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Inledning 
Enligt Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2018, avsnitt 11 ska 
Arbetsförmedlingen ta till vara de möjligheter som det nationella 
socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 ger 
och aktivt medverka i genomförandet av programmet. 

Arbetsförmedlingen beskriver här i en särskild rapport i samband med 
årsredovisningen sin medverkan i Europeiska socialfondsprogrammet och på vilket 
sätt resultat och erfarenheter av detta program tagits till vara i den ordinarie 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Rapporten innehåller även 
utvecklingsområden som uppmärksammats inom ramen för Arbetsförmedlingens 
arbete med socialfondsprogrammet. 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. Ärendet har 
föredragits av Eva Theisz, enhetschef Ledningsstaben.  
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1 Sammanfattning 
Arbetsförmedlingen är fortsatt en viktig aktör i arbetet med det Nationella 
socialfondsprogrammet för investering och sysselsättning (socialfondsprogrammet) 
och ska enligt regleringsbrevet aktivt medverka i genomförandet av programmet. 
Arbetsförmedlingens socialfondsprojekt bedrivs nationellt och regionalt. Projekten 
initieras och bedrivs i linje med myndighetens övriga uppdrag och utvecklingsarbete 
för att förstärka och utveckla arbetsmarknadspolitiken. Arbetet med socialfonden 
samordnas av Ledningsstaben med stöd av utsedda kontaktpersoner på 
myndigheten. 

Under 2018 har Arbetsförmedlingen ägt 15 socialfondsprojekt, varav åtta nationella- 
och sju regionala projekt1, 11 av dessa har bedrivits inom programområde två.  
Arbetsförmedlingen har medfinansierat 119 externt ägda projekt. Under perioden 
2014-09-01 – 2018-06-30 har Arbetsförmedlingen bedrivit socialfondsprojekt i egen 
regi till ett värde av 1 568 582 tkr på beräknad total budget, varav 618 487 tkr är 
medel från Arbetsförmedlingen.  

Under perioden 2014-09-01 – 2018-06-30 har Arbetsförmedlingen medfinansierat 
externa socialfondsprojekt med totalt 343 552 tkr av total budget.  

De flesta av projekten Arbetsförmedlingen äger bidrar till nyanländas etablering på 
arbetsmarknaden med särskilt fokus på nyanlända kvinnor, samt insatser till unga 
som står långt från arbetsmarknaden. Projekterfarenheter visar att 
socialfondsprogrammet utgör ett viktigt komplement för de individer som inte är 
redo eller har svårt att ta del av Arbetsförmedlingens ordinarie insatser.  

Under året har Arbetsförmedlingens arbete med socialfonden fokuserat på att skapa 
tydligare strukturer och beslutsprocesser för att projekten i högre utsträckning ska 
bidra till prioriterade utvecklingsområden inom Arbetsförmedlingens verksamhet. 
Det har genomförts en intern kartläggning av myndighetens behov av stöd i arbetet 
med socialfondsprojekten, med syfte att vidareutveckla stödstrukturer på 
Arbetsförmedlingen.  

Arbetsförmedlingen är utsedd av Regeringen till att vara nationellt 
samordningskontor (NSK) för Eures i Sverige som till viss del finansieras genom 
socialfonden. 

Socialfondsprogrammet ger möjligheter till samverkan som ger bäring på 
Arbetsförmedlingens resultat och verksamhetsutveckling. Främst har programmets 
insatser haft en positiv påverkan på individer som står långt från arbetsmarknaden 

                                                           
1 Information från ESF-rådets projektdatabas EBS2020, 2018-12-31 
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och visat på vikten av matchning till utbildning. Det finns utmaningar i socialfondens 
konstruktion som försvårar arbetet med fonden. Till följd av den goda utvecklingen 
på arbetsmarknaden har målgruppskonkurrens blivit en påtaglig utmaning i 
planeringen av projekt. 

Framtidens ESF+ bör tillvarata erfarenheter från pågående programperiod och i 
större utsträckning beakta Arbetsförmedlingens möjligheter till medverkan i 
programmet.  

Mot bakgrund av de nya ekonomiska förutsättningarna för Arbetsförmedlingen har 
socialfonden potential att bli ett ännu starkare finansieringsverktyg och kan på ett 
mer tydligt sätt bidra till Arbetsförmedlingens resultat och utvecklingsarbete för att 
påverka den nationella arbetsmarknadspolitiken  
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2  Arbetsförmedlingens uppdrag och riktlinjer 
Socialfondsprogrammet ska förstärka och utveckla den nationella 
arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar.  

Arbetsförmedlingens övergripande och långsiktiga uppdrag är att effektivt 
sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, prioritera dem 
som befinner sig långt från arbetsmarknaden och att bidra till att stadigvarande öka 
sysselsättningen på lång sikt.  

Arbetsförmedlingen ska aktivt medverka och ta tillvara de möjligheter som det 
nationella socialfondsprogrammet (ESF) ger för att förstärka och utveckla den 
nationella arbetsmarknadspolitiken. 

 Uppdraget enligt regleringsbrev 2018 
Arbetsförmedlingen ska ta till vara de möjligheter som det nationella 
socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 ger 
och aktivt medverka i genomförandet av programmet. 

Arbetsförmedlingen ska i en särskild rapport i samband med årsredovisningen 
redovisa sin medverkan i Europeiska socialfondsprogrammet och redogöra för på 
vilket sätt resultat och erfarenheter av detta program tagits till vara i den ordinarie 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

Arbetsförmedlingen ska även bistå Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
(Svenska ESF-rådet) i arbetet med uppföljning och utvärdering av insatser inom det 
nationella socialfondsprogrammet. 

 Inriktningsdokument 
Arbetsförmedlingen har ett vägledande inriktningsdokument2 som ligger till grund 
för myndighetens arbete med socialfondsprogrammet. Inriktningsdokumentet 
klargör förutsättningarna för Arbetsförmedlingens medverkan i socialfondsprojekten, 
beskriver den interna stödstrukturen, vilka målgrupper som är prioriterade och vilka 
initiativ Arbetsförmedlingen ska medverka inom. 

 Prioriterade målgrupper och projektinitiativ 
Projekten ska bidra till myndighetens förändrings- och förnyelsearbete. De projekt 
Arbetsförmedlingen driver ska ligga i linje med myndighetens uppdrag och 
prioriterade utvecklingsområden. Arbetsförmedlingens prioriteringar i arbetet med 
socialfondsprojekt syftar till att ge stöd till de målgrupper som är i störst behov av 
                                                           
2 Arbetsförmedlingens arbete med Europeiska socialfonden (ESF) Af-2018/00298575 
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insatser och/eller där Arbetsförmedlingen behöver utveckla särskilda metoder och 
insatser. 

Myndigheten prioriterar socialfondsprojekt med följande inriktning och målgrupper: 

• Projekt som bidrar till nyanländas etablering på arbetsmarknaden med 
särskilt fokus på nyanlända kvinnor 

• Långtidsarbetslösa 

• Personer med en funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga  

• Unga som står långt ifrån arbetsmarknaden 

• Arbetslösa med kort utbildning  

Utöver dessa målgrupper ska Arbetsförmedlingen prioritera projekt som bidrar till 
att utveckla extern samverkan. Myndighetens strategi för extern samverkan3 är 
vägledande vid samverkan i socialfondsprojekt. 

