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Förord  
Denna rapport har tagits fram med anledning av följande uppdrag i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2020: 

2.2 Förbereda för reformeringen av myndigheten 

Arbetsförmedlingen ska förbereda genomförandet av reformeringen av myndigheten 

inför det att regeringen fattar beslut om den närmare utformningen av det 

reformerade systemet. Vissa regelförändringar kan behöva finnas på plats 2021. Det 

huvudsakliga regelverket ska beslutas under mandatperioden för ikraftträdande 

under slutet av 2022. Arbetsförmedlingen ska löpande bistå Regeringskansliet med 

underlag som behövs i arbetet med reformeringen. 

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att det i myndigheten finns en ändamålsenlig 

genomförandeorganisation som skapar förutsättningar för ett successivt 

genomförande av reformeringen. 

Detta innefattar 

• arbetet med och systemen för att säkerställa kvalitet, en förbättrad kontroll och 

uppföljning av fristående aktörer samt den verksamhet som bedrivs hos dessa 

• den digitala infrastruktur som är nödvändig för ett effektivt utbyte av information 

mellan berörda aktörer i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, inklusive 

fristående aktörer, samt hur tillgång till data avseende den verksamhet som 

bedrivs hos fristående aktörer kan säkras 

• arbetet med och systemen för att utveckla och säkerställa en effektiv och 

ändamålsenlig kontroll av individersättningar 

• utveckling av mer enhetliga och träffsäkra arbetsmarknadspolitiska bedömningar 

i syfte att de arbetsmarknadspolitiska insatserna kan användas mer effektivt givet 

tillgängliga medel, inklusive utveckling av ett statistiskt bedömningsstöd som ska 

utgöra en integrerad del av myndighetens arbetsmarknadspolitiska bedömning. 

Arbetsförmedlingen ska redovisa vilket utvecklingsarbete som bedrivs i de delar som 

anges ovan, när de olika delarna kan genomföras samt konsekvenser för 

myndighetens verksamhet. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i 

redovisningen. I denna del av uppdraget ska avstämning ske med Regeringskansliet 

(Arbetsmarknadsdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till 

regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 23 oktober 2020. 

Arbetsförmedlingen ska vidare samråda med Institutet för arbetsmarknads- och 

utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i de delar som rör tillgång till data för 

uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, samt 

med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) avseende digital infrastruktur för 

effektivt informationsutbyte. 
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1 Sammanfattning 

1.1 Uppdraget  

Återrapporten svarar på uppdrag 2.2 i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2020. 

Arbetsförmedlingen uppdras att förbereda myndigheten inför en reformering. Utöver 

att löpande bistå Regeringskansliet med underlag som behövs i arbetet med 

reformeringen ska Arbetsförmedlingen säkerställa att det i myndigheten finns en 

ändamålsenlig genomförandeorganisation som skapar förutsättningar för ett 

successivt genomförande av reformeringen. Myndighetens utvecklingsarbete på fyra 

delområden ska redovisas till regeringen: kontroll och uppföljning av fristående 

aktörer, digital infrastruktur för informationsutbyte, kontroll av individersättningar 

och utveckling av den arbetsmarknadspolitiska bedömningen.  

Återrapporten avser inte att ge en helhetsbild av hur myndigheten kommer att se ut i 

det reformerade systemet, utan beskriver det arbete som pågår för att möjliggöra ett 

genomförande av reformeringen. Förberedelsearbetet sker i nära samverkan med 

myndighetens ordinarie verksamhetsutveckling. För att skapa fokus i arbetet med 

rapporten har myndigheten försökt särskilja arbetet med reformeringen från övrig 

utveckling.  

Med ”reformeringen” avses i denna återrapport att  

• myndighetens nuvarande uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken ska behållas, 

men att delar av de arbetsmarknadspolitiska insatserna ska utföras av fristående 

aktörer som upphandlas med den upphandlingsform som är mest ändamålsenlig 

för respektive tjänst; där det är lämpligt baserat på valfrihet med resultatbaserad 

ersättning, samt 

• myndigheten har ett fortsatt myndighetsansvar för verksamheten som helhet 

främst i form av kontroll av arbetssökande, arbetsgivare och av fristående 

aktörer, arbetsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur samt statistik 

och analys. 

