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Förord 

Projektet Jämställd Etablering bedrevs på Arbetsförmedlingen under åren 2018 till 
2021 och medfinansierades av Europeiska socialfonden. Det huvudsakliga syftet var 
att implementera och effektutvärdera matchningsinsatsen ”Matchning från dag 1” 
som riktar sig till personer som träder in som nya på svensk arbetsmarknad eller har 
svårt att träda in på egen hand. Den första utvärderingen visade på positiva effekter 
och att det med rätt utformade metoder, inte bara går att öka andelen av målgruppen 
som går ut i sysselsättning, utan också att matchning enligt MD1 fungerar för de i 
målgruppen som står allra längst ifrån arbetsmarknaden.  

Denna kvalitativa studie är projektets tredje delrapport. Rapporten ger en djupare 
inblick i metodarbetet och undersöker hur arbetet med MD1 bidragit till att förändra 
arbetsförmedlarnas matchningsarbete av utrikes födda arbetssökande. Resultaten 
baseras på intervjuer med arbetsförmedlare som arbetat i projektet och beskriver hur 
de nya arbetsvillkor som introducerats av MD1 har givit upphov till nya 
arbetsstrategier, vilka i sig är viktiga pusselbitar för att förstå vad som möjliggjort 
metodens goda resultat.  

Serena Cinque har författat rapporten. Serena har också genomfört och analyserat 
samtliga intervjuer med arbetsförmedlarna. Då Serena inte längre arbetar på 
myndigheten kan frågor om rapporten ställas till Petra Ornstein eller Magnus Rödin 
på Analysavdelningen. 

Slutligen riktas ett stort tack till de 20 arbetsförmedlare som ställde upp på att 
intervjuas och på så vis möjliggjorde denna studie.  

Stockholm, augusti 2021 

 
Marie Gartell 

Sektionschef Analysavdelningen 
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1 Sammanfattning 

Projektet Jämställd Etablering medfinansierades av Europeiska socialfonden och 
genomfördes på Arbetsförmedlingen mellan 2018 till 2021 på 16 platser i landet. I 
projektet testades och utvärderades en matchningsinsats kallad ”Matchning från dag 1” 
(MD1) som riktar sig till personer som träder in som nya på svensk arbetsmarknad eller 
har svårt att träda in på egen hand. Insatsens kärna är att genom kartläggning av både 
arbetssökande och arbetsgivare skapa förutsättningar för effektiv matchning. Den första 
effektutvärderingen av projektet visade på positiva resultat. 
Kostnadseffektivitetsberäkningarna visar dessutom att MD1 ser ut att kunna genomföras 
utan större kostnadsökningar jämfört med ordinarie matchningstjänster och att det 
finns potential till samhällsekonomiska vinster på något års sikt. Denna kvalitativa 
studie är projektets tredje delrapport. 

Arbetsförmedlingen har i sin handlingsplan för att öka andelen utrikes födda kvinnor som 
arbetar eller studerar (Arbetsförmedlingen 2017) uppmärksammat att riktade stöd är 
avgörande för att hjälpa nyanlända att etablera sig i arbetslivet. Flera studier visar dock 
att arbetsförmedlarna styrs av en rad svåra arbetsvillkor. Det handlar exempelvis om hög 
arbetsbelastning, snäva ekonomiska resurser och färre möjligheter att arbeta långsiktigt. 
Detta leder till att arbetsförmedlarna utvecklar olika arbetsstrategier för att anpassa och 
genomföra arbetet. Dessa strategier leder dock samtidigt till att mer stöd och resurser ges 
till män än till kvinnor, och mer stöd till arbetssökande som bedöms stå närmare 
arbetsmarknaden än till de som bedöms stå längre ifrån den. Arbetsstrategierna 
framträder bland annat i form av bristfälliga kompetenskartläggningar eller 
stigmatiserande bedömningar som tenderar att drabba kvinnor med kort utbildning och 
liten arbetslivserfarenhet.  

1.1 Rätt utformade metoder kan bidra till att fler av de som står 
allra längst från arbetsmarknaden hittar jobb 

Denna studie undersöker i vilken utsträckning nya arbetsvillkor utifrån metoden MD1 har 
bidragit till att förändra arbetsförmedlarnas matchningsarbete av utrikes födda 
arbetssökande. Resultaten visar att när de arbetsvillkor som styr matchningsuppdraget 
förändras och förbättras, utformar arbetsförmedlarna nya arbetsstrategier som kan bidra 
till mer effektiva och jämställda matchningsresultat. Det rör sig om förändringar som 
tillkommer när MD1 implementeras och som handlar om att utöka myndighetens 
organisatoriska resurser, ändra styrande mål och riktlinjer, omforma intern styrning och 
kontroll och tillvarata klienters behov och önskemål. Resultaten tyder på att nya 
arbetsvillkor kan bidra till att motverka de beteenden som forskning har visat leder till att 
utrikes födda kvinnor får mindre stöd än andra individer i kontakter och möten med 
Arbetsförmedlingen. Resultaten visar därmed att det med rätt utformade metoder, både 
går att öka andelen nyanlända som går ut i sysselsättning, och att det går att öka 
övergångarna till arbete just för målgruppen som står allra längst ifrån arbetsmarknaden, 
bland vilka majoriteten är kvinnor. Resultaten visar dessutom att förändringarna kan 
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bidra till att stärka en god förvaltningskultur inom myndigheten genom att främja 
objektivitet, opartiskhet, respekt och serviceskyldighet.  

1.2 Hur ta tillvara lärdomarna från arbetet med Matchning från 
dag 1? 

Erfarenheter från arbetet med MD1 har redan idag bidragit till och implementerats i 
Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Exempelvis i den nyligen lanserade 
arbetsmarknadspolitiska reformen Intensivåret, där lärdomar från MD1 kommit in i 
både urvalet av deltagare och utformningen av insatser. I reformeringen av 
myndigheten får samtidigt fristående aktörer en alltmer central roll i genomförandet 
av matchningsinsatser och även här kan erfarenheter från arbetet med MD1 bidra till 
en mer effektiv och ändamålsenlig utformning av matchningstjänster för 
arbetssökande med stora stödbehov. Men även om den höga andelen deltagare som 
går till arbete och utbildning och det kostnadseffektiva upplägget skapar 
förutsättningar för att implementera MD1 i en resultatbaserad tjänst likt Kundval 
Rusta och matcha, så är det inte självklart att detta skulle ge samma goda resultat. 
Anledningen är att tjänstens resultatbaserade ersättningssystem till viss del kan ge 
incitament som går åt motsatt håll jämfört med de metodsteg och förändrade 
arbetsvillkor som identifierats som viktiga moment i MD1. En resultatbaserad 
ersättningsmodell riskerar medföra att leverantörer väljer att fokusera på 
arbetssökande som bedöms ha lättare att hitta ett jobb och samtidigt ”parkerar” 
arbetssökande med större stödbehov. Därmed kanske leverantörerna inte heller 
väljer att använda metoder som är särskilt anpassade till arbetssökande som bedöms 
ha svårare att hitta ett jobb. Detta kan tala för att myndigheten bör behålla insatser 
riktade till sökande med störst stödbehov i egen regi. Ett alternativ är att upphandla 
tjänsten med en ersättningsmodell anpassad för att skapa önskade drivkrafter för 
prioritering av matchningsarbetet och på ett bättre sätt motverka beteenden som 
creaming och parking. Fördelarna med en mindre styrd upphandling skulle då 
kombineras med att leverantörerna ges ökade drivkrafter att använda sig av metoder 
och arbetssätt som är utformade och ger resultat för arbetssökande som vill ha stöd 
till arbete men som bedöms stå för långt ifrån jobb för att passa i nuvarande upplägg 
av upphandlade matchningsinsatser.  

2 Inledning 

Det senaste decenniet har en hel del studier ökat vår kunskap och förståelse för vad 
som orsakar den låga sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor. Det handlar 
om utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, språk, ohälsa och familjesituation (Cheung 
& Hellström 2016, Cheung 2018; Ennerberg 2019). Andra studier pekar på orsaker 
som är kopplade till strukturella faktorer. Det handlar exempelvis om diskriminering 
på arbetsmarknaden (Vernby och Dancygier 2018) och etablerade praxis som 
försvårar inträdet till arbetsmarknaden. Dessa studier visar bland annat att män som 
är inskrivna på Arbetsförmedlingen får genomgående mer stöd, fler möten och fler 
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arbetsnära insatser (såsom exempelvis nystartsjobb och övriga anställningsstöd) än 
vad kvinnor får (Liljeberg & Söderström 2017). Män bedöms även vara mer 
”matchningsbara” än kvinnor, det vill säga i högre utsträckning kunna matchas mot 
lediga jobb. Störst är dessa skillnader bland arbetssökanden inom 
Arbetsförmedlingens etableringsprogram (Cheung & Hellström 2016, Cheung 2018). 
Även de ökade kraven för att få uppehållstillstånd i Sverige har bidragit till en längre 
etableringsprocess för kvinnor. 1 En studie från Arbetsförmedlingen visar till exempel 
att ungefär var femte kvinna med tillfälligt uppehållstillstånd väljer att helt avstå från 
att delta i etableringsinsatser, bland annat på grund av de långa väntetiderna i 
barnomsorgen (Wickström Östervall 2019).  

Ytterligare en förklaring till varför utrikesfödda kvinnor har låg sysselsättningsgrad 
handlar om Arbetsförmedlingens försämrade arbetsvillkor. Redan år 2010 
konstaterade Riksrevisionen att flera arbetsförmedlare på lokala kontor upplevde att 
en hårdare styrning av arbetsuppgifter trängde undan möjligheterna att ha 
arbetsgivarkontakter vilket försämrade matchningen för de mest utsatta grupperna 
(Riksrevisionen 2010). Denna bild bekräftades av en senare rapport som 
uppmärksammade hur matchningsarbetet alltmer prioriterades ner (Liljeberg & 
Söderström 2018). En tidmätning från 2015 visade att en genomsnittlig 
arbetsförmedlare använde ca. 57 procent av sin arbetstid till kontakter med 
arbetsgivare och arbetssökande (arbetsgivare 17 procent och arbetssökande 40 
procent), medan övrig tid, det vill säga mer än 40 procent av arbetstiden, gick till 
internt arbete och administration. Även Arbetsmarknadsutredningens 
slutbetänkande från 2019 pekade på att Arbetsförmedlingens möjlighet att införliva 
sitt instruktionsenliga matchningsuppdrag försvåras av att arbetsförmedlarna har 
bristfälliga kunskaper om vilka yrken arbetsmarknaden efterfrågar eftersom tiden 
inte räcker till någon kompetensutveckling (SOU 2019:3, s. 89). 

Men sämre förutsättningar och arbetsförmedlarnas försämrade arbetsvillkor kan 
enbart delvis förklara det låga utflödet till sysselsättning för utrikes födda kvinnor. 
Flera studier identifierar arbetsförmedlarnas ojämlika prioriteringar mellan olika 
grupper av arbetssökande som en viktig bidragande orsak till de låga 
matchningsresultaten. En studie från 2019 undersöker arbetsförmedlarnas ojämlika 
bemötande av utrikes födda arbetssökande kvinnor (Larsson 2019). Studien finner 
att arbetsförmedlare upplever att myndighetens mål kommer i konflikt med 
arbetssökandes behov (Ibidem 2019). Konflikter kan exempelvis uppstå när 
myndighetens fokus på resultat tränger undan professionsarbetet, eller när ökande 
administration i kombination med personalneddragningar påverkar 
matchningsuppdraget och leder till att arbetssökande inte får det stöd de behöver för 
att lämna arbetslösheten. Även en hög arbetsbelastning och snäva ekonomiska 
resurser försämrar möjligheten att arbeta långsiktigt och fokusera på specifika 
målgruppers behov. Med stöd i den statsvetenskapliga implementeringsforskningen 
(Lipsky 1980; Maynard Moody och Portillo 2010; Brodkin 2011; 2011b; Vedung 2015) 
visar studien att en rad olika arbetsvillkor påverkar hur arbetsförmedlarna 

 
1 Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. 
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förhandlar, anpassar och justerar sitt arbete för att lösa de dilemman som uppstår 
när målkonflikter uppstår.  

År 2017 beviljade ESF-rådet medel till Arbetsförmedlingen för att under tre år 
genomföra ett projekt som myndigheten valt att kalla Jämställd etablering (Dnr 
2017/00595). I projektansökan anges att ett av målen är att öka utrikes födda 
arbetssökandes övergång till arbete genom att testa en ny matchningsmetod som 
heter ’’Matchning från dag 1’’ (MD1). Det handlar om en intensifierad 
förmedlingsinsats med tydlig ”place-then-train” ansats som är speciellt utformad för 
att kunna matcha arbetssökande som har varit kort tid i Sverige och står långt ifrån 
arbetsmarknaden. I projektet Jämställd etablering testas MD1 på personer som för 
max fyra år sedan fick uppehållstillstånd som flyktinginvandrare eller 
skyddsbehövande samt de som fick uppehållstillstånd som anhörig till de tidigare 
nämnda personerna. 

Den första effektutvärderingen av MD1 offentliggjordes i juni 2020 
(Arbetsförmedlingen 2020b) och visar att sannolikheten att vara i arbete eller studier 
ökar med den nya insatsen jämfört med Arbetsförmedlingens ordinarie stöd.2 
Kostnaderna för implementering av MD1 bedöms också vara i nivå med, eller till och 
med lägre, än kostnaderna för ordinarie matchningsinsatser. Utvärderingen lyfter 
vidare fram två aspekter som bedöms vara centrala i utformning och implementering 
av försöksverksamheten, nämligen en bred kartläggningsprocess som lyfter fram vad 
arbetssökande kan och vill, samt en aktiv styrning mot att prioritera arbetssökande 
som står längst från arbetsmarknaden. Ett preliminärt resultat från utvärderingen är 
att med rätt utformade insatser går det att matcha arbetssökande som står långt från 
arbetsmarknaden, och att matchningsinsatser därmed är en möjlig strategi för att 
utöka utrikesfödda kvinnors sysselsättningsgrad. 

2.1 Studiens syfte och frågeställningar 

Denna studie tar avstamp i implementeringen av den nya matchningsmetod MD1 och 
syftar till att visa om de förändrade arbetsvillkor som introduceras genom projekt 
Jämställd etablering och implementeringen av metoden MD1, leder till nya 
arbetsstrategier hos de arbetsförmedlare som arbetar utifrån den nya 
matchningsmetoden. Ytterligare ett syfte är att resonera kring hur de nya 
arbetsstrategierna skulle kunna bidra till att förbättra matchningen av utrikes födda 
arbetssökande, särskilt kvinnor. De övergripande frågeställningar som besvaras i 
studien är: 

- I vilken utsträckning har nya arbetsvillkor utifrån metoden MD1 bidragit till att 
förändra arbetsförmedlarnas matchningsarbete av utrikes födda arbetssökande? 

- Hur och på vilket sätt skulle förändringarna kunna leda till förbättrade resultat 
för utrikes födda kvinnor? 

 
2 Matchningsinsatsen ökade sannolikheten med ungefär 33 % för de cirka 900 arbetssökande som har kunnat 
följas längst tid i projektet. 
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2.2 Studiens fortsatta upplägg  

I kapitel två, Matchning från dag 1 (MD1), beskrivs matchningsmetoden MD1 samt 
de olika arbetsmoment som präglar metoden. I kapitel tre, Teoretiskt ramverk, 
presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och hur forskningslitteraturen om 
den så kallade gräsrotsbyråkratin används. Där diskuteras också hur tidigare studier 
om Arbetsförmedlingens ojämlika prioriteringar mellan olika grupper av 
arbetssökande ger skäl för att genomföra denna studie. Den kvalitativa metoden som 
används i studien och hur materialet har samlats in redogörs för i kapitel fyra, Metod 
och material. Efter det följer studiens empiriska analys, Redovisning av resultat, 
som delas upp i fyra avsnitt som beskriver de arbetsstrategier som MD1-
arbetsförmedlare utvecklar för att tillämpa metoden. Dessa jämförs vidare med de 
arbetsstrategier som utvecklas i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. I kapitel 
sex, Slutsatser, diskuteras och utvecklas en del av studiens resultat samt resoneras 
om en möjlig väg framåt. 

3 Matchning från dag 1 (MD1) 

Matchning från dag 1 (MD1) är en matchningsinsats som riktar sig till personer som 
träder in som nya på svensk arbetsmarknad eller har svårt att träda in på egen hand 
(Andersson, 2020). Metodens utgångspunkt och förhållningssätt är att alla deltagare 
är matchningsbara och att arbetsförmedlaren, arbetssökanden och arbetsgivaren är 
lika viktiga parter vid matchningsarbetet.  

Ett jämställdhetsperspektiv karakteriserar MD1 då insatsen vänder sig till de 
deltagare som står längst ifrån arbetsmarknaden, oavsett om dessa är kvinnor eller 
män. Samtidigt syftar MD1 till att förbättra matchningsresultat för kvinnor genom att 
fokusera på kvinnors behov och i synnerhet kvinnor med liten eller ingen formell 
kompetens (Arbetsförmedlingen 2020b). 

Metodens centrala del består av en kartläggning av arbetssökande där även 
informella kompetenser, i form av erfarenheter, intressen och egenskaper som kan 
vara relevanta för en anställning, förtecknas och värderas. Denna breda kartläggning 
möjliggör matchning utifrån vad den arbetssökande vill och kan. En motsvarande 
kartläggning görs av arbetsgivarens rekryteringsbehov.  

MD1 är en del av ett större arbetsmarknadsprojekt: Jämställd etablering. Projektet är 
medfinansierat av Europeiska socialfonden och genomförs som en insats inom 
Arbetsförmedlingens handlingsplan för att fler utrikesfödda kvinnor ska komma i 
sysselsättning genom arbete eller studier (Arbetsförmedlingen 2017; 
Arbetsförmedlingen 2017b). Projektet finansierar ungefär hälften av kostnaden för 
arbetsförmedlare som arbetar i projektet. Resterande finansieras av lokalkontoret 
(Arbetsförmedlingen 2020b). I projektet, som bedrivs som en storskalig 
randomiserad försöksverksamhet, ska resultatet av insatsen vara jämställd, med lika 
stor andel övergångar i arbete för kvinnor som för män. För att möjliggöra den  
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randomiserade försöksverksamheten har extra resurser tillförts till 
Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet till exempel i form av tid för inkludering 
av deltagarna, kompetensutveckling till arbetsförmedlarna eller administration av 
metoden. Kostnader för att bedriva MD1 redovisas och utvärderas i en särskild 
studie (Arbetsförmedlingen 2020b). Utöver MD1 ingår i projektet ytterligare två 
insatser (MD1 plus och Jämställdhetsintegrering) som har utformats med 
ambitionen att få fler kvinnor i arbete. Denna studie fokuserar dock enbart på MD1 
och dess implementering.  

Det kommande avsnittet diskuterar de olika arbetsmoment som MD1 består av. 
För en mer detaljerad beskrivning, se Andersson (2020). 

3.1 MD1:s arbetsmoment 

3.1.1 MD1 består av följande arbetsmoment:Inventering av en grupp 
arbetssökande 

Den arbetssökandes kunskaper och arbetslivserfarenheter kartläggs genom 
inventering i grupp där tre till fem arbetssökande deltar. Inventeringen genomförs 
av minst två MD1-arbetsförmedlare. En deltagare i taget inventeras. För att kunna 
matcha varje arbetssökande behöver arbetsförmedlaren få information om den 
arbetssökandes formella och informella kompetenser. Arbetsförmedlaren behöver 
också kartlägga vad den arbetssökande önskar arbeta med nu och i framtiden, 
vilket nätverk deltagaren själv ingår inom aktuell bransch/er samt vilka 
arbetstider som den arbetssökande föredrar. Inventeringsmötet pågår i ungefär 
45–60 minuter per arbetssökande. 

Arbetssökande som inventeras väljs ut från en kö-lista som arbetsförmedlarna 
upprättar. En viktig princip för att välja ut arbetssökande som ska ingå i den grupp 
som inventeras är att gruppen ska vara heterogen utifrån kön, språk, utbildning och 
etnisk tillhörighet. Syftet med heterogena grupper är att bredda både 
arbetsförmedlarnas och de arbetssökandes kontaktnät, men också att deltagarnas 
preferenser kring önskade arbeten kan influeras av andras mål och erfarenheter 
(Arbetsförmedlingen 2020b). 

Som tidigare sagts genomförs inventeringen av minst två arbetsförmedlare som 
arbetar i ett så kallat team. Teamarbetet minimerar risken för att arbetssökande får 
olika frågor och kartläggs på olika sätt. Att inventeringen sker i heterogena grupper 
säkerställer att inventeringsfrågorna är allsidiga, det vill säga syftar till att belysa vad 
arbetssökande kan och vill. Frågorna handlar exempelvis om fritidsintressen, 
egenskaper, önskade arbeten, framtida mål, nätverk samt önskad omfattning/tid på 
arbetet. Inventeringen sker företrädesvis utan tolk så att deltagarna i högre grad kan 
stötta varandra. Om så behövs, kan gruppinventering kompletteras med individuell 
inventering med tolk. 

I början av inventeringsmötet presenterar arbetsförmedlarna sig själva och berättar 
om mötet. Arbetsförmedlarna berättar även om vad Arbetsförmedlingen menar med  
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matchning. Arbetsförmedlarna tar tillsammans med arbetssökande fram de uppgifter 
som behövs för att matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande skall 
genomföras. Tid för djupare utredning bokas om teamet bedömer att en 
arbetssökande är i behov av särskilt stöd. 

Ett viktigt mål med inventeringsmötet är att låta varje arbetssökande identifiera sitt 
önskade arbete, det vill säga ett arbete som individen vill och kan genomföra med de 
kunskaper och färdigheter som individen redan besitter. Det är möjligt att 
arbetssökande har flera önskemål och i det fallet sker en rangordning. I 
inventeringen kartläggs också vilket yrke den arbetssökande vill ha på lite längre sikt, 
men fokus riktas till den nuvarande arbetssituationen.  

I inventeringsarbetet identifieras slutligen även vilka arbetstider som bäst passar den 
arbetssökande. I detta arbete är det viktigt att visa hänsyn till den arbetssökandes 
livssituation, såsom till exempel familjesituation, studier eller andra aktiviteter. 

Kartlagda arbetssökande resulterar i en sökandestock, vars aggregerade önskemål om 
arbete utgör det arbetsutbud som insatsen syftar till att matcha mot vakanser 
(Arbetsförmedlingen 2020b). 

3.1.2 Kartläggning av arbetsgivare 

Utifrån information från inventeringsmöten börjar teamet kartlägga arbetsgivare 
som passar de arbetssökandes önskade yrken. Under kartläggningen kontrollerar 
arbetsförmedlarna att de identifierade företag har god ekonomisk tillväxt och i 
tillräcklig utsträckning återspelar samhällsmångfalden med avseende på etnisk 
bakgrund, kön, ålder och funktionsvariation. Kontakten med arbetsgivaren syftar 
även till att få arbetsgivaren att justera kravprofilen om den innehåller kompetenser 
som framför allt har signalvärde (som exempelvis gymnasieexamen) men som inte är 
väsentliga för arbetets genomförande. Kartläggningen genomförs i samband med ett 
fysiskt besök på företaget då teamet möter personen som är företagsansvarig för 
rekryteringsprocessen. De företag som anses lämpliga efter kartläggningen läggs till i 
en vakansbank.  

3.1.3 Matchning 

Matchningsfasen genomförs i team av minst två arbetsförmedlare och den börjar när 
arbetsförmedlarna bedömer att de har tillräckligt stora sökandebanker och 
vakansbanker. Nya arbetssökande matchas mot gamla vakanser om de uppfyller 
kvalifikationerna. Om inga relevanta vakanser finns så börjar arbetssökande att leta 
efter företag som matchar den arbetssökandes önskemål om arbete.  

Matchningen sker utifrån en prioriteringsprincipen som innebär att arbetssökande 
som står längst från arbetsmarknaden ska matchas först, vilket medför att kvinnor 
matchas före män. Syftet är att öka möjligheten för de deltagare som står längst från 
arbetsmarknaden att öka chansen att få ett arbete vilket minimerar risken att bli 
bortkonkurrerad i en större rekryteringsprocess. Ett särskilt uppföljningssystem som 
består av olika digitala verktyg säkerställer prioriteringsprincipen. 
Uppföljningssystemet synliggör antalet arbetssökande kvinnor som deltar i MD1 och  
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deras egenskaper. På så sätt har arbetsförmedlarna överblick över hur många kvinnor 
som har gått ut i jobb eller praktik. Filerna innehåller även information om 
arbetsgivare och uppgifter om vakansbankens aktuella rekryteringar registreras i de 
digitala verktygsfilerna. Dessa informationer relateras senare till tillgängliga vakanser 
och pågående rekryteringar så att matchningen underlättas. Uppföljningssystemet 
kompletteras med uppgifter från teamets veckomöten och månadsmöten. 
Dagordningar för både vecko- och månadsmöten följer ett förbestämt innehåll där 
resultatanalysen är en stående diskussionspunkt. 

När lämpliga kandidater identifieras går teamet vidare till nästa steg som innebär att 
ett intervjutillfälle bokas in. Före intervjun behöver teamet ibland boka in ett 
personligt möte med kandidaterna för att informera om rekryteringen. 
Arbetsförmedlarna är med under själva intervjun och kan vid behov påminna 
sökande och arbetsgivare om sökandes unika kompetenser och egenskaper och hur 
de motsvarar vakansens krav.  

4 Teoretiskt ramverk 

I en demokrati är statstjänstemäns huvuduppdrag att verkställa de beslut som fattas i 
folkvalda politiska församlingar. Regelverket anger vilka specifika uppdrag 
förvaltningen har och hur tjänstemän ska agera för att uppnå uppsatta mål. 
Förvaltningen, det vill säga dess statstjänstemän, ska därefter arbeta så effektivt som 
möjligt för att implementera politiskt fattade beslut samtidigt som medborgarna 
måste uppleva dess handlande som legitimt. Den centrala legitimitetsgrunden är att 
reglerna och tillämpningen av dem är förutsägbara för samhällsmedborgarna (Weber 
1968; Hill 2007).  

På 70-talet började forskningen problematisera bilden av statstjänstemän som lyder 
order och opartiskt genomför politiska beslut.3 Synen på offentliga tjänstemän 
vidgades. I stället för att främst se dem som kugghjul i ett rationellt och formellt 
system började forskarna genomföra studier som fokuserade på tjänstemännens 
konkreta arbete bakom de formella reglerna (Hjern och Porter 1983; Winter 2002; 
O‟Toole 2004; Brodkin 2011). Michael Lipsky visade i sin studie (Lipsky 1980) att en 
särskild typologi av statstjänstemän (även kallade gräsrotsbyråkrater) som arbetar i 
direkt kontakt med medborgarna, representerar den kategori av statsanställda som 
har mest inflytande på politikens utfall.4 Enligt det som kommit att kallas " Street-
level bureaucracy theory’’ (på svenska ’’teorin om gräsrotsbyråkrati eller 
gatubyråkrati’’) anses politiken varken utformas av de centrala politiska organen eller 
av det administrativa systemet. Politiken skapas snarare i mötet med medborgarna.  

 
3 För en längre beskrivning om utvecklingen inom implementeringsstudier mellan 1970 och 1980 läs Maynard‐
Moody & Portillo (2010). 
4 Det ursprungliga begreppet ’’street-level bureaucrats’’ indikerar de statsanställda som inom ramen för sitt 
arbete möter medborgare. Lipsky skriver: ”I call [these individuals in public service] street-level bureaucracies 
[…]agencies whose workers interacts with and have wide discretion over the dispensation of benefits or 
allocation of public sanction” (Lipsky 1980:161). 
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I det mötet bildas regler, rutiner och praxis som bidrar till att förverkliga politiska 
mål (Lipsky 1980: Vedung 2015).5  

En central utgångspunkt för Lipsky är att gräsrotsbyråkraternas agerande styrs av en 
rad olika arbetsvillkor6 såsom exempelvis tid för handläggning av ärenden, 
ekonomiska resurser men även det regelverk gräsrotsbyråkrater måste förhålla sig 
till. Dessa arbetsvillkor som påverkar arbetet kan enligt Lipsky ordnas under följande 
fyra kategorier:  

1) Organisatoriska resurser (exempelvis tid, budget, personaltäthet);  

2) Styrande dokument och riktlinjer (exempelvis lagar, förordningar, interna 
instruktioner men även verksamhetsmål, visioner och värdegrunder);  

3) Intern styrning och kontroll (såsom uppföljning och utvärdering, riskanalys, 
interna granskningar);  

4) Klienters behov och önskemål.  

Lipsky finner att olika arbetsvillkor ofta strider mot varandra och skapar dilemman 
som gräsrotsbyråkrater måste lösa för att klara sitt uppdrag (van Berkel 2017). 
Exempelvis noterar han att dilemman uppstår mellan ärenden som tjänstemän 
förväntas hantera under en arbetsdag och den tillgängliga personalstyrkan. Ökning 
av mängden administrativa uppgifter i kombination med minskade budgetresurser är 
ytterligare exempel på situationer som skapar obalans och som försvårar 
tjänstemännens uppdrag. För att hantera dessa dilemman skapar 
gräsrotsbyråkraterna egna arbetsstrategier7 som hjälper att strukturera, anpassa, 
minska och genomföra det dagliga arbetet (se bild 1 nedan).  

Bild 1: Beskrivning av det händelseförloppet som Lipsky identifierar i sin teori och som förklara hur 
gräsrotsbyråkrater agerar för att klara sitt förvaltningsuppdrag. Olika arbetsvillkor skapar dilemman 
som gräsrotsbyråkrater hanterar genom att utforma arbetsstrategier vilka i sin tur leder till visst 
utfall. Egen bearbetning. 
 
 
 
 

Exempel på arbetsstrategier är det som i litteraturen kallas ”creaming” och ”parking”, 
som blivit allt vanligare i takt med ökade krav på uppnådda resultat och effektivitet. 
Det indikerar att gräsrotsbyråkrater, i den mån de kan, väljer att satsa på individer 
som har större chanser att nå de förväntade resultaten (så kallad creaming) medan  

 
5 Lipsky skriver: "I argue that the decisions of street-level bureaucrats, the routines they establish, and the 
devices they invent to cope with uncertainties and work pressures, effectively become the public policies they 
carry out" (Lipsky 1980:preface xii). 
6 Lipsky kallar dem ’’conditions of work’’ och skriver: ’’The work environment of street-level bureaucrats is 
structured by common conditions that give rise to common patterns of practice and affect the direction these 
patterns take. At base it is the shared situational context of street-level work that permits generalization about 
these critical generic political and social roles and the operational policies to which they give rise’’ (Lipsky 
1980:27).  
7 Lipsky kallar dem’’coping strategies’’. I denna studie benämns dessa som arbetsstrategier. 

Utfall Arbetsvillkor Dilemman Arbetsstrategier 
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individer som bedöms ha svårare att uppnå resultaten ”parkeras” (Brodkin 2007, 
2011, Howe 1996, Soss m.fl. 2011).  

En annan typ av arbetsstrategi som gräsrotsbyråkrater utvecklar, handlar om en rad 
olika kategoriseringar som stödjer deras arbete. Det gäller dels om att skapa 
strukturer för arbetet, dels om att dela upp individer i olika typer för att underlätta 
hanteringen av olika ärenden. Individerna får en så kallad ’’byråkratisk identitet’’ 
(van Berkel 2017; Harrits 2018). Identiteten baseras på vissa antaganden som 
gräsrotsbyråkraterna gör om individen. Klass, etnicitet, utseende, men även 
tolkningar av individens motivation och vilja utgör grunder för antagandena. 
Kategoriseringsprocessen är dock inte oproblematisk då det kan orsaka 
stereotypifiering och diskriminering (Lipsky 1980; Brodkin 2007; Soss m.fl 2011b; 
Arai m.fl. 2016).  

4.1 Arbetsförmedlarna och deras arbetsvillkor 

Flera vetenskapliga studier har använt sig av gräsrotsbyråkratiteorin för att förklara 
hur svenska förvaltningsmyndigheter fungerar. Dessa studier har fokuserat bland 
annat på Migrationsverket (Schierenbeck 2003), Arbetsmiljöverket och 
Kemikalieinspektionen (Johansson 2006), Naturvårdsverket (Cinque 2011;  
Sevä 2015; Lundmark 2020), Energimyndigheten (Brattström och Hellström 2019), 
Skolverket (Magnusson 2018), Försäkringskassan (Ydreborg m.fl 2007; Holmgren 
Caicedo m.fl. 2015) och flera andra svenska myndigheter för att visa att mötet 
mellan statsförvaltningen och medborgarna påverkar hur politiskt fattade  
beslut förverkligas.  

Inom ramen för arbetsmarknadspolitiken har Larsson (2019) använt sig av Lipskys 
teoretiska ramverk för att studera vad som händer när arbetsförmedlare, i egenskap 
av gräsrotsbyråkrater, möter sina klienter. Studien visar att arbetsförmedlare, när de 
ska balansera mellan de krav som ställs på dem och de resurser de har att tillgå, 
utvecklar olika typer av arbetsstrategier. Arbetsstrategierna fyller funktionen att 
förenkla arbetsförmedlarnas dagliga arbete och möjliggöra en snabb och effektiv 
hantering av ärendena. Larsson som studerar bemötandet av kvinnor och män visar 
att strategierna leder till att män i större utsträckning än kvinnor får ta del av insatser 
som snabbare ger en anställning. Arbetsstrategierna tenderar särskilt att missgynna 
kvinnor med kort utbildning och liten arbetslivserfarenhet.  

Bild 2 nedan beskriver denna process utifrån de fyra kategorier av arbetsvillkor som 
styr arbetsförmedlarnas agerande. Till exempel skriver Larsson att 
arbetsförmedlarna, i egenskap av gräsrotsbyråkrater, ofta möter individer som 
befinner sig långt från arbetsmarknaden och i prekära situationer. 
Arbetsförmedlarnas arbete handlar inte endast om att matcha arbetslösa mot insatser 
och övervaka aktivt deltagande, utan även att vägleda, motivera och ändra 
människors inställning till jobb. Men när styrande dokument, mål och riktlinjer 
fastställer behovet att öka antalet arbetssökande som övergår till arbete för att fylla 
de mål som myndigheten har fastställt i sina prognoser väljer arbetsförmedlarna att  
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satsa på individer som är lätta att nå resultat med (så kallad ’’creaming’’) medan de 
svårare fallen parkeras (så kallad ’’parking’’). Denna arbetsstrategi underlättar 
arbetet och möter de krav som ställs från ledningen. Liknande krav kan även komma 
från arbetsgivare som verkar i branscher där könssegregering är stark och som 
tenderar att anställa kandidater från enbart ett av könen. Dock leder arbetsstrategin 
till att män till stor del får ta del av insatser som ökar möjligheterna att få ett arbete 
och försörja sig medan kvinnor, som ofta bedöms stå längre från arbetsmarknaden, 
istället anvisas till rustande insatser. Resultatet riskera då bli att det tar längre tid för 
kvinnor än för män att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Ytterligare ett exempel handlar om hur arbetsförmedlarna balanserar mellan 
ledningens krav på att kvalitetssäkra beslutsprocessen och behovet att minska 
handläggningstiderna. Larsson finner att när arbetsförmedlarna uppfattar att  
kraven strider mot varandra utvecklar de arbetssätt som syftar till att höja effektivitet 
och tidsbesparing, oftast på bekostnad av individens behov (så kallad speed-over-
need strategi). 

Bild 2: Beskrivning av den förvaltningsprocess som enligt Larsson (2019) kan tillämpas till 
Arbetsförmedlingen och som leder till att utrikes födda kvinnor får mindre stöd och resurser än 
andra individer. Egen bearbetning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cost shifting och stereotypifiering är ytterligare två strategier som arbetsförmedlarna 
använder sig av för att lösa de situationer som uppstår när klienternas behov och 
önskemål inte kan eller vill tillgodoses (Larsson 2019). Cost shifting betyder att  
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arbetsförmedlarna utformar praxis och rutiner som går ut på att inskränka 
arbetssökandes möjlighet att möta myndigheten eftersom mötena kostar i form av tid 
och resurser. När arbetsförmedlare ”tjänar in” tid genom att begränsa antal möten 
eller hålla mötena korta tillämpar dem en form av ”cost shiftning”, det vill säga låter 
klinterna ”bära kostnaden” för beslutet. Arbetssökande ”betalar” i tid genom att vänta 
längre på att få träffa en arbetsförmedlare eller skaffar sig information på egen hand 
utan att ta kontakt med sin handläggare. Stereotypifiering betyder istället att 
arbetsförmedlare förenklar arbetet genom att utgå från stereotypa antaganden om 
sina klienter. Exempelvis används utseende, klädsel och uttal för att snabbt sortera in 
individer i en kategori för att förenkla och effektivisera arbetet.  

Vad gäller organisatoriska resurser har Larsson (2019) visat att på Arbetsförmedlingen 
råder hög arbetsbelastning, växande behov av stöd hos de som söker arbete och ett 
arbetstempo som ständigt ökar. Samtidigt har arbetsförmedlarna begränsade 
möjligheter att utföra sitt arbete det vill säga att besluta om sina ärenden, träffa 
sökande, registrera beslut i diariesystemet och följa upp inskrivna arbetssökande.  
För att balansera mellan arbetslivets krav och de begränsade resurser de har att tillgå, 
tillämpar arbetsförmedlarna en strategi som går ut på att handplocka och hjälpa de 
arbetssökande som uppfattas som ’’drivna och motiverade’’. När arbetsförmedlare 
väljer att hänvisa personer som de upplever ha egenskaper som gör att de bör lyckas 
med matchningen, visar studien även på att så kallade kompensatoriska åtgärder sätts 
in (Larsson 2019:40). Det handlar om ett antal åtgärder som, enligt arbetsförmedlarna, 
kompenserar arbetssökande för det dåliga bemötandet. 

Precis som i Larssons rapport (2019), fokuserar denna studie på möten och kontakter 
mellan arbetsförmedlare och arbetssökande. Men till skillnad från Larssons forskning 
har de ramar och kontexten där arbetsförmedlarna agerar förändrats genom 
införandet av den nya matchningsmetoden MD1. För att identifiera och förstå hur de 
förändrade arbetsvillkoren påverkar arbetsförmedlarnas agerande, kommer kapitel 5 
att beskriva de anpassningsstrategier som identifierats i materialet. I det kapitlet 
kommer studien även att återge en detaljerad beskrivning av de olika komponenter 
som lyfts fram i tabell1. Men först behöver det beskrivas hur det empiriska materialet 
som ligger till grund av denna studie har samlats in och analyserats. Nästa kapitel 
beskriver därför studiens metodologiska övervägande. 
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5  Metodologiska överväganden 

Denna studie använder sig av kvalitativa forskningsmetoder där ambitionen är att 
studera ett specifikt fenomen mer ingående och djuplodande för att få kunskap och 
förklaringar om mänskligt socialt beteende (Yin 2008). Studien struktureras som en 
fallstudie det vill säga en studie av ett eller flera särskilda fall (eller case) som 
beskriver och förklarar dem (Yin 2011; Esaiasson m.fl. 2017).8 I fokus för studien står 
en ny matchningsinsats och arbetsförmedlarna som arbetar med den. Detta specifika 
fall kan dock kopplas till myndighetens reformering av matchningsverksamheten. 
Studien kan även bidra till att öka förståelsen för hur implementering av en särskild 
insats kan ha betydelse för jämlikhet och jämställdhet. 

5.1 Urval och materialinsamling 

Av de 16 lokalkontor som ingår i projektet Jämställd Etablering och som är utsedda 
att använda metoden MD1, har den här studien valt 11 av dessa med viss geografisk 
spridning. I urvalet har även kontorens erfarenhet av MD1 vägts in, det vill säga hur 
länge kontoren har arbetat enligt den nya metoden. Intervjuerna genomfördes i ett 
tidigt skeende av projektet då arbetsgivarsarbetet inte var i full gång på alla kontor. 
Det innebar att de intervjuade handläggarna kunde framför allt ta ställning till 
inventeringsfasen medan arbetsgivarsarbetet tog mindre plats i intervjuerna.  

De arbetsförmedlare som i första hand jobbar med inventering av arbetssökande 
snarare än med arbetsgivararbetet, blev tillfrågade att delta i studien via e-post. 
Totalt intervjuades 20 arbetsförmedlare (varav 15 kvinnor och 5 män, vilket 
representerar hur fördelningen ser ut i projektet). De intervjuade hade varit anställda 
på myndigheten olika länge; några hade nästan arbetat ett decennium, medan andra 
enbart hade arbetat ett par år. Flera hade erfarenhet av arbete som 
etableringshandläggare. För alla av de intervjuade var arbetet med MD1 nytt, det vill 
säga ingen hade testat metoden tidigare. Dock hade två av de elva kontoren varit 
försökskontor. Intervjuerna skedde i form av ett semistrukturerat individuellt samtal 
som spelades in och som utgick från ett frågeformulär med teman. De intervjuade 
fick även möjlighet att utveckla eller komplettera frågeformuläret genom att lyfta 
fram andra frågor som de själva tyckte kunde komplettera eller bidra till att svara på 
studiens frågeställningar. Inga av de intervjuade arbetsförmedlarna motsatte sig till 
intervjuinspelning. För att undvika att deltagande arbetsförmedlare och kontor 
identifieras, används inga namn eller beskrivningar av platser i studien. 

5.2 Intervjufrågeställningar 

Frågeformuläret innehöll frågeställningar som utformades utifrån de arbetsvillkor 
som MD1 introducerar och som beskrivs i metodboken (Andersson 2020). Dessa 
arbetsvillkor ordnades sedan i fyra kategorier (organisatoriska resurser, styrande 

 
8 Steiner Kvale framhåller att fallstudier öppnar för möjligheten att utifrån resultatet göra generaliseringar som 
kan ligga till grund för strukturering och initiering av ny forskning (Kvale 1997:127). 
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dokument och riktlinjer, intern styrning och kontroll och klienters behov och 
önskemål) utifrån Lipskys teoretiska ramverk. Intervjufrågeställningar utformades 
därefter och rörde sig kring vilka strategier arbetsförmedlarna använde sig av när de 
tillämpade de olika arbetsmoment i MD1. Till exempel, angående prioritering av 
utrikes födda kvinnor och de som står långt från arbetsmarknaden (det vill säga 
arbetsvillkor som faller inom ramen för styrande dokument och riktlinjer), lät frågan: 
kan du beskriva hur du förhåller dig till kravet att först fylla vakansplatserna med 
kvinnor och med de som står längst från arbetsmarknaden? Vad tycker du själv om 
arbetsvillkoret? Hur brukar du lösa eventuella dilemman? Ytterligare exempel 
handlar om kartläggning av önskat arbete under inventeringssamtalen, det vill säga 
arbetsvillkoret som faller inom kategorin klienters behov och önskemål. 
Frågeställningar till intervjupersoner undersökte hur de brukade kartlägga 
arbetssökandes önskemål och hur mycket dessa önskemål vägdes in när matchningen 
skedde. Till exempel, hur hanterar du orealistiska önskemål? Eller hur förhåller du 
dig till olika önskemål? Insamlingen av intervjusvar följdes av en analysfas. 

5.3 Analysprocess 

Bearbetning av det empiriska materialet från intervjuerna genomfördes allt eftersom 
svaren samlades in. Utifrån det övergripande syftet (det vill säga att visa huruvida 
förändrade arbetsvillkor som introduceras av MD1, leder till nya arbetsstrategier), 
bearbetades samtliga inspelningar för att identifiera förändringarna. De påståenden 
som beskrev arbetsstrategierna antecknades i ett separat dokument. Sedan jämfördes 
påståendena mot Larssons identifierade arbetsstrategier (se bild 2) med syfte att 
uppmärksamma skiljelinjer eller likheter. Samtidigt noterades även de resonemang 
som handlade om dilemman och konflikter som kunde uppstå i implementering av 
MD1. Även eventuella arbetsstrategier som utvecklades för att lösa dilemman och 
konflikter antecknades. 

Ett exempel kan tydliggöra analysprocessen. Lipsky visar att gräsrotsbyråkraterna 
möter många klienter med olika behov och utmaningar. Vissa klienter behöver 
fördjupat stöd eller deras ärende kräver långa handläggningstider, medan andra 
klienter har ärenden som kräver färre resurser och som kan hanteras relativt snabbt. 
Lipsky visar vidare att när organisatoriska resurser är mycket begränsade, 
arbetstempot är högt och det råder personalbrist, tenderar gräsrotsbyråkraterna som 
möter klienterna att handplocka de individer som bedöms ha större chanser att 
lyckas åstadkomma ett resultat. Creaming-beteendet orsakas av behovet att använda 
tiden och resurser på ett effektivt sätt och åstadkomma snabbt utfall. Detta fenomen 
visas tydligt i Larssons studie då Larsson beskriver hur arbetsförmedlarna i brist av 
tid och resurser, matchar genom att handplocka de arbetssökande som de bedömer 
ha stora chanser att få arbete. Men svaren från samtalsintervjuerna visar att de 
arbetsförmedlare som tillämpar MD1-metoden inte längre kan använda sig av 
creaming-beteendet då hela matchningsprocessen i MD1 genomförs i ett team av två 
till tre arbetsförmedlare. I ett team har alla medlemmar full insyn i varandras arbete 
och kan motverka ett eventuellt felaktigt beteende. Det nya arbetsvillkor som går ut 
på att arbeta i ett team, leder därför till en ny strategi, nämligen att samarbeta i en  
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grupp för att åstadkomma ett lyckat matchningsresultat. De slutsatser man kan dra 
är alltså att felaktiga prioriteringsstrategier som missgynnar de arbetssökande som 
uppvisar stora utmaningar och färre chanser att övergå till arbetet uteblir då 
teamarbetet införs. 

I nästa kapitel redovisas studiens empiriska material där arbetsförmedlarna beskriver 
hur de arbetar för att genomföra de olika arbetsmomenten i MD1. Efter varje 
beskrivning följer en analys som syftar till att, utifrån studiens teoretiska ramverk, 
visa hur och i vilket utsträckning de nya arbetsvillkoren förändrar 
arbetsförmedlarnas matchningsarbete. Därefter identifieras och beskrivs 
arbetsförmedlarnas nya arbetsstrategier.  

6 Redovisning av resultat 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som samlades in genom 
semistrukturerade samtalsintervjuer med arbetsförmedlare som arbetar enligt 
metoden MD1. Detta kapitel struktureras utifrån de fyra identifierade arbetsvillkorna 
i Lipskys teori, vilka beskrivs mer utförligt i kapitlet 3. Dessa är: organisatoriska 
resurser, styrande dokument, mål och riktlinjer, intern styrning och kontroll samt 
klienters behov och önskemål. Varje avsnitt innehåller en beskrivning av de nya 
arbetsstrategier som arbetsförmedlarna utformar och tillämpar i det dagliga arbetet. 
Därefter diskuteras möjliga sätt för hur arbetsstrategierna kan påverka utfallet. 

6.1 Organisatoriska resurser 

Lipsky visar att organisatoriska resurser påverkar hur gräsrotsbyråkratin tillämpar 
regelverket i det dagliga arbetet. I en verksamhet med växande administration och 
tidskrävande uppgifter tenderar gräsrotsbyråkrater att begränsa möten med sina 
klienter för att istället prioritera tid och resurser på de ärenden som de själva 
uppfattar sig ha högre sannolikhet att lyckas med. (Lipsky 1980). Arbetsbelastning, 
dålig arbetsmiljö och personalbrist är faktorer som försämrar gräsrotsbyråkraternas 
arbetsförutsättningar och bidrar till att skapa den ovan nämnda arbetsstrategin 
(Brodkin 2011).  

Inom Arbetsförmedlingen har Larssons studie visat på hög arbetsbelastning, växande 
behov av stöd hos de som söker arbete och ett arbetstempo som ständigt ökar (se 
även Arbetsförmedlingens årsredovisning 2019 som fastställer att den disponibla 
tiden för att handlägga ärenden har minskat när allt fler arbetsförmedlare lämnar 
myndigheten). Arbetsförmedlarna i Larssons studie beskriver en arbetssituation utan 
ett slut på uppgifter och där de saknar möjligheter att utföra arbetet så bra som de 
önskar. För att lösa denna situation tillämpar arbetsförmedlarna en strategi som går 
ut på att handplocka och hjälpa de arbetssökande som uppfattas som ’’drivna och 
motiverade’’. Genom att fokusera på de personer som upplevs som ”drivna” försöker 
arbetsförmedlarna att öka chansen för en lyckad matchning till en låg tidskostnad  
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(Larsson 2019:42). Det är framför allt män som arbetsförmedlarna uppfattar som 
lättare att matcha och det är därför män som, med högst sannolikhet, får ta del av 
arbetsmarknadsnära insatser.  

När arbetsförmedlare väljer att hänvisa personer som de upplever ha egenskaper 
som gör att de bör lyckas med matchningen, visar studien även på att så kallade 
kompensatoriska åtgärder sätts in (Larsson 2019:40). Det handlar om ett antal 
åtgärder som, enligt arbetsförmedlarna, kompenserar arbetssökande för det dåliga 
bemötandet. Arbetsförmedlarna försöker exempelvis att ge den arbetssökande en 
känsla av att mötet är meningsfullt eller ställer frågor som visar empati för den 
enskildes situation. De kompensatoriska åtgärderna kan även handla om att möten 
tillåts pågå längre än vad det egentligen behövs för att arbetssökande ska få ’’prata 
av sig’’. 

De intervjuade arbetsförmedlarna känner igen de arbetsförhållanden som beskrivs i 
Larssons studie. De berättar att före MD1 var de tvungna att ständigt prioritera ned 
den del av uppdraget som var kopplad till vägledning, uppföljning och matchning. 
Men när MD1 kom fick de längre tid till sitt förfogande. De berättar att de inte längre 
var tvungna att handplocka. Istället kunde tiden ägnas åt att möta varje 
arbetssökande och kartlägga hens kompetenser och egenskaper. De refererar framför 
allt till inventeringsfasen där deltagarens profil kartläggs för att möjliggöra 
matchningen. Inventeringsfasen beskrivs som både givande och ansträngande. Den 
bedrivs i team av minst två arbetsförmedlare där det är mycket viktigt att 
arbetsförmedlarna är närvarande, lyhörda och uppmärksamma. Under 
kartläggningen, som sker på svenska för att testa sökandes språknivå, diskuterar 
arbetsförmedlarna även kring arbetssökandes kompetenser och egenskaper. Dessa 
preciseras och dokumenteras på en whiteboardtavla (se bild 1 och bild 2 i appendix). 
Trots att kartläggningsarbetet betraktas av flera arbetsförmedlare som bitvis 
påfrestande tycker en majoritet av de intervjuade arbetsförmedlarna att tidspressen 
är betydligt lägre än i den ordinarie verksamheten. En arbetsförmedlare säger:  

’’…äntligen möter jag alla arbetssökande utan att känna att tiden behöver räcka till 
för flera möten än det man klarar under en vanlig arbetsdag’’.  

Förutom det lugnare arbetstempot identifierar arbetsförmedlarna två faktorer som, 
enligt dem, är särskilt viktiga för att motverka creaming-beteendet. Det handlar om 
teamarbetet och heterogenitetsprincipen. Teamarbetet är en arbetsmetod som 
introduceras av MD1 och som går ut på att hela förmedlingsarbetet genomförs av ett 
team av arbetsförmedlare med olika roller och kompetenser. Teamet har ansvar för 
att tillsammans bedriva olika moment såsom val av deltagarna, inventering i grupp, 
uppföljningsmöten, identifiering av möjliga arbetsgivare och matchning. 
Heterogenitetsprincipen innebär att de arbetssökande i den grupp som genomgår 
inventeringen skiljer sig åt vad gäller språk, kön, utbildningsbakgrund och ålder. I 
heterogena grupper hjälper arbetssökande som har bättre förutsättningar de som har 
sämre förutsättningar. Dessutom förbättrar heterogenitet träffsäkerheten eftersom 
arbetsförmedlarna kan välja bland flera kandidater som besitter olika kompetenser 
och egenskaper.  
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Kombinationen av heterogena målgrupper och teamarbete ger möjlighet till att 
utforma anpassade lösningar även för de arbetssökande som är särskilt svåra att 
matcha. Till exempel har stereotypa föreställningar om kön, utbildning, härkomst 
eller ålder som kan påverka uppfattningen om arbetssökande svårt att träda fram när 
arbetet genomförs i team. En arbetsförmedlare berättar exempelvis att flera 
arbetssökande kvinnor inte brukar vilja jobba i restaurangbranschen då restauranger 
inte upplevs vara lämpliga arbetsmiljöer för kvinnor. Enligt arbetsförmedlaren 
föredrar kvinnor istället att jobba med barn eller städa, men dessa tjänster kräver 
oftast att man ska prata svenska flytande. Arbetsförmedlaren förklarar:  

Tidigare hade jag bara gett upp, kan du laga mat men ändå inte vill jobba på 
restaurang så skickar jag dig till SFI och vi ses om ett år igen. Men när vi jobbar 
i team hinner vi ta upp kortsiktiga och långsiktiga mål. Och kanske matcha till 
den restaurang eller kaféet som har flera kvinnliga anställda för att steget till 
ett arbete inte ska kännas så lång.  

Att arbeta i ett team innebär att arbetsuppgifter delas upp bland 
teammedlemmarna så att var och en får ansvar för att genomföra en uppgift. Till 
exempel under inventeringsmöten delas arbetet upp så att en arbetsförmedlare 
genomför den muntliga kartläggningen medan den andra arbetsförmedlaren 
antecknar svaren, säkerställer att alla frågor blir ställda och ser till att tiden hålls. 
En arbetsförmedlare berättar:  

Vi hinner ställa följdfrågor, […] när en kvinna säger att hon inte vill ta ett 
arbete nu, så har vi tid att resonera med henne och fråga: ”kanske skulle passa 
dig att jobba på förmiddagen när barnen är i skolan?” 

En annan arbetsförmedlare ger sin bild av hur det är att arbeta i team: 

[…] som en gräddfil. Det känns jättelyxigt för att de volymerna vi har 
exempelvis i JOB:en9 är mycket höga, för att inte tala om den administration 
som krävs för att fatta beslut. 

Men det finns mer. Arbetsförmedlarna berättar om att arbetet i gruppen ger dem 
möjlighet att lära av varandra och överbrygga olikheterna som kan generera 
potentiella konflikter mellan kollegor. Flera arbetsförmedlarna säger att de länge har 
önskat sig att arbeta närmare sina kollegor för att kunna dra nytta av olika 
kompetenser men även för att kunna lära sig om insatser och program som de inte är 
lika bekanta med: 

Är man flera tillsammans så har man varandras styrkor, man jobbar på helt 
annat sätt än när man är själv, man har ju dubbel kontakt, jag brukar säga 
ett plus ett blir tre. Men historiskt har man inte jobbat så, utan det är mer 
’’själv är bäste dräng’’, man förser sig med sin dator och ju mindre andra 

 
9 Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) är ett program för den som har varit arbetslös under lång tid. Syftet är att 
erbjuda deltagaren individuellt utformade insatser för att bryta långvarig arbetslöshet. Programmets mål är att 
deltagaren så snabbt som möjligt ska få arbete (Förordning 2007:414 om jobb- och utvecklingsgarantin). 
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lägger sig i desto bättre, för att andra kan kontrollera eller titta på vad man 
gör. Men i ett team blottar man sig, det syns vad man kan och vad man inte 
kan. Men man lär sig mycket av det man kan mindre.  

Hur åstadkommer man en fungerade gruppdynamik? Några arbetsförmedlare som 
idag jobbar med MD1, jobbade tidigare tillsammans i andra utvecklingsprojekt. När 
möjligheten att arbeta med MD1 dök upp, ansökte arbetsförmedlarna och de flesta 
fick tjänsten. Flera intervjupersoner anser att den inre motivationen var avgörande 
för att få tjänsten. Men i enstaka fall sattes teamen ihop utifrån andra kriterier; 
exempelvis omplacerades arbetsförmedlare till MD1 för att de skulle testa nya 
arbetsuppgifter. I dessa fall har samarbetet i team inte varit friktionsfritt. En 
arbetsförmedlare beskriver:  

Jag sökte mig till projektet eftersom jag visste vad jag skulle jobba med […] 
men några kollegor blev handplockade istället. Det handlar om personer som 
har varit sjukskrivna och som trodde att de skulle få lättare arbetsuppgifter. 

Från en annan intervju framkommer att teamarbetet inte alltid har fungerat bra. 
Personliga konflikter uppstod och vissa medarbetare ville dominera eller försökte 
styra upp gruppen. På ett par av kontoren hade arbetsförmedlare med starka åsikter 
lyckats bygga koalitioner med varandra. Här vittnar intervjumaterialet om att 
dilemman uppstod kring hur konflikten kunde hanteras utan att teamarbetet skulle 
äventyras. I det specifika fallet löste man situationen när medlemmarna själva 
beslutade om att införa ett slags testperiod där man fick arbeta enbart med bestämda 
arbetsuppgifter. Det gjorde det svårare att trampa på varandras arbetsområde. När 
konfliktnivån så småningom sjönk började gruppen att arbeta mer integrerat. 
Konflikterna uteblev alltså efter en inkörningsperiod då gruppmedlemmarna 
utvecklade bättre förståelse för varandra och lärde sig att jobba som ett team. 

6.2 Styrande mål och riktlinjer 

Forskning som tittar på gräsrotsbyråkraternas agerande i relation till styrande mål 
och riktlinjer visar på benägenheten att skapa arbetsstrategier där kvantitativa målen 
riskerar att gå från att vara medel till att bli själva uppdraget för verksamheten (Stone 
2002; Lindgren 2014; SOU 2018:47). Detta gäller även för Arbetsförmedlingen. 
Larssons lyfter fram att myndigheten kommunicerar vikten av att prioritera arbetet 
med att uppnå de siffersatta mål som myndigheten följs upp på. Dessa mål kopplas 
bland annat till arbetssökandes övergång till arbete eller studier. Resultat är att 
arbetsförmedlare tenderar att fokusera sitt arbete på de individer som har större 
chanser att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Konflikten mellan styrande mål och den verklighet som arbetsförmedlarna möter 
dagligen genererar en arbetsstrategi som Lipsky kallar för ’’creaming’’. Men denna 
strategi tränger undan de klienter som mest behöver stöd från myndigheten. 
Larsson visar att creaming drabbar framför allt utrikes födda kvinnor eftersom de 
oftast har sämre förutsättningar än män som till exempel kortare utbildning och 
mindre arbetserfarenhet.   
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För att motverka ’’creaming’’, kommuniceras som en del av MD1-införandet att 
kvinnor och arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden ska prioriteras. 
Dessa två kategorier av arbetssökande ska ha förtur under hela matchningsprocessen 
så att utfallet blir mer jämställt och jämlikt (Andersson 2020, sida 52). Till exempel 
när det gäller inventering av arbetssökande, beskriver metodboken att: ’’[…]det är 
viktigt att först fylla platserna med kvinnor och de som står längst från 
arbetsmarknaden’’ (Ibidem, sidor 25-26). 

Materialet visar att den uttryckliga uppmaningen att prioritera arbetssökande långt 
från arbetsmarknaden förändrar arbetsförmedlarnas agerande gentemot de 
arbetssökande. Arbetsförmedlarna berättar om att det blir mycket svårare att välja 
bort de arbetssökande som har svagare ställning på arbetsmarknaden. En intervjuad 
arbetsförmedlare resonerar om det: 

Jag försöker ta distans från de kvantitativa målen. Jag använder mig av alla 
mätningsinstrument som hjälper mig att se svart på vitt, jag kan se kvinnor 
mycket tydligare nu och jag vet också att jag ska plocka fram dem först’’. 

Larsson (2019) visar även att när arbetsförmedlarna bär ensamt ansvar för sina 
arbetssökandes prestationer blir det lättare att arbeta med de klienter som man tror 
har större chanser att lyckas med. Men vad gäller MD1 berättar flera 
arbetsförmedlare att i ett team kan medlemmarna kontrollera varandra. Det blir 
alltså mycket komplicerat att avvika från metodboken och börja ändra på fastställda 
principer när teammedlemmarna har fullständig insyn i varandras arbete.  

Vi inventerade idag en ung tjej, hon hade jobbat lite i sitt land men hon ville in 
i vården. Och det är fint, henne skulle man kunnat fixa ett jobb på restaurang 
åt men hon ville in i vården och det är inte jättemånga som vill det. Men hon 
är en sån person som man behöver jobba lite längre tid med för att det ska 
hända någonting. Och hade jag jobbat i etableringen hade jag sagt till henne: 
’’det låter jättebra, fixa praktik inom vården och kom tillbaka till mig’’. Och så 
hade jag rusat vidare till nästa person men då hade inte hänt så mycket med 
henne för det är svårt att fixa praktik. Men nu hade jag ögonen på mig och 
valde istället att pausa henne och vända mig till mina kollegor för att få stöd 
och hitta en lösning som skulle funka för henne. 

Orsaken till att arbetsförmedlarna tillämpar den arbetsstrategi som Lipsky benämner 
som ’’creaming’’ blir mer nyanserad när de intervjuade arbetsförmedlarna resonerar 
kring hur de, i den ordinarie verksamheten, brukar förhålla sig till 
kvalifikationskraven som ställs av arbetsgivare. Arbetsförmedlarna förklarar att 
arbetsgivare oftast har bestämda önskemål. Till exempel nämns att flera arbetsgivare 
inte vill rekrytera kvinnor i fertil ålder med småbarn eftersom de sannolikt kommer 
att behöva stanna hemma med barnen och förlora arbetsdagar. Liknande 
resonemang gäller för de kvinnor som tidigare har varit sjukskrivna eller lider av  
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någon diagnos. En arbetsförmedlare som tidigare arbetade i etablerings-
programmet berättar: 

Ibland fick vi in arbetsgivare som sökte städpersonal och de ville gärna ha 
någon som var pigg, alert, någon som kunde pendla för att kunna städa här 
och även någon annanstans. Och det är oftast män som har större vana att 
resa och har möjlighet till flexibla arbetstider. Det blev alltså naturligare för 
oss att föreslå män till den arbetsgivaren. 

Ytterligare en arbetsförmedlare berättar om MD1: 

Vi hade ett par kvinnor som språkmässigt var lite svaga men 
arbetserfarenhetsmässigt passade bra till ett jobb, men arbetsgivaren tackade 
nej. Då gick vi in och pratade med arbetsgivaren och förklarade att kvinnorna 
hade motivation, de hade erfarenhet, det som saknades är språket. Vi sa: ’’ge 
dem en chans i form av praktik och se hur kommer de att klara sig, det kostar 
inget för dig och vi står för försäkringen’’. Han gick med på det och kvinnorna 
ska börja praktisera där nästa vecka och under en månad. Hade kvinnorna 
varit med i det ordinarie etableringsprogrammet hade jag inte ens pratat med 
arbetsgivaren utan jag hade förmodligen skickat två män för att det är oftast 
män som uppfyller alla krav. 

Flera arbetsförmedlare nämner att även principen att matcha arbetssökande utifrån 
ett önskat arbete bidrar till att skifta fokus från kvantitativa, mätbara mål till hållbara 
matchningsresultat. Att matcha efter önskat arbete förutsätter att arbetssökande 
under inventeringssamtalet anger vilket eller vilka arbeten hen vill bli matchad till. 
Arbetsförmedlare ska därefter söka och matcha utifrån det önskade arbetet. Om 
arbetssökande anger flera önskade arbeten under inventeringen, ska dessa 
rangordnas. Intervjuerna visar att det råder bred uppfattning hos arbetsförmedlarna 
att prioritera önskat arbetet under matchningen representerar en betydelsefull 
innovation för hela förmedlingsverksamheten. En intervjuperson förklarar: 

Vi [arbetsförmedlare] skolas in att matcha på formella kompetenser. Vi 
kartlägger utbildning, vi samlar in diplom, undersöker arbetserfarenheter. Vi 
lär oss om att det finns friktionsarbetslöshet i samhället, arbetsgivare kan inte 
hitta arbetskraft och arbetssökande kan inte hitta arbetsgivare. Vi kommer in 
och hjälper dem att hitta varandra. Men kvinnan som har varit hemmafru 
hela sitt liv och saknar formella kompetenser, hur ska du matcha henne? Och 
hur ska du övertyga henne att börja arbeta i Sverige? Hur motiverar du en 
trebarnsmamma att börja plugga från början? Om du vill att hon ska närma 
sig till ett jobb måste du erbjuda henne det hon önskar sig och försöka bemöta 
henne där hon är. 
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En annan intervjuperson beskriver hur processen att komma fram till ett önskat 
arbete påverkar även kvinnornas självbild: 

Just kvinnorna får möjlighet att berätta om sin story, vem de är som person 
och deras tankar om jobb utan att pressas med ”gör så här, nu har vi dessa 
insatser, du ska dit…’’. Ofta på våra ordinarie möten visar vi bilder, vi 
informerar och då märker man att kvinnor inte fattar någonting, de sitter 
tysta och ställer inga frågor. Även vägledning följer samma upplägg. Men i 
MD1 har man dialog istället, vi frågar: ”vad är din bakgrund och vad vill du 
uppnå’’ och så väntar vi på svaret. Det passar kvinnor mycket bättre eftersom 
de oftast behöver känna förtroende innan de vågar berätta om sig själva och 
sina drömmar. 

Men den nya arbetsstrategin är omdiskuterad. Flera arbetsförmedlare lyfter fram att 
MD1:s mål att erbjuda arbetssökande just det arbete hen önskar sig strider mot 
Arbetsförmedlingens övergripande mål att öka personers anställningsbarhet och 
arbetsmarknadsdeltagande10, oavsett individuella preferenser. En arbetsförmedlare 
ger ett exempel på en sådan situation:  

Flera av våra sökande stannar hemma, så är det. Det som kan vara svårt som 
handläggare är att man har en roll som myndighetsutövare, man ställer vissa 
krav som egentligen går ut på att tvinga folk att jobba. Att fråga: ’’vilket arbete 
önskar du ta?’’ kan ge dubbla signaler till våra sökande. Det är som att säga: 
’’Det här är frivilligt fast det är egentligen inte’’. 

Det kan alltså vara svårt för arbetsförmedlare att välja mellan att matcha utifrån 
individens önskade arbete och att samtidigt följa regelverket. Den föreskriver att före 
varje anvisning ska arbetsförmedlare göra en bedömning av vad som är lämpligt 
arbete (Förordning 2000:628). Funderingar finns framför allt kring vad man bör 
göra om en arbetssökande tackar nej till ett arbetserbjudande. En intervjuad 
arbetsförmedlare funderar över det: 

Den där frivillighetsaspekten har vi diskuterat, hur mycket resurser kan ett 
lokalt kontor avsätta för någonting som är frivilligt där folk kan välja. Där 
kommer funderingen som jag nämnde förut, det finns ingen tolerans i den 
vanliga verksamheten till att det finns sex personer som lullar sig med en 
arbetssökande som inte riktigt vill, samtidigt när andra kollegor sliter hårt för 
att få folk ut i arbete.  
  

 
10 Larsson (2019) observerar att den nuvarande svenska arbetsmarknadspolitiken, likt annan aktiveringspolitik, 
har två huvudsakliga mål: Tillhandahålla och kontrollera inkomststöd för arbetslösa personer och förbättra 
deras anställningsbarhet och påskynda arbetsmarknads(åter)inträdet. I instruktionen för Arbetsförmedlingen 
slås fast att myndigheten ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt 
sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft och prioritera dem som befinner sig långt 
från arbetsmarknaden (2007:1030). Likaså regleras att Arbetsförmedlingen har ett övergripande uppdrag inom 
arbetslöshetsförsäkringen att säkerställa att den fungerar som en omställningsförsäkring (Larsson 2019:23). 
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En lösning på denna situation skulle kunna vara att sanktionera de arbetssökande 
som trots allt tackar nej till ett arbete de har önskat sig. För att det ska ske måste 
arbetsförmedlaren i MD1 ta kontakt med den ansvariga handläggaren och 
signalera händelsen för vidare åtgärder. Intervjumaterialet visar dock att flera 
arbetsförmedlare som jobbar med MD1 väljer andra åtgärder. De bedömer att det 
är mest kvinnor som drar sig tillbaka efter ett erbjudande av anställning. 
Sanktionen, menar intervjupersonerna, skulle bara förvärra kvinnornas svåra 
ställning på arbetsmarknaden: 

Jag har en tjej nu, hon ville ha restaurang, hon fick praktik och gick dit en dag, 
sen gick hon hem för att hon inte ville ha heltid och helt plötsligt ville hon inte 
heller gå på SFI för att hon ville stanna hemma med sina barn. Men då 
beslutade jag att ta in tolk och prata med henne om hur det kommer att se ut 
för henne om fem år och att det är en chans nu, att det är bra om du vågar och 
att vi hjälps åt. Jag tror att kvinnor behöver lite längre tid på sig för att inse 
att de klarar den svenska arbetsmarknaden. 

Citaten ovan visar att arbetsförmedlare både reflekterar och väger de olika delarna av 
uppdraget mot varandra. Arbetsförmedlarna är medvetna om att det finns en tydlig 
uppmaning att hänvisa arbetssökande till de insatser som finns att tillgå. Samtidigt 
vet många arbetsförmedlare att denna målgrupp, och särskilt kvinnor, ofta inte är 
redo att börja arbeta. Det finns alltså en utmaning hos målgruppen som inte kan 
hanteras enbart genom att matcha till de vakanser som först dyker upp.  

6.3 Intern styrning och kontroll 

Riksrevisionens granskning om Arbetsförmedlingens styrning och kontroll, visar att 
myndigheten, trots en omfattande reformeringsprocess, inte fullt ut lyckats med att 
styra matchningsarbetet mot kunskapsbaserade arbetssätt som säkerställer att 
arbetssökande får likvärdigt stöd (Riksrevisionen 2019). En möjlig anledning till 
detta går att finna i Larsson (2019) som visar att uppföljningar och kontroller 
tillsammans med arbetsbelastningen medför att arbetsförmedlare ständigt ställs inför 
situationer där de behöver prioritera vilka klienter de ska jobba med. När chefer 
exempelvis uppmanar sina medarbetare att använda, eller inte använda, vissa 
insatser eller anordnare, kan det uppfattas som mer prioriterat att anvisa 
arbetssökande till en aktivitet, än att aktiviteten ska passa den arbetssökandes profil. 
Forskningen benämner detta med begreppet ’’speed over need’’. Speed over need 
betyder att tjänstemän som arbetar i nära kontakt med medborgare utvecklar 
arbetsstrategier som syftar till att höja effektivitet och tidsbesparing, oftast på 
bekostnad av individens behov (Brodkin 2007, 2011, Lipsky 1980, Soss m.fl. 2011).  

I intervjumaterialet pratar arbetsförmedlare ofta om hur det är att arbeta i 
Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. De beskriver det höga arbetstempot och 
de snabba beslutsprocesser som präglar förmedlingsarbetet. De nämner även att 
ledningen med jämna mellanrum redovisar resultat kring hur många arbetssökande 
som enheten lyckas få ut i arbete. Cheferna, berättar intervjupersoner, skapar interna  
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rutiner för att synliggöra kontorets månadsresultat. Det handlar om interna 
indikatorer som framför allt visar övergången till arbete och sällan tar upp 
målgruppens progression: 

Det är så mycket prat om dessa trasmattor med gröna, gula och röda färger 
som visar nivåer. Och man blir bara arg för att man kan också mixtra, man 
jobbar med så många saker som oftast inte syns så tydligt. Man jobbar med 
vägledning och grupper och information men det räknas inte med. Man mäter 
på fel sätt helt enkelt.  

Precis som i Larsson (2019), berättar många arbetsförmedlare som tidigare arbetade i 
den ordinarie verksamheten att de brukade anpassa sitt arbete och agera på sätt som 
mötte upp förväntningar och påtryckningar från chefer. Några tar upp AIS och 
nämner att systemet inte möjliggör uppföljningsarbete: 

I AIS kan man inte se sökandes utveckling och då kan man inte justera nästa 
steg så att sökande ska komma närmare ett jobb. 

I MD1 beskrivs uppföljningsarbetet som mycket omfattande och administrativt 
krävande med samtidigt väldigt fokuserat på kvalité. Enlig metodboken bedrivs 
uppföljningsarbetet som en jämställdhetsanalys för att synliggöra antalet kvinnor och 
män som befinner sig i kö eller redan har genomgått inventering. Uppföljningen 
utgår från de data som teamet samlar in i olika Excelfiler (se bild 4 i appendix) men 
även från en central databas som kontinuerligt bearbetas och uppdateras av en 
nationell styrgrupp. Dagliga avstämningar i teamet fyller funktionen att säkerställa 
heterogenitetsprincipen. Vid månadsuppföljningar går teamet igenom månadens 
resultat uppdelat på kön. Varje vecka genomförs även centrala uppföljningar som 
sker via Skype där alla 16 geografiskt utspridda kontor deltar. Centrala uppföljningar 
syftar till att styra verksamheten mot ett metodtroget matchningsarbete samt stödja 
det operativa arbetet. Det finns även en metodgrupp som stödjer kontorens löpande 
metodtillämpning samt en operativ grupp som stödjer det lokala arbetet och håller 
kontakt med de ordinarie cheferna. Effekterna av denna till synes omfattande 
uppföljningsstruktur beskrivs av en arbetsförmedlare: 

Vi satt och kollade inför ett möte vilka som hade fått jobb innan sommaren och 
vilka som hade inventerats och då var det fler kvinnor än män vi hade 
inventerat, men vi hade fått ut tre män och en kvinna till jobb. Vi kunde inte 
tro på det. Men då kunde vi se det i våra uppföljningar och rätta till. Därför 
menar jag att uppföljningsstödet är bra för att även om man faller tillbaka på 
sina gamla rutiner så är det lätt att fånga upp sig och påminna om att nu 
måste vi satsa på kvinnorna. 

[Intervjuledaren frågar]: Men kunde du inte se det när du tidigare jobbade med 
etableringsuppdraget? 

Jo, vi har pratat om det de sista två åren men vi har inte haft möjlighet att 
välja vilka vi ska jobba med, för att det är högt tempo hela tiden och då lyssnar 
man på de som skriker mest - det vill säga män.  
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Citatet ovan visar att även i den ordinära verksamheten kan arbetsförmedlare följa 
upp sitt eget arbete och utvärdera det utifrån jämställdhetsaspekten, men tidsbrist 
och arbetsbelastning lämnar litet utrymme till det. En annan arbetsförmedlare 
beskriver internstyrningsrutinerna så här: 

I etableringsuppdraget, när vi pratade om intern styrning så var det oftast: 
”ni måste få ut samma [antal män och kvinnor] till jobb, ni måste få ut samma 
till studie”. Resultaten var bra men efter ett tag så kom det, OK men var är 
kvinnorna? Vi märkte att de flesta [arbetssökande] vi jobbade med var män, 
vi hade helt enkelt prioriterat bort kvinnor i alla fall.  

Larsson (2019) har studerat hur mötet mellan arbetsförmedlare och arbetssökande 
går till i den ordinarie verksamheten. Hon finner att en förklaring till att utrikes 
födda män i större utsträckning än utrikes födda kvinnor matchas till arbete är att 
arbetsförmedlare använder sig av yrkeskodning11 som ett sätt att klassificera 
arbetssökandes kompetenser och utifrån det hitta lämplig arbetsgivare. Men kvinnor 
har ofta erfarenhet av arbeten som saknar yrkeskodning (Arbetsförmedlingen 
2020c). De kan sällan visa upp ett diplom eller ett arbetsintyg. Detta i kombination 
med tidsbrist och arbetsbelastning gör att arbetsförmedlare inte hinner att 
genomföra en djupare kartläggning. Resultatet är att arbetsförmedlare skriver in 
felaktiga eller bristfälliga yrkeskodningar i arbetssökandes plan och försämrar 
kvinnornas chanser till att bli matchade mot arbete (Ibidem, sida 32). 

Intervjuer som genomförts inom ramen för denna studie bekräftar Larssons resultat. 
De arbetsförmedlare som arbetar med MD1 berättar att den ordinarie verksamheten 
inte lägger tillräckligt stort fokus på att säkerställa en korrekt yrkeskodningsprocess. 
Vissa berättar om att flera arbetssökandens som saknade SSYK-koder i själva verket 
hade fullständig utbildning från hemlandet. I andra fall kodades arbetssökandes 
kompetenser på ett felaktigt sätt och arbetssökanden blev matchad mot arbeten som 
krävde helt andra kvalifikationer: 

Jag har varit med och träffat sökande där mina kollegor har skrivit att 
personen är sömmare med det visade sig att personen är skräddare. Och det 
är helt olika yrken. Och då tänker jag att man gjort en bedömning snabbt och 
kanske inte vetat vad man gjorde […]det blir en administrativ syssla istället 
för att förmedla jobbet.  

Arbetsförmedlarna förklarar att matchningen i MD1 inte enbart utgår från 
yrkeskoderna. Yrkeskoderna, berättar de, är ett verktyg för att fånga in sökandes 
tidigare formella kunskaper och kompetenser och för att underlätta matchningen. 
Kvinnor saknar oftast formella kompetenser och de riskerar därför att hamna i 
långtidsarbetslöshet. Men i MD1 utgår matchningen även från sökandes informella 
kunskaper, fritidsintressen och personliga egenskaper. Flera arbetsförmedlare 
menade att just detta bredare matchningsunderlag förklarar MD1:s goda resultat 
med kvinnor.  

 
11 Med yrkeskoder avses de SSYK-koder som används för att registrera formella erfarenheter och kompetenser i 
Arbetsförmedlingens system AIS. 
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6.4 Klienters behov och önskemål 

Enligt Lipsky förverkligas politiken i mötet mellan tjänstepersoner och 
välfärdsstatens klienter. Gräsrotsbyråkraternas relation till sina klienter utgör därför 
kärnan i Lipskys teori. I mötet med sina klienter avgör gräsrotsbyråkrater hur 
regelverket som styr uppdragen ska tillämpas och realiseras. Denna typ av arbete är 
för komplext för att detaljregleras och därför krävs att den byråkratiska apparaten 
fattar beslut utifrån de konkreta situationer som uppstår (Brodkin 2011). 

Larssons studie visar att en vanlig arbetsstrategi som arbetsförmedlarna använder sig 
av för att spara in tid är att minska antalet direkta kontakter med arbetssökande. 
Arbetsförmedlarna ”tjänar in” tid genom att minimera antal möten med sökande. När 
möten måste ske visar studien att de vanligtvis planeras in under särskilda former 
som innebär att sökande får ett mycket avgränsat utrymme för att till exempel ställa 
frågor eller begära information. Denna arbetsstrategi heter ”cost shifting” och 
innebär att arbetssökande ”bär kostnaden” för den anpassning som arbetsförmedlare 
gör för att klara sina uppdrag. ’’Cost shifting’’ blir genomförbart i den ordinarie 
verksamheten eftersom arbetsförmedlarna har möjlighet att självständigt bestämma 
om och hur bemötandet av arbetssökande sker. Men till skillnad från den ordinarie 
verksamheten inför MD1 fasta rutiner och tydliga praxis som syftar till att minimera 
arbetsförmedlarnas möjlighet att bestämma hur mötet med klienten ska se ut och när 
det ska ske. En arbetsförmedlare berättar exempelvis att hen tidigare brukade låta 
kvinnornas make eller bror tolka kartläggningssamtalet. Detta för att bokning av en 
legitimerad tolk oftast tar längre tid och kräver att mötet ska ske i ett särskilt 
teknikutrustat rum med telefon eller skärm. Arbetsförmedlaren fortsätter:  

[…]Det är något som brukar ske vid vanlig kartläggning, att kvinnor har med 
sig sin make eller sin bror som språkstöd. Men vuxna män tar gärna över 
samtalet eftersom deras språkkunskaper är bättre medan kvinnor sitter 
bredvid och har svårt att förstå. Och eftersom det oftast är ont om tid så 
händer det att vi [arbetsförmedlare] till slut pratar med mannen. Men nu är 
det slut med det. Enligt MD1 ska vi lyssna på kvinnornas röst utan att låta 
andra ta över. Kvinnorna ombeds dessutom att komma ensamma till våra 
inventeringsmöten.  

I materialet beskriver de intervjuade arbetsförmedlarna de rutiner och den praxis 
som de måste följa på inventeringsmötena. De berättar att vid ett inventeringsmöte 
står arbetsförmedlaren som gör inventeringen framme vid en whiteboardtavla och 
ber en arbetssökande i taget att komma fram. Arbetsförmedlaren ställer samma 
frågor i samma ordning till alla arbetssökande och fyller tavlan med svaren (se bild 1 i 
appendix). De andra deltagarna väntar på sin tur för att bli inventerade och om de vill 
ta ordet, fördelar arbetsförmedlaren tiden bland deltagarna och säkerställer att allas 
synpunkter tas med.  

Som tidigare uppmärksammats, visar Larsson (2019) att arbetsbelastning och 
personalbrist är faktorer som tydligt påverkar hur gräsrotsbyråkrater bemöter sina 
klienter. När de beskriver det höga arbetstempot som präglar den ordinarie   
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verksamheten berättar flera intervjuade arbetsförmedlare att det inte är ovanligt med 
snabba bedömningar som präglas av stereotypa antaganden. Vissa nämner att de 
ibland möter kollegor som har förutfattade meningar om arbetssökande utifrån 
exempelvis deras klädsel, utseende eller deras språk. Lipsky kallar detta för 
’’stereotypifiering’’ och menar att det handlar om ytterligare en arbetsstrategi som 
bidrar till att underlätta och förenkla gräsrotsbyråkraternas dagliga arbete (Börjesson 
& Palmblad 2008). Stereotypifiering innebär att gräsrotsbyråkrater tillskriver sina 
klienter vissa egenskaper som informellt stödjer och motiverar en handling. 
Egenskaper som ”svårjobbade”, ”självgående”, ”ovilliga”, ”drivna” eller ”olämpliga” 
används för att identifiera klienter. Genom stereotypifiering kan 
gräsrotsbyråkraterna hantera en hög arbetsbelastning och agera snabbt (Brodkin 
2011, Mik-Meyer 2017). 

För Lipsky (1980) fyller stereotypifiering ytterligare en funktion. Han beskriver hur 
gräsrotsbyråkrater skuldbelägger de klienter som kommer sent till ett bokat möte, 
som har många barn eller har en trasslig ekonomi. Att tillrättavisa de klienter som 
har ”sig själv att skylla’’ hör till gräsrotsbyråkraternas vardag och är riktat mot 
beteenden och egenskaper som tenderar att bryta mot en idealtyp av klienten 
(Ibidem, sida 124). Tillrättavisandet syftar till att lära klienten hur hen ska bete sig 
för att passa in i systemet och underlätta arbetet.12 

Larsson (2019) visar i sin studie att stereotypifiering drabbar framförallt utrikes 
födda kvinnor därför att denna grupp är svårare att matcha till arbete. Deras 
kartläggning tar oftast längre tid än män eftersom kvinnor inte har lika stor 
erfarenhet som män av betalt arbete utanför hemmet. Det innebär att 
arbetsförmedlarna måste grunda sin bedömning utifrån kriterier som oftast inte är 
fastställda i regelverket och som kan leda till felaktig matchning. Och i den processen 
är det vanligt att stereotypa föreställningar påverkar bedömningen (Larsson 
2019:36).  

Intervjumaterialet visar att MD1:s strikta reglering av hur möten med arbetssökande 
ska gå till, bidrar till att undvika att subjektiva uppfattningar påverkar 
bedömningsprocessen. Teamarbetet motverkar stereotypifiering då det bidrar till att 
synliggöra arbetssökandes egenskaper och kompetenser. Det blir även svårare att låta 
stereotypa föreställningar ta över när man arbetar i team eftersom medlemmarna 
övervakar varandra. Men stereotypifieringstendensen försvinner inte helt. 
Intervjumaterialet visar att beteendet lever kvar hos flera arbetsförmedlare som har 
jobbat längst och som är vana att kategorisera och systematisera. De beskriver vilka 
utmaningar de möter när de träffar arbetssökande och tar ofta upp kvinnor som 
exempel. De pratar om kvinnor som föder många barn och som hellre vill stanna 
hemma utan att jobba; om unga kvinnor som lever utan framtidsplaner och helt 
beroende av sina män.   

 
12 Stereotypifiering, stigmatisering och moraliska sanktioner ingår i det Lipsky kallar för the social construction 
of the client. Han skriver: ’’The social construction of the client, involving the client, others relevant to the client, 
and the public employees with whom they must deal is a significant process of social definition often unrelated 
to the objective factors and therefore open to the influences of prejudice, stereotype, and ignorance as a basis for 
determination’’ (Lipsky 1980:69). 
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En arbetsförmedlare säger: 

Som person är jag direkt, men jag får bita mig i läppen ibland när jag 
inventerar. […] Vi mötte en kvinna som hade flera barn i olika åldrar, de äldsta 
barnen jobbade och mannen också. Hon behövde inte jobba, hon ville inte 
jobba. Henne ska vi inte ha kvar i projektet men det blir känsligt att ta upp det 
med mina kollegor. 

Såsom många andra arbetsförmedlare, berättar personen ovan att den målgrupp de 
jobbar med har stora utmaningar såsom en låg kunskapsnivå på svenska (och 
engelska) som i flera fall gör det svårt att göra sig förstådda. Därför blir det viktigt, 
enligt intervjupersonerna, att hitta sätt att motivera personerna till att komma ut och 
prova på ett arbete.  

7 Slutsatser  

Denna studie undersöker tillämpningen av en ny matchningsmetod, kallad 
”Matchning från dag 1” (MD1), som riktar sig till personer som träder in som nya på 
svensk arbetsmarknad och har svårt att träda in på egen hand. Studien fokuserar på 
de arbetsstrategier som arbetsförmedlare utvecklar för att fullfölja MD1. Strategierna 
utvecklas för att lösa de dilemman som uppstår då arbetsförmedlarna behöver 
balansera mellan olika krav när de ska fatta ett beslut. Dilemman genereras i relation 
till särskilda arbetsvillkor såsom exempelvis brist på tid och resurser. Studien har 
visat hur arbetsförmedlarna är tvungna att välja mellan arbetssökandes behov och 
önskemål och de begränsade resurser de har att tillgå.  

I detta kapitel sammanfattas de ändringar som tillkommer när MD1 genomförs. 
Dessa ändringar berör de arbetsvillkor som styr arbetsförmedlarnas arbete. I kapitlet 
diskuteras även hur ändringarna kan bidra till att öka utrikes föddas etablering på 
arbetsmarknaden, särskilt vad gäller kvinnor. Slutligen resoneras i nästa kapitel kring 
hur resultaten kan komma till användning i ett bredare sammanhang och i 
förhållande till myndighetens pågående reformeringsprocess. 

7.1 Organisatoriska resurser 
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7.1.1 Tid, resurser, teamarbete och heterogenitet 

Analysen har visat att utökad tid för handläggning, lugnare arbetstempo och högre 
personaltäthet är arbetsvillkor som ger arbetsförmedlare bättre förutsättningar för att 
bemöta och tillgodose arbetssökandes behov. Detta resultat är i linje med den 
forskning som fastställer att tid och resurser är viktiga faktorer som i den offentliga 
förvaltningen styr mötet mellan tjänstemän och klienter (Winter 2002; Vedung 2015).  

Vidare har analysen visat att hela matchningsprocessen i MD1, från 
kartläggningssamtalet till mötet med arbetsgivaren, genomförs av ett team som 
består av två till tre arbetsförmedlare. Teamarbetet motverkar arbetsförmedlarnas 
creaming-beteende, det vill säga tendensen att välja ut och jobba med de 
arbetssökande som bedöms ha större chanser att övergå till ett arbete. Creaming-
beteendet orsakas av behovet att använda tid och resurser på ett effektivt sätt och 
åstadkomma snabba resultat. De arbetssökande som väljs ut är oftast män, medan 
kvinnor väntar längre för att få hjälp. Men i ett team kan arbetsförmedlarna inte 
längre handplocka arbetssökande då teammedlemmarna har full insyn i varandras 
arbete och kan påminna varandra om det korrekta arbetssättet. I ett team får också 
stereotypa meningar om arbetssökande mindre utrymme.  

Angående teamarbetet har analysen visat vikten av att åstadkomma en välfungerande 
gruppdynamik. Att låta arbetsförmedlare med hög motivation, intresse och positiv attityd 
till uppdraget tillämpa nya arbetssätt är en faktor som även andra studier har visat vara 
framgångsrik för att uppnå positiva matchningsresultat (Riksrevisionen 2020).  

Ytterligare ett arbetsvillkor som introduceras av MD1 försvårar tillämpningen av 
creaming-beteendet, nämligen heterogenitetsprincipen. Denna princip innebär att 
arbetssökandes kartläggning ska genomföras i heterogena grupper, det vill säga i 
grupper som består av individer som skiljer sig vad gäller språk, kön, 
utbildningsbakgrund och ålder. Tanken är att gruppens medlemmar ska kunna stödja 
varandra under inventeringssamtalet med till exempel språk. 
Heterogenitetsprincipen bidrar även till att skapa en bredare sökandestock där 
arbetsförmedlarna kan välja att matcha bland kandidater som besitter olika 
kompetenser och egenskaper. 

7.2 Styrande mål och riktlinjer 
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7.2.1 Kvalitativa mål motverkar ’’creaming” och ”parking” 

Denna studie har tidigare diskuterat hur forskning om gräsrotsbyråkratins agerande i 
relation till myndighetens styrande mål och riktlinjer visar på tendensen att skapa 
arbetsstrategier som prioriterar manliga arbetssökande eftersom dessa bedöms stå 
närmare arbetsmarknaden. Denna arbetsstrategi, som forskning om 
gräsrotsbyråkratin kallar för ”creaming” (det vill säga att arbeta med de klienter som 
förefaller ha störst chans att lyckas) och ’’parking’’ (det vill säga att låta klienter med 
svårare utmaningar dröja), innebär bland annat att tjänstemän konsekvent arbetar 
för att uppnå kvantitativa mål; men detta beteende tränger undan de klienter som 
mest behöver stöd från myndigheten. Detsamma gäller för Arbetsförmedlingen, där 
utrikes födda kvinnor med kort eller ingen utbildning, i genomsnitt får mindre hjälp 
och stöd av myndigheten.  

Analysen visar att MD1 ersätter kvantitativa och mätbara mål med ett kvalitativt mål, 
nämligen de arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden ska få ta del av 
matchningsinsatserna först. Enligt metoden är syftet att fylla vakanserna med de 
individer som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet och låta arbetssökande med 
bättre kvalifikationer och större chanser att få jobb vänta lite längre. 
Arbetsförmedlarna berättar under intervjuerna att detta kvalitativa mål i 
kombination med en rad digitala verktyg som underlättar uppföljningen, motverkar 
’’creaming” och ”parking”. 

Det kvalitativa målet förändrar även hur arbetsförmedlarna förhåller sig gentemot 
arbetsgivaren. I den ordinarie verksamheten utgår matchningen framför allt från 
arbetsgivarens rekryteringsbehov där arbetsgivaren, liknande en kund, får välja 
mellan olika kandidater. I MD1 utgår behåller matchningen balans mellan 
arbetssökandes önskemål och arbetsgivarens rekryteringsbehov.  

7.2.2 Önskat arbete för att uppnå hållbara matchningsresultat 

Enligt MD1 ska arbetssökande under kartläggningssamtalet identifiera vilket eller 
vilka arbeten individen vill bli matchad till. Arbetssökande ska formulera flera 
önskade yrken och rangordna dessa sinsemellan. Arbetsförmedlare ska därefter söka 
och matcha utifrån de rangordnade yrkena.  

Analysen visar att detta tillvägagångssätt (att matcha arbetssökande utifrån ett 
önskat arbete) bidrar till att skifta fokus från kvantitet till hållbarhet. Genom att låta 
individen delta i sitt yrkesval ökar man sannolikheten att individen fullföljer sitt val 
och vågar testa ett arbete. Detta är i linje med vad forskning visar kring de faktorer 
som ökar matchningens hållbarhet (jmf. Lundin 2018; Nord 2018). Att matcha 
utifrån önskat arbete kan vara en utmaning eftersom arbetsförmedlaren måste 
tillgodose individuella önskemål. Analysen visar att detta tillvägagångssätt för en del 
arbetsförmedlare kan upplevas komma i konflikt med regelverket. Detta i och med att 
regelverket fastställer att en arbetssökande inte kan tacka nej till ett 
arbetserbjudande utan att riskera att förlora sin ersättning. 
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7.3 Intern styrning och kontroll 

 

 

 

 

7.3.1 Digitala verktyg möjliggör jämställdhetsanalys  

Ytterligare en faktor som i den ordinarie verksamheten leder till att utrikes födda 
kvinnor övergår till arbete i mindre utsträckning än män, är knuten till vad 
myndigheten kommunicerar till sina anställda (Larsson 2019). När chefer exempelvis 
uppmanar medarbetarna att använda, eller inte använda, vissa insatser eller 
anordnare, kan det uppfattas som mer prioriterat att anvisa arbetssökande till en 
aktivitet, än att aktiviteten ska passa den arbetssökandes behov. Forskning om 
grästrosbyråkrati benämner detta med begreppet ’’speed over need’’ vilket innebär att 
effektiviteten ökar på bekostnad av individens behov (Brodkin 2007, 2011, Lipsky 
1980, Soss m.fl. 2011).  

Analysen visar att en stor del av det arbete som sker inom MD1 följs upp månadsvis 
genom könsuppdelad statistik vars syfte är att synliggöra hur många kvinnor 
respektive män som går vidare till jobb. Uppföljningen möjliggörs av ett särskilt 
utvecklat system av digitala verktyg som bidrar till att säkerställa att 
arbetsförmedlarna arbetar jämställt och prioriterar kvalitativa matchningsresultat. 

7.3.2 Både formella och informella kompetenser styr matchningen 

Ett annat arbetsvillkor som motverkar ’’speed-over-need’’ är principen att 
matchningen i MD1 ska utgå från formella och informella kompetenser och att dessa 
har lika mycket betydelse i matchningen. På så sätt använder arbetsförmedlarna i 
MD1 inte enbart yrkeskoderna för att matcha arbetssökande utan de utgår från de 
kompetenser som deltagaren kan skaffa sig genom till exempel sina intressen eller 
fritidsaktiviteter. En anledning till att yrkeskoderna får mindre betydelse är att 
yrkeskodningssystemet, det vill säga att klassificera arbetssökandes formella 
kompetenser med hjälp av särskilda koder, gynnar män som oftare än kvinnor kan 
visa upp ett diplom eller ett arbetsintyg. Kvinnor saknar oftare formella kompetenser 
och kan därför inte kodas, vilket ökar risken för att kvinnor hamnar i 
långtidsarbetslöshet i högre utsträckning än män.  

7.4 Klienters behov och önskemål 
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7.4.1 Tydliga och strukturerade arbetsrutiner strukturerar mötet med 
arbetssökande 

Forskning visar att arbetsbelastning och tidspress tvingar arbetsförmedlarna till att 
minska antalet direkta kontakter med arbetssökande. Men när mötet inte kan 
undvikas tillämpar arbetsförmedlarna en strategi som innebär att sökande får mycket 
begränsad tid för att, till exempel, ställa frågor eller diskutera sitt ärende. Denna 
arbetsstrategi heter ”cost shifting” och betyder att arbetssökande ”bär kostnaden” för 
den anpassning som arbetsförmedlare gör för att klara sina uppdrag. Att utföra 
arbetet så att det ”kostar mindre” i tid eller arbetsinsats genom att låta en klient ”bära 
kostnaden” är en vanlig typ av anpassning till hög arbetsbelastning och ansvar för 
många klienter (Brodkin 2011). 

Analysen visar att i MD1 uteblir ’’cost shifting’’. Detta för att metoden, genom tydliga 
och strukturerade arbetsrutiner som strukturerar hur mötet ska gå till, styr 
arbetsförmedlarnas beteende. Till exempel visar analysen att inventeringsmötena där 
arbetssökandes kompetenser och egenskaper kartläggs, ska ske inom bestämda 
tidsramar och följa ett precist tillvägagångssätt. Inventeringsmötena ska dessutom 
omhändertas av ett team av arbetsförmedlare vilket skiljer sig från myndighetens 
ordinarie verksamhet då mötet genomförs av en enda arbetsförmedlare. När mötet 
med arbetssökande genomförs av ett arbetsförmedlarteam som agerar utifrån tydliga 
och strukturerade arbetsrutiner blir det mycket svårare att tillämpa ”cost shifting”. 

Stereotypifiering betyder att arbetssökande kategoriseras och bedöms utifrån 
exempelvis klädsel, utseende eller språk. Strategin används av arbetsförmedlarna för 
att klassificera sökande och påskynda beslutet. Egenskaper som ”svårjobbade”, 
”självgående”, ”ovilliga”, ”drivna” eller ”olämpliga” används för att identifiera, 
klassificera och senare matcha arbetssökande. Stereotypifiering drabbar framförallt 
utrikes födda kvinnor som oftare än män saknar arbetserfarenhet och är därför 
svårare att matchas till ett jobb. Det innebär att matchningen måste utgå från andra 
kriterier än de som vanligtvis gäller för de arbetssökande som kan uppvisa formella 
kompetenser. I den processen är det vanligt att stereotypa föreställningar påverkar 
matchningen. Tydliga och strukturerade arbetsrutiner representerar ett arbetsvillkor 
som bidrar till att minska risken för att subjektiva uppfattningar påverkar 
matchningsprocessen. Det blir alltså svårare att låta egna stereotypa föreställningar 
om vad arbetssökande ska ha som arbete styra matchningen när metoden tydliggör 
att individens önskat arbete ska matchningen. 

7.5 Några utmaningar att beakta när MD1 tillämpas 

Studien visar att när verksamheten bedrivs utifrån arbetsvillkor som främjar 
jämställdhet och stärker den statliga värdegrunden, kan det leda till att uppnå bättre 
resultat för utrikes födda, särskilt för kvinnor. De förändringar som MD1 
introducerar grundas i första hand på möten och dialog mellan individer. Det kan 
handla om inventeringsmöten, teammöten eller enskilda möten mellan arbetsgivare 
och arbetsförmedlare. Förändringar grundas i andra hand på faktorer såsom 
gruppdynamik och heterogenitet eftersom dessa faktorer i kombination med mötena  
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leder till ett mervärde i inventeringen. Studien har samtidigt uppmärksammat att 
några utmaningar kan uppstå när MD1 tillämpas.  

En första utmaning handlar om att reformera de etablerade praxis och rutiner som 
har använts under en lång tid inom myndigheten. Studien har exempelvis visat att 
det kan blir svårt för arbetsförmedlarna att börja arbeta i ett team. Det handlar om 
att både lära sig om nya arbetssätt men även att acceptera ett högre insyn i varandras 
arbete. Här har studien visat att MD1 kan behöva gå igenom en införandeperiod 
innan den tillämpas för fullt. Till exempel kan en välfungerande gruppdynamik ta tid 
att uppnås eftersom den är beroende av att medlemmar med hög motivation och stort 
intresse att testa nya arbetsmetoder inkluderas i teamet. Denna insikt kan vara viktig 
inte minst med tanken på den pågående reformering av myndighetens 
matchningsinsatser där teamarbetet skulle kunna införas som arbetssätt.  

En annan utmaning handlar om att lösa eventuella dilemman som dyker upp när 
MD1 genomförs. Till exempel har studien lyft fram att principen att erbjuda det 
önskade arbetet i vissa fall kan vara svårt att tillämpa när individen saknar de 
nödvändiga kvalifikationerna. Att erbjuda arbetssökande just det arbetet hen önskar 
sig kan även skapa osäkerhet hos arbetsförmedlarna som är vana att förhålla sig till 
myndighetens övergripande mål att öka personers anställningsbarhet, oavsett 
individuella preferenser. Det kan alltså vara svårt för arbetsförmedlare att välja 
mellan att matcha utifrån individens önskade arbete och att samtidigt följa 
regelverket. Detta och andra dilemman, såsom exempelvis huruvida sanktionerna ska 
tillämpas när arbetssökande tackar nej till ett arbetserbjudande, måste diskuteras och 
lösas på ledningsnivå för att undvika att arbetsförmedlarna skapar egna strategier 
som riskerar att äventyra metodens tillämpning.  

En sista utmaning handlar om kostnader. Enligt beräkningar som görs i en 
kostnadseffektivitetsanalys blir MD1 ungefär lika dyr som Arbetsförmedlingens 
upphandlade insats Stöd och matchning (STOM) (Arbetsförmedlingen 2020b, sida 
51). Kostnadseffektivitetsanalysen visar även att det finns hög sannolikhet att de 
positiva effekterna av matchningen håller i sig under en lång period men att metoden 
behöver testas mer.  

8 Avslutande diskussion 

Den här studien har genomförts inom ramen för ESF-finansierat projekt Jämställd 
etablering. I projektet testas Matchning från dag 1 (MD1), en matchningsinsats som 
riktar sig till personer som träder in som nya på svensk arbetsmarknad eller har svårt 
att träda in på egen hand (Andersson 2020). Ett jämställdhetsperspektiv 
karakteriserar MD1 då insatsen vänder sig till de deltagare som står längst ifrån 
arbetsmarknaden, oavsett om dessa är kvinnor eller män. Samtidigt syftar MD1 till 
att förbättra matchningsresultat, särskilt för kvinnor, genom att fokusera på 
arbetssökandes behov och i synnerhet på de individer med liten eller ingen formell 
kompetens (Arbetsförmedlingen 2020b).   
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Denna studie har visat att MD1 introducerar nya arbetsvillkor som styr 
arbetsförmedlarnas arbete. Dessa nya arbetsvillkor bidrar till att lösa upp de 
dilemman som präglar Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet (Larsson 2019). 
Dessa nya arbetsvillkor skapar dessutom nya arbetsstrategier. Studien menar på att 
de nya arbetsvillkor som introduceras av MD1 skulle kunna bidra till att motverka de 
beteenden som forskning har visat kan leda till att utrikes födda kvinnor får mindre 
stöd än andra individer i kontakter och möten med Arbetsförmedlingen (Larsson 
2019). I detta avsnitt resoneras kring hur studiens resultat kan komma till 
användning i ett bredare sammanhang. 

8.1.1 Jämställdhetsintegrering 

Arbetsförmedlingen publicerade i början av 2017 en särskild handlingsplan för att 
öka utrikes födda kvinnors framtida sysselsättning (Arbetsförmedlingen 2017b). En 
åtgärd som handlingsplanen pekar ut är att intensifiera de kontakter som kvinnor har 
med arbetsförmedlare. Ytterligare en åtgärd handlar om att höja medvetenhet om 
hur könsnormer och stereotypa föreställningar om invandrade kvinnor och män 
påverkar myndighetens beslut och agerande. I samband med handlingsplanens 
publicering genomförde myndigheten en kvalitativ innehållsanalys av lag- och 
förordningstexter, föreskrifter och handläggarstöd samt intervjuer om hur 
handläggarstöden tas fram inom myndigheten. En diskussion som förs i den studien 
är kring möjligheterna och fördelarna med att inrätta en särskild organisation som 
arbetar med utrikes födda kvinnor (Svenberg 2018). 

De resultat som presenteras i denna studie indikerar att förändrade arbetsvillkor kan 
bidra till att göra jämställdhet till en del av organisationens ordinarie verksamhet. 
Det är två aspekter som har bidragit till att arbetsförmedlarna i MD1 tänker jämställt 
i sitt arbete. Den första aspekten handlar om införandet av arbetsmoment som 
säkerställer ett jämställt utfall. Den breda kartläggning som möjliggör matchning 
utifrån vad den arbetssökande vill och kan är ett exempel på ett sådant 
arbetsmoment som alltså fokuserar på att insatsen ska fungera även för nyanlända 
kvinnor. Ytterligare ett exempel är att ge särskilt stöd till de arbetssökande med 
större avstånd till arbetsmarknaden vilket exempelvis innebär att en högre andel 
kvinnor än män ska komma till intervju. 

Den andra aspekten handlar om att introducera ett handfast stöd till 
arbetsförmedlarna i form av ett uppföljningssystem som möjliggör en könsuppdelad 
analys av arbetet. Genom att introducera digitala verktyg som synliggör antal och 
andel män och kvinnor som rör sig igenom olika insatser blir det enklare för alla 
medarbetare att ha en skarpare överblick över processen hela vägen ut till arbete. På 
så viss blir det även enklare att åtgärda eventuella brister i insatskedjan. 

8.1.2 Stärka en god förvaltningskultur 

Denna studie har diskuterat hur nya arbetsvillkor som introduceras av 
matchningsmetoden MD1 skulle kunna bidra till ökad jämställdhetsintegrering av 
den ordinarie verksamheten. Men det insamlade materialet visar även att förändrade  
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arbetsvillkor kan påverka hur arbetsförmedlarna ser på sin roll som statstjänstemän 
och offentlig anställd.  

I egenskap av företrädare för myndigheten är statstjänstemän skyldig att agera 
objektivt, det vill säga att handla med saklighet och opartiskhet och hålla sina 
personliga åsikter utanför. Studier har dock visat att arbetsförmedlarna ofta ställs 
inför situationer som utmanar deras objektivitet och opartiskhet. Det handlar till 
exempel om att kategorisera individer som ”svårjobbade” eller ”ovilliga” och utifrån 
detta anvisar arbetssökande till aktiviteter som inte anses leda till arbete. Införandet 
av tydliga rutiner och praxis kan förändra ett sådant beteende. Genom att tillämpa 
tydliga rutiner och praxis blir det lättare för arbetsförmedlarna att leva upp till 
förvaltningens krav på objektivitet och opartiskhet.  

Ytterligare en grundläggande princip som styr statsförvaltningen handlar om respekt. 
Grundlagarna fastställer att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla 
människors lika värde, deras frihet och värdighet (1 kap. 2 § första stycket 
regeringsformen). Statstjänstemän ska alltså behandla alla människor lika och med 
respekt oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning. Studier har 
visat hur tidsbrist och personalneddragningar kan tvinga arbetsförmedlarna till 
stereotypifiering av arbetssökande där bedömningar om individens lämplighet för ett 
arbete görs på grund av exempelvis klädsel, utseende eller etnisk tillhörighet. Studien 
har visat hur införandet av teamarbetet motverkar tendensen att ”stereotypifiera” 
eftersom teammedlemmarna har full insyn i varandras arbete och kan påminna 
varandra om det korrekta arbetssättet. 

Ett tredje princip som styr statsförvaltningen framgår i central lagstiftning om 
statsbudgeten och den handlar om effektivitet och serviceskyldighet. Alla individer 
har som grundregel rätt till insyn i vad myndigheterna gör och medborgarna ska 
kunna kommunicera med myndigheterna, riksdagen och regeringen, och få insyn i 
verksamheten. Så är det inte fallet när statstjänstemän, för att spara tid, undviker att 
träffa sina klienter eller när klienten under ett möte får mycket begränsad tid för att, 
till exempel, ställa frågor eller diskutera sitt ärende. Studien har visat hur även detta 
beteende kan förändras genom en kombination av mer resurser och tydliga 
arbetsvillkor som styr hur mötet med sökande ska gå till.  

8.1.3 Vägen framåt 

Reformeringen av Arbetsförmedlingen innebär stora förändringar. Den nya 
arbetsmarknadspolitiska reformen Intensivåret som startat upp våren 2021 riktar sig 
mot deltagare i etableringsprogrammet och deltagarna ska under max ett år ta del av 
språkintensiva och arbetsplatsnära insatser. Utformningen av Intensivåret har på 
flera sätt inspirerats av lärdomarna från Jämställd etablering. En viktig del är att 
deltagande i insatsen ska avgöras av ”motivation”, dvs. att individen vill ha ett arbete 
inom ett år, snarare än att arbetsförmedlaren ska göra en bedömning av vilka 
arbetssökande som är mest lämpliga. Ett annat viktigt avtryck från projektet är att 
den fördjupade kartläggning som görs av intensivårshandläggarna påminner om 
inventeringen inom MD1, och att den gärna ska genomföras av två handläggare.  
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I manualen för Intensivåret står vilka frågor som ska ställas och att man gärna sedan 
i team ska besluta om deltagaren kan ingå i Intensivåret samt vilken kedja av insatser 
som kan vara mest lämplig för den här personen.  

Reformeringen innebär samtidigt att en allt större del av matchningsuppdraget ska 
läggas ut på privata aktörer. I en sådan kontext blir det viktigt att identifiera och 
diskutera huruvida de nya framgångsrika arbetssätt som använts inom Jämställd 
etablering kan tillämpas i privat regi. Ett första mer övergripande bidrag är därför att 
projektet visar att matchningsinsatser med fördel kan erbjudas till en bredare grupp 
arbetssökande och att både resultatnivåer och kostnadsberäkningar visar på goda 
förutsättningar att genomföra dessa inom ramen för det resultatbaserade 
ersättningssystem som nu används inom Kundval Rusta och matcha (KROM). 
Andelen som med hjälp av MD1 går ut i arbete eller studier är – trots att målgruppen 
består av arbetssökande som bedöms stå betydligt längre från arbetsmarknaden - 
jämförbar med motsvarande nivåer inom STOM/KROM samtidigt som kostnaderna 
är ungefär lika stora.  

Denna studie visar att implementeringen av MD1 på flera sätt förändrat de villkor 
som styr arbetsförmedlarnas arbete vilket i sin tur gav upphov till ett antal nya 
arbetsstrategier. En utmaning i sammanhanget är dock att det för privata aktörer kan 
vara vinstmaximerande att använda andra typer av strategier, t ex creaming och 
parking, vilka leder till arbetssätt som MD1 aktivt försöker motverka. På så vis är det 
inte alls givet att vi kan nå samma goda resultat för arbetssökande som står längre 
från arbetsmarknaden genom att anvisa dessa till leverantörer i KROM. Det kan tala 
för att myndigheten bör behålla insatser riktade till sökande med störst stödbehov i 
egen regi. Alternativt att genom villkor i upphandlingen och/eller utformningen av 
ersättningsmodeller skapa önskade drivkrafter för prioritering av matchningsarbetet 
och på ett bättre sätt motverka beteenden som creaming och parking. 

Ett sätt att försöka komma tillrätta med denna utmaning är en mer styrd upphandling 
där leverantörer ges i uppdrag att tillhandahålla en matchningstjänst där viktiga 
moment från MD1 blir obligatoriska inslag. Detta skulle kunna implementeras som en 
ny tjänst eller som ett nytt spår i KROM och rikta sig till arbetssökande som vill ha stöd 
till arbete men idag bedöms stå för långt bort från KROM. Upphandlingen av detta 
spår skulle då bli mer styrd än de andra spåren, och viktiga delar av MD1 skulle bli 
obligatoriska för leverantören att genomföra och inrapportera, t ex den strukturerade 
kartläggning av kompetens och personliga egenskaper. Det finns dock flera skäl till 
varför detta alternativ blir svårt att genomföra. Ett flertal centrala metodsteg i MD1 är 
svåra att styra via avtal, och det är mycket som talar för att implementering av vissa 
delar av metoden inte kommer ge de resultat som efterfrågas. En mer styrd 
upphandling rimmar också illa med intentionen i KROM att leverantörerna ska ges 
stor frihet att utforma tjänsten, för att på så vis skapa utrymme för innovation. 
Slutligen leder också denna typ av upphandling till mer administration för 
leverantörerna och ett större behov av kontroll.  

Ett annat alternativ är att ersättningssystemet utformas på så vis att den högsta 
ersättningsnivån enbart betalas ut till de aktörer som levererar jämställda resultat.  
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Samtidigt är det egentligen avstånd till arbetsmarknaden, och inte kön, som är den 
centrala faktorn att styra på, och detta gynnas knappast av att ge högre ersättning till 
leverantörer som lyckas få ut lika många män och kvinnor i arbete men där samtliga 
av dessa ”står nära jobb”. Den finns även juridiska svårigheter kopplat till att inom ett 
LOV-system utforma ersättning utifrån vilka leverantörer som når jämlika utfall, dvs. 
som över tid lyckas nå liknande resultat för deltagare som står nära och långt ifrån 
inom respektive spår. Detta gör det svårt att på kort sikt utforma ersättningssystem 
utifrån detta.  

Ett bättre alternativ för att lösa utmaningen som beskrevs ovan är att använda sig av 
nuvarande upplägg för utvecklade matchningstjänster (KROM) men att införa en 
ersättningsmodell som skapar starkare incitament för leverantörer att lägga mer 
resurser på deltagare som har störst behov av stöd, dvs. som på ett bra sätt motverkar 
beteenden som creaming och parking.13 Ett exempel är den så kallad 
accelerationsersättning som använts i Storbritannien.14 Detta skulle ge 
leverantörerna ökade incitament att prioritera resurser till de arbetssökande som 
upplevs stå längst ifrån jobb, och därmed också öka drivkraften att använda strategier 
och arbetssätt utformade för att nå resultat för just denna grupp arbetssökande.  

Sammanfattningsvis är en av de största utmaningarna idag och framöver att öka 
arbetskraftsdeltagande och sysselsättning hos personer som nyligen invandrat till 
Sverige. Detta gäller framförallt den grupp som står långt ifrån arbetsmarknaden, i 
vilken kvinnor utgör en stor andel. Resultaten från Jämställd etablering visar att det 
med rätt utformade metoder, inte bara går att öka andelen av målgruppen som går ut 
i sysselsättning, utan också att matchning enligt MD1 fungerar för de i målgruppen 
som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Denna rapport har givit en djupare 
inblick i hur metodarbetet har fungerat i praktiken och hur de nya arbetsvillkor som 
introducerats av MD1 har givit upphov till nya arbetsstrategier, vilka i sig är viktiga 
pusselbitar för att förstå vad som möjliggjort de goda resultaten.  

  

 
13 Det finns indikationer på att den differentiering av ersättning som används i KROM för att koppla 
ersättningsnivå till en arbetssökandes stödbehov saknar den precision som krävs för att på egen hand motverka 
creaming och parking (Arbetsförmedlingen, 2021). Detta leder till att arbetssökande i bästa fall får samma stöd, 
oavsett stödbehov och ersättningsnivå (IFAU, 2021).  
14 Department for Work and Pensions (2020). Work and Health Programme provider guidance. Kapitel 13 
Funding model.  
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Bilaga 

 

Bild 1: Whiteboard-tavla efter en genomförd inventering. 
 

 
 

Bild 2: Inventering av arbetssökande sker i team om minst två medarbetare från myndigheten. 
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Bild 3: Kontoren strukturerar och planerar sitt arbete självständigt. Vissa team väljer att använda 
whiteboard-tavla för att kartlägga arbetsprocessen. 
 

 
 

Bild 4: Excellfiler används av teamen för att visualisera olika variabler under uppföljningsarbetet. 
 

 