  

                                                           
3 Arbetsförmedlingen beslutade i maj 2015 om ”Strategi för Arbetsförmedlingens externa samverkan”. Strategin 
beskriver ett antal principer som ska vara vägledande för all samverkan som myndigheten medverkar i.  
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3 Arbetsförmedlingens stödstrukturer och roller 

 Arbetsförmedlingens EU-fondsamordning 
Ledningsstaben ansvarar för det övergripande strategiska arbetet med EU:s 
strukturfonder kopplat till Arbetsförmedlingens uppdrag och mål. Ledningsstaben 
samordnar EU-fondsarbetet genom att erbjuda löpande stöd och 
informationsinsatser, ansvara för riktlinjer och stöddokument samt säkerställa 
representationen och stödja myndighetens representant i Övervakningskommittén 
och Svenska ESF-rådets högnivågrupp. 

 Kontaktpersoner vid verksamhetsområden, avdelningar och 
marknadsområden 

Utsedda kontaktpersoner ansvarar för arbetet med socialfondsprojekt utifrån 
avdelningarnas, verksamhetsområdenas och marknadsområdenas respektive ansvar. 
Kontaktpersonerna ger stöd till projekt och samverkar med externa aktörer för 
projektinitiativ inom respektive sakområde eller region. I varje marknadsområde 
deltar utsedda kontaktpersoner även  i arbetet med regionala handlingsplaner. 

 Ekonomiadministration 
Ekonomiavdelningen stödjer det strategiska arbetet med socialfondsprogrammet 
inom Arbetsförmedlingen genom att ta fram ekonomiska riktlinjer och 
stöddokument. Ekonomiavdelningen stödjer projektägare i planeringsfasen och med 
den ekonomiadministrativa hanteringen i de socialfondsprojekt som 
Arbetsförmedlingen äger.  

 Uppföljning och utvärdering 
Analysavdelningen deltar i en referensgrupp med Svenska ESF-rådet och 
Försäkringskassan för att utveckla gemensamma riktlinjer och arbetssätt kring 
utvärdering och uppföljning av socialfondsprojekt. Syftet med referensgruppen är att 
genomföra indikatoruppföljningen av socialfondsprogrammet för programperioden 
2014-2020. Arbetsförmedlingen äger även projektet Evidensbaserade EU-
fondsprojekt 2014-2020 som har utvecklat en modell för effektutvärderingar av EU-
finansierade projekt. 

 Övervakningskommittén och högnivågrupp 
Arbetsförmedlingen är representerad i Övervakningskommittén för 
socialfondprogrammet vars uppgift är att säkra kvalitet och effektivitet i 
genomförandet av programmet. Arbetsförmedlingen deltar även i 
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övervakningskommitténs arbetsutskott. Överdirektören för Arbetsförmedlingen ingår 
i Svenska ESF-rådets högnivågrupp som ska bidra till strategiska diskussioner och 
vara referensgrupp kring utlysningar för de nationella socialfondsmedlen.  

 Strukturfondpartnerskap och beredningsgrupp 
Strukturfondpartnerskapen har i uppgift att utifrån de regionala handlingsplanerna 
besluta om lämpliga utlysningar av socialfondsmedel och prioritera mellan de 
projektansökningar som Svenska ESF-rådet har godkänt i laglighetsprövningen. 
Arbetsförmedlingen deltar med ordinarie ledamot i samtliga 
strukturfondspartnerskap. I varje region, utom en, finns även en beredningsgrupp 
kopplat till strukturfondpartnerskapet som representeras av företrädare för de 
organisationer som finns i strukturfondpartnerskapen. Beredningsgrupperna har 
olika mandat beroende på överenskommelse i respektive region. Vissa kan ge inspel 
på utlysningar och andra har möjlighet att betygsätta ansökningarna som blir 
vägledande för strukturfondpartnerskapet. Arbetsförmedlingen har representation i 
samtliga beredningsgrupper. 
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4 Arbetsförmedlingens medverkan i 
socialfondsprogrammet 

Ledningsstaben samordnar socialfondsarbetet på Arbetsförmedlingen med stöd av 
utsedda kontaktpersoner. Under året har arbetet med socialfonden fokuserat på att 
skapa tydligare strukturer och beslutsprocesser för att EU-finansierade projekt i ännu 
större utsträckning ska bidra till prioriterade utvecklingsområden inom 
Arbetsförmedlingens verksamhet. Ledningsstaben har tillsammans med 
Ekonomiavdelningen kartlagt Arbetsförmedlingens behov med syfte att 
vidareutveckla stödstrukturerna. Ambitionen har varit att effektivisera processer och 
förbättra förutsättningarna för projektverksamheten genom att i större utsträckning 
utveckla ordinarie verksamhet. Inför den kommande programperioden har 
Arbetsförmedlingen lämnat in ett remissyttrande4 inför den nya förordningsförslaget 
för ESF+ till regeringen.  

 2016 2017 2018 

I egen regi 13 13 15 

Medfinansiering 117 127 119 

Tabell 1: Antal projekt från ESF-rådets projektdatabas EBS2020. 

Arbetsförmedlingen har under 2018 varit projektägare till 15 socialfondsprojekt, 
varav åtta nationella projekt och sju regionala projekt;  två projekt inom 
programområde ett, 11 projekt inom programområde två och två projekt inom 
programområde tre. Två av de största nationella projekten Ung Framtid och Ung 
Komp har avslutats. De nationella projekten har ökat något i antal i jämförelse med 
föregående år. De flesta projekten Arbetsförmedlingen äger bidrar till nyanländas 
etablering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på nyanlända kvinnor, samt 
insatser till unga som står långt från arbetsmarknaden. Under 2018 medfinansierade 
Arbetsförmedlingen 119 socialfondsprojekt som ägs av andra organisationer. 
Merparten av dessa projekt bedrivs regionalt. Arbetsförmedlingen har även ett 
särskilt nationellt uppdrag Eures som finansieras med medel från 
socialfondsprogrammet.  

Under perioden 2014-09-01 – 2018-06-30 har Arbetsförmedlingen har bedrivit 
socialfondsprojekt i egen regi till ett värde av 1 568 582 tkr  

 

                                                           
4   Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska 
Socialfonden+ (ESF+)Dnr Af-2018/0036 8690. 
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Arbetsförmedlingen har under perioden 2014-09-01 – 2018-06-30 finansierat 
socialfondsprojekt i egen regi med totalt 618 487 tkr. 

Medfinansiering Budget 

Deltagarersättning 317 095 

Kontanta medel (förvaltningsmedel) 301 392 

Summa 618 487 

Tabell 2: Budget respektive utfall för medfinansiering för perioden 2014-09-01 – 201806 (tkr). 

Under perioden 2014-09-01 – 2018-06-30 har Arbetsförmedlingen medfinansierat 
externa socialfondsprojekt med totalt 343 552 tkr (budget). 

 Arbetsförmedlingens nationella projekt 

Ung Framtid 
Programområde 3. 

Projektet har pågått 1 september 2014 till 30 juni 2018 med syfte att fler ungdomar i 
åldern 16–29 år ska få en anställning eller börja studera. Ung framtid är ett nationellt 
projekt men har bedrivits genom delprojekt för att möta de regionala och lokala 
förutsättningarna. Projektet har bedrivits på ca 90 orter runt om i landet.  

Projektet har arbetat med insatser som ökat ungdomarnas aktivitetsnivå inom ramen 
för Arbetsförmedlingens tjänsteutbud. Genom ett intensifierat matchningsarbete får 
den arbetssökande ett ökat stöd i arbetssökandet och vägledning mot studier. Mycket 
resurser har lagts på att kartlägga individens behov, vägledning och täta kontakter 
med arbetsgivare för att matcha arbetssökande till arbete. Ung framtid har förberett 
ungdomarna inför inträdet i arbetslivet genom att öka förståelsen för 
arbetsmarknaden och vilka krav som ställs på ungdomarnas egen drivkraft.  