Hur den grupp av leverantörer av arbetsmarknadstjänster som benämns ”fristående 

aktörer” ska definieras är till stor del beroende av den slutliga utformningen av det 

reformerade systemet. Arbetsförmedlingen har därför ingen ambition att i denna 

rapport föreslå en definition. Med ”fristående aktör” avses i denna återrapport en 

aktör som på uppdrag av myndigheten, genom avtal eller överenskommelse, 

tillhandahåller matchande eller rustande stöd och insatser.   
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Andra närliggande regleringsbrevsuppdrag  

Arbetsförmedlingen har i regleringsbrevet för 20201 fått ett antal uppdrag som har 

nära anknytning till uppdraget att förbereda för reformeringen av myndigheten: 

uppdrag 2.1 En fungerande verksamhet i hela landet, uppdrag 3.2 Utvecklade 

matchningstjänster (kundval Rusta och matcha, ibland förkortat KROM), uppdrag 

3.3 Analyser av kompetensbehov samt uppdrag 3.4 Analysera förutsättningar för det 

strategiska arbetsgivararbetet.  

Arbetsförmedlingens verksamhetsstruktur i förändring 

Arbetsförmedlingen har sedan några år tillbaka bedrivit ett omfattande och för 

verksamheten genomgripande utvecklings- och förändringsarbete för att möta 

arbetssökandes och arbetsgivares behov samt uppdragsgivarens förväntningar; 

kundperspektivet blir mer framträdande i myndighetens alla delar, modern teknik 

integreras i verksamheten och digitaliseringen bidrar till ökad tillgänglighet. 

Specialiseringen inom myndigheten ökar kombinerat med en intensifierat samarbete 

mellan olika interna funktioner. Sammantaget ger det en ny verksamhetslogik som är 

mer flexibel och därför snabbare kan svara på förändringar vid behov. Den aviserade 

reformeringen av myndigheten är en av flera faktorer som påverkar arbetet.  

De pågående och aviserade förändringarna är genomgripande och 

Arbetsförmedlingens verksamhet påverkas i grunden. Även om myndighetens 

uppdrag inte ändras så påverkas arbetsinnehållet och fokus i myndighetens 

verksamhet. Snarare än att själva utföra matchningsarbetet, kommer myndighetens 

verksamhet ha fokus på att skapa förutsättningar för genomförandet av 

arbetsmarknadspolitiken: genom sin expertroll, genom att säkerställa att de 

arbetssökande vet vilka tjänster som levereras och vad de kan förvänta sig, genom att 

göra de bedömningar och fatta de beslut som behövs för att den arbetssökande ska få 

rätt stöd utifrån sitt behov samt genom sitt ansvar för att den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten som helhet bedrivs på ett sätt som bidar till 

att upprätthålla förtroendet och legitimiteten för systemet. 

Myndighetens utgångspunkter för förberedelsearbetet  

För att hålla samman kort- och långsiktig utveckling redovisas i rapporten ett antal 

gemensamma utgångspunkter för arbetet med att förbereda reformeringen, där 

hänsyn tagits till andra strategiska och långsiktiga perspektiv i utvecklingen.  

Dessa utgångpunkter är:  

• Arbetssätt ska vara kunddrivna, 

• Den reformerade myndigheten ansvarar för att säkerställa tillgänglighet, service 

och utveckling i hela landet,  

• Ingen grupp är utestängd från matchande och rustande insatser hos fristående 

aktörer, 

• Utbudet av tjänster möter olika typer av behov, 

• Myndigheten ansvarar fortsatt för myndighetsutövning och allokering av statliga 

resurser på individnivå, samt 

 
1 Arbetsmarknadsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Arbetsförmedlingen. 
Regeringsbeslut den 19 december 2019. Dnr A2019/02310/A.  
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• Grundläggande statliga värden ska upprätthållas även när insatserna utförs av 

leverantörer.  

1.2 Övergripande förutsättningar för genomförandet av 
reformeringen 

För att skapa förutsättningar för reformeringen är det inte tillräckligt att bedriva 

utvecklingsarbete inom de fyra områden som specificerats i uppdraget. En ny 

verksamhetslogik där fristående aktörer spelar en betydligt större roll i 

genomförandet av det arbetsmarknadspolitiska uppdraget kräver flera genomgående 

förändringar.  

Nya perspektiv på myndighetens styrning 

Reformeringen kommer att förändra förutsättningarna för myndighetens styrning av 

utförandet av arbetsmarknadspolitiken. Myndighetens styrning behöver säkra att den 

verksamhet som utförs av fristående aktörer utformas och levererar på ett sätt som 

bidrar till att övergripande mål med arbetsmarknadspolitiken uppnås. Viktiga 

verktyg för detta är utformningen av tjänsterna, hur myndigheten använder 

tjänsterna och kontroll- och uppföljning av tjänsterna.  

Under hösten 2020 kommer Arbetsförmedlingen genomföra ett antal 

utvecklingsinitiativ för att säkerställa att systemet för fristående aktörers verksamhet 

utformas och utvecklas i överenstämmelse med myndighetens verksamhet och 

uppdrag. I arbetet ingår att bland annat att:  

• identifiera behov av och föreslå åtgärder för förbättring och utveckling av 

verksamhetsförmågor och processer inom området,  

• utveckla ett ramverk för kompetensförsörjning inom området, och genomföra 

analyser för att identifiera en lämplig logik för utformningen av tjänster som 

levereras av fristående aktörer, oavsett upphandlingsform.  

Inom ramen för utvecklingen av kundval Rusta och matcha bedriver 

Arbetsförmedlingen även ett ESF-projekt1 som syftar utveckla arbetssätt, processer 

och verktyg som möjliggör ett lärande inför reformeringen. Projektet kommer att 

pågå till och med sista juni 2022 och i sin slutrapport beskriva relevanta lärdomar 

inför reformeringen.  

Det finns ett visst behov av att styra fristående aktörer i författning. Regleringen bör 

dock begränsas till situationer när det bedöms som nödvändigt för att tydliggöra 

deras ansvar när de agerar i det offentligas tjänst eller på områden där det krävs en 

reglering för att till exempel upprätthålla grundläggande skydd för individen eller 

förtroendet för välfärdssystemen. 

Tillgång till kvalitativ och strukturerad information  

Tillgången till kvalitetssäkrad, strukturerad information är en kritisk 

framgångsfaktor i det reformerade systemet. Möjligheten att utbyta data och 

information i realtid samt att använda den på nya sätt, exempelvis automatiserade 

bedömningar och analyser, är avgörande för att bedriva verksamheten effektivt.  
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Förutsättning för utbyte av information mellan myndigheten och de fristående 

aktörerna är att:  

• Det införs en sekretessbrytande bestämmelse som ger Arbetsförmedlingen 

möjlighet att lämna ut de uppgifter som är nödvändiga för att de fristående 

aktörerna ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Uppgifterna behöver kunna lämnas ut 

med direktåtkomst.  

• Det införs en lagstadgad tystnadsplikt för fristående aktörer  

• Det införs en lag om hantering av personuppgifter hos fristående aktörer, där det 

framgår att de är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som de behandlar.  

• Ändamålsbestämmelserna i Arbetsförmedlingens registerlag utvidgas för att ge 

ett tydligt stöd för kontroll och uppföljning av fristående aktörers verksamhet 

samt användningen av det statistiska bedömningsstödet, inklusive ett tydligt stöd 

för den profilering som datamodellerna kan innefatta.  

• Bestämmelser om gallring i registerlagstiftningen ses över för att bättre anpassas 

till behoven i det reformerade systemet.  

Därutöver har myndigheten ett behov av att inhämta information från flera och andra 

källor; dels för att öka kvaliteten på information som myndigheten använder redan 

idag, dels för att utöka myndighetens underlag för bedömningar och analyser. 

Tillgång till uppgifter från Skatteverkets månadsdata (information i månadsvisa 

arbetsgivardeklarationer) är här av central betydelse för att öka kvaliteten 

informationen som ligger till grund för kontroll, uppföljning, rating och 

arbetsmarknadspolitisk bedömning.  

Utöver utvecklingen av en digital infrastruktur för utbyte av information mellan 

berörda aktörer, så skapar utvecklingen av ett nytt besluts- och 

ärendehanteringssystem skapar förutsättningar för en ny informationsstruktur och 

nya arbetssätt. Förflyttningen av olika ärendeslag till det nya systemet kommer att 

fortgå successivt under 2021.  

Utbytet och tillgången till information innebär risker för integritet, 

informationssäkerhet säkerhetsskydd. Myndigheten och andra berörda aktörer 

kommer behöva göras ett relativt omfattande utvecklingsarbete för att säkerställa ett 

fullgott skydd för uppgifterna. 

Handlingsplan och aktivitetsrapport – navet i det reformerade systemet 

Handlingsplan och aktivitetsrapport är centrala verktyg för en effektiv verksamhet i 

det reformerade systemet. Informationen i dessa dokument är ett viktigt stöd för den 

arbetssökande i sin väg mot ett arbete, men också för myndigheten och den 

fristående aktören för att uppnå målen i genomförandet av en kvalitativ och 

resultatinriktad arbetsmarknadspolitik. 

Ansvaret för den arbetssökandes planering behöver tydligt delas mellan myndighet 

och fristående aktör. Fördelningen av ansvaret behöver regleras i lag eller förordning. 

Regelverket behöver även ge förutsättningar för att arbetssökande, myndigheten och 

den fristående aktören kan utbyta information i handlingsplan, inklusive 
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arbetsmarknadspolitisk bedömning, och aktivitetsrapporter; både aktuella och 

historiska.  

Nuvarande systemstöd för handlingsplan och aktivitetsrapport måste anpassas, bland 

annat för att möjliggöra en fördelning av ansvaret mellan myndigheten och fristående 

aktörer. Det nya systemstödet är beroende av regelverkets utformning, men beräknas 

kunna finnas på plats till 2022. Därutöver pågår arbete med att vidareutveckla 

tekniska lösningar för automatiserade bedömningar av arbetssökandets omfattning 

och inriktning, vilket bidrar till en effektivisering av handläggningen i detta avseende.  

Insatser hos fristående aktörer och systemet för arbetsmarknadspolitiska program  

Arbetsförmedlingen bedömer det finns fördelar om insatser hos fristående aktörer i 

det reformerade systemet liksom idag utgör ett beslut om anvisning till ett 

arbetsmarknadspolitiskt program. Om samtliga insatser hos fristående aktörer – 

även sådant stöd som idag lämnas av Arbetsförmedlingen i egen regi och som inte 

utgör arbetsmarknadspolitiska program – skulle grunda rätt till ersättning för den 

arbetssökande kan detta innebära ökade kostnader för staten.  

Om beslut om att låta en arbetssökande ta del av insats hos en fristående aktör ska 

anses utgöra ett arbetsmarknadspolitiskt program behöver det i regelverket införas 

en möjlighet för myndigheten att i vissa fall anvisa till insatser hos fristående aktör, 

utan den rätt till ersättning som idag följer av ett programbeslut. Här behöver 

förhållandet till reglerna om arbetslöshetsersättning tas i beaktande. Om beslut om 

att låta en arbetssökande ta del av insats hos en fristående aktör däremot inte ska 

anses utgöra ett arbetsmarknadspolitiskt program behöver regelverk utformas för 

frågor som krav på deltagare att delta i aktiviteter, försäkring av deltagare, eventuell 

ersättning till deltagare samt processuella regler kring omprövning och överklagande 

av beslut.  

Förändringar i myndighetens behov av kompetens 

Reformeringen ställer krav på förflyttning och utveckling av kompetensen på 

myndigheten. Myndigheten behöver ta fram en myndighetsövergripande nulägesbild 

av personalsammansättning och kompetenser för att tillvarata befintliga 

medarbetares kompetens och klargöra rekryteringsbehov. Nya roller behöver 

identifieras och beskrivas.  

En ändamålsenlig samverkan  

En väl fungerande samverkan med andra aktörer på arbetsmarknadspolitikