat mellan de olika åldersgrupperna även om 

gruppen 25–55 år i viss grad ges mer stöd jämfört med övriga åldersgrupper. Utöver 

insats hos annan aktör och kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer 

som ges i marginellt högre grad till de mellan 25–55 år så är det ingen särskild 

aktivitet som skiljer ut sig i någon större i omfattning mellan grupperna. Resultatet 

ser i stort ut på samma sätt som vid föregående återrapport.  

Tabell 3.4 Genomsnittliga aktiviteter timmar per månad, åldersgrupper 
 

16–24 år 25–55 år 56–65 år 

Hälsofrämjande aktiviteter 0,1 0,1 0,1 

Individuellt möte 2,5 2,6 2,5 

Information 0,9 0,9 0,8 

Insats hos annan aktör 0,5 0,7 0,3 

Kartläggning 0,6 0,5 0,5 

Kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer 1,9 2,6 2,3 

Kortare utbildning 0,0 0,0 0,0 

Motiverande samtal 0,3 0,3 0,3 

Praktiskt stöd 2,5 2,8 2,6 

Studie- och yrkesvägledning 1,2 1,1 1,0 

Stärka digital kompetens 0,0 0,2 0,3 

Stärka språkkunskaper 0,2 0,4 0,3 

Totalsumma 10,6 12,3 11,1 

Antalet unika deltagare i urvalet 3687 14973 3779 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

3.2.4 Utrikes/inrikes födda 

Liksom vid föregående rapporteringstillfälle tar utrikes födda del av mer stöd per 

månad jämfört med inrikes födda. Detta gäller särskilt inom praktiskt stöd, 

kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer samt stärka 

språkkunskaper. Samtidigt tar inrikes födda i större utsträckning del av studie- och 
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yrkesvägledning. Utrikes födda kvinnor får marginellt mindre stöd än utrikes födda 

män. 

Tabell 3.5 Genomsnittliga aktiviteter timmar per månad, födelseland 
 

Inrikes 
född 

Utrikes 
född 

Utrikes födda 
kvinnor 

Utrikes födda 
män 

Hälsofrämjande aktiviteter 0,1 0,1 0,1 0,1 

Individuellt möte 2,3 2,7 2,8 2,7 

Information 0,9 0,9 0,9 0,9 

Insats hos annan aktör 0,3 0,8 0,9 0,7 

Kartläggning 0,5 0,5 0,4 0,5 

Kontakter med arbetsgivare 
eller andra relevanta aktörer 

1,9 2,7 2,3 3,1 

Kortare utbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Motiverande samtal 0,2 0,4 0,4 0,3 

Praktiskt stöd 2,2 3,1 2,9 3,2 

Studie- och yrkesvägledning 1,3 1,0 1,0 1,1 

Stärka digital kompetens 0,1 0,2 0,2 0,2 

Stärka språkkunskaper 0,0 0,6 0,8 0,5 

Totalsumma 9,9 13,0 12,7 13,1 

Antalet unika deltagare i 
urvalet 

8486 13510 6070 7440 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

3.2.5 Funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan  

Deltagare med någon form av funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan får 

totalt sett mindre omfattande stöd jämfört med de som inte har en 

funktionsnedsättning, en trend som överensstämmer med föregående rapport. Det 

största skillnaderna finns inom aktiviteterna individuellt möte, praktiskt stöd och 

kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer. Det kan finnas många 

förklaringar till att personer med funktionsnedsättning ges mindre stöd. Resultaten 

måste tolkas med stor försiktighet, men kan vara en indikation på att individer med 

funktionsnedsättning riskerar att parkeras i tjänsten. Att just aktiviteten kontakt med 

arbetsgivare eller andra relevanta aktörer är mindre för denna grupp kan också 

indikera att leverantörerna behöver bättre information och kunskap om de 

anställningsmöjligheter med stöd som kan vara möjliga för dessa arbetssökande. Det 

är samtidigt viktigt att understryka att det inom gruppen återfinns individer som 

befinner sig olika långt ifrån arbetsmarknaden och därmed har olika behov av stöd. 

Skillnaderna i stöd kvarstår inom de olika nivåerna för individer med 

funktionsnedsättning jämfört med individer utan funktionsnedsättning, se vidare i 

bilaga 8.1.1. Skillnaderna i stöd verkar dock inte påverka resultaten i nämnvärd 

omfattning, individer med funktionsnedsättning uppnår resultat som inte utmärker 

sig negativt jämfört med andra grupper av deltagare i tjänsten, se avsnitt 4, tabell 4.8. 

Arbetsförmedlingen kommer oavsett bevaka denna fråga framöver. 
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Tabell 3.6 Genomsnittliga aktiviteter timmar per månad, funktionsnedsättning 
 

Ej 
funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning 

Hälsofrämjande aktiviteter 0,1 0,2 

Individuellt möte 2,6 2,3 

Information 0,9 0,9 

Insats hos annan aktör 0,6 0,7 

Kartläggning 0,5 0,4 

Kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta 
aktörer 

2,5 1,8 

Kortare utbildning 0,0 0,0 

Motiverande samtal 0,3 0,2 

Praktiskt stöd 2,8 2,0 

Studie- och yrkesvägledning 1,1 1,1 

Stärka digital kompetens 0,2 0,1 

Stärka språkkunskaper 0,4 0,1 

Totalsumma 12,0 
 

10,8 

Antalet unika deltagare i urvalet 20517 1623 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

3.3 Stödet mellan olika nivåer, deltagargrupper och 
inskrivningstid 

3.3.1 Stödet jämfört mellan olika nivåer 

Även inom de olika nivåerna i tjänsten är stödet, liksom vid föregående rapport, 

jämnt fördelat. Deltagare inom nivå C ges marginellt mer stöd, följt av nivå B. Att 

individer med mindre stödbehov får stöd i samma omfattning som individer som står 

längre ifrån arbetsmarknaden skulle kunna vara en indikation på att arbetssökande 

längre från arbetsmarknaden inte får tillräckligt med stöd och således löper viss risk 

att parkeras i tjänsten. Som en del i att motverka denna risk pågår arbete att se över 

både ersättningsmodell och att differentiera i kraven på aktivitet mellan nivåerna 

inom ramen för vidareutvecklingen av matchningstjänsten.  

Tabell 3.7 Genomsnittliga aktiviteter timmar per månad, uppdelat per nivå 
 

Nivå A Nivå B Nivå C 

Hälsofrämjande aktiviteter 0,1 0,1 0,1 

Individuellt möte 2,7 2,6 2,4 

Information 1,0 0,9 0,9 

Insats hos annan aktör 0,3 0,5 0,9 

Kartläggning 0,5 0,5 0,5 
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Kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer 2,3 2,4 2,5 

Kortare utbildning 0,0 0,0 0,0 

Motiverande samtal 0,3 0,3 0,3 

Praktiskt stöd 2,7 2,7 2,8 

Studie- och yrkesvägledning 1,2 1,2 1,0 

Stärka digital kompetens 0,1 0,1 0,2 

Stärka språkkunskaper 0,3 0,4 0,4 

Totalsumma 11,5 
 

11,8 
 

12,0 
 

Antalet unika deltagare i urvalet 6250 7543 9962 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

3.3.2 Stödet jämfört mellan olika nivåer och inskrivningstider 

Kompletteras statistiken med inskrivningstid inom respektive nivå uppkommer ett 

mönster där det inte finns några betydande skillnader. Deltagare får generellt samma 

stöd i nivå A, B eller C oavsett om de varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i högst ett 

år, mellan ett och två år eller minst två år. Ett undantag är att deltagare med minst 

två års inskrivningstid inom nivå A verkar ges mer stöd jämfört med deltagare med 

högst ett års inskrivningstid. Inom nivå B finns samma förhållande mellan deltagare 

med längst och kortast inskrivningstid, men här är skillnaderna marginella. 

Samtidigt ges deltagare med inskrivningstid mellan ett och två år minst stöd inom 

alla tre nivåer.        

Tabell 3.8 Genomsnittliga aktiviteter timmar per månad, utifrån inskrivningstid och 
nivå 

 Nivå A Nivå B Nivå C 

 Max 
1 år 

1–2 
år 

Minst 
2 år 

Max 
1 år 

1–2 
år 

Minst 
2 år 

Max 
1 år 

1–2 
år 

Minst 
2 år 

Hälsofrämjande 
aktiviteter 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Individuellt möte 2,5 2,5 3,2 2,4 2,6 2,7 2,6 2,4 2,4 

Information 1,0 0,9 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 0,9 

Insats hos annan 
aktör 

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

Kartläggning 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 

Kontakter med 
arbetsgivare eller 
andra relevanta 
aktörer 

2,3 1,4 2,9 2,4 2,0 2,6 2,4 1,9 2,8 

Kortare utbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Motiverande 
samtal 

0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

Praktiskt stöd 2,5 2,3 3,1 2,6 2,3 3,0 3,0 2,6 2,8 
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Studie- och 
yrkesvägledning 

1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0 

Stärka digital 
kompetens 

0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 

Stärka 
språkkunskaper 

0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4 

Totalsumma 11,1 9,6 13,3 11,7 10,9 12,4 12,3 11,1 12,3 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

3.3.3 Andelen som har deltagit i minst en timme av respektive aktivitet 

Nedanstående tabell illustrerar fördelningen av vilket stöd som flest deltagare har 

tagit del av, vilket kan komplettera ovanstående tabeller över omfattningen av stödet. 

Det är tydligt att nästintill alla deltagare får del av individuellt möte, vilket är 

förväntat givet att det är ett skall-krav i förfrågandeunderlaget. Drygt hälften får del 

av praktiskt stöd, följt av studie- och yrkesvägledning på 29 procent. Kortare 

utbildning och insats hos annan aktör är de aktiviteter som lägst antal deltagare får 

del av, se resonemang om detta i avsnitt 3.2.  

Tabell 3.8 : Andelen (procent) som har deltagit i minst en timme av respektive 
aktivitet 

 
Sammanlagt Kvinnor Män 

Hälsofrämjande aktiviteter 1 2 1 

Individuellt möte 98 98 98 

Information 18 19 18 

Insats hos annan aktör 1 1 1 

Kartläggning 23 22 24 

Kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer 26 23 28 

Kortare utbildning 0 0 0 

Motiverande samtal 13 14 12 

Praktiskt stöd 54 54 54 

Studie- och yrkesvägledning 29 29 29 

Stärka digital kompetens 4 5 4 

Stärka språkkunskaper 7 9 6 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

I bilaga 8.1.1 går det att ta del av tabeller över omfattning och typ stöd mellan olika 

deltagargrupper inom de olika nivåerna. Den generella bilden är att det inte 

förekommer några väsentliga skillnader rörande typ och omfattning av stöd inom de 

olika nivåerna för olika grupper av deltagare. Vissa undantag finns. Exempelvis tar 

deltagare inom åldersspannet 16–24 år del av mer kontakter med arbetsgivare eller 

andra relevanta aktörer inom nivå C jämfört med nivå A och B. 
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3.4 En sammanfattande bild av stödet i tjänsten rusta och 
matcha 

Möjligheterna till att dra lärdomar över hur stödet är fördelat har dock vissa 

begränsningar. En stor del i detta handlar om osäkerheter i tillförlitligheten rörande 

data som beskrivits ovan i avsnitt 2.2. Att komma till rätta med detta har vissa 

utmaningar och är till viss del inte möjligt. I ett system med leverantörer kommer det 

alltid finnas en viss osäkerhet rörande tillförlitligheten i den data som redovisas av 

leverantörerna.  

Utifrån det stöd som leverantörerna redovisat att de tillhandahåller till deltagarna i 

tjänsten rusta och matcha framkommer en bild att stödet, med vissa undantag, är 

jämnt fördelat. Mellan vissa grupper skiljer sig stödet i viss omfattning; utrikes födda 

ges mer stöd än inrikes födda, personer med kort utbildningsbakgrund får mer stöd 

än personer med minst gymnasial utbildning samt personer med 

funktionsnedsättning får del av mindre stöd jämfört med personer utan 

funktionsnedsättning.  

I en jämförelse mellan nivåerna i tjänsten (deltagarna delas in i nivå A, B och C, där A 

bedöms stå närmast och C längst ifrån arbetsmarknaden) förekommer inte heller vid 

denna uppföljning några väsentliga skillnader i stödets omfattning. Även om det 

finns vissa osäkerheter i hur leverantörerna rapporterar aktiviteterna, så indikerar 

detta ändå att individer ges samma stöd oavsett deras position på arbetsmarknaden.  

Utifrån den sammantagna bilden över hur stödet är fördelat, så kan det inte uteslutas 

att deltagare som befinner sig längre ifrån arbetsmarknaden inte får det stöd som de 

har behov av. Detta är en central fråga för Arbetsförmedlingen att hantera inom 

ramen för vidareutvecklingen av matchningstjänsten, bland genom att se över 

ersättningsmodell och att differentiera i kraven på aktivitet mellan nivåerna.9   

  

 
9 Se mer om detta i Arbetsförmedlingen. Återrapport Uppdrag till Arbetsförmedlingen med anledning av en 
reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet - Lägesbeskrivning 3 oktober 2022. Dnr Af-2022/0052 9355.  
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4 Resultat för deltagare i tjänsten rusta och 

matcha  

4.1 Inledning 

I detta avsnitt redovisas hur resultaten i form av övergångar till arbete och reguljär 

utbildning varierar mellan olika grupper av deltagare, mellan olika nivåer och inom 

respektive nivå.  

4.1.1 Sammanfattning av tidigare rapport 

I återrapporten den 13 april 2022 redovisades statistik för övergångar till arbete och 

utbildning för två tidsperioder: mars 2020 till november 2020 (fönster 1) samt 

december 2020 till juli 2021 (fönster 2). Detta eftersom det vid dessa tidpunkter skett 

större justeringar i de nivågränser som avgör vilka arbetssökande som får ta del av 

tjänsten. Den sista tidsperioden, efter augusti 2021, omfattades inte av rapporten då 

den låg så pass nära i tid att det vid rapporteringstillfället var svårt att säga något om 

resultatet för den gruppen.  

Arbetssökande som påbörjat tjänsten under 2020 hade alla haft möjlighet att delta 

tolv månader i tjänsten. Av den gruppen var det mellan 30–34 procent som gått till 

arbete eller studier med varaktighet på fyra månader. Den högre andelen resultat 

avsåg i nivå A medan nivå B och C låg på 30 procent. Andelen som nått varaktiga 

resultat var lägre för de arbetssökande som påbörjat tjänsten under fönster 2, men 

det var förväntat då det har funnits kortare tid för dessa att hinna få ett varaktigt 

arbete.  

I fönster 1 fanns de deltagare som har haft störst möjlighet att gå vidare till arbete och 

studier då de startade tjänsten först i tid. Fönster 2 hade dock större utflöde till 

arbete och studier. Detta bedömdes som naturligt då arbetsmarknadsläget 

förbättrades betydligt under 2021 jämfört med 2020 och att fönster 2 var öppet för 

en större målgrupp än fönster 1 med fler deltagare med större jobbchanser.  

Vid uppföljning av resultaten i nivåer i tjänsten så gick deltagarna genomgående ut i 

arbete och studier i förhållande till vilken nivå de befann sig i, oberoende av fönster. 

Till exempel gick deltagare i nivå A ut i arbete och studier i högre grad än de i nivå B, 

samt de i nivå B gick ut i arbete i högre grad än de i nivå C. Detsamma kunde ses 

inom de olika deltagargrupperna. Till exempel i gick kvinnor i nivå A ut i arbete och 

studier i högre grad än de i nivå B, samt de i nivå B går i arbete i högre grad än de i 

nivå C. Motsvarande resultat som för nivåer fanns för inskrivningstid inom respektive 

nivå. Samtidigt såg Arbetsförmedlingen indikationer på att inskrivningstid möjligen 

inte beaktas fullt ut i nivåindelningen. Exempelvis var resultatet för arbetssökande 

med lång inskrivningstid som bedömts ha litet stödbehov (nivå A) inte högre än 

motsvarande för arbetssökande med kort inskrivningstid som bedömts ha stort 

stödbehov (nivå C). 

Desto längre arbetslöshetstid en deltagare som befann sig inom respektive nivå hade, 

ju lägre var sannolikheten för övergång till arbete eller studier. Undantaget var i 
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fönster 1 är för de 55 år och äldre, där utflödet till arbete och studier var nästan lika 

litet i nivå C som i nivå A. Andelen i arbete eller utbildning var också betydligt lägre 

för arbetssökande äldre än 55 år som deltagit i nivå A jämfört med yngre 

arbetssökande som deltagit i nivå B och C. 

4.1.2 Definitioner och avgränsningar 

I detta kapitel undersöks de rapporterade resultaten från tjänsten rusta och matcha 

med fokus på om och hur de skiljer sig mellan olika grupper av arbetssökande. I 

analysen undersöks hur övergångar till arbete och utbildning skiljer sig åt mellan 

följande grupper av arbetssökande:  

• Man/kvinna 

• Inrikesfödd/utrikesfödd  

• Utrikesfödd kvinna/man 

• Med funktionshinderkod eller inte  

• Ålder: under 25 år/25–55 år/över 55 år 

• Utbildningsnivå: högst förgymnasial/minst gymnasial 

• Inskrivningstid: mindre än ett år, mellan ett och två år, längre än två år.  

Uppföljningen av övergångar till arbete och utbildning görs inom respektive nivå i 

tjänsten. På så vis jämförs män och kvinnor som bedömts vara i behov av likvärdigt 

stöd, det vill säga som bedömts ha liknande jobbchanser.  

Att jämföra arbetssökande som deltagit i samma nivå är ingen garanti för att det sker 

en jämförelse mellan arbetssökande som bedömts ha samma jobbchanser. Nivåerna 

är breda och det är möjligt att till exempel männen i nivå A i genomsnitt haft högre 

jobbchanser än kvinnorna i nivå A, vilket skulle göra det naturligt att se ett högre 

utflöde för män jämfört med kvinnor. På så vis hade det varit bra att göra en mer fin 

uppdelning utifrån bedömd jobbchans, att till exempel jämföra resultat för män och 

kvinnor som tillhör de med högst jobbchans inom nivå A. Möjligheten att ta fram 

resultat uppdelat på jobbchans inom respektive nivå kompliceras av att på att det 

statistiska bedömningsstödet som används för att bedöma jobbachans inte inkluderar 

inskrivningstid som förklarande variabel. Detta är i stället något som justeras för i 

efterhand i de nivågränser som gäller för deltagande i tjänstens tre olika nivåer. 

Utveckling pågår för att inkludera även inskrivningstid i det statistiska 

bedömningsstödet, se mer om detta i återrapporten Uppdrag till Arbetsförmedlingen 

med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet - 

Lägesbeskrivning 3 oktober 2022.10.   

Däremot har Arbetsförmedlingen möjlighet att använda det starka samband som 

finns mellan inskrivningstid och jobbchans för att på ett approximativt sätt gruppera 

arbetssökande som tillhör samma nivå efter jobbchans. Uppdelningen som görs inom 

respektive nivå är om den deltagande personen har varit arbetslös mindre än 1 år, 

mellan 1–2 år och mer än 2 år. Myndigheten vet att jobbchansen inte är högre för alla 

arbetssökande med mindre än ett års inskrivningstid jämfört med arbetssökande 

 
10 Arbetsförmedlingen. Återrapport Uppdrag till Arbetsförmedlingen med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet - Lägesbeskrivning 3 oktober 2022. Dnr Af-2022/0052 9355. Avsnitt 2.  
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med längre inskrivningstid, men i genomsnitt kommer jobbchansen att skilja sig 

mellan grupperna. På så vis kan utfallet studeras för arbetssökande som deltagit i 

samma nivå men som kan antas ha olika stor jobbchans. Arbetsförmedlingen 

använder sig också av regressionsanalys för att jämföra utfallet för olika grupper av 

arbetssökande givet att de har liknande förutsättningar utifrån ett antal 

bakgrundsfaktorer, till exempel går det jämföra utfallet för män och kvinnor som alla 

deltagit i nivå A och som alla haft mindre än ett års inskrivningstid, och så vidare.  

I detta avsnitt redovisas två resultatmått som utgår från de resultatrapporter som 

leverantörerna skickar in. Det första kommer från resultatrapport 1 (R1) och innebär 

att den arbetssökande påbörjat arbete eller studier. Det andra måttet kommer från 

resultatrapport 2 (R2) och innebär att den arbetssökande varit i arbete eller studier i 

minst fyra månader. Det är först i och med att resultatrapport 2 skickas in som 

ersättning betalas ut till leverantörerna. Med andra ord finns tre grupper av deltagare 

i analysen: (1) de som haft arbete eller utbildning i minst fyra månader och därmed 

har både R1 och R2, (2) de som har påbörjat arbete eller utbildning som avbrutits 

eller inte hunnit pågå i fyra månader och bara har R1 samt (3) de som inte har 

påbörjat arbete eller utbildning och därmed varken har R1 eller R2. Med arbete avses 

både arbete med och utan stöd. Studier kan både innebära att den sökande skriver ut 

sig från Arbetsförmedlingen, men också att den arbetssökande studerar med 

aktivitetsstöd. Framför allt redovisas uppgifter avseendesamtliga positiva utfall 

(arbete och studier), men i vissa delar redovisas resultat separat för arbete och 

utbildning.   

I analysen kommer används olika tidsperioder beroende på vilket resultatmått som 

studeras. Tjänsten rusta och matcha kan pågå i upp till tolv månader och 

leverantören kan skicka in en resultatrapport för anställningar och utbildningar som 

påbörjats upp till två månader efter att deltagaren avslutade tjänsten. Den första 

resultatredovisningen kan därmed skickas in upp till 14 månader efter att deltagaren 

påbörjat tjänsten. Eftersom den andra resultatredovisningen, som krävs för att 

leverantören ska få resultatersättning, först kan lämnas in efter att anställningen eller 

utbildningen pågått i minst fyra månader, behöves 18 månaders uppföljningstid för 

att säkerställa att alla resultatredovisningar för deltagarna hunnit komma in. På så 

vis kan det bli missvisande att ta med deltagare som inte hunnit delta i tjänsten så 

lång tid, till exempel kan detta underskatta resultaten och snedvrida jämförelser 

mellan grupper som i genomsnitt behöver delta olika länge i tjänsten för att nå 

resultat.  

Den period som används för att fånga in resultat sträcker sig fram till och med juni-

juli 2022. Under tjänstens gång har det genomförts fyra större justeringar av 

nivågränserna som avgör vilka personer som kan delta i tjänsten och inom vilket 

spår. Dessa tidsperioder definieras här som fönster 1, fönster 2, fönster 3 och fönster 

4. 

• Mars 2020 till november 2020 (fönster 1) 

• December 2020 till juli 2021 (fönster 2) 

• Augusti 2021 till november 2021 (fönster 3) 
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• November 2021 till nu (fönster 4)11 

När Arbetsförmedlingen tittar på om anställning eller utbildning påbörjats (R1) 

kommer myndigheten använda sig av fönster 1–3. Fönster 4 tas inte med i analysen 

då dessa deltagare varit alltför kort tid i tjänsten. Resultaten för fönster 3 måste också 

tolkas med försiktighet då ingen av dessa deltagare hunnit delta tolv månader i 

tjänsten. De som påbörjade tjänsten i slutet av fönster 3 har bara hunnit delta i drygt 

sex månader. När anställningar och utbildningar som både påbörjats och dessutom 

varat i minst fyra månader (R2) studeras används det första och andra fönstret. Detta 

då dessa deltagare har en relativt lång uppföljningsperiod (mellan 12–27 månader).  

Resultaten som presenteras i avsnitt 4.2 baseras på summan av alla övergångar till 

arbete och utbildning. I avsnitt 4.3 studeras resultaten uppdelat på arbete och 

utbildning, samt även till viss del uppdelat på arbete med och utan stöd och 

utbildning där den arbetssökande skrivits ut från Arbetsförmedlingen och utbildning 

där den arbetssökande har aktivitetsstöd.    

4.2 Rapporterade resultat för arbetssökande som tagit del av 
tjänsten rusta och matcha 

Nedan redovisas andelen arbetssökande som gått till arbete eller utbildning inom 

ramen för tjänsten rusta och matcha. I första avsnittet redovisas resultat för tjänstens 

tre olika nivåer (A, B och C) samt hur dessa skiljer sig för olika tidsperioder; det vill 

säga för de olika fönster som använts under den tid tjänsten varit igång och som 

redogjordes för ovan. I andra avsnittet undersökes i vilken utsträckning resultaten 

skiljer sig åt mellan arbetssökande som deltagit i samma nivå men som har olika lång 

inskrivningstid på Arbetsförmedlingen. I tredje avsnittet fortsätter analysen inom 

samma nivå, men studerar skillnader mellan olika grupper av arbetssökande, till 

exempel de som har och inte har gymnasieutbildning. I det fjärde och sista avsnittet 

undersökes samma skillnader med hjälp av regressionsanalys vilket låter oss studera 

skillnader mellan två grupper av arbetssökande givet att andra viktiga faktorer som 

kan påverka utfallet konstanthålla.      

I samband med delrapporten i april fick Arbetsförmedlingen frågor kring varför de i 

rapporten redovisade resultaten skilde sig från resultatmåttet som publiceras bland 

annat i årsredovisningen och som utgår från vilken status som deltagare har 90 dagar 

efter tjänsten avslutats. Resultaten som redovisas i denna och delrapporten är 

betydligt lägre än det så kallade ”status 90”. betydligt lägre jämfört med det 

resultatmått Orsaken till det är att status 90 räknar med deltagare som avslutat 

tjänsten till arbete eller utbildning, men bortser från deltagare som fortfarande 

kvarstår i tjänsten och som kanske inte kommer nå ett positivt resultat. De resultat 

som redovisas i denna rapport speglar således bättre det verkliga utfallet av tjänsten.  

Eftersom ett resultat i tjänsten enligt förfrågningsunderlaget för tjänsten rusta och 

matcha definieras som att den arbetssökande ska vara i arbete eller utbildning efter 

120 dagar (fyra månader) inom ett sexmånadersintervall efter avslut, motsvarar inte 

 
11 Ytterligare en fönsterjustering skedde den 8 september 2022 (Dnr Af-2o21/0037 4739 ) men den förändringen 
ligger utanför den tidsperiod som följs i denna rapport.  
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heller den arbetssökandes status efter 90 dagar det avtalsrättsliga resultatet av 

tjänsten. 

4.2.1 Rapporterade resultat skiljer sig åt mellan de tre nivåerna i tjänsten 

Tabell 4.1 rapporterar andelen arbetssökande som påbörjat arbete eller utbildning 

(R1) i samband med att de deltagit i tjänsten. Generellt för alla tre fönster är att 

andelen arbetssökande som nått ett positivt resultat är högst i nivå A och lägst i nivå 

C. Skillnaderna mellan Nivå B och C i fönster 1 är dock inte statistiskt säkerställda.  

Resultaten som rapporteras i kolumnen ”Fönster 1” är för de arbetssökande som 

påbörjade tjänsten under 2020 (mars-november 2020). Den långa uppföljningstiden 

gör att Arbetsförmedlingen kan följa alla i denna grupp i minst 18 månader. De 

rapporterade resultaten är 49 procent för deltagare i nivå A, 44 procent i nivå B och 

43 procent i nivå C. För fönster 1 var uppföljningsperioden lång även vid det 

föregående rapporteringstillfället och de redovisade resultaten var lika stora.   

De resultat som rapporteras i kolumnen ”Fönster 2” är för deltagare som påbörjade 

tjänsten mellan 8 december 2020 och 1 augusti 2021. Under denna tid vidgades 

fönstret in i tjänsten vilket innebar att fler arbetssökande med relativt sett höga 

jobbchanser kom med. Detta är också en av förklaringarna till att resultaten i fönster 

2 är högre än i fönster 1 trots man inte kan följa deltagarna i fönster 2 lika länge som 

deltagarna i fönster 1. En annan förklaring kan vara att efterfrågeläget på 

arbetsmarknaden var bättre under 2021 än under 2020.  

Mönstret i fönster 1 - att resultaten är högst för nivå A - stämmer även i fönster 2. 

Andelen deltagare som påbörjat arbete eller utbildning är 59, 54 och 47 procent i nivå 

A, B och C (vid förra rapporteringstillfället 55,48 och 41). För deltagare i Fönster 3, 

det vill säga de som påbörjat tjänsten under perioden 2 augusti till 15 november 2021, 

ses samma tendens. Andelarna är lägre vilket är förväntat då uppföljningstiden är 

kortare.  

Resultat för de som påbörjat tjänsten efter 15 november 2021 visas inte då 

uppföljningstiden blir alltför kort, men även för denna tidsperiod är resultaten högst i 

nivå A och lägst i nivå C.  
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Tabell 4.1: Rapporterat utflöde till arbete och studier i procent (R1) 

    Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 

Jämförelse nivå A och B Nivå A 49 59 38 

Nivå B  44 54 34 

Jämförelse nivå A och C Nivå A 49 59 38 

Nivå C 43 47 30 

Jämförelse nivå B och C Nivå B  44 54 34 

Nivå C 43 47 30 

Not: Alla jämförelser som redovisas i tabellen är signifikanta på 95 procents nivå förutom 

skillnaden mellan Nivå B och C i Fönster 1.  

I Tabell 4.2 redovisas andelen deltagare i tjänsten som både påbörjat och dessutom 

varit i arbete eller utbildning i minst fyra månader (R2). För arbetssökande som 

påbörjat tjänsten under mars till november 2020 (fönster 1) är andelen 36 procent i 

nivå A och 32 procent i nivå B och C. Motsvarande andelar för de som påbörjade 

tjänsten mellan den 8 december 2020 och 1 augusti 2021 (fönster 2) är 40, 34 och 28 

procent. Eftersom det inte går att följa alla deltagare i fönster 2 i 18 månader så 

kommer dessa andelar troligtvis att bli högre. 

För deltagare som påbörjat tjänsten rusta och matcha under fönster 3, det vill säga 

under perioden 2 augusti till 15 november 2021, är uppföljningsperioden ännu 

kortare och resultaten visas därför inte. Dessa resultat visar dock samma tendens 

med högre andel R2 för nivå A jämfört med nivå C.    

Både vad gäller att ha påbörjat och haft arbete eller utbildning i fyra månader är 

resultatet högst i nivå A och lägst i nivå C. På ett sätt är detta förväntat då deltagarna i 

nivå A har bedömts stå närmast jobb och de i nivå C längst ifrån. Samtidigt är 

ersättningssystemet upplagt så att leverantören får högst betalning för deltagare i 

nivå C, vilket ger leverantörerna incitament att ge ökat stöd till denna grupp. I 

nuläget går det inte säga vilka resultatnivåer dessa grupper skulle haft utan 

deltagande i tjänsten rusta och matcha, varför det inte går att säga om det 

differentierade ersättningssystemet minskar skillnaderna i utfall mellan grupperna. 

Detta är frågor som bör kunna besvaras i den effektutvärdering som görs gemensamt 

av IFAU och Arbetsförmedlingen.  

Tabell 4.2: Rapporterat utflöde till arbete och studier i procent som varat i minst 
fyra månader (R2) 

    Fönster 1 Fönster 2 

Jämförelse nivå A och B Nivå A 36 40 

Nivå B  32 34 

Jämförelse nivå A och C Nivå A 36 40 

Nivå C 32 28 

Jämförelse nivå B och C Nivå B  32 34 

Nivå C 32 28 
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Not: Skillnaderna mellan nivåerna i fönster 1 är inte statistiskt säkerställda. Alla skillnader som 

redovisas mellan nivåerna i fönster 2 är signifikanta på 95 procents nivå.  

Det som kan konstateras är att det behövs en uppföljningsperiod på minst 18 

månader för att på ett rättvist sätt fånga upp alla resultat. På så vis hinner deltagaren 

vara i tjänsten i 12 månader med chans för leverantören att anmäla resultat under 

ytterligare två månader efter tjänstens slut samt fyra månader till för att alla 

påbörjade arbeten och utbildningar ska ha chans att bli varaktiga. I nuläget uppfylls 

en sådan uppföljningsperiod endast för arbetssökande som påbörjade tjänsten under 

fönster 1, det vill säga under tjänstens första år 2020. För denna grupp är det mellan 

32–36 procent av deltagarna i tjänsten som påbörjat arbete eller utbildning och 

fortsatt med detta i minst fyra månader.  

Samtidigt är resultaten för fönster 2 redan nu är högre än för fönster 1. Detta är 

förväntat då tjänsten under denna period öppnades upp för arbetssökande med högre 

bedömda jobbchanser samt att efterfrågeläget på arbetsmarknaden förbättrades 

under 2021 jämfört med under 2020. För arbetssökande som påbörjade tjänsten 

under fönster 2 är det mellan 28–40 procent som i skrivande stund nått varaktiga 

resultat. Troligtvis kommer dessa resultat bli högre när det går att följa hela denna 

grupp i 18 månader. Eftersom det går att kan följa de flesta deltagarna i fönster 2 i 

tolv månader så kommer andelen som påbörjar arbete eller utbildning troligen inte 

ändras så mycket, utan snarare är det andelen med varaktiga utfall som kommer öka. 

Om man antar samma relation mellan R1 och R2 som i fönster 1, det vill säga att 

mellan 72–74 procent av de som påbörjat arbete eller utbildning (R1) sedan också 

rapporterades som varaktiga i minst fyra månader (R2), så indikerar det 

resultatnivåer för fönster 2 på mellan 34–43 procent.  

Den bästa uppskattningen av resultatet av tjänsten rusta och matcha hittills är därför 

att mellan 32–43 procent av deltagarna når arbete eller utbildning som varar i minst 

fyra månader. Detta resultat är betydligt lägre jämfört med det resultatmått som 

utgår från vilken status som deltagare har 90 dagar efter tjänsten avslutats. Som 

anges i anledningen till avsnitt 4.2 är orsaken till detta att det så kallade ”status 90”-

måttet räknar med deltagare som avslutat tjänsten till arbete eller utbildning, men 

bortser från deltagare som fortfarande kvarstår i tjänsten och som kanske inte 

kommer nå ett positivt resultat. De resultat som redovisas i denna rapport speglar 

således bättre det verkliga utfallet av tjänsten.   

4.2.2 Rapporterade resultat för arbetssökande som deltar i samma nivå 

men som har olika lång inskrivningstid 

Arbetssökande som deltar i samma nivå har alla bedömts ha ungefär likvärdiga 

jobbchanser. Samtidigt så är nivåerna breda och inom samma nivå finns 

arbetssökande som bedömts ha relativt bättre jobbchanser och arbetssökande som 

bedömts ha relativt sämre jobbchanser. I detta avsnitt undersökes om resultaten 

skiljer sig för dessa grupper av arbetssökande?  

Som redogjordes för ovan går det inte att använda bedömd jobbchans för detta. I 

stället utnyttjas i denna rapport, liksom i den förra, det starka sambandet mellan 
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inskrivningstid och jobbchans för att på ett approximativt sätt gruppera 

arbetssökande som tillhör samma nivå efter jobbchans. I denna rapport, liksom i den 

förra, jämförs därför resultat för arbetssökande inom samma nivå men som varit 

arbetslösa i mindre än ett år, mellan ett och två år respektive mer än två år. 

Arbetsförmedlingen vet att jobbchansen inte är högre för alla arbetssökande med 

mindre än ett års inskrivningstid jämfört med arbetssökande med längre 

inskrivningstid, men i genomsnitt vet myndigheten att jobbchansen kommer skilja 

sig mellan grupperna.  

Tabell 4.3 redovisar andelen som påbörjat arbete eller utbildning. Vid jämförelsen av 

arbetssökande som deltagit i samma nivå, framkommer ett tydligt mönster där 

andelen som nått positivt utfall generellt är högst för de arbetssökande som varit 

inskrivna i mindre än ett år och lägst för de arbetssökande som varit inskrivna i mer 

än två år. Tabell 4.4 redovisar ett liknande mönster vad gäller arbete och utbildning 

som varat i minst fyra månader.  

Jämförelsen visar också att arbetssökande som varit arbetslösa i mindre än ett år och 

deltagit i nivå C generellt har bättre resultat än arbetssökande som varit arbetslösa i 

mer än två år och deltagit i nivå A. Detta trots att den förstnämnda gruppen som 

placerats i nivå C bedömts ha sämre jobbchanser än den sistnämnda som placerats i 

nivå A.  

Sammanfattningsvis framträder ett mönster där utfallet skiljer sig mellan 

arbetssökande som bedömts ha liknande jobbchanser och därmed placerats i samma 

nivå, men som har varit arbetslösa olika länge.  Arbetssökande med längre 

inskrivningstid uppnår också sämre resultat jämfört med arbetssökande med kortare 

inskrivningstid, trots att de av bedömningsstödet bedömts ha bättre jobbchanser.  

Tabell 4.3: Rapporterat utflöde till arbete och studier i procent (R1) uppdelat på 
inskrivningstid 
 

Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 

Jämförelse Nivå 
A 

Nivå 
B 

Nivå 
C 

Nivå 
A 

Nivå 
B 

Nivå 
C 

Nivå 
A 

Nivå 
B 

Nivå 
C 

Arbetslös upp 
till 1 år 

53 50 46 60 56 51 48 43 37 

Arbetslös 1–2 
år 

48 44 40 61 56 52 41 37 36 

Arbetslös över 
2år 

46 41 41 50 47 41 31 30 27 
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Tabell 4.4: Rapporterat utflöde till arbete och studier i procent som varat i minst 
fyra månader (R2) uppdelat på inskrivningstid 

  Fönster 1 Fönster 2 

Jämförelse Nivå A Nivå B Nivå C Nivå A Nivå B Nivå C 

Arbetslös upp till 1 år 38 35 35 40 36 31 

Arbetslös 1–2 år 34 32 32 44 36 31 

Arbetslös över 2 år 34 30 30 34 28 23 

 

4.2.3 Rapporterade resultat för olika grupper av arbetssökande 

I detta avsnitt jämförs hur det går för olika grupper av arbetssökande som deltar i 

tjänsten rusta och matcha. I analysen jämförs arbetssökande som deltagit i samma 

nivå. På så vis kan utfall för arbetssökande som inledningsvis bedömdes ha likvärdiga 

jobbchanser jämföras. Om tjänsten ger ett likvärdigt stöd till alla deltagare som 

tillhört samma nivå förväntas nå resultat i ungefär samma utsträckning.   

I tabellerna som presenteras nedan är vissa skillnader i resultat signifikanta och 

andra är det inte. I denna rapport görs ingen fördjupning i signifikansnivån för olika 

jämförelser utan inriktar oss på att beskriva övergripande mönster. Vilka 

gruppskillnader som är signifikanta, det vill säga statistiskt säkerställda, kommer i 

stället visas i den regressionsanalys som genomförs i nästa avsnitt.  

Sammanfattningsvis kan ses att resultatet av att delta i tjänsten rusta och matcha 

varierar mellan olika grupper av arbetssökande. Liksom vid förra 

rapporteringstillfället framkommer den största variationen vid en jämförelse mellan 

arbetssökande i olika åldersgrupper, där gruppen arbetssökande över 55 år är de som 

i lägst grad påbörjar arbete eller utbildning. I Tabell 4.5 nedan visas andelen 

deltagare som påbörjat ett arbete eller utbildning uppdelat på om den arbetssökande 

är under 25 år, mellan 25–55 år och över 55 år. För de arbetssökande som bedömdes 

ha störst jobbchans och därmed deltog i nivå A, framkommer stora skillnader mellan 

åldersgrupperna. Medan 59 procent av deltagarna under 25 år har nått ett positivt 

resultat är motsvarande siffra för deltagare över 55 år endast 29 procent. För 

deltagare i åldrarna 25–55 år är andelen 50 procent. Liknande mönster visas i nivå B 

och C samt för de andra tidsperioderna (fönster 2 och 3).      

Tabell 4.5: Utflöde till arbete och studier i procent (R1) uppdelat på deltagarnas 
ålder 

 Fönster 1 

Jämförelse Nivå A Nivå B Nivå C 

Under 25 59 54 52 

25–55 50 46 44 

Över 55 29 25 28 
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Tabell 4.6 visar att skillnader i utfall finns för fler olika grupper av arbetssökande, 

även om de inte är lika stora som mellan åldersgrupperna. Störst skillnader ses 

mellan utrikesfödda män och kvinnor, mellan de som har respektive inte har 

gymnasieutbildning samt mellan de som har kort och lång arbetslöshetstid.   

Skillnaderna i utflöde mellan grupper av arbetssökande som tillhör samma nivå 

måste tolkas med viss försiktighet då nivåerna är breda och innehåller arbetssökande 

med både högre och lägre bedömda jobbchanser. Däremot går det att säga med 

säkerhet att de arbetssökande som deltar i nivå A alla bedömts ha högre jobbchanser 

jämfört med de som deltar i nivå B, och att de som deltar i nivå B bedömts ha högre 

jobbchanser än de i nivå C. Detta avspeglas också i att resultat för deltagare i nivå A 

är högre än för deltagare i nivå C (se Tabell 4.1 och 4.2 ovan). Ett annat sätt att 

studera skillnader mellan grupper av arbetssökande är därför att jämföra deltagare 

mellan nivåerna. Till exempel blir det en stark varningssignal om andelen 

arbetssökande över 55 år som går ut i arbete eller utbildning i nivå A inte är högre än 

motsvarande andel för arbetssökande i yngre åldersgrupper som deltar i nivå B och C. 

Detta eftersom Arbetsförmedlingen här säkert vet att arbetssökande i nivå A har 

bedömts ha högre jobbchanser än arbetssökande i nivå B och C. Samma resonemang 

gäller också för andra grupper av arbetssökande.   

Detta mönster framträder för flera grupper, det vill säga att resultatet för en grupp 

arbetssökande i nivå A inte är högre än för arbetssökande i jämförelsegruppen som 

deltar i nivå C. Mest tydligt är detta vid en jämförelse mellan arbetssökande med 

olika ålder, där unga arbetssökande som placerats i nivå C påbörjar arbete eller 

utbildning i betydligt högre grad än äldre arbetssökande som placerats i nivå A. Detta 

trots att förväntat mönster är det motsatta t, eftersom de arbetssökande i gruppen 

äldre än 55 år som placerats i nivå A bedömts ha betydligt högre jobbchanser än de 

arbetssökande yngre än 55 år som placerats i nivå C.  

Liknande mönster syns vid jämförelse av grupper av arbetssökande med eller utan 

gymnasieutbildning och utrikesfödda män jämfört med utrikesfödda kvinnor. Till 

viss del ses också samma mönster i jämförelsen av arbetssökande med eller utan 

funktionshinderkod. Vid en undersökning av motsvarande skillnader för arbete och 

utbildning som varat i minst fyra månader så blir skillnaderna mindre, men 

fortfarande samma mönster (Tabell 4.7).  

I Tabell 4.6 nedan är ovan nämnda avvikelser markerade med mörkgrått. Som 

exempel är andelen arbetssökande utan gymnasieutbildning som går till arbete i 

fönster 1 nivå A är 43 procent. Det är ett lägre resultat än för arbetssökande med 

gymnasieutbildning som bedöms ha lägre jobbchans, det vill säga som befinner sig i 

nivå B och C (47 respektive 45 procent).  
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Tabell 4.6: Rapporterat utflöde till arbete och studier (R1) i procent uppdelat på 
olika grupper av arbetssökande 

 
Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 

Jämförelse Nivå A Nivå B Nivå C Nivå A Nivå B Nivå C Nivå A Nivå B Nivå C 

Kvinnor 46 41 39 60 54 45 37 33 29 

Män 51 46 46 59 53 48 39 34 31 

Utrikesfödd 47 45 43 55 54 47 36 33 30 

Inrikesfödd 52 43 44 62 53 47 40 35 31 

Utrikesfödd kv. 43 40 37 51 51 43 33 31 29 

Utrikesfödd man 51 49 47 57 56 50 37 34 32 

Funktionshinder 58 44 42 46 46 45 32 30 28 

Ej funktionshinder 49 44 43 59 54 47 38 34 31 

Gymn.utb. 53 47 45 63 56 48 38 34 31 

Ej gymn.utb. 44 40 41 47 47 44 37 33 29 

Under 25 59 54 52 66 62 54 48 48 43 

25–55 50 46 44 57 54 49 38 36 32 

Över 55 29 25 28 40 39 28 27 21 18 

 

Tabell 4.7: Rapporterat utflöde till arbete och studier i procent som varat i minst 
fyra månader (R2) uppdelat på olika grupper av arbetssökande 

 
Fönster 1 Fönster 2 

Jämförelse Nivå A Nivå B Nivå C Nivå A Nivå B Nivå C 

Kvinnor 34 31 29 38 34 26 

Män 37 33 34 41 34 29 

Utrikesfödd 36 33 32 34 34 28 

Inrikesfödd 36 31 32 43 33 26 

Utrikesfödd kv. 33 30 28 29 32 26 

Utrikesfödd man 38 34 35 37 36 30 

Funktionshinder 46 30 31 24 33 24 

Ej funktionshinder 36 32 32 40 34 28 

Gymn.utb. 38 34 35 44 36 29 

Ej gymn.utb. 31 29 29 28 28 26 

Under 25 42 39 39 45 40 32 

25–55 37 33 33 38 34 30 

Över 55 19 19 20 28 24 14 

 

De skillnader i resultat som redovisas i Tabell 4.6 och 4.7 understryker vikten av att 

vidare undersöka orsaken till att arbetssökande som bedöms ha en viss jobbchans 
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inte alls når samma utfall i tjänsten som andra arbetssökande som bedömts ha 

motsvarande eller till och med lägre jobbchans. En möjlig förklaring till det här är att 

det statistiska bedömningsstödet inte gör en korrekt bedömning av jobbchanser för 

alla arbetssökande, vilket i så fall leder till att vissa arbetssökande hamnar i fel nivå.12 

En annan förklaring är att de fristående aktörerna inte vet hur de ska arbeta med de 

här grupperna av arbetssökande på rätt sätt, eller väljer att arbeta med andra grupper 

som är lättare att arbeta med (så kallad parkeringseffekt).  

4.2.4 Skillnader i resultat mellan grupper av arbetssökande givet att för 

andra faktorer konstanthålls 

I detta avsnitt används en regressionsanalys för att studera skillnader mellan grupper 

av arbetssökande och samtidigt konstanthålla för andra faktorer som kan påverka 

chansen att nå resultat. Detta möjliggör att studera skillnader mellan utrikesfödda 

kvinnor och män givet att de har liknande utbildning, arbetslöshetstid, ålder, deltar i 

samma spår, skrevs in under samma tidsperiod och så vidare. Arbetsförmedlingen 

använder sig här av en linjär regressionsmodell där den beroende variabeln är en 

dummyvariabel som antar värdet 1 för arbetssökande som nått ett positivt utfall 

(arbete eller utbildning) och 0 för arbetssökande som inte nått ett positivt utfall. 

Separata analyser görs för de två utfallsmåtten, det vill säga att ha påbörjat arbete 

eller utbildning (R1) samt att ha påbörjat samt fortsatt arbete eller utbildning i minst 

fyra månader (R2). Som förklarande variabler användes kön, utbildning, ålder, 

födelseland, funktionshinderkod och inskrivningstid på Arbetsförmedlingen. I vilken 

nivå den arbetssökande deltog och i vilket fönster den arbetssökande påbörjade 

tjänsten kontrolleras också. Det ska påpekas att även om man kontrollerar för ett 

stort antal faktorer finns det många viktiga variabler som inte kan tas hänsyn till. 

Resultaten ska därför inte tolkas som orsakssamband utan mer som en beskrivning 

av hur situationen ser ut. 

Resultatet från regressionsmodellen presenteras i Tabell 4.8. I kolumn 1 undersöks 

sannolikheten att ha påbörjat arbete eller utbildning (R1) och i kolumn 2 

sannolikheten att ha varit i arbete eller utbildning i minst fyra månader (R2). I 

analysen av R1 används samtliga deltagare (alla fönster) medan analysen av R2 

endast görs för fönster 1 och 2.  

I tabellen jämförs sannolikheten för positiva utfall mellan olika grupper av 

arbetssökande. Ett positivt värde innebär en ökad sannolikhet för att nå ett positivt 

resultat, det omvända gäller för ett negativt värde. Värdet 0,03 för gruppen ”Avklarad 

gymnasieutbildning” i första kolumnen innebär att arbetssökande med 

gymnasieutbildning har tre procentenheter högre sannolikhet att påbörja arbete eller 

utbildning jämfört med arbetssökande som inte har avklarad gymnasieutbildning. 

Om värdet följs av * så betyder det att skillnaden mot referensgruppen är statistiskt 

säkerställd, ju fler stjärnor desto säkrare bedömning.  

 
12 För planerade åtgärder för att öka träffsäkerheten i bedömningsstödet se Arbetsförmedlingen. Återrapport 
Uppdrag till Arbetsförmedlingen med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet - 
Lägesbeskrivning 3 oktober 2022. Dnr Af-2022/0052 9355. Avsnitt 2.  
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I modellen har kön och födelseland integrerats. Detta innebär att män födda i Sverige 

är referensgrupp mot vilka inrikes födda kvinnor, utrikesfödda män och utrikesfödda 

kvinnor jämförs. Resultatet för att ha påbörjat arbete eller utbildning (kolumn 1) 

visar endast små estimat för kvinna och utrikesfödd. Det innebär att sannolikheten 

till ett positivt utfall inte skiljer sig mycket åt mellan män födda i Sverige, kvinnor 

födda i Sverige och män födda utanför Sverige. Däremot framkommer ett negativt 

och signifikant estimat för utrikesfödd kvinna som indikerar lägre sannolikhet att nå 

ett positivt utfall i tjänsten. Notera att sannolikheten för en utrikesfödd kvinna 

beräknas genom att addera ”kvinna”, ”utrikesfödd” och ”utrikesfödd kvinna”. Detta 

innebär att utrikesfödda kvinnor har tre procents mindre sannolikhet att ha haft 

arbete eller utbildning i minst fyra månader jämfört med referensgruppen inrikes 

födda män.   

Resultaten visar också att arbetssökande med gymnasieutbildning har högre 

sannolikhet att påbörja arbete eller utbildning jämfört med arbetssökande som inte 

har gymnasieutbildning. För ålder är gruppen arbetssökande yngre än 25 år 

referensgrupp. Jämfört med denna har gruppen arbetssökande mellan 25–55 år och 

över 55 år lägre sannolikhet att nå ett positivt utfall. Arbetssökande mellan 25–55 år 

uppskattas ha sex procentenheter lägre chans jämfört med arbetssökande yngre än 

25 år, medan arbetssökande över 55 år uppskattas ha hela 16 procentenheter lägre 

chans. Man ser också att arbetssökande med inskrivningstid på mer än två år har 

lägre sannolikhet att nå positivt utfall jämfört med gruppen som har mindre än ett 

års arbetslöshetstid.   

I kolumn 2 undersöks sannolikheten att ha varit i arbete eller utbildning i minst fyra 

månader. De gruppskillnader som hittades för R1 kvarstår också när man undersöker 

sannolikheten för R2.   

Tabell 4.8 Sannolikheten att påbörja arbete eller utbildning 

 
(1) 

Har R1 (samtliga fönster) 

(2) 

Har R2 (fönster 1 & 2) 

Kvinna 0.01* 0.03*** 

 (0.060) (0.005) 

Utrikesfödd -0.00 0.03*** 

 (0.646) (0.000) 

Utrikesfödd kvinna -0.06*** -0.09*** 

 (0.000) (0.000) 

Har funktionshinderkod 0.01 -0.02 

 (0.212) (0.191) 

Avklarad gymnasieutbildning 0.03*** 0.08*** 

 (0.000) (0.000) 

Ålder, 25–55 -0.06*** -0.04*** 
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 (0.000) (0.000) 

Ålder, 55+ -0.16*** -0.18*** 

 (0.000) (0.000) 

Arbetlös i 1–2 år 0.01 0.01 

 (0.114) (0.294) 

Arbetslös i 2+ år -0.04*** -0.04*** 

 (0.000) (0.000) 

Kontroll för nivå Ja Ja 

Kontroll för fönster Ja Ja 

Kontroll nivå*fönster Ja Ja 

Konstant 0.56*** 0.36*** 

 (0.000) (0.000) 

Antal observationer 124 838 19 853 

R-squared 0.07 0.03 

Adjusted R-squared 0.0730 0.0321 

Robusta p-värden i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

De resultat som presenteras här visar på statistiskt säkerställda skillnader mellan 

olika grupper av arbetssökande. Detta trots att man jämför individer som bedömts ha 

likvärdiga jobbchanser och därmed placerats i samma nivå, som har liknande 

utbildning, ålder med mera.  

4.3 Resultat uppdelat på arbete och utbildning  

I resultatredovisningen anger leverantören om deltagaren har arbete eller utbildning 

och i det första avsnittet nedan redovisas hur andelen i arbete respektive utbildning 

varierar mellan de tre nivåerna i tjänsten samt mellan olika grupper av 

arbetssökande.13  

I leverantörernas redovisning går det inte att särskilja arbete med stöd och arbete 

utan stöd. Det går inte heller att dela upp utbildning där den arbetssökande 

avaktualiseras från Arbetsförmedling och utbildning som den arbetssökande 

genomför med aktivitetsstöd. Detta kan till viss del göras om man använder data från 

Arbetsförmedlingens register. Fördelen med detta är att det kan göras en finare 

uppdelning av utfallen. Nackdelen är att registreringen i Arbetsförmedlingens egna 

system inte är fullständig, det vill säga att det går inte alltid hitta motsvarande 

registrering för de resultatrapporter som leverantörerna skickar in. De resultat som 

 
13 Det ska nämnas att analysen uppdelad på arbete och utbildning är gjord något senare än den analys som 
redovisats i avsnitt 2 ovan varför siffrorna kan vara något högre då ytterligare positiva utfall kan ha tillkommit. 
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presenteras från denna analys i det andra avsnittet nedan (4.3.2) ska därmed tolkas 

med försiktighet.     

Notera att många av de skillnader som redovisas nedan inte är statistiskt säkerställda 

utan fokus är på att kommentera de mönster som framkommer.   

4.3.1 Andel i arbete och utbildning utifrån resultatrapport R2 

Resultat som redovisas i Tabell 4.9 visar att arbete är vanligare som utfall än 

utbildning. Beroende på nivå och fönster så står arbete för mellan 72 och 82 procent 

av de totala utfallen. Det är inga stora skillnader mellan nivåerna vad gäller andelen 

som gått till utbildning. Detta gäller också för arbete i fönster 1 medan skillnaden är 

större i fönster 2 där andelen som går till arbete i nivå A är 45 procent högre än i nivå 

C.  

Tabell 4.9 Rapporterade resultat uppdelat på arbete och utbildning 

    Fönster 1 Fönster 2 

Arbete Nivå A 26 32 

  Nivå B  25 29 

  Nivå C 23 22 

Utbildning Nivå A 10 8 

  Nivå B  8 6 

  Nivå C 9 7 

 

I Tabell 4.10 och Tabell 4.11 redovisas andelar i arbete respektive utbildning uppdelat 

utifrån om den arbetssökande varit inskriven under ett år, mellan ett och två år eller 

över två år. Vad gäller andel i arbete syns inga stora skillnader mellan spåren, 

däremot är andelen som gått till utbildning betydligt högre i för arbetssökande som 

varit inskrivna mindre än ett år jämfört med arbetssökande som varit inskrivna mer 

än två år.  

Tabell 4.10 Andel i arbete uppdelat på inskrivningstid 

  Fönster 1 Fönster 2 

Jämförelse Nivå A Nivå B Nivå C Nivå A Nivå B Nivå C 

Arbetslös upp till 1 år 26 25 22 31 28 23 

Arbetslös 1–2 år 25 23 26 38 33 25 

Arbetslös över 2år 28 25 23 31 25 20 
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Tabell 4.11 Andel i utbildning uppdelat på inskrivningstid 

  Fönster 1 Fönster 2 

Jämförelse Nivå A Nivå B Nivå C Nivå A Nivå B Nivå C 

Arbetslös upp till 1 år 13 10 13 9 8 9 

Arbetslös 1–2 år 9 9 6 7 4 8 

Arbetslös över 2år 6 5 7 3 4 4 

 

I Tabell 4.12 och 4.13 görs motsvarande analys uppdelat på flera grupper av 

arbetssökande.  Det som direkt framträder är en tydlig könsskillnad där andelen som 

går till arbete är betydligt högre för män än för kvinnor samtidigt som det omvända 

gäller för utbildning. Andelen i arbete är högre för män än för kvinnor i samtliga 

nivåer och för både fönster 1 och 2. I fönster 1 har exempelvis 27 procent av männen i 

nivå C gått till arbete medan motsvarande för kvinnor i nivå A är 22 procent.  

Det finns inga tydliga skillnader mellan inrikes födda och utrikesfödda, däremot blir 

de könsmönster som beskrevs ovan ännu tydligare i jämförelsen mellan utrikesfödda 

kvinnor och män.  

Andelen som går till utbildning är mycket låg för arbetssökande över 55 år. Andelen 

för denna grupp ligger runt två procent, vilket kan jämföras med runt 11–14 procent 

för arbetssökande yngre än 25 år. Detta förklarar en del av skillnaden i positiva utfall 

mellan yngre och äldre arbetssökande. Men även med hänsyn tagit till detta kvarstår 

stora skillnader mellan åldersgrupperna i andelen som går till arbete, dock något 

mindre jämfört med analysen i avsnitt 4.2.   

Tabell 4.12 Andel i arbete uppdelat på olika grupper av arbetssökande 

  Fönster 1 Fönster 2 

Jämförelse Nivå A Nivå B Nivå C Nivå A Nivå B Nivå C 

Kvinnor 22 21 19 28 27 19 

Män 29 27 27 35 30 25 

Utrikesfödd 26 24 23 27 29 23 

Inrikesfödd 27 25 25 35 28 21 

Utrikesfödd kv. 20 18 17 20 24 18 

Utrikesfödd man 30 28 27 33 32 28 

Funktionshinder 38 26 21 24 23 20 

Ej funktionshinder 26 25 24 32 29 23 

Gymn.utb. 28 26 25 35 31 23 

Ej gymn.utb. 23 22 22 23 23 22 

Under 25 30 26 25 34 29 22 

25–55 27 26 24 32 30 24 

Över 55 17 18 17 26 23 14 
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Tabell 4.13 Andel i utbildning uppdelat på olika grupper av arbetssökande 

  Fönster 1 Fönster 2 

Jämförelse Nivå A Nivå B Nivå C Nivå A Nivå B Nivå C 

Kvinnor 12 10 10 11 8 9 

Män 8 6 7 7 5 5 

Utrikesfödd 9 8 9 7 7 7 

Inrikesfödd 10 5 7 9 6 7 

Utrikesfödd kv. 13 12 11 10 9 9 

Utrikesfödd man 7 6 8 5 5 4 

Funktionshinder 8 4 10 2 10 6 

Ej funktionshinder 10 8 9 8 6 7 

Gymn.utb. 10 8 10 9 7 7 

Ej gymn.utb. 8 7 8 6 6 5 

Under 25 13 13 14 11 12 11 

25–55 10 8 9 7 5 7 

Över 55 2 2 3 2 2 1 

 

4.3.2 Andel i arbete och utbildning utifrån Arbetsförmedlingens register 

För att kunna studera andelen deltagare som går till arbete med och utan stöd och 

även särskilja olika former av utbildning14 behöver Arbetsförmedlingen använda data 

från sina egna register.  

Den fristående aktören meddelar Arbetsförmedlingen att den arbetssökande påbörjat 

arbete eller utbildning via resultatrapport 1 (R1). Avsnittet utgår i från alla R1:or som 

senare blev R2:or. Analysen görs på så vis endast för de fall där arbetssökande 

påbörjat arbete eller utbildning som sedan också varat i minst fyra månader. 

Analysen omfattaralla registerförändringar som görs under 180 dagar efter att R1 

skickades in. 

Nackdelen med att använda denna data är att samtliga utfall som rapporteras in via 

leverantörernas resultatredovisning inte finns registrerade. Preliminära beräkningar 

visar på ett bortfall på cirka 20–30 procent. Detta gör att resultaten från denna 

analys behöver tolkas med försiktighet. Exempelvis verkar det troligt att 

registreringen i Arbetsförmedlingens register kan skilja sig mellan de olika utfallen. 

Till exempel kan antas att Arbetsförmedlingen är mer inblandad i utfall som arbete 

med stöd jämfört med arbete utan stöd, utifrån att anställningar med stöd förutsätter 

ett beslut från Arbetsförmedlingen. På så vis kan det vara vanskligt att jämföra 

andelar mellan de olika typerna av utfall. Däremot kan det vara intressant att jämföra 

 
14 Påbörjar den arbetssökande en reguljär utbildning som berättigar till studiemedel av aktualiseras hen från 
Arbetsförmedlingen. Den arbetssökande kan gå till vissa typer av utbildningar som ses som 
arbetsmarknadspolitiska insatser. Dessa förutsätter ett beslut om anvisning av Arbetsförmedlingen och 
berättigar den arbetssökande till aktivitetsstöd.  
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olika grupper av arbetssökande inom ett specifikt utfall, till exempel om män och 

kvinnor skiljer sig åt vad gäller arbete med stöd.  

Orsaken till bortfallet är ännu inte klarlagd och på grund av osäkerheten i data 

redovisas inte resultattabeller. Istället redogörs nedan översiktligt för de mönster 

som framträder.  

Vad gäller arbete med och utan stöd så går fler män än kvinnor går ut i arbete med 

stöd. Andelen är ungefär dubbelt så hög för männen som för kvinnorna. Inrikes födda 

går i högre grad ut i arbete utan stöd jämfört med utrikesfödda, medan det motsatta 

gäller för arbete med stöd. Dock är det stora skillnader inom gruppen utrikesfödda 

arbetssökande, där män i mycket högre grad går ut i arbete med stöd jämfört med 

kvinnor. Andelen i arbete är högre för utrikesfödda män jämfört med utrikesfödda 

kvinnor både vad gäller arbete utan och med stöd. Resultaten visar inga tecken på att 

de stora skillnader som tidigare setts mellan arbetssökande i olika åldersgrupper 

skulle drivas av arbete med stöd.  

Uppdelningen av resultat i utbildning som resulterat i att den arbetssökande 

avaktualiserar sig alternativt är kvar på Arbetsförmedlingen med aktivitetsstöd tillför 

inte mycket till den analys som gjordes i avsnitt 3.1 ovan. Detta beror på att andelen 

som studerar med aktivitetsstöd är mycket liten, för de flesta grupper och nivåer är 

det runt 1–2 procent som gått till detta utfall.  

4.4 En sammanfattande bild av resultaten i tjänsten rusta och 
matcha 

Resultaten som presenteras i detta kapitel är i stort samstämmiga med de som 

redovisades i uppdragets första rapport som lämnades in i april 2022. Andelen som 

påbörjar arbete eller utbildning generellt är högst i nivå A och lägst i nivå C. 

Detsamma gäller för andelen som haft arbete eller utbildning i minst fyra månader. 

Baserat på arbetssökande som startat tjänsten under 2020 och första halvan av 2021 

bedöms resultatet av tjänsten rusta och matcha, det vill säga andelen som haft arbete 

eller utbildning i minst fyra månader, ligga på mellan 32–43 procent. Detta kan ses 

som ett mer rättvisande mått jämfört med status 90 dagar efter avslut av tjänst, då 

beräkningen tar hänsyn till alla deltagare som påbörjat tjänsten och utgår ifrån vad 

som faktiskt definieras som ett resultat av tjänsten.  

En av förklaringarna till de ökade resultaten är att det för flera deltagare gått mer tid 

och de därför getts större möjlighet att nå resultat. Andra förklaringar är att 

Arbetsförmedlingen under första halvåret 2021 vidgat tjänsten att omfatta fler 

deltagare som står närmare arbetsmarknaden samt att läget på arbetsmarknaden har 

varit bättre under 2021 än under 2020.  

Kvinnor och män når positiva utfall i ungefär samma grad. Däremot är det tydligt att 

män i högre grad går till arbete medan kvinnor i högre grad går till utbildning. Det är 

en väldigt liten andel arbetssökande över 55 år som går till utbildning. Andelen 

arbetssökande som går till subventionerade anställningar är högre för män jämfört 
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med kvinnor och högre för utrikesfödda jämfört med inrikes födda. I den sistnämnda 

jämförelsen är det höga andelar för utrikesfödda män som driver skillnaden.  

Arbetssökande som har deltagit i tjänsten och placerats i samma nivå har bedömts ha 

liknande jobbchanser och stödbehov. På så vis är det rimligt att förvänta sig att dessa 

arbetssökande också når likvärdiga resultat av sitt deltagande. Resultaten som 

presenterats i detta kapitel visar att så inte är fallet i flera av de jämförelser som görs. 

Exempelvis är resultaten lägre för äldre jämfört med yngre, för utrikesfödda kvinnor 

jämfört med utrikesfödda män och för de som saknar gymnasieutbildning jämfört 

med de som har.  

De olika utflödena mellan grupper av arbetssökande som tillhör samma nivå måste 

ändå tolkas med viss försiktighet då spåren är breda och innehåller arbetssökande 

med både högre och lägre bedömda jobbchanser. Det kan dock med säkerhet sägas 

att de arbetssökande som deltar i nivå A alla bedömts ha högre jobbchanser jämfört 

med de som deltar i nivå B, och att de som deltar i nivå B bedömts ha högre 

jobbchanser än de i nivå C. På så vis blir det en varningssignal att andelen 

arbetssökande över 55 år som går ut i arbete eller utbildning i nivå A inte är högre än 

motsvarande andel för arbetssökande i yngre åldersgrupper som deltar i nivå B och C. 

Liknande mönster framträder vid en jämförelse av grupper av arbetssökande med 

eller utan gymnasieutbildning och utrikesfödda män jämfört med utrikesfödda 

kvinnor och till viss del också vid en jämförelse av arbetssökande med eller utan 

funktionshinderkod.    

Den regressionsanalys som genomförs visar också på statistiskt säkerställda 

skillnader mellan ovan nämnda grupper av arbetssökande (dock inte mellan de som 

har och inte har funktionshinderkod), trots att man där jämför individer som 

påbörjat tjänsten under samma fönster, som bedömts ha likvärdiga jobbchanser och 

därmed placerats i samma spår, som har liknande utbildning, ålder med mera.  

Slutsatsen från denna analys är att deltagare som bedömts ha liknande 

förutsättningar inte når samma resultat av tjänsten. Det är i nuläget svårt att 

fastställa orsaken till detta. En förklaring kan vara att det statistiska 

bedömningsstödet missbedömer jobbchansen för olika grupper vilket gör att de 

placeras i fel nivå. En annan tänkbar förklaring är att de fristående aktörerna är 

bättre på att jobba med vissa grupper av arbetssökande, men sämre på att hjälpa 

andra.  

Oavsett vad som ligger bakom är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för det 

statistiska bedömningsstödet, tjänstens ersättningsmodell och utformning. Därför 

avser myndigheten även fortsatt följa resultaten i tjänsten samt analysera orsaken till 

dessa. Det pågår ett arbete med att öka träffsäkerheten och kvaliteten i det statistiska 

bedömningsstödet. I samband med införandet av den vidareutvecklade 

matchningstjänsten i februari 2023 planerar Arbetsförmedlingen att driftsätta dels 

ett utvecklat statistiskt bedömningsstöd, dels en modell för uppföljning av det nya 

bedömningsstödet. Parallellt med detta pågår även förändringsarbete för att öka 
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stödet till deltagare med låga jobbchanser, exempelvis genom förändringar i 

kravställningen i tjänsten.15    

  

 
15 Arbetsförmedlingen. Återrapport Uppdrag till Arbetsförmedlingen med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet - Lägesbeskrivning 3 oktober 2022. Dnr Af-2022/0052 9355. 
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5 Val och byte av leverantör 

I detta avsnitt redovisas andelen deltagare som gör ett aktivt val av leverantör och 

leverantörsbyten samt hur detta varierar mellan olika grupper av arbetssökande och 

mellan olika leveransområden.  

5.1 Inledning  

5.1.1 Sammanfattning av tidigare rapport 

I delrapporten framgick att under perioden oktober 2020 - september 2021 hade 

totalt 79 procent av deltagarna gjort ett aktivt val av leverantör. Kvinnor gjorde aktivt 

val i något högre grad än män, 81 respektive 78 procent, medan inrikes födda i större 

utsträckning utnyttjade möjligheten att göra aktivt val jämfört med utrikes födda, 84 

respektive 76 procent. Andelen aktiva val skilde sig generellt inte markant mellan 

nivåerna: 79, 80 respektive 79 procent. Aktiva val för både inrikes och utrikes födda 

var dock högre i de nivåer som riktar sig till individer som står längre ifrån 

arbetsmarknaden.  

Jämfört mellan olika leveransområden observerades väsentliga skillnader i 

fördelningen av aktiva val. Det skilde 29 procentenheter mellan det leveransområde 

som har högst andel aktiva val (Lidköping - 92 procent) respektive lägst andel aktiva 

val (Hagfors - 53 procent). Men med undantag för dessa extremvärden låg en 

majoritet av leverantörsområdena på andelarna över aktiva val på omkring 80 

procent. Inga särskilda mönster framträdde avseende skillnader mellan de olika 

nivåerna.   

I rapporten redovisades enbart siffror till och med september 2021 eftersom siffrorna 

därefter visade en kraftig trend mot ickevals-alternativet som behövde utredas vidare. 

Strax efter att rapporten lämnats in visade efterforskningarna att trenden berodde på 

ett tekniskt problem i det nya ärendehanteringssystemet, BÄR, som börjat användas 

hösten 2021.  

5.1.2 Metod och urval  

Statistiken över aktivt val och leverantörsbyte bygger på data från och med oktober 

2020 till och med juni 2022. Statistiken för leverantörsbyte har hämtats från 

Arbetsförmedlingens två olika ärende- och beslutshanteringssystem: AIS och BÄR. 

På grund av det tekniska problem i BÄR som identifierades strax efter inlämning av 

delrapporten baseras statistiken för aktiva val endast på data från AIS. Det pågår ett 

arbete med att åtgärda problemet i BÄR, men data från BÄR över aktiva val kan i 

nuläget inte kan användas. På grund av detta täcker statistiken över aktiva val färre 

leveransområden jämfört med statistiken över leverantörsbyten.   

I AIS registreras deltagarens val, såväl aktivt val som ickevals-alternativet, av 

myndighetens handläggare.   
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Inledningsvis redovisas aktivt val utifrån deltagargrupper och nivå samt 

leveransområden för perioden oktober 2020 – juni 2022. Därefter redovisas byte av 

leverantör per leveransområde och spår.  

5.1.3 Valfrihetens roll i tjänsten rusta och matcha  

Tjänsten rusta och matcha är ett valfrihetssystem; möjligheten för den arbetssökande 

att fritt välja leverantör är en viktig komponent för individens egenmakt och en del i 

incitamentsstrukturen för att skapa kvalitet hos leverantörerna. När avtal har 

tecknats med en leverantör publicerar Arbetsförmedlingen information om 

leverantören på sin hemsida. Informationen lämnas av leverantören i 

Arbetsförmedlingens elektroniska systemstöd. Efter att Arbetsförmedlingen har 

beslutat att en arbetssökande ska anvisas till matchningstjänsten kan den 

arbetssökande själv välja leverantör med hjälp av sökfunktion på 

Arbetsförmedlingens hemsida. De leverantörer som redan nått sitt eventuella 

kapacitetstak ingår inte i underlaget för den arbetssökandes val. Utöver 

informationen som lämnats av leverantörerna har arbetssökande sedan januari 2022 

numera även tillgång till uppgifter om vilket betyg som leverantörerna har fått i 

Arbetsförmedlingens betygssystem. Betygsystemet håller dock på att införas 

successivt i hela riket och alla leverensområden har därför ännu inte tillgång till 

betygsystemet.  De flesta leveransområden och deltagare som ingår i urvalet för 

denna återrapport har dock haft tillgång till betygsystemet sedan januari 2022.  

Arbetsförmedlingen kan vara behjälplig med att ta fram information inför valet 

genom att hjälpa till med sökningen och förklara den skriftliga informationen16. 

De arbetssökande är inte begränsade till att endast välja leverantörer inom det 

leveransområde där de bor. Däremot måste den arbetssökande vara beredd att 

bekosta sina egna resor i anslutning till tjänsten i de fall de väljer en leverantör som 

inte ligger inom rimligt pendlingsavstånd, om det finns andra leverantörer som gör 

det. Arbetssökande som saknar leverantör i det egna leveransområdet har i dagsläget 

möjlighet att kunna delta hos leverantör i närliggande leveransområde med resor 

bekostade av Arbetsförmedlingen.  

Om den arbetssökande inte kan eller vill välja leverantör själv används ett så kallat 

ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet är den leverantör som har en sökbar lokal 

geografiskt närmast deltagarens bostadsadress och har en tillgänglig plats utifrån 

eventuellt kapacitetstak. Arbetsförmedlingen fastställer vilken leverantör som är 

närmast med hjälp av ett webbaserat sökverktyg på sin hemsida.17 

Valfrihetssystemet innebär att den arbetssökande även har rätt att byta leverantör 

under hela sin placeringstid i tjänsten. Deltagaren har en uppsägningstid på fjorton 

(14) kalenderdagar. Det innebär att deltagaren går kvar hos den tidigare leverantören 

i fjorton (14) kalenderdagar, räknat från dagen för uppsägning, innan denne påbörjar 

tjänsten hos den nya leverantören. Som uppsägningsdag avses den dag då deltagaren 

 
16 Arbetsförmedlingen. Inbjudan Kundval Rusta och matcha. Publicerad den 14 oktober 2021. Dnr Af-
2021/0076 0034. Avsnitt 4.2. 
17 Ibid 
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meddelar Arbetsförmedlingen att byte av leverantör önskas. Leverantören har rätt att 

neka att ta emot deltagare vars placering är kortare än sextio (60) kalenderdagar.18  

5.2 Aktivt val för perioden  

5.2.1 Aktivt val, jämförelse mellan deltagargrupper och nivåer oktober 

2020 – juni 2022  

Totalt har 80 procent av deltagarna under mätperioden gjort ett aktivt val av 

leverantör, en ökning med en procent jämfört med vid förra rapporten. Resultatet är i 

princip jämnt fördelad mellan deltagare i de olika nivåerna i tjänsten: 80, 81 

respektive 80 procent. Möjligheten för deltagarna att underlätta ett aktivt val genom 

tillgång till ett betygsystem har funnits i vissa leveransområden sedan januari - en 

möjlighet som utökas succesivt till allt fler leveransområden - verkar hittills inte ökat 

andelen aktivt val. Det är dock förtidigt att dra några slutsatser kring det innan 

betygsystemet har införts fullt ut i hela riket.    

Jämfört med vid förra rapporteringstillfället återfinns inga nämnvärda skillnader. 

Kvinnor gör fortsatt aktivt val i något högre grad än män, 82 procent respektive 79 

procent. För båda könen råder endast marginella skillnader mellan nivåerna. Inrikes 

födda nyttjar i större utsträckning möjligheten att göra aktivt val jämfört med utrikes 

födda, 84 respektive 77 procent. En trolig orsak är att inrikes födda har bättre 

språkliga förutsättningar att tillgodogöra sig information om respektive leverantör 

och således kunna göra ett välinformerat val. En annan observation är att individer 

med funktionsnedsättning gör aktiva val i högre grad än de utan 

funktionsnedsättning.  

Tabell 5.1: Genomsnittlig andel aktiva val per deltagargrupper och nivåer 

  Totalt Nivå A Nivå B Nivå C 

Kvinnor 82% 82% 82% 81% 

Män 79% 80% 80% 78% 

Inrikes född 84% 83% 85% 86% 

Utrikes född 77% 78% 78% 77% 

Ej funktionsnedsättning 80% 80% 81% 79% 

Funktionsnedsättning 85% 86% 83% 85% 

18–24 år 72% 72% 71% 72% 

25–29 år 78% 81% 77% 76% 

30–39 år 81% 82% 82% 80% 

40–49 år 82% 84% 83% 81% 

50–59 år 85% 87% 86% 83% 

60-år 86% 89% 89% 83% 

Totalt 80% 80% 81% 80% 

 
18 Arbetsförmedlingen. Inbjudan Kundval Rusta och matcha. Publicerad den 14 oktober 2021. Dnr Af-
2021/0076 0034. Avsnitt 4.2.3. 
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I en jämförelse mellan olika leveransområden går det att observera väsentliga 

skillnader i fördelningen av aktiva val, vilket överensstämmer med läget vid 

delrapporteringen. Det skiljer 36 procentenheter mellan det leveransområde som har 

högst andel aktiva val (Lidköping - 90 procent) respektive lägst andel aktiva val 

(Hagfors - 54 procent). Men med undantag för dessa extremvärden ligger en 

majoritet av leverantörsområdena på andelarna över aktiva val mellan 70 och 80 

procent. Inga särskilda mönster framträder avseende skillnader mellan de olika 

nivåerna. 

Tabell 5.2: Genomsnittligt andel aktiva val per leveransområde och nivå 

 Totalt Nivå A Nivå B Nivå C 

Blekinge 81% 84% 82% 80% 

Eskilstuna 86% 83% 86% 87% 

Fagersta 73% 70% 73% 74% 

Filipstad 81% 67% 71% 88% 

Gotland 74% 72% 71% 77% 

Hagfors 54% 58% 62% 43% 

Hällefors 71% 75% 58% 79% 

Karlskoga 78% 76% 76% 80% 

Karlstad 81% 77% 84% 80% 

Kristianstad 88% 88% 87% 88% 

Lidköping 90% 90% 89% 90% 

Oskarshamn 83% 85% 84% 80% 

Torsby 64% 78% 64% 56% 

Trollhättan 79% 80% 81% 77% 

Umeå 88% 89% 89% 87% 

Västerås 78% 76% 79% 78% 

Årjäng 86% 100% 90% 81% 

Örebro 68% 74% 72% 63% 

Östergötland 80% 78% 78% 82% 

 

5.3 Leverantörsbyten 

Det har inte skett några nämnvärda förändringar i leverantörsbyten sedan 

delrapporten. Av deltagarna har totalt sju procent använt sig av möjligheten att byta 

leverantör under sin anvisning till tjänsten, jämfört med tidigare åtta procent.  

Kvinnor och män ligger på samma andel leverantörsbyten, sju procent. De tidigare 

skillnaderna i byten mellan de olika nivåerna hos män (sex, åtta respektive tio 

procent) har jämnats ut något (sex, sju respektive åtta procent).  
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Utrikes födda gör fortfarande leverantörsbyten betydligt oftare jämfört med inrikes 

födda, nio procent respektive fem procent. Som Arbetsförmedlingen framförde i vid 

förra rapporteringstillfället är denna skillnad svårförklarad. Det har dock inte funnits 

möjlighet att   fördjupa analysen under den period som förflutit sedan förra 

rapporteringstillfället. Individer med funktionsnedsättning ligger andelsmässigt i 

stort på samma nivå som individer utan funktionsnedsättning. Utifrån olika 

åldersgrupper är andelen leverantörsbyten jämnt fördelad.  

Tabell 5.3: Genomsnitt leverantörsbyten för deltagargrupper och nivåer 

  Totalt Nivå A Nivå B Nivå C 

Kvinnor 7% 6% 7% 8% 

Män 7% 6% 7% 8% 

Inrikes född 5% 5% 5% 6% 

Utrikes född 9% 8% 8% 9% 

Ej funktionsnedsättning 7% 6% 7% 9% 

Funktionsnedsättning 7% 8% 7% 7% 

18–24 7% 5% 7% 8% 

25–29 7% 6% 6% 8% 

30–39 8% 7% 8% 9% 

40–49 8% 7% 8% 9% 

50–59 7% 7% 7% 8% 

60– 6% 6% 5% 7% 

Totalt 7% 6% 7% 8% 

 

I en majoritet av leverantörsområdena ligger leverantörsbyten på mellan fem och tio 

procent. Inom 24 av leverantörsområdena ligger andelen leverantörsbyten mellan 

noll och fyra procent. I tre leveransområden är andelen leverantörsbyten mellan elva 

och tolv procent. I fem leverantörsområden avviker andelen leverantörsbyten 

avsevärt och ligger mellan 45 och 75 procent. I samtliga av dessa leveransområden är 

urvalsgruppen relativt liten, vilket gör att även ett litet antal leverantörsbyten 

påverkar andelen i hög grad.        

Det är svårt utifrån tillgänglig statistik hitta tydliga förklaringar till skillnaderna 

mellan leverensområdena. Möjliga orsaker skulle kunna vara att leverantörsområden 

med flera olika leverantörer underlättar möjligheten till att byta leverantör eller att 

det i vissa leveransområden finns en högre andel av de grupper av deltagare som i 

högre grad tenderar att använda möjligheten till byte. 

Tabell 5.4: Genomsnitt leverantörsbyten per leveransområde 

  Totalt Nivå A Nivå B Nivå C 

Arvidsjaur 67% 33% 65% 100% 

Avesta 2% 2% 2% 2% 
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Bengtsfors 1% 0% 2% 0% 

Blekinge 10% 9% 9% 12% 

Borås 5% 7% 3% 6% 

Eskilstuna 8% 7% 8% 9% 

Fagersta 10% 4% 9% 13% 

Falun/Borlänge 7% 10% 5% 6% 

Filipstad 3% 0% 2% 4% 

Gotland 4% 6% 4% 3% 

Gällivare 11% 9% 12% 12% 

Gävle 8% 8% 9% 7% 

Göteborg 6% 5% 6% 6% 

Hagfors 4% 3% 0% 8% 

Halmstad 4% 3% 4% 5% 

Haparanda 49% 39% 48% 58% 

Hudiksvall 8% 9% 8% 6% 

Hällefors 9% 8% 8% 11% 

Härjedalen 4% 7% 0% 6% 

Jokkmokk 75% 50% 100% 100% 

Jönköping 6% 7% 5% 6% 

Kalmar 10% 12% 9% 11% 

Karlskoga 7% 6% 8% 6% 

Karlstad 6% 4% 5% 7% 

Kiruna 45% 44% 48% 44% 

Kramfors 0% 0% 0% 0% 

Kristianstad 12% 10% 11% 14% 

Lidköping 7% 6% 6% 8% 

Ljungby 3% 6% 1% 3% 

Ljusdal 2% 0% 4% 0% 

Ludvika 6% 8% 7% 4% 

Luleå 10% 7% 10% 12% 

Lycksele 3% 7% 6% 0% 

Malmö 7% 5% 7% 7% 

Malung 0% 0% 0% 0% 

Mora 5% 3% 5% 5% 

Nyköping 7% 8% 5% 8% 

Oskarshamn 4% 3% 4% 5% 

Pajala 54% 71% 40% 0% 
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Skellefteå 8% 9% 7% 8% 

Skövde 6% 5% 5% 7% 

Sollefteå 3% 4% 2% 2% 

Stockholm 7% 6% 6% 8% 

Storuman 0% 0% 0% 0% 

Strömstad 3% 0% 2% 5% 

Sundsvall 8% 9% 7% 8% 

Söderhamn 6% 9% 5% 5% 

Torsby 1% 0% 3% 0% 

Tranås 6% 5% 7% 5% 

Trollhättan 8% 6% 8% 9% 

Umeå 8% 6% 8% 9% 

Vansbro 0% 0% 0% 0% 

Vetlanda 5% 2% 5% 8% 

Vilhelmina 0% 0% 0% 0% 

Vimmerby 1% 3% 1% 0% 

Värnamo 7% 5% 6% 10% 

Västervik 4% 4% 5% 3% 

Västerås 11% 9% 10% 12% 

Växjö 8% 3% 8% 9% 

Årjäng 3% 0% 0% 9% 

Älmhult 5% 3% 7% 4% 

Örebro 8% 8% 8% 9% 

Örnsköldsvik 1% 2% 2% 1% 

Östergötland 7% 6% 6% 9% 

Östersund 3% 3% 2% 4% 
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6 Utbudet av leverantörer 

I detta avsnitt redovisas hur marknadsutbudet av matchningstjänsterna har 

utvecklats, bl.a. vad gäller antalet leverantörer i respektive leveransområde, typen av 

och storleken på leverantörerna, användningen av underleverantörer samt var 

leverantörerna har etablerat verksamhetsställen inom olika leveransområden. 

6.1 Inledning 

6.1.1 Sammanfattning av tidigare rapport 

I återrapporten den 13 april 2022 beskrevs utbudet av leverantörer från införandet av 

tjänsten stöd och matchning under 2014 och framåt.  

Inom tjänsterna stöd och matchning och rusta och matcha hade då hittills 340 

leverantörer vid något tillfälle varit godkända att leverera matchningstjänst inom 

minst ett av de två valfrihetssystemen. Högsta antal samtidiga leverantörer har det 

varit vid årssluten 2020 och 2021 då 194 leverantörer samtidigt var godkända att 

leverera tjänsterna. Av de 318 leverantörer som varit godkända inom tjänsten stöd 

och matchning hade hittills 109 leverantörer även blivit godkända att leverera 

tjänsten rusta och matcha. Inom tjänsten rusta och matcha hade totalt 131 

leverantörer godkänts, varav 22 leverantörer aldrig levererat stöd och matchning. 

Arbetsförmedlingen fann att anledning till att inte fler leverantörer som levererat 

tjänsten stöd och matchning inte också godkänns att leverera tjänsten rusta och 

matcha om de ansökt om detta var för att de saknat ett ytterligare matchande eller 

rustande referensuppdrag förutom tjänsten stöd och matchning. Detta hade dock inte 

föranlett en sämre tillgång på leverantörer generellt, utan de leverantörer som 

godkänts hade i snitt etablerat sig inom fler leveransområden.  

Leverantörer inom tjänsten stöd och matchning hade över tid i snitt etablerat sig i 

omkring fyra leveransområden. Antalet avtal (leverantörerna har separata avtal för 

varje leveransområde) har varit cirka 600 fram tills tjänsten rusta och matcha 

etablerades. Inom tjänsten rusta och matcha hade leverantörerna i snitt etablerat sig 

inom åtta leveransområden. Ett litet antal leveransområden hade saknat leverantör 

under hela eller delar av den tid då tjänsterna stöd och matchning samt rusta och 

matcha varit i gång. I februari 2022 var det sju leveransområden som saknade 

leverantör inom det egna området. Antalet arbetssökande som berördes av att inte ha 

en leverantör för matchningstjänst inom det egna leveransområdet uppskattades till 

cirka 160.  

I slutet av februari 2022 uppgick antalet godkända leverantörsadresser (de adresser 

som registreras som underlag för den arbetssökandes val av en viss leverantör på en 

viss plats) för tjänsten rusta och matcha totalt sett till 1 946, samtidigt som antalet 

avtal uppgick till 963. Det fanns ett tydligt samband mellan hur många arbetssökande 

och hur många godkända adresser som återfanns inom kommunerna. I genomsnitt 

återfanns en godkänd adress per 190 arbetssökande i en kommun och sju godkända 

adresser per kommun.  
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Det var 62 kommuner som saknade en leverantör med godkänd adress inom den 

egna kommunen. Av de 62 kommunerna så var 38 pendlingskommuner nära 

storstad, större stad eller mindre tätort. Sex kommuner var lågpendlingskommuner 

nära större stad, och 18 kommuner är landsbygdskommuner med eller utan 

besöksnäring. Sju av de 18 landsbygdskommunerna saknade utgjorde ett eget 

leveransområde i sig och var de sju leveransområden som också helt saknade 

leverantör. Resterande elva landsbygdskommuner hade i genomsnitt 14 leverantörer 

inom det leveransområde som kommunen är en del av. 

En analys över utbetalda medel till leverantörerna gällande matchningstjänster 

visade att andelen utbetalningar som gått till de 10 största leverantörerna för varje år 

var strax under 40 procent inom stöd och matchning under åren 2017–2021. För 

tjänsten rusta och matcha utbetalades under 2021 65 procent av de ekonomiska 

medlen till de tio största leverantörerna.  

6.1.2 Leverantörsområdenas utformning 

Marknadsutbudet av matchningstjänsterna har utvecklats över tid i de två 

matchningstjänsterna stöd och matchning samt rusta och matcha. Tjänsten stöd och 

matchning startade i december 2014, medan tjänsten rusta och matcha startade i 

etapper från och med mars 2020 till och med december 2021. Tjänsten rusta och 

matcha ersatte då stöd och matchning i de leveransområden som ingick i respektive 

växlingsetapp.  

Inom tjänsterna stöd och matchning och rusta och matcha har en uppsättning om 72 

leveransområden använts, som utgår ifrån Tillväxtverkets indelning från 2005 av 

riket i funktionella analysregioner (så kallade FA-regioner). FA-regionerna är 

områden som kan klassificerats som gemensamma arbetsmarknader genom 

arbetspendlingsmönster mellan kommuner. Vissa leveransområden rymmer flera 

kommuner, som mest upp till 36 kommuner, medan 29 leveransområden består av 

endast en kommun vardera. Leveransområdena varierar också till sin storlek sett till 

antalet arbetssökande, från att rymma cirka 97 000 arbetssökande som mest inom 

leveransområde Stockholm vilket motsvarar närmaste 27 procent av riket, till att 

rymma cirka 30 arbetssökande som minst i leveransområde Arjeplog vilket 

motsvarar 0,01% av riket.  

Leverantörer ansöker om att få leverera matchningstjänsten för varje 

leveransområde, även om huvuddelen i ansökan är gemensam oavsett 

leveransområde. Referensuppdrag och ekonomisk förmåga bedöms för att godkännas 

till valfrihetssystemet generellt, medan hyresavtal, tillgänglighetsintyg och 

tjänstedeklaration är specifika för varje leveransområde som en leverantör vill 

etablera sig i. En leverantör kan också ha flera verksamheter inom samma 

leveransområde, antingen i olika kommuner eller flera verksamheter inom samma 

kommun. Avtalsmässigt så gäller dock att en leverantör har ett avtal per 

leveransområde för samtliga verksamheter däri. 

Inom leveransområdena så redovisar Arbetsförmedlingen antalet verksamheter 

genom begreppet godkända adresser, vilket innebär att leverantören har en 
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verksamhet på en adress inom en kommun som är godkänd och därmed möjlig att 

välja för en arbetssökande i det systemstöd som Arbetsförmedlingen använder för 

deltagarna i tjänsten att välja leverantör. En leverantör som har ett avtal för ett 

leveransområde kan därmed ha flera godkända adresser, både inom olika kommuner 

som ingår i leveransområdet och på flera godkända adresser inom en och samma 

kommun. Det är leveransadresserna som är sökbara för arbetssökande när de väljer 

leverantör.  

En översyn av leveransområdena pågår inom ramen för arbetet med en 

vidareutvecklad matchningstjänst, se mer om detta i återrapport Uppdrag till 

Arbetsförmedlingen med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk 

verksamhet - Lägesbeskrivning 3 oktober 2022.19  

6.1.3 Avgränsning och inriktning 

I detta avsnitt fokuseras återrapporteringen på den utveckling som skett sedan 

delrapporteringen i april. Uppföljningsperioden sträcker sig således från införandet 

av tjänsten stöd och matchning under 2014 och fram till och med juli 2022. Efter den 

7 mars 2022 finns det endast avtal för tjänsten rusta och matcha, då detta var 

slutdatum för de sista avtalen för tjänsten stöd och matchning. Statistiken bygger på 

uppgifter som hämtats från Arbetsförmedlingens avtalsregister. 

6.2 Leverantörsutbudets inom matchningstjänster över tid 

I tabell 6.1 framgår att antalet avtal inom tjänsten rusta och matcha har fortsatt att 

öka, från 963 avtal i februari till 1 015 avtal i juli 2022, en ökning som motsvarar 5 

procent. Antalet leverantörer har också ökat, från 121 till 157 leverantörer vid februari 

respektive juli, en ökning som motsvarar 30 procent. Det genomsnittliga antalet avtal 

per leverantör har sjunkit, från 8 till 6,5.  

 

Tabell 6.1 Antal avtal och leverantörer inom matchningstjänster över tid20 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
(feb) 

2022 
(jul) 

Antal 
avtal 

Totalt 615 661 643 752 572 488 776 1461 1369 1015 

 
STOM 615 661 643 752 572 488 686 693 406   

 
KROM 

      
90 768 963 1015 

Antal 
Levera
ntörer 

Totalt 100 162 168 182 168 165 194 194 155 157 

 
STOM 100 162 168 182 168 165 184 171 89 

 

 
KROM 

      
44 96 121 157 

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

 
19 Arbetsförmedlingen. Återrapport Uppdrag till Arbetsförmedlingen med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet - Lägesbeskrivning 3 oktober 2022. Dnr Af-2022/0052 9355. Avsnitt 7.  
20 Åren motsvarar statusen vid sista december för respektive år, förutom 2022 då det motsvarar status sista 
februari samt sista juli. 
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Genom
snittligt 
antal 
avtal 
per 
leveran
tör 

STOM 6,2 4,1 3,8 4,1 3,4 3,0 3,7 4,1 4,6 
 

KROM 
      

2,0 8,0 8,0 6,5 

Källa: Arbetsförmedlingens avtalsregister 

Antalet leveransområden som har minst en leverantör med avtal är oförändrat i juli 

jämfört med februari 2022, men sju av 72 leveransområden saknar fortfarande 

leverantör. Det genomsnittliga antalet leverantörer per leveransområde är numera 

14, jämfört med 13 vid tidigare rapporteringstillfälle.  

Tabell 6.2: Antal leveransområden med och utan leverantör21 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
(feb) 

2022 
(jul) 

Antal leverans-
områden med 
leverantör 

Totalt 66 66 65 65 63 60 66 66 65 65 

Antal leverans-
områden utan 
leverantör 

Totalt 6 6 7 7 9 12 6 6 7 7 

Genomsnittligt 
antal leverantörer 
per 
leveransområde 

STOM 9,3 10,0 9,9 11,6 9,1 8,1 10,4 13,3 9,4 
 

KROM 
      

15,0 10,7 13,4 14,1 

Källa: Arbetsförmedlingens avtalsregister 

6.3 Leveransområden utan leverantör 

Ett antal leveransområden har saknat leverantör under hela eller delar av den tid då 

tjänsterna stöd och matchning samt rusta och matcha varit i gång. Över tid har det 

rört sig om sex-sju leveransområden, med något enstaka undantag (se ovan i tabell 

6.2). Dessa leveransområden består generellt av enstaka mindre kommuner.  

I juli 2022 var det sju leveransområden som saknar leverantör inom det egna 

området. Dessa motsvarar 0,15 procent av samtliga arbetssökande; cirka 70 

arbetssökande i snitt inom respektive leveransområde. Samtliga av dessa 

arbetssökande är dock inte aktuella för att delta i tjänsten rusta och matcha. Antalet 

arbetssökande som de facto berörs av att inte ha en leverantör för matchningstjänst 

inom det egna leveransområdet kan uppskattas till cirka 100.  

De arbetssökande som saknar leverantör i det egna leveransområdet bedöms i flera 

fall kunna ta del av tjänsten i ett närliggande leveransområde. Utveckling pågår för 

att Arbetsförmedlingen i de fall detta inte är möjligt ska kunna erbjuda motsvarande 

 
21 Åren motsvarar statusen vid sista december för respektive år, förutom 2022 då det motsvarar status sista februari 

samt sista juli. 
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stöd som tjänsten i egen regi.22 Enligt det regelverk som träder i kraft den 1 december 

2022 gällande förmedlingsinsatser får detta dock endast ske i undantagsfall.23 

6.4 Var finns leverantörerna inom olika leveransområden? 

I slutet av juli 2022 uppgick antalet adresser med verksamhet totalt sett för tjänsten 

rusta och matcha till 2 062 stycken, samtidigt som antalet avtal uppgick till 1 015. 

Därmed finns i genomsnitt två adresser med verksamhet per avtal. För de 157 

leverantörer som finns inom rusta och matcha så blir genomsnittet 13 adresser med 

verksamhet. 

Det finns ett tydligt samband mellan hur många arbetssökande och hur många 

adresser med verksamhet som återfinns inom kommunerna, vilket framgår av figur 

6.1. I genomsnitt återfinns en verksamhetsadress per 165 arbetssökande. Det 

genomsnittliga antalet arbetssökande i en kommun är 1 170, vilket innebär att det i 

snitt återfinns 7 verksamhetsadresser per kommun. 

Figur 6.1: Antal arbetssökande och adresser med verksamhet per kommun24 

 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager och avtalsregister 

6.4.1 Kommuner utan leverantör  

Det är för närvarande 64 kommuner som inte har en leverantör med någon 

verksamhetsadress inom den egna kommunen. I genomsnitt finns 190 arbetssökande 

per kommun inom dessa kommuner, och givet en schablon för riket utifrån 

utgiftsprognosen i juli 2022 om 20 procent så kan per kommun i snitt cirka 40 

arbetssökande förväntas vara aktuella för matchningstjänst. Av de 64 kommunerna 

 
22 Se mer om detta i Arbetsförmedlingen. Återrapport Uppdrag till Arbetsförmedlingen med anledning av en 
reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet - Lägesbeskrivning 3 oktober 2022. Dnr Af-2022/0052 9355. 
Avsnitt 8.5.  
23 3 § förordningen (2022:812) om förmedlingsinsatser som trädet ikraft den 1 december 2022 
24 Gäller slutet av juli 2022, och de tre största kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö är exkluderade för 
att bättre kunna grafiskt redovisa relationen för övriga kommuner. 
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så är 36 pendlingskommuner nära storstad, större stad eller mindre tätort. 10 

kommuner är lågpendlingskommuner nära större stad, och 18 kommuner är 

landsbygdskommuner med eller utan besöksnäring. Det är för 7 av de 18 

landsbygdskommunerna som det också saknas leverantör i det egna 

leveransområdet, då dessa endast består av just den enskilda kommunen. Resterande 

elva landsbygdskommuner har i genomsnitt 15 leverantörer inom det leveransområde 

som kommunen är en del av. 

6.5 Mer om leverantörerna 

Av de 157 nuvarande leverantörer inom tjänsten rusta och matcha levererar 29 

leverantörer (motsvarande 18 procent) även andra arbetsmarknadstjänster åt 

Arbetsförmedlingen i form av arbetsmarknadsutbildningar, förberedande 

utbildningar, rehabiliterande insatser, validering och andra stödtjänster.  

Den vanligaste bolagsformen för leverantörer är aktiebolag. Så har det varit sedan 

tjänsten stöd och matchning påbörjades. Sett totalt över tid har aktiebolagen har 

uppgått till omkring 85 procent, för närvarande är det 90 procent inom tjänsten rusta 

och matcha. Enskilda firmor, ekonomiska föreningar samt handels- och 

kommanditbolag har förekommit i liten utsträckning, inom tjänsten rusta och 

matcha endast i enstaka fall. 

Tabell 6.3: Antal leverantörer uppdelat på bolagsform. 

Bolagsform Totalt antal leverantörer 
inom  

matchningstjänster 
sedan  

2014 

varav leverantörer inom 
rusta  

och matcha i februari 
2022 

varav leverantörer inom 
rusta  

och matcha i juli 2022 

Aktiebolag 305 104 141 

Stiftelse/ideell 
förening 

31 13 11 

Enskild firma 8 1 1 

Ekonomisk förening 7 1 1 

Handels/kommandit
bolag 

5 2 3 

Totalt 356 121 157 

 

6.5.1 Användningen av underleverantörer  

Leverantörer har möjlighet att ansöka om godkännande att helt eller i utvalda delar 

av leveransen nyttja underleverantörer. Inom tjänsten rusta och matcha finns det i 

slutet av juli 2022 för tillfället 253 underleverantörsavtal registrerade. Det 

förekommer hos 38 leverantörer i 37 av 72 leveransområden, med en majoritet i de 

större leveransområdena. Det rör totalt 158 underleverantörer. 119 av dessa har 

endast ett underleverantörsavtal, som då gäller en leverantör i ett leveransområde.  

Vid tecknandet av ett underleverantörsavtal så anges även vilken del av tjänsten som 

berörs. Medarbetare hos underleverantörer får inte ges tillgång till 
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Arbetsförmedlingens systemstöd för kommunikation mellan myndighet och 

leverantör kring de arbetssökande deltagarna. I 165 av 253 underleverantörsavtal 

gäller det leverans av hela tjänsten, förutom handläggningen i systemstödet. Detta 

motsvarar 65 procent och är den klart vanligaste varianten. De vanligaste innehållet 

förutom detta är handledare, språkstöd eller tolk, studie- och yrkesvägledare samt 

coachning. Inom tjänsten rusta och matcha skedde en uppdatering gällande villkoren 

i förfrågningsunderlaget, i mitten av oktober 2021 vilket gav leverantörer 3 månader 

på sig att godkänna förändringarna, där det gjordes en förändring som innebär att 

områdesansvarig och kontaktperson för leverantören inom ett leveransområde måste 

vara anställd hos huvudleverantören på minst 50 procent.  
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7 Bilagor 

7.1 Stödet till deltagarna  

7.1.1 Genomsnittligt stöd i timmar per månad, deltagargrupp och spår 
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Hälsofrämjande 
aktiviteter 

                      

Spår A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Spår B 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Spår C 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Individuellt 
utvecklingsmöte 

                      

Spår A 2,5 2,8 2,9 2,7 2,6 2,9 2,7 2,3 3,1 2,9 2,6 

Spår B 2,5 2,7 2,4 2,6 2,3 2,8 2,5 2,4 2,8 2,7 2,5 

Spår C 2,5 2,4 2,4 2,5 2,3 2,5 2,4 2,3 2,5 2,5 2,4 

Information                       

Spår A 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,1 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 

Spår B 0,7 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 1,0 

Spår C 0,9 0,9 0,7 0,8 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 

Insats hos annan 
aktör 

                      

Spår A 0,3 0,4 0,1 0,3 0,6 0,3 0,3 0,1 0,5 0,4 0,3 

Spår B 0,4 0,6 0,2 0,5 0,6 0,7 0,4 0,2 0,7 0,6 0,5 

Spår C 0,8 0,9 0,5 0,9 0,7 1,2 0,6 0,5 1,0 1,0 0,7 

Kartläggning                       

Spår A 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 

Spår B 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 
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Spår C 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Kontakter med 
arbetsgivare eller 
andra relevanta 
aktörer 

                      

Spår A 1,4 2,4 3,0 2,3 1,3 2,5 2,2 1,8 2,7 2,0 2,5 

Spår B 2,0 2,6 2,1 2,4 1,8 2,4 2,4 1,9 2,8 1,7 2,9 

Spår C 2,4 2,7 2,1 2,6 1,8 2,7 2,4 2,0 2,7 2,5 2,6 

Kortare 
utbildning 

                      

Spår A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spår B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spår C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Motiverande 
samtal 

                      

Spår A 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 

Spår B 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 

Spår C 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 

Praktiskt stöd                       

Spår A 2,2 2,8 2,7 2,7 1,7 2,8 2,6 2,1 3,1 2,6 2,7 

Spår B 2,6 2,8 2,7 2,8 2,4 3,0 2,6 2,3 3,1 2,5 2,9 

Spår C 2,8 2,8 2,6 2,9 2,0 2,9 2,7 2,1 3,0 2,6 2,9 

Studie- och 
yrkesvägledning 

                      

Spår A 1,2 1,3 0,9 1,2 1,5 1,2 1,2 1,4 1,0 1,1 1,2 

Spår B 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3 1,4 1,1 1,2 1,2 

Spår C 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1 1,2 1,0 1,0 1,1 

Stärka digital 
kompetens 

                      

Spår A 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

Spår B 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 

Spår C 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

Stärka 
språkkunskaper 

                      

Spår A 0,0 0,3 0,3 0,3 0,1 0,5 0,1 0,0 0,5 0,4 0,2 

Spår B 0,1 0,4 0,2 0,4 0,1 0,6 0,2 0,0 0,6 0,5 0,3 

Spår C 0,4 0,5 0,3 0,5 0,1 0,7 0,2 0,0 0,6 0,5 0,4 
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7.2 Marknadsutbudet 

7.2.1 Antal leverantörer med avtal inom respektive leveransområde inom 

tjänsten rusta och matcha 

Leveransområde 2020 2021 2022 (feb) 2022  
(jul) 

Arjeplog 0 0 0 0 

Arvidsjaur 0 1 2 1 

Avesta 0 5 8 7 

Bengtsfors 0 3 3 3 

Blekinge 16 20 22 18 

Borås 0 12 24 26 

Dorotea 0 0 0 0 

Eda 0 0 0 1 

Eskilstuna 0 39 42 42 

Fagersta 0 9 10 9 

Falun/Borlänge 0 11 21 23 

Filipstad 0 6 5 6 

Gotland 0 8 9 11 

Gällivare 0 1 3 2 

Gävle 0 11 22 25 

Göteborg 0 46 57 64 

Hagfors 0 1 2 2 

Halmstad 0 13 21 28 

Haparanda 0 2 3 3 

Hudiksvall 0 5 11 12 

Hällefors 0 5 5 3 

Härjedalen 0 3 3 3 

Jokkmokk 0 1 1 1 

Jönköping 0 13 25 26 

Kalmar 0 10 17 19 

Karlskoga 0 10 10 7 

Karlstad 0 28 27 26 

Kiruna 0 3 3 4 

Kramfors 0 3 3 4 

Kristianstad 0 26 26 29 

Lidköping 7 15 13 9 

Ljungby 0 8 11 9 

Ljusdal 0 4 5 6 

Ludvika 0 7 9 9 

Luleå 0 15 18 20 
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Lycksele 0 3 4 5 

Malmö 0 48 63 68 

Malung 0 1 2 1 

Mora 0 6 8 6 

Nyköping 0 17 17 17 

Oskarshamn 8 11 10 11 

Pajala 0 1 2 2 

Skellefteå 0 6 10 10 

Skövde 0 13 21 23 

Sollefteå 0 2 2 3 

Sorsele 0 0 0 0 

Stockholm 0 59 74 87 

Storuman 0 0 1 1 

Strömstad 0 2 3 3 

Sundsvall 0 11 17 21 

Söderhamn 0 9 12 13 

Torsby 0 3 3 3 

Tranås 0 1 3 4 

Trollhättan 17 25 27 28 

Umeå 17 19 20 18 

Vansbro 0 1 1 0 

Vetlanda 0 6 9 8 

Vilhelmina 0 1 2 2 

Vimmerby 0 6 6 7 

Värnamo 0 7 12 12 

Västervik 0 7 10 12 

Västerås 25 46 45 51 

Växjö 0 12 21 23 

Årjäng 0 5 5 3 

Åsele 0 0 0 0 

Älmhult 0 4 6 7 

Örebro 0 36 41 41 

Örnsköldsvik 0 4 7 9 

Östergötland 0 39 42 41 

Östersund 0 13 16 17 

Överkalix 0 0 0 0 

Övertorneå 0 0 0 0 

Totalt 90 768 963 1015 
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7.2.2 Antal verksamhetsadresser för tjänsten rusta och matcha per 

kommun 

Kommun Län Tillhör 
leveransområde 

Kommungrupp Antal  
verksamhetsadresser  
för rusta och matcha  
i juli 2022 

Ale Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 1 

Alingsås Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 5 

Alvesta Kronobergs län Växjö Pendlingskommun nära större stad 6 

Aneby Jönköpings län Jönköping Pendlingskommun nära större stad 0 

Arboga Västmanlands län Västerås Pendlingskommun nära mindre tätort 4 

Arjeplog Norrbottens län Arjeplog Landsbygdskommun med besöksnäring 0 

Arvidsjaur Norrbottens län Arvidsjaur Landsbygdskommun 1 

Arvika Värmlands län Karlstad Landsbygdskommun 5 

Askersund Örebro län Örebro Lågpendlingskommun nära större stad 1 

Avesta Dalarnas län Avesta Mindre stad/tätort 6 

Bengtsfors Västra Götalands län Bengtsfors Landsbygdskommun 2 

Berg Jämtlands län Östersund Lågpendlingskommun nära större stad 0 

Bjurholm Västerbottens län Umeå Pendlingskommun nära större stad 0 

Bjuv Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 2 

Boden Norrbottens län Luleå Lågpendlingskommun nära större stad 9 

Bollebygd Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 0 

Bollnäs Gävleborgs län Söderhamn Landsbygdskommun 9 

Borgholm Kalmar län Kalmar Landsbygdskommun med besöksnäring 1 

Borlänge Dalarnas län Falun/Borlänge Större stad 16 

Borås Västra Götalands län Borås Större stad 23 

Botkyrka Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 22 

Boxholm Östergötlands län Östergötland Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Bromölla Skåne län Kristianstad Pendlingskommun nära mindre tätort 6 

Bräcke Jämtlands län Östersund Lågpendlingskommun nära större stad 0 

Burlöv Skåne län Malmö Pendlingskommun nära storstad 4 

Båstad Skåne län Malmö Landsbygdskommun med besöksnäring 0 

Dals-Ed Västra Götalands län Bengtsfors Landsbygdskommun 0 

Danderyd Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 0 

Degerfors Örebro län Karlskoga Pendlingskommun nära mindre tätort 2 

Dorotea Västerbottens län Dorotea Landsbygdskommun 0 

Eda Värmlands län Eda Landsbygdskommun med besöksnäring 0 

Ekerö Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 0 

Eksjö Jönköpings län Jönköping Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Emmaboda Kalmar län Kalmar Pendlingskommun nära mindre tätort 4 

Enköping Uppsala län Stockholm Lågpendlingskommun nära större stad 7 
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Eskilstuna Södermanlands län Eskilstuna Större stad 37 

Eslöv Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 7 

Essunga Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Fagersta Västmanlands län Fagersta Pendlingskommun nära mindre tätort 9 

Falkenberg Hallands län Halmstad Mindre stad/tätort 10 

Falköping Västra Götalands län Skövde Mindre stad/tätort 10 

Falun Dalarnas län Falun/Borlänge Mindre stad/tätort 11 

Filipstad Värmlands län Filipstad Landsbygdskommun 5 

Finspång Östergötlands län Östergötland Lågpendlingskommun nära större stad 7 

Flen Södermanlands län Eskilstuna Lågpendlingskommun nära större stad 6 

Forshaga Värmlands län Karlstad Pendlingskommun nära större stad 1 

Färgelanda Västra Götalands län Trollhättan Pendlingskommun nära större stad 1 

Gagnef Dalarnas län Falun/Borlänge Pendlingskommun nära större stad 0 

Gislaved Jönköpings län Värnamo Landsbygdskommun 8 

Gnesta Södermanlands län Stockholm Pendlingskommun nära större stad 1 

Gnosjö Jönköpings län Värnamo Pendlingskommun nära mindre tätort 1 

Gotland Gotlands län Gotland Mindre stad/tätort 8 

Grums Värmlands län Karlstad Pendlingskommun nära större stad 2 

Grästorp Västra Götalands län Trollhättan Pendlingskommun nära större stad 0 

Gullspång Västra Götalands län Skövde Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Gällivare Norrbottens län Gällivare Landsbygdskommun 2 

Gävle Gävleborgs län Gävle Större stad 23 

Göteborg Västra Götalands län Göteborg Storstäder 107 

Götene Västra Götalands län Lidköping Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Habo Jönköpings län Jönköping Pendlingskommun nära större stad 0 

Hagfors Värmlands län Hagfors Landsbygdskommun 2 

Hallsberg Örebro län Örebro Pendlingskommun nära större stad 5 

Hallstahammar Västmanlands län Västerås Pendlingskommun nära större stad 6 

Halmstad Hallands län Halmstad Större stad 24 

Hammarö Värmlands län Karlstad Pendlingskommun nära större stad 0 

Haninge Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 20 

Haparanda Norrbottens län Haparanda Landsbygdskommun 3 

Heby Uppsala län Stockholm Pendlingskommun nära större stad 1 

Hedemora Dalarnas län Avesta Pendlingskommun nära mindre tätort 4 

Helsingborg Skåne län Malmö Större stad 45 

Herrljunga Västra Götalands län Göteborg Lågpendlingskommun nära större stad 1 

Hjo Västra Götalands län Skövde Pendlingskommun nära mindre tätort 1 

Hofors Gävleborgs län Gävle Lågpendlingskommun nära större stad 3 

Huddinge Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 18 

Hudiksvall Gävleborgs län Hudiksvall Mindre stad/tätort 11 

Hultsfred Kalmar län Vimmerby Pendlingskommun nära mindre tätort 3 
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Hylte Hallands län Halmstad Lågpendlingskommun nära större stad 4 

Håbo Uppsala län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 3 

Hällefors Örebro län Hällefors Landsbygdskommun 3 

Härjedalen Jämtlands län Härjedalen Landsbygdskommun med besöksnäring 3 

Härnösand Västernorrlands län Sundsvall Mindre stad/tätort 10 

Härryda Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 3 

Hässleholm Skåne län Kristianstad Mindre stad/tätort 12 

Höganäs Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 3 

Högsby Kalmar län Oskarshamn Pendlingskommun nära mindre tätort 6 

Hörby Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 1 

Höör Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 2 

Jokkmokk Norrbottens län Jokkmokk Landsbygdskommun 1 

Järfälla Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 24 

Jönköping Jönköpings län Jönköping Större stad 27 

Kalix Norrbottens län Luleå Landsbygdskommun 3 

Kalmar Kalmar län Kalmar Mindre stad/tätort 16 

Karlsborg Västra Götalands län Skövde Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Karlshamn Blekinge län Blekinge Mindre stad/tätort 10 

Karlskoga Örebro län Karlskoga Mindre stad/tätort 6 

Karlskrona Blekinge län Blekinge Mindre stad/tätort 13 

Karlstad Värmlands län Karlstad Större stad 26 

Katrineholm Södermanlands län Eskilstuna Mindre stad/tätort 10 

Kil Värmlands län Karlstad Pendlingskommun nära större stad 5 

Kinda Östergötlands län Östergötland Lågpendlingskommun nära större stad 0 

Kiruna Norrbottens län Kiruna Mindre stad/tätort 2 

Klippan Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 5 

Knivsta Uppsala län Stockholm Pendlingskommun nära större stad 1 

Kramfors Västernorrlands län Kramfors Landsbygdskommun 4 

Kristianstad Skåne län Kristianstad Mindre stad/tätort 27 

Kristinehamn Värmlands län Karlstad Lågpendlingskommun nära större stad 6 

Krokom Jämtlands län Östersund Pendlingskommun nära större stad 1 

Kumla Örebro län Örebro Pendlingskommun nära större stad 4 

Kungsbacka Hallands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 7 

Kungsör Västmanlands län Västerås Pendlingskommun nära mindre tätort 4 

Kungälv Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 5 

Kävlinge Skåne län Malmö Pendlingskommun nära storstad 2 

Köping Västmanlands län Västerås Lågpendlingskommun nära större stad 11 

Laholm Hallands län Halmstad Pendlingskommun nära större stad 4 

Landskrona Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 15 

Laxå Örebro län Örebro Lågpendlingskommun nära större stad 0 

Lekeberg Örebro län Örebro Pendlingskommun nära större stad 0 
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Leksand Dalarnas län Falun/Borlänge Landsbygdskommun med besöksnäring 4 

Lerum Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 1 

Lessebo Kronobergs län Växjö Pendlingskommun nära större stad 4 

Lidingö Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 1 

Lidköping Västra Götalands län Lidköping Mindre stad/tätort 8 

Lilla Edet Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 0 

Lindesberg Örebro län Örebro Lågpendlingskommun nära större stad 3 

Linköping Östergötlands län Östergötland Större stad 27 

Ljungby Kronobergs län Ljungby Mindre stad/tätort 9 

Ljusdal Gävleborgs län Ljusdal Landsbygdskommun 5 

Ljusnarsberg Örebro län Ludvika Pendlingskommun nära mindre tätort 1 

Lomma Skåne län Malmö Pendlingskommun nära storstad 0 

Ludvika Dalarnas län Ludvika Landsbygdskommun 8 

Luleå Norrbottens län Luleå Större stad 14 

Lund Skåne län Malmö Större stad 23 

Lycksele Västerbottens län Lycksele Landsbygdskommun 4 

Lysekil Västra Götalands län Trollhättan Lågpendlingskommun nära större stad 1 

Malmö Skåne län Malmö Storstäder 99 

Malung-Sälen Dalarnas län Malung Landsbygdskommun med besöksnäring 1 

Malå Västerbottens län Lycksele Landsbygdskommun 0 

Mariestad Västra Götalands län Skövde Mindre stad/tätort 4 

Mark Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära större stad 3 

Markaryd Kronobergs län Ljungby Pendlingskommun nära mindre tätort 4 

Mellerud Västra Götalands län Trollhättan Pendlingskommun nära mindre tätort 2 

Mjölby Östergötlands län Östergötland Pendlingskommun nära större stad 8 

Mora Dalarnas län Mora Landsbygdskommun 4 

Motala Östergötlands län Östergötland Lågpendlingskommun nära större stad 12 

Mullsjö Jönköpings län Jönköping Pendlingskommun nära större stad 0 

Munkedal Västra Götalands län Trollhättan Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Munkfors Värmlands län Karlstad Lågpendlingskommun nära större stad 0 

Mölndal Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 7 

Mönsterås Kalmar län Oskarshamn Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Mörbylånga Kalmar län Kalmar Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Nacka Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 19 

Nora Örebro län Örebro Pendlingskommun nära större stad 3 

Norberg Västmanlands län Fagersta Pendlingskommun nära mindre tätort 1 

Nordanstig Gävleborgs län Hudiksvall Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Nordmaling Västerbottens län Umeå Pendlingskommun nära större stad 0 

Norrköping Östergötlands län Östergötland Större stad 39 

Norrtälje Stockholms län Stockholm Mindre stad/tätort 10 

Norsjö Västerbottens län Skellefteå Landsbygdskommun 0 
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Nybro Kalmar län Kalmar Pendlingskommun nära mindre tätort 5 

Nykvarn Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära större stad 0 

Nyköping Södermanlands län Nyköping Mindre stad/tätort 16 

Nynäshamn Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 3 

Nässjö Jönköpings län Jönköping Lågpendlingskommun nära större stad 10 

Ockelbo Gävleborgs län Gävle Lågpendlingskommun nära större stad 0 

Olofström Blekinge län Blekinge Pendlingskommun nära mindre tätort 8 

Orsa Dalarnas län Mora Landsbygdskommun med besöksnäring 0 

Orust Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Osby Skåne län Älmhult Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Oskarshamn Kalmar län Oskarshamn Mindre stad/tätort 11 

Ovanåker Gävleborgs län Söderhamn Landsbygdskommun 3 

Oxelösund Södermanlands län Nyköping Pendlingskommun nära mindre tätort 4 

Pajala Norrbottens län Pajala Landsbygdskommun 2 

Partille Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 4 

Perstorp Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 1 

Piteå Norrbottens län Luleå Mindre stad/tätort 9 

Ragunda Jämtlands län Östersund Landsbygdskommun 0 

Robertsfors Västerbottens län Umeå Lågpendlingskommun nära större stad 0 

Ronneby Blekinge län Blekinge Pendlingskommun nära mindre tätort 10 

Rättvik Dalarnas län Falun/Borlänge Landsbygdskommun med besöksnäring 3 

Sala Västmanlands län Västerås Lågpendlingskommun nära större stad 8 

Salem Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 1 

Sandviken Gävleborgs län Gävle Lågpendlingskommun nära större stad 12 

Sigtuna Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 14 

Simrishamn Skåne län Malmö Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Sjöbo Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 2 

Skara Västra Götalands län Skövde Pendlingskommun nära mindre tätort 5 

Skellefteå Västerbottens län Skellefteå Mindre stad/tätort 10 

Skinnskatteberg Västmanlands län Fagersta Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Skurup Skåne län Malmö Pendlingskommun nära storstad 4 

Skövde Västra Götalands län Skövde Mindre stad/tätort 14 

Smedjebacken Dalarnas län Ludvika Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Sollefteå Västernorrlands län Sollefteå Landsbygdskommun 3 

Sollentuna Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 24 

Solna Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 25 

Sorsele Västerbottens län Sorsele Landsbygdskommun 0 

Sotenäs Västra Götalands län Trollhättan Landsbygdskommun med besöksnäring 0 

Staffanstorp Skåne län Malmö Pendlingskommun nära storstad 1 

Stenungsund Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 3 

Stockholm Stockholms län Stockholm Storstäder 173 
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Storfors Värmlands län Karlskoga Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Storuman Västerbottens län Storuman Landsbygdskommun med besöksnäring 1 

Strängnäs Södermanlands län Stockholm Pendlingskommun nära större stad 5 

Strömstad Västra Götalands län Strömstad Landsbygdskommun med besöksnäring 3 

Strömsund Jämtlands län Östersund Landsbygdskommun 2 

Sundbyberg Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 11 

Sundsvall Västernorrlands län Sundsvall Större stad 16 

Sunne Värmlands län Karlstad Landsbygdskommun 3 

Surahammar Västmanlands län Västerås Pendlingskommun nära större stad 3 

Svalöv Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 1 

Svedala Skåne län Malmö Pendlingskommun nära storstad 2 

Svenljunga Västra Götalands län Borås Pendlingskommun nära större stad 0 

Säffle Värmlands län Karlstad Lågpendlingskommun nära större stad 6 

Säter Dalarnas län Falun/Borlänge Pendlingskommun nära större stad 0 

Sävsjö Jönköpings län Vetlanda Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Söderhamn Gävleborgs län Söderhamn Landsbygdskommun 9 

Söderköping Östergötlands län Östergötland Pendlingskommun nära större stad 4 

Södertälje Stockholms län Stockholm Större stad 27 

Sölvesborg Blekinge län Kristianstad Pendlingskommun nära mindre tätort 4 

Tanum Västra Götalands län Strömstad Landsbygdskommun med besöksnäring 0 

Tibro Västra Götalands län Skövde Pendlingskommun nära mindre tätort 4 

Tidaholm Västra Götalands län Skövde Pendlingskommun nära mindre tätort 1 

Tierp Uppsala län Stockholm Pendlingskommun nära större stad 3 

Timrå Västernorrlands län Sundsvall Pendlingskommun nära större stad 4 

Tingsryd Kronobergs län Växjö Lågpendlingskommun nära större stad 1 

Tjörn Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Tomelilla Skåne län Malmö Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Torsby Värmlands län Torsby Landsbygdskommun 3 

Torsås Kalmar län Kalmar Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Tranemo Västra Götalands län Värnamo Lågpendlingskommun nära större stad 1 

Tranås Jönköpings län Tranås Lågpendlingskommun nära större stad 4 

Trelleborg Skåne län Malmö Pendlingskommun nära storstad 10 

Trollhättan Västra Götalands län Trollhättan Större stad 16 

Trosa Södermanlands län Stockholm Pendlingskommun nära större stad 1 

Tyresö Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 1 

Täby Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 5 

Töreboda Västra Götalands län Skövde Pendlingskommun nära mindre tätort 2 

Uddevalla Västra Götalands län Trollhättan Lågpendlingskommun nära större stad 13 

Ulricehamn Västra Götalands län Borås Lågpendlingskommun nära större stad 2 

Umeå Västerbottens län Umeå Större stad 20 

Upplands Väsby Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 11 
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Upplands-Bro Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 1 

Uppsala Uppsala län Stockholm Större stad 37 

Uppvidinge Kronobergs län Växjö Lågpendlingskommun nära större stad 0 

Vadstena Östergötlands län Östergötland Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Vaggeryd Jönköpings län Jönköping Lågpendlingskommun nära större stad 3 

Valdemarsvik Östergötlands län Östergötland Lågpendlingskommun nära större stad 0 

Vallentuna Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 2 

Vansbro Dalarnas län Vansbro Landsbygdskommun 0 

Vara Västra Götalands län Lidköping Pendlingskommun nära mindre tätort 1 

Varberg Hallands län Göteborg Mindre stad/tätort 11 

Vaxholm Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 0 

Vellinge Skåne län Malmö Pendlingskommun nära storstad 1 

Vetlanda Jönköpings län Vetlanda Landsbygdskommun 10 

Vilhelmina Västerbottens län Vilhelmina Landsbygdskommun 2 

Vimmerby Kalmar län Vimmerby Landsbygdskommun 5 

Vindeln Västerbottens län Umeå Lågpendlingskommun nära större stad 0 

Vingåker Södermanlands län Eskilstuna Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Vårgårda Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära mindre tätort 2 

Vänersborg Västra Götalands län Trollhättan Pendlingskommun nära större stad 13 

Vännäs Västerbottens län Umeå Pendlingskommun nära större stad 1 

Värmdö Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 0 

Värnamo Jönköpings län Värnamo Mindre stad/tätort 8 

Västervik Kalmar län Västervik Mindre stad/tätort 9 

Västerås Västmanlands län Västerås Större stad 51 

Växjö Kronobergs län Växjö Större stad 23 

Ydre Östergötlands län Tranås Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Ystad Skåne län Malmö Mindre stad/tätort 7 

Åmål Västra Götalands län Karlstad Landsbygdskommun 5 

Ånge Västernorrlands län Sundsvall Landsbygdskommun 2 

Åre Jämtlands län Östersund Landsbygdskommun med besöksnäring 0 

Årjäng Värmlands län Årjäng Landsbygdskommun 2 

Åsele Västerbottens län Åsele Landsbygdskommun 0 

Åstorp Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 4 

Åtvidaberg Östergötlands län Östergötland Pendlingskommun nära större stad 1 

Älmhult Kronobergs län Älmhult Pendlingskommun nära mindre tätort 4 

Älvdalen Dalarnas län Mora Landsbygdskommun med besöksnäring 0 

Älvkarleby Uppsala län Gävle Pendlingskommun nära större stad 0 

Älvsbyn Norrbottens län Luleå Lågpendlingskommun nära större stad 1 

Ängelholm Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 9 

Öckerö Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 0 

Ödeshög Östergötlands län Östergötland Pendlingskommun nära mindre tätort 0 
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Örebro Örebro län Örebro Större stad 41 

Örkelljunga Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 1 

Örnsköldsvik Västernorrlands län Örnsköldsvik Mindre stad/tätort 9 

Östersund Jämtlands län Östersund Större stad 15 

Österåker Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 5 

Östhammar Uppsala län Stockholm Lågpendlingskommun nära större stad 1 

Östra Göinge Skåne län Kristianstad Pendlingskommun nära mindre tätort 4 

Överkalix Norrbottens län Överkalix Landsbygdskommun 0 

Övertorneå Norrbottens län Övertorneå Landsbygdskommun 0 

Totalt 
   

2062 

 