Ung Komp 
Programområde 2. 

Ung Komp har pågått från 1 juni 2016 till 31 mars 2018 och har vänt sig till personer 
mellan 16 och 24 år som behövt ett sammanhållet stöd för att börja arbeta eller 
studera. Syftet har varit att förhindra och bryta långvarig arbetslöshet bland unga. 
Målet har varit att en större andel av de som deltagit i projektet ska börja arbeta eller 
studera. De ungdomar som varken arbetar eller studerar har ofta en kombination av 
olika problem, därför har Arbetsförmedlingen samverkat med andra offentliga 
aktörer för att deltagarna ska slippa parallella processer med långa ledtider hos flera 
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myndigheter. Genom att arbeta i multikompetenta team5  är det lättare att fånga upp 
de ungas komplexa problematik för att ge individanpassade insatser. Arbetssättet 
syftar också till att stärka deltagarnas förtroende för Arbetsförmedlingen, kommunen 
och samhället i stort. Projektet har bedrivits på 19 orter i landet, från Malmö i söder 
till Skellefteå i norr. 

Evidensbaserade EU-fondsprojekt 2014-2020 
Programområde 2. 

Sedan 22 februari 2016 har Arbetsförmedlingen bedrivit projektet Evidensbaserade 
EU-fondsprojekt 2014-2020. Projektet pågår till 15 februari 2019 och omfattar två 
delar. Del ett avslutades i januari 2018 och har skapat en modell som gör att EU-
finansierade projekt som Arbetsförmedlingen äger blir mer utvärderingsbara med 
särskilt fokus på effektutvärderingar. Målgruppen är projektägare, projektledare och 
projektmedarbetare inom Arbetsförmedlingen som planerar eller driver EU-
fondfinansierade projekt. Den andra delen har bestått av genomförande av en 
effektutvärdering av projektet Ung Framtid som bedrivs inom ramen för 
Sysselsättningsinitiativet för unga. Effektutvärderingen genomförs tillsammans med 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).  

Fatta kompetensen 
Programområde 2. 

Projektet bedrivs i region Småland Blekinge mellan perioden 15 maj 2017 och 29 
februari 2020. Syftet med projektet är att kartläggning av nyanländas kompetens ska 
ske så snabbt som möjligt i samband med inskrivning på Arbetsförmedlingen. 
Projektet bygger vidare på redan befintliga verktyg, metoder och resultat som tagits 
fram i andra projekt eller organisationer, till exempel verktyget Mobi-Learn6,  
resultaten från socialfondsprojektet "Nationell matchning" och verktyg som används i 
projektet "Systematiserad kompetens" som delfinansieras av Asyl- och 
migrationsfonden (AMIF). Dessa verktyg och metoder kommer att vidareutvecklas, 
översättas och testas för att användas i genomförandefasen. All verksamhet i 
projektet baseras på kunddriven verksamhetsutveckling vilket innebär att kunderna, 
dvs. arbetsgivare och nyanlända, är direkt involverade i arbetet med att 
kvalitetsutveckla matchningen.  

Hållbar livsmedelskedja för ökad sysselsättning 
Programområde 1.  

Projektet har varit en förstudie och bedrivs mellan 4 december 2017 och 31 maj 2018 
av Region Skåne i samverkan med representanter från livsmedelskedjor och 

                                                           
5 Att arbeta i multikompetenta team kan vara ett sätt att möta unga som är i behov av ett sammanhållet stöd 
från offentlig sektor. Teamen består av personal från Arbetsförmedlingen och kommunen som arbetar 
tillsammans i gemensamma lokaler. Samarbetet kan vara reglerat i de så kallade DUA‑överenskommelserna. 
6 Mobi-Learn är en mobil tjänst för att understödja snabbare integration och etablering i Sverige. 
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bemanningsföretag. Projektets syfte har varit att undersöka vilka utbildningsinsatser 
som krävts för att målgruppen ska få en anställning kopplat till den nationella 
livsmedelsstrategin7. Deltagarna har fått individuella handlingsplaner, samt ett 
fortsatt lärande och stöd. Resultaten har utmynnat i genomförandeprojektet Mer mat 
– fler jobb. 

Mer mat – fler jobb  
Programområde 2.  

Projektet pågår mellan 10 december 2018 och 7 december 2021 och är en fortsättning på 
förstudien Hållbar livsmedelskedja för ökad sysselsättning. Förstudien har synliggjort att 
det finns betydande svårigheter att rekrytera personal inom de växande branscherna 
jordbruk, trädgård och livsmedelsindustrin. Genomförandeprojektet syftar till att bidra 
till livsmedelsstrategin, förbättra möjligheterna för fler att jobba med växter, djur och 
förädla råvaror till mat. Projektet ska vidare underlätta rekrytering för arbetsgivarna 
inom lantbruk och livsmedelsbranschen, utbilda befintlig personal samt öka 
attraktionskraften för branscherna. Projektet befinner sig i en analysfas, men avsikten är 
att aktiviteterna ska genomföras i hela landet där upparbetad samverkan med grön näring 
finns.  

Jämställd etablering 
Programområde 2. 

Projektet pågår mellan 15 juni 2018 och 30 april 2021. Syftet är att öka nyanländas 
möjligheter till att få ett arbete genom att tillhandahålla individuellt stöd från 
Arbetsförmedlingen. Målsättningen är att integrera insatser som höjer utrikes födda 
kvinnors sysselsättningsgrad med möjlighet att ta fram kunskap om hur en aktiv 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd bör utformas för att på bästa sätt hjälpa målgruppen 
till arbete. Projektet är utformat för att kunna effektutvärderas. 

Ung Framtid 2.0 
Programområde 3. 

Projektet pågår 2 december 2018 och 28 februari 2021 och är riktat till ESF-
regionerna Mellersta Norrland, Norra Mellansverige och Sydsverige som har högre 
ungdomsarbetslöshet än övriga Sverige. Syftet är att förbättra matchning och  
jobbsökaraktiviteter genom att stärka Arbetsförmedlingens individuella insatser för 
unga män och kvinnor mellan 16-29 år så de kommer ut i arbete eller studier i större 
utsträckning. Projektet har mer fokus på utbildning än det föregående projektet. 
Projektet ska förbättra Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivare med syfte att 

                                                           
7   Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen den 20 juni 2017 och är den 
första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att 
hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler 
jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra 
medvetna val. 
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öka möjlighet till arbete för målgruppen, genom att anordna aktiviteter gentemot 
arbetsgivare.  

 Arbetsförmedlingens regionala projekt 

Kompetens processledning  
Programområde 1. 

Projektet har pågått mellan 1 september 2016 och 31 mars 2018. Projektets syfte är 
att påskynda och tydliggöra de processer och strukturer som leder till den sökandes 
etablering på arbetsmarknaden och att ta fram förslag på en förbättrad struktur för 
regional samverkan för integration. Målgruppen är anställda nyckelpersoner från 
kommunerna i Kronobergs län, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg, 
Migrationsverket och Länsstyrelsen. Projektet kommer att utbilda de 28 
nyckelpersonerna i processledning och kartlägga dagens befintliga 
samverkansstrukturer mellan medverkande organisationer.  

Miriam  
Programområde 2. 

Projektet pågår mellan 11 januari 2016 och 10 januari 2019. Målgruppen är kvinnor 
med en lägre utbildningsbakgrund inom etableringsprogrammet med syfte att öka 
andelen utrikesfödda kvinnor som arbetar eller studerar när de lämnar 
etableringsprogrammet. Miriam arbetar för att vidga synen på möjliga arbeten och 
bryta könsstereotypa mönster på arbetsmarknaden genom att skapa förutsättningar 
för och ge deltagarna ökad makt över sin tillvaro. Projektet ska bidra till att 
kvinnorna inom etableringsuppdraget får samma tillgång till kvalitativa insatser som 
män samt att förutsättningarna för egenförsörjning stärks. Arbetsförmedlingen 
Norrköping i Östra Mellansverige bedriver projektet tillsammans med 
samarbetspartners från kommuner, samordningsförbund, utbildningsanordnare, 
offentliga verksamheter, föreningar och arbetsgivare. 

Give and get  
Programområde 2. 

Projektet pågår mellan 1 februari 2017 och 31 januari 2020. Syftet är att bidra till att 
arbetslösa utomeuropeiskt födda akademiker och yrkesutbildade i högre grad 
kommer ut i arbete som motsvarar deras utbildning och/eller erfarenhet. Projektet 
ska hitta nya vägar och metoder för att utveckla samverkan med arbetsgivare och 
skapa förutsättningar för matchning till praktikplatser som kan leda till hållbara 
anställningar. Projektet genomförs i Sörmland och erbjuder deltagarna ett flexibelt 
program med introduktion, kompletterande utbildning, matchning till praktikplats, 
validering och yrkeskompetensbedömning.  
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Nisa  
Programområde 2. 

Projektet pågår mellan 2 april 2017 och 31 mars 2020. Syftet är att skapa förbättrade 
metoder som leder till att långtidsarbetslösa kvinnor och män finner ett arbete, 
påbörjar en utbildning eller på annat sätt hittar en väg in på arbetsmarknaden. 
Projektet arbetar med den del av de långtidsarbetslösa som av olika anledningar inte 
har kunnat närma sig arbetsmarknaden under sin tid som inskrivna på 
Arbetsförmedlingen. Projektets metodik är riktat till att förbättra vägledningen, 
matchningssamarbetet med arbetsgivare och att öka jämställdheten i arbetslivet. 
Projektresultaten ska förankras inom Arbetsförmedlingen, de kommunala 
organisationerna och hos arbetsgivare på strategisk nivå med syfte att skapa nya 
effektivare arbetsstrukturer.  

Sverige bygger nytt 
Programområde 2. 

Projektet Sverige bygger nytt pågår i Stockholmsregionen från 1 juni 2017 till 31 
december 2019 i nära samarbete med byggsektorn. Syftet är att ta fram nya metoder 
med ambitionen att förändra attityder kring mångfald och jämställdhet. Målet med 
projektet är att bidra till att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i 
arbete eller närmare arbetsmarknaden, framför allt inom byggsektorn med extra 
fokus på insatser för kvinnor. Projektet utförs i samverkan med 
regionalfondsprojektet Grön BoStad Stockholm, arbetsgivare inom byggsektorn, 
Arbetsförmedlingens upphandlade utbildningsanordnare och två andra 
socialfondsprojekt; Sverige bygger ut och En byggbransch för alla. 

Göteborg tillsammans  
Programområde 2 

Projektet pågår 1 september 2016 till 31 augusti 2019 och vill bli en förebild för social 
och ekonomisk hållbar utveckling i Göteborgs stad. Syftet är att skapa en varaktig 
samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Göteborgs stad i integrationsprocessen 
för att effektivisera etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. Det ska ske 
genom att utveckla och testa arbetsmetoder, utveckla samarbetsformer och genom att 
öka medarbetarnas kunskap om de olika uppdragen. En sådan samverkan 
underlättar en holistisk metodik med individen i centrum. Målgruppen är nyanlända 
som tillhör och/eller har lämnat etableringsprogrammet och arbetssökande som står 
utanför arbetsmarknaden. Projektet ska arbeta med förebilder som drivkraft för att 
nå ökad måluppfyllelse. Det kommer att finnas förebilder i form av sociala coacher 
och mentorer, projektmedarbetare med bred mångfald och genom deltagare som blir 
förebilder för varandra. 
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Kisa - Kortare Integration, Snabbare till Arbete 
Programområde 2. 

Projekt KISA pågår mellan 1 februari 2016 och 31 januari 2019. Det övergripande 
syftet är att utveckla nya modeller och metoder för att effektivisera nyanländas 
etablering i arbetslivet. Projektet fokuserar på att utveckla strukturella former för 
samverkan med stöd av IGMA8 -modellen, ett praktiskt verktyg för samverkan där 
målsättningen är att resurserna används på ett effektivt sätt för att underlätta den 
nyanländas väg till arbete. Inom projektet kommer Landstinget att utveckla ett 
heltäckande och lättbegripligt informationsmaterial om det svenska 
sjukvårdsystemet för att de nyanlända ska kunna orientera sig inom vården. Projektet 
ska utveckla ett snabbspår inom undervisning i svenska för invandrare (SFI), där 
personer med medicinsk yrkesbakgrund får en mer effektiv språkundervisning som 
kan förkorta tiden till arbete.  

 Arbetsförmedlingens uppdrag inom Eures-samarbetet 
Det europeiska samarbetet Eures, European Employment Services, är EU-
kommissionens verktyg för att underlätta och förbättra matchningen på den 
gränsöverskridande arbetsmarknaden inom EU/EES och Schweiz. 
Arbetsförmedlingen är utsedd av regeringen till att vara både nationellt 
samordningskontor för Eures Sverige (NSK) och att vara medlem i Eures-nätverket 
med uppdrag att leverera uppgifter och tjänster riktade till arbetsgivare och 
arbetssökande. Vissa delar inom NSK finansieras av socialfonden. 

EU-förordning 2016/5899  reglerar att Eures-nätverket ska öppnas upp så att fler 
företag eller organisationer kan erbjuda Eures-tjänster. Att involvera flera aktörer än 
enbart de offentliga arbetsförmedlingarna i länderna, ska öka matchningsarbetet på 
den europeiska arbetsmarknaden och bidra till att uppfylla målen i EU:s 
sysselsättningsstrategi EU2020. 

NSK har under 2018 utvecklat ett system för ansökan, granskning och beslut för nya 
organisationer som vill ingå i Euresnätverket. Under 2018 har förordningen, som 
beskriver Eures uppdrag, kompletterats med en nationell förordning och en 
föreskrift10. I NSK-uppdraget ingår vidare att samordna, följa upp och ansvara för 
vad som ska utföras inom Eures-verksamheten i Sverige. NSK levererar även 

                                                           
8 IGMA är en modell för stödsamordning som skapar ett ramverk för samverkan och samtidigt ger individen 
möjlighet att få ökat inflytande över sin egen etableringsprocess. 
9 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för 
arbetsförmedlingar (Eures), arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av 
arbetsmarknaderna samt ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013. 
10 Förordning (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Eures samarbetspartner samt 
Arbetsförmedlingens föreskrift om verkställighet av förordningen (2018:154) om godkännande av 
Euresmedlemmar och Eures samarbetspartner; 
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förberedande utbildningar och samordnar antagningen till EU-kommissionens 
utbildningar för Eures-personal.  

 Projekt Arbetsförmedlingen medfinansierar 
Socialfondsprojekt förutsätter samarbete och samverkan med andra organisationer, 
myndigheter, kommuner och företag. Arbetsförmedlingen har under 2018 
medfinansierat 119 projekt. Här följer exempel på projekt och förstudier där 
Arbetsförmedlingen har en större roll. Övriga projekt listas i bilaga nr 2. 

Sysselsättning genom offentlig upphandling 
Programområde 2. 

Projektet pågår mellan 1 mars 2017 och 31 december 2019 och ägs av 
Upphandlingsmyndigheten. Samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, Botkyrka 
kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Stockholms stad och Trafikverket. 
Projektets transnationella partners är National Institute for Health and Welfare i 
Finland, Helsingfors stad och Vanda stad. Syftet med projektet är att utveckla 
metoder som kan användas för att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. 
Det innebär att den vinnande leverantören under kontraktstiden ska erbjuda 
anställning, utbildning, praktik- eller traineeplatser till personer som har svårt att 
komma in på arbetsmarknaden. Projektet fokuserar på dialog och samverkan mellan 
olika aktörer, såsom upphandlande myndigheter, leverantörer och representanter 
från civilsamhället/sociala ekonomin. Insatserna består av utbildningar, spridning av 
goda exempel och olika e-verktyg som kan användas av de upphandlande 
myndigheterna. 

Hälsofrämjande etablering 
Programområde 2. 

Samverkansprojektet Hälsofrämjande etablering avslutades 2018. I projektet 
medverkade Arbetsförmedlingen tillsammans med Sveriges kommuner och 
Landsting (SKL) och Försäkringskassan. Få personer inom etableringsprogrammet 
har i dagsläget en identifierad funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. Arbetet med en hälsofrämjande etablering innefattar att identifiera 
personerna och att nå ut med förebyggande eller hälsofrämjande aktiviteter till så 
många som möjligt inom etableringsprogrammet. Projektet har genomförts i Umeå, 
Gävle, Nacka, Eskilstuna, Växjö samt Malmö.  

Flera vägar in 
Programområde 2. 

Projektet pågår mellan 1 maj 2018 och 30 april 2020 och är ett nationellt projekt som 
drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med projektet är utforska och 
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utvärdera möjligheterna att kompetensförsörjningsbehoven i välfärden bättre tar 
tillvara kompetensen hos personer som idag finns utanför arbetsmarknaden. Arbetet 
sker i nära samverkan med arbetsmarknadens kollektivanslutna parter. Projektet 
består av åtta delprojekt i kommunerna i Hudiksvall, Gävle, Örebro, Karlskoga, 
Skövde, Borås. Falkenberg och Stockholm stad. Arbetsförmedlingen är med i arbetet 
på samtliga orter.  Målgruppen är personer med psykiska funktionedsättningar som 
medför nedsatt arbetsförmåga och unga personer som på grund av sin 
funktionsnedsättning har liten eller ingen arbetslivserfarenhet. Projektet fokuserar på 
möjligheterna att anställa och behålla personer med funktionsnedsättning som 
påverkar arbetsförmågan i välfärdsjobben. 

Basun 
Programområde 2. 

Projektet pågår under 1 oktober 2015 och 19 augusti 2019. Projektet riktar sig till 
arbetslösa ungdomar mellan 15-24 år. Målet är att sänka ungdomsarbetslösheten 
genom stärkta insatser och ökad samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, 
näringsliv och civilsamhälle. Basun är ett program som kan vara upp till sex månader 
och erbjuder enskilda samtal och gruppaktiviteter med möjlighet till att träffa 
specialutbildade coacher, studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare som ger 
verktyg till att nå ett tänkbart jobb eller utbildning. Projektet ägs av Botkyrka 
kommun och med samverkan av Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem. 

Boost by FC Rosengård II  
Programområde 3. 

Projektet pågår mellan första januari 2015och 30 juni 2019 och drivs av FC 
Rosengård i Malmö. Projektet når syfte och målsättningar genom att tillämpa 
utvecklade och beprövade metoder för att underlätta ungas etablering i arbetslivet 
och deltagande i utbildning. Projektets Boost-modell grundas på övertygelsen om att 
det är fördelaktigt att först rusta den arbetssökande genom interna projektinsatser 
och sedan matcha den sökande till en arbetsplats. Projektet upplever att modellen 
medför bättre resultat eftersom många deltagare behöver ta itu med personliga, 
sociala eller psykiska problem innan de kan möta kraven i arbetslivet. 

Matchning Kronoberg  
Programområde 2. 

Matchning Kronoberg har pågått mellan första oktober 2015 och 30 september 2018, 
med syfte att bidra till strategisk samverkan och skapa bättre förutsättningar för 
matchning och kompetensförsörjning i Kronobergs län. Växjö kommun har varit 
projektägare och har haft Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg 
och Alvesta-, Lessebo-, Uppvidinge- och Tingsryds kommuner som medfinansiärer. 
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Projektet har bestått av tre delar; strategisk samverkan, matcha mot arbetsgivare 
samt förberedelse och stöttning av arbetssökande för en lyckad matchning. 
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5 Resultat och erfarenheter kopplat till 
Arbetsförmedlingens verksamhet 

 Unga som står långt ifrån arbetsmarknaden  
Projektet Ung Framtid avslutades 30 september 2018. Förutom ett gott resultat på 
individnivå, bedöms projektet ha gjort ett avtryck på Arbetsförmedlingens ordinarie 
strukturer, i första hand genom att projektets metoder numera är en del av 
Arbetsförmedlingens metodstöd för de som möter unga arbetssökande. 
Arbetsförmedlingen har även utsett ambassadörer i organisationen som ska ta vidare 
projektets arbetssätt och insikter. Totalt har cirka 18 000 ungdomar deltagit i Ung 
Framtid. Av de som avslutat projektet har 58 procent börjat arbeta och 15 procent 
börjat studera. För att undersöka effekten av Ung Framtid pågår en utvärdering av 
projektet. Effektutvärderingen genomförs av Arbetsförmedlingen i samarbete med 
Institutet för arbetsmarknads- och utrikespolitisk utvärdering (IFAU). En delrapport 
av utvärderingen kommer att vara klar till våren 2019. 

Ung Komp avslutades 30 juni 2018 och har sedan dess effektutvärderats. 
Utvärderarnas uppdrag omfattade även att göra en analys för att belysa de 
samhällsekonomiska konsekvenserna av projektet. Generellt bedöms metoderna i 
projektet fungera bäst för unga med funktionshinder som medför nedsatt 
arbetsförmåga. Effektutvärderingen visar att projektets arbetssätt har vissa 
inlåsningseffekter för arbetssökande som står relativt nära arbetsmarknaden. För 
Arbetsförmedlingen innebär detta att urvalet för vilka som tar del av metoden är 
viktig. Utvärderingsresultatet visar att metoderna i Ung komp i högre grad än 
ordinarie verksamhet resulterar i att de utvärderade deltagarna börjar studera, cirka 
13 procent av Ung Komps deltagare börjar studera inom 24 månader, jämfört med 10 
procent för de som återfinns i Arbetsförmedlingens ordinarie insatser för unga. 
Utvärderingen visar också att de deltagare som har en funktionsnedsättning i högre 
grad börjar studera eller arbeta, 30 procent av deltagarna jämfört med 20 procent i 
kontrollgruppen.   

Vid projektslut fanns Ung Komp på 19 orter i Sverige. På dessa orter är arbetet i 
multikompetenta team en viktig del i Delegationen för unga och nyanlända till arbete 
(Dua)-överenskommelser som tecknas mellan kommun och Arbetsförmedlingen. 
Merparten av de kommuner som deltagit i projektet har implementerat metoden och 
har fortsatt verksamhet med multikompetenta team i syfte att erbjuda stöd till  
ungdomar med komplexa behov. Även orter som inte deltagit i projektet har visat 
intresse för metoden. Multikompetenta team är en viktig komponent i myndighetens 
fortsatta utvecklingsarbete, med särskilt fokus på utformandet av det fördjupade stöd 
som ska erbjudas på lokala arbetsförmedlingskontor. För att bygga vidare på 
framgångsfaktorerna arbetar Arbetsförmedlingen med att definiera arbetssättet 
ytterligare.  
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Projektet BASUN satsar på uppsökande arbete för att nå och stötta unga deltagare 
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna i projektet har tillgång till 
coachande pedagoger, arbetsförmedlare och studie- och yrkesvägledare som arbetar 
både i grupp och individuellt för att stötta inför jobb eller studier. 
Arbetsförmedlingen och Botkyrka kommun har skapat ett gemensamt arbetssätt för 
ungdomar och en plattform där ansvarsfördelningen är tydlig. Samlokalisering och 
enhetlig kundfokus över organisationsgränserna har stärkt samverkansstrukturen 
mellan kommunen och Arbetsförmedlingen samt utvecklat 
sysselsättningsperspektivet i kommunens upphandlingar. Resultatet visar hittills att 
66 procent av projektdeltagarna går vidare till arbete eller reguljära studier. Idag är 
projektet i implementeringsstadiet vilket innebär att det pågår ett arbete för att 
förankra att projektmetodiken hos respektive organisation. 

 Insatser som bidrar till nyanländas etablering på 
arbetsmarknaden med särskilt fokus på nyanlända kvinnor  

Projektet Kompetensprocessledning avslutades 2018 och har bidragit till att skapa en 
förenklad bild av hela etableringsprocessen för den sökande. Den visar vilka initiativ 
som pågår i Kronoberg, vilka aktörer som är beroende av varandra och hur de avser 
att arbeta och samverka framöver. Framgångsfaktorn är att fler organisationer drar 
nytta av det som producerats. Processen har synliggjort att Regionala 
överenskommelser (RÖK) saknas och att Lokala överenskommelser (LÖK) inte 
används. Utifrån det har en helt ny organisation skapats i Kronoberg som framöver 
ska använda sig av Länsstyrelsens utvecklingsmedel för att skapa beredskap och 
underlätta etableringen av nyanlända. Arbetet planeras vara igång februari/mars 
2019. 

I projekt Miriam har ett antal faktorer identifierats som hinder för att komma ut i 
arbetslivet. De främsta orsakerna är kort utbildning, begränsad arbetslivserfarenhet, 
otillräckliga språkkunskaper i svenska, seriell föräldraledighet, diskriminering och 
traditionella familjevärderingar. I projektet har det framkommit att kraven på 
svenska språket varit högre för att komma in på arbetsmarknadsutbildningar och 
kommunala vuxenutbildningar jämfört med att komma in i arbetslivet. Projektets 
framgångsfaktorer är att fokusera på insatser som har nära koppling till arbete, som 
till exempel praktik och jobb parallellt med språk, anställningsstöd, förebilder, 
studiebesök samt vägledning med jämställdhetsfokus. Projektet visar att studiebesök 
är särskilt värdefulla för kvinnorna, det ger inblick i vad olika yrken innebär och vad 
som krävs för att bli anställningsbar. Utifrån erfarenheterna i projektet har ett förslag 
på ett regionalt samverkansprojekt presenterats för Integrationsrådet. Projektet 
kommer att arbeta vidare med metoden, som går ut på att kombinera yrkesutbildning 
på modersmål med svenska studier kombinerat med kommunens egen verksamhet. 
Ödeshögs kommun i Östergötland har tagit på sig projektägarskapet och ansökt om 
medel från länsstyrelsen för att genomföra en förstudie.  
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Från projektet Give and Get har det visat sig att chansen till anställning ökar om den 
sökande har ett förberedande samtal innan mötet med potentiell arbetsgivare. När 
Arbetsförmedlingen rekryterar via urvalsordrar11  bör förberedande samtal erbjudas. 
Samtalet kan fokusera på det som är specifikt för arbetsplatsen och/eller yrket.  
Projektets metoder ger bättre kvalitet i urvalet för arbetsgivarna med ett bredare 
utbud av kandidater. Chanserna för den arbetssökande att få och behålla ett arbete 
ökar när den arbetssökande är mer är mer införstådd om vad gäller på arbetsplatsen. 
Projektet har uppmärksammat är att det inte alltid är utrikesfödda personer som har 
ett stort ordförråd som lyckas bäst hos en arbetsgivare, utan det är de som har tagit 
till sig den svenska ordmelodin. Upplevelsen är att ordmelodin på väldigt kort tid 
förbättras hos deltagarna i projektet, vilket beror på att deltagarna fått mycket 
utrymme till dialog och diskussion i det svenska språket.  

I Kisa-projektet har resultatet för validering och matchning överträffat projektets 
ursprungliga mål, där 104 kvinnor och 78 män validerades mot det satta målet på 100 
kvinnor och 50 män. De samverkansformer som projektet hade som målsättning, de 
Lokala överenskommelserna (LÖK), mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna är 
så gott som klara. Det heltäckande informationsmaterialet om det svenska 
sjukvårdssystemet för hur de nyanlända ska kunna orientera sig i vården ligger på 
1177.se  

 Långtidsarbetslösa 
Det regionala projektet Nyorientering i samverkan (NISA), har ambitionen att skapa 
metoder som effektiviserar arbetet med att sänka långtidsarbetslösheten. Detta görs 
genom användandet av alternativa arbetsmetoder så som ACT12, brytande av 
könsmönster och genom fördjupad vägledningsmetodik. Projektet prövar ett nytt 
arbetssätt för att kunderna ska få likvärdig service och stöd oavsett vem de möter på 
Arbetsförmedlingen. Projektet utvecklar även ett närmare samarbete med 
arbetsgivare och arbetsmarknadens parter för att skapa bättre förutsättningar för 
matchning av arbetssökande utan hindrande strukturer. Projektet har i dagsläget haft 
cirka 2000 deltagare, varav 35 procent har gått vidare till arbete eller studier. En 
effektmätning av projektet visar att utöver de 35 procent som har gått vidare till 
arbete eller studier har 22 procent uppnått någon form av närmande mot 
arbetsmarknaden sex månader efter avslutad insats.   

 Samverkan  
Arbetsförmedlingens analysavdelning har tillsammans med ESF-rådet och 
Försäkringskassan, fortsatt att samverka kring gemensamma riktlinjer och arbetssätt 

                                                           
11 En beställning på arbetskraft och kompetens som söks av arbetsgivare som Arbetsförmedlingen matchar 
sökande mot. 
12 ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment  Therapy, och kan använda som terapiform i arbetslivet som  
prevention av stress och psykisk ohälsa. 
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vad det gäller utvärdering och uppföljning av socialfondsprojekt. Projektet 
Evidensbaserade EU-fondsprojekt 2014-2020 har tagit fram en modell för att 
effektutvärdera EU-fondsprojekt, som finns på  www.projekteffekter.se. Modellen ska 
bidra till att fler av myndighetens EU-fondsprojekt blir utvärderingsbara med ett 
särskilt fokus på att öka andelen effektutvärderade projekt. Hemsidan ger vägledning 
kring effektutvärdering inför uppstart av ett nytt projekt. Arbetet med att förvalta 
modellen och att systematiskt utvärdera projekten fortlöper inom ordinarie 
verksamhet.  

För att stärka det nationella samordningskontoret, NSK i sitt uppdrag och med syfte 
att minska obalanserna på arbetsmarknaden i Europa har ett avtal för 
myndighetssamverkan tagits fram mellan Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-
rådet. Genom avtalet finansieras insatser för att marknadsföra och förbereda 
möjligheten för andra organisationer att söka medlemskap i Eures-nätverket. Avtalet 
möjliggör även erfarenhetsutbyte med NSK i andra länder om Eures-förordningen 
och breddningen av Eures-nätverket, utvecklingen av videoverktyg och anordnande 
av workshops för ömsesidigt lärande och övrigt kommunikationsarbete. 

Projektet Sverige Bygger Nytt har utvecklat en arbetsmetod för att snabbt och effektiv 
slussa ut arbetssökande inom byggsektorn. Metoden bygger på en omvänd 
rekryteringsprocess som utgår från vad personerna i målgruppen kan erbjuda 
arbetsgivarna. På så vis blir förutsättningarna tydligare för företagen vilket ökar till 
en mer träffsäker matchning. Implementeringen av metoden har påbörjats i de 
områden där projektet har varit verksamt samt centralt i Arbetsförmedlingens 
samverkan med byggbranschen.   

Projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling öppnar för att offentlig 
verksamhet och näringsliv tillsammans ska kunna bidra till en bättre arbetsmarknad 
och ökad tillväxt genom en modell som innefattar sysselsättningskrav i offentliga 
upphandlingar. Till grund för modellen ligger erfarenheter från några av landets 
upphandlande organisationer, både större och mindre. En första version av modellen 
presenterades i oktober 2018 och ger stöd till upphandlande organisationer, 
leverantörer till offentlig verksamhet och matchningsansvariga 
arbetsmarknadsaktörer. Det webbaserade stödet, som ligger på 
Upphandlingsmyndighetens webbplats, består av förslag till beslutsunderlag, 
kontraktsvillkor och uppföljning. Utvecklingen av modellen fortsätter och kommer 
att kompletteras till hösten 2019.  

Projektet Boost by FC Rosengård II är det största externägda socialfondsprojektet i 
Sydsverige vad gäller budget och volym av projektdeltagare och Arbetsförmedlingen 
anvisar ca 80-90 procent av det totala antalet deltagare. Övriga deltagare har främst 
anvisas från kommunen Malmö stad, som också är en viktig samverkanspartner i 
projektet. Efter många års samverkan har gemensamma rutiner och relationer byggts 
upp mellan samarbetspartnerna i projektet och som stärkts av tillit, respekt och en 
ömsesidighet över varandras roller. Genom att blanda personer som står närmare 
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arbetsmarknaden med de som står längre ifrån samt att ha tät kontakt med 
arbetsgivare bidrar det till minskad stigmatisering för de som står längre ifrån 
arbetsmarknaden, då de tillhör en och samma grupp. 

Projektet Matchning Kronoberg har lagt grunden för en strategisk samverkan som 
syftar till att samla relevanta offentliga aktörer för att skapa bättre förutsättningar för 
matchning och kompetensförsörjning i Kronobergs län. Projektet har fokuserat på 
deltagarnas målsättning i kombination med sina erfarenheter och kompetenser, 
vilket har styrt de individuella insatserna för att komma ut på arbetsmarknaden. 
Projektet har genererat positiva resultat då drygt 65 procent av projektets deltagare 
har fått arbete eller har börjat studera. 90 procent av arbetsgivarna är nöjda eller 
mycket nöjda med den service de har fått genom projektet. 

Transnationell samverkan 
Projekt Miriam har under våren 2018 haft ett kunskapsutbyte i Helsingfors med The 
Ministry of Economic Affairs and Employment, Helsinki Skill Center, KYKYII Project 
samt Monika Naiset. Syftet är att få mer kunskap om skillnader i insatser för män 
respektive kvinnor i Finland och hur Finland arbetar för att minska ojämställdhet. 
Några framgångsfaktorer i de finska verksamheterna var till exempel att sökande 
erbjöds barnpassning, vilket gjorde att verksamheterna nådde ut till föräldralediga 
kvinnor. Den finska arbetsförmedlingen och kommunerna arbetade med målgruppen 
genom att exempelvis erbjuda en ”one-stop-shop”. En metod som har visat sig 
fungera även i Sverige och för bland annat långtidsarbetslösa. Samlokaliseringen 
bidrar till att bättre anpassa stödet till  individens behov, som exempelvis parallell 
språkinlärning och vägledning på en och samma plats. Erfarenhetsutbytet i 
Helsingfors har bidragit till att projektet inhämtat kunskap om nya metoder för att nå 
utrikesfödda/nyanlända kvinnor. Projekt Miriam har även haft besök från Institute of 
Gender Equality och organisationen Studio Come från Italien under maj 2018 med 
syfte att få mer kunskap om hur de arbetar med kvinnor från andra länder. Intervjuer 
genomfördes med projektledning, projektägare och kvinnor som deltar i projektet. 
Projekt Miriam har även presenterat sitt arbete på Nordiska Ministerrådets möte i 
april.  

Projekt Give and Get genomförde en studieresa i maj 2018 till Nürnberg i Tyskland, 
Bundesagentur für Arbeit. Syftet med det transnationella utbytet var att lära från 
andra samt att sprida lärdomar och kunskaper från Give and gets erfarenheter. 
Erfarenheter från det transnationella utbytet kommer att prövas i projektet, bland 
annat kommer man att testa ”Top 50-Bewerberanzeiger”, ett nyhetsbrev som 
publiceras varannan månad och där de 50 bäst sökande (inom bristyrken) från varje 
region presenteras med alla sina kvalifikationer.  

 Lärdomar horisontella principer  
Projektet Sverige bygger nytt har kartlagt de horisontella principerna under två 
workshops för att forma nya idéer i det fortsatta arbetet. Det har resulterat i 
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kommunikationsmaterial och att projektets verksamhet har anpassats i enlighet med 
projektmetoden Verktygslådan13 för att utöka tillgängligheten. Projektets hemsida 
kommer exempelvis att vara tillgänglig på andra språk, för synskadade och 
hörselskadade. Arbetsgivare och utbildningsgivare inom projektet är ambassadörer 
för att bidra till ett mer jämställdhets fokus vid rekrytering. Konceptet ”Jobbkompis” 
har upprättats och fungerar som ett slags mentorskap för att  bygga en bro mellan 
projektdeltagare och byggsektorn, där deltagarna i projektet matchas med 
representanter från byggbranschen via Byggnads Stockholm-Gotland. 

Projekt Miriam har en jämställdhetsansvarig som jobbar specifikt med de 
horisontella principerna vilket skapar förutsättningar för att personer med en 
funktionsnedsättning kan delta i projektets aktiviteter. Projektet arbetar speciellt för 
att vidga synen på möjliga arbeten och bryta könsstereotypa mönster. Det skapar 
förutsättningar för att öka deltagarnas makt över tillvaron, som bidrar till positiva 
effekter när det gäller ekonomi, arbete och utbildning. På längre sikt bidrar det till att 
kvinnorna inom etableringsprogrammet får samma tillgång till insatser som män 
vilket stärker förutsättningarna för egenförsörjning. 

Projektet NISA använder olika metoder för att prata om jämställdhet och lika 
behandling. Det sker genom övningar, diskussioner, filmer och rollspel i grupp och på 
individnivå. Projektet bjuder in företag för att sondera vilka utbildningsbehov 
företagen efterfrågar för att i nästa steg uppmuntra deltagarna till att bryta 
könsmönstret i deras val för utbildning. Projektet har kontinuerliga uppföljningar 
mellan jämställdhetssamordnaren i projektet och jämställdhetsansvariga från varje 
lokalt kontor kring hur föreläsningar och gruppsamtal genomförs när det gäller att 
bryta könsroller. På så vis sker ett utbyte av goda resultat och erfarenheter som kan 
implementeras i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.   

  

                                                           
13 Verktygslådan är en samlingssida på Arbetsförmedlingens intranät som består av filer och information om 
utbildningar och tjänster inom marknadsområde Göteborg Halland. 
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6 Slutsatser och utvecklingsområden 
Socialfondsprogrammet ger möjligheter till samverkan som ger bäring på 
Arbetsförmedlingens resultat och verksamhetsutveckling. Främst har programmets 
insatser haft en positiv påverkan på individer som står långt från arbetsmarknaden 
och visat på vikten av matchning till utbildning. Det finns utmaningar i socialfondens 
konstruktion som försvårar arbetet med fonden. Till följd av den goda utvecklingen 
på arbetsmarknaden har målgruppskonkurrens blivit en påtaglig utmaning i 
planeringen av projekt. Framtidens ESF+ bör bygga på erfarenheterna från pågående 
programperiod.  

Förstärkt samverkan 
Socialfonden har fortsatt vara ett starkt samverkansverktyg för Arbetsförmedlingen.  
Genom samverkan sker metodutveckling i stor utsträckning eftersom det genom 
dessa erfarenhetsutbyten bidrar till nya insikter och lärdomar som kan appliceras 
och/eller utvecklas i verksamheten. Samverkan med bland annat kommun, 
utbildningsväsendet och arbetsgivare ökar generellt kunskapen om de arbetssökande 
vilket ger mer träffsäkra insatser som bidrar till en mer relevant matchning mot 
studier och bättre möjligheter att hantera svårigheter som de arbetssökande har för 
att komma närmare arbetsmarknaden. Det framkommer tydligt i projektet Ung 
Komp, som kopplar an till överenskommelser mellan kommuner och 
Arbetsförmedlingen inom ramen för Dua.  

Stöd till individer 
Socialfondsprojekten omfattar ett stort antal arbetssökande och målgruppen för 
projekten är ofta de som står längre från arbetsmarknaden. Erfarenheterna visar att 
målgrupper som inte är redo för Arbetsförmedlingens ordinarie insatser eller som av 
olika anledningar har svårt att tillgodogöra sig insatserna stärks av deltagande i 
socialfondsprojekt. Exempelvis sökande som har läs- och skrivsvårigheter och/eller 
svag förståelse i svenska språket. Deltagarna i socialfondsprojekt får ofta tillgång till 
ett intensivt stöd. De deltagare som har kapacitet att klara av ordinarie insatser, men 
har behov av ytterligare stöd gynnas också av att delta i socialfondsprojekt. Det 
förstärkta stödet förstärker och kompletterar de insatser som deltagaren tar del av 
hos Arbetsförmedlingen, som till exempel i projektet NISA där deltagarna tar del av 
fördjupad vägledning samt insatser för att främja psykisk hälsa parallellt med 
matchning mot arbetsgivare. 

Metodutveckling 
Socialfondsprogrammet ger möjligheter att utveckla nya metoder för att utveckla 
arbetsmarknadens funktionssätt. Insatser inom socialfondsprojekt som har varit 
arbetsplatsnära har visat sig vara effektiva. Projekt Miriam och Give and Get har 
använt arbetsplatsnära metoder som studiebesök och förberedande samtal inför 
mötet med arbetsgivare. Syftet har varit att bättre rusta individen och ge dem en 
djupare förståelse för den specifika arbetsplatsen eller yrkesrollen, vilket har 
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resulterat i bättre kvalitet i urvalet och större utbud av lämpliga kandidater till lediga 
arbeten. Socialfonden har även bidragit till att utbildningsperspektivet inom 
Arbetsförmedlingens verksamhet stärks. Initiativ för att stärka Arbetsförmedlingens 
fokus på matchning till jobb via studier har haft ett stort genomslag i 
socialfondsprojekten. 
 
Arbetsförmedlingen ser fördelar av att bedriva projekt som ligger nära myndighetens 
ordinarie verksamhet. Svenska ESF-rådets krav på innovativa projekt, tillsammans 
med de bättre ekonomiska förutsättningarna för socialfondsprojekt, kan tidvis 
försvåra implementering av de resultat som uppnås. De innovativa metoder som 
utvecklas kan oftast inte implementeras i ordinarie verksamhet där det ekonomiska 
utrymmet är mer begränsat. Arbetsförmedlingen ser därför att det finns fördelar att 
bedriva utvecklingsprojekt som ligger närmare den ordinarie verksamheten, i syfte 
att implementera resultat.  
 
Projektet Evidensbaserade EU-projekt 2014-2020 har bidragit till att fler projekt 
kommer att kunna effektutvärderas, vilket bidrar till Arbetsförmedlingens  
evidensbaserade verksamhetsutveckling.  

Medfinansieringskonstruktion 
Medfinansieringskonstruktionen medför att Arbetsförmedlingen är en central aktör 
inom socialfonden. De deltagare som står till grund för medfinansieringen i 
socialfondsprojekten är till stor del inskrivna på Arbetsförmedlingen. På så vis blir 
genomförandet av socialfonden i hög utsträckning beroende av Arbetsförmedlingens 
möjligheter till att anvisa deltagare till projekt. Socialfondsprogrammet riskerar 
därför att bli mer deltagardrivet med mindre möjligheter till att påverka 
arbetsmarknadspolitiken på strukturnivå.  

Medfinansieringskonstruktionen bidrar till målgruppskonkurrens, vilket har blivit en 
allt mer aktuell fråga under programperioden. I takt med att antalet inskrivna på 
Arbetsförmedlingen sjunker och myndighetens övriga insatser för de som står långt 
från arbetsmarknaden prioriteras medför det att antalet tillgängliga deltagare för 
socialfondsprojekt minskar. Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-rådet har 
tillsammans arbetat för att möjligheterna inom socialfonden ska komplettera 
Arbetsförmedlingens insatser. Arbetsförmedlingen behöver prioritera ett 
analysarbete för att tydliggöra antalet arbetssökande som kan anvisas till 
socialfondsprojekt. Förhoppningen är att ett analysarbete även kan bidra till att 
Strukturfondspartnerskapen har en gemensam förståelse för Arbetsförmedlingens 
förutsättningar, vilket kan påverka utformandet av utlysningar och beslut om projekt. 

ESF+ 2021–2027 
Arbetsförmedlingen ser det som viktigt att tillvarata erfarenheter från pågående 
programperiod och att Arbetsförmedlingen involveras i utformningen av det 
kommande ESF+. Arbetsförmedlingen vill betona vikten av att ramarna för 
kommande program i större utsträckning bör beakta myndighetens möjligheter till 
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medverkan. I Arbetsförmedlingens remissyttrande för EU-kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska Socialfonden+, anser 
myndigheten att möjligheterna till kapacitetsuppbyggnad inom ramen för 
programmet kan stärkas. Framtida socialfondsprogram bör ha en starkare och 
tydligare koppling mellan ESF och EaSI-grenen i syfte att öka forskningsinslag och 
utvärderingsbarhet i socialfondsprojekt, vilket kan bidra till att stärka och utveckla 
arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen efterlyser en mer flexibel 
medfinansiering som kan ta fasta på idéer som har potential att utveckla och 
modernisera arbetsmarknadens funktionssätt.  
 
Mot bakgrund av nya ekonomiska förutsättningar för Arbetsförmedlingen har 
socialfonden potential att bli ett ännu starkare finansieringsverktyg och kan på ett 
mer tydligt sätt bidra till Arbetsförmedlingens resultat och utvecklingsarbete för att 
påverka den nationella arbetsmarknadspolitiken. 
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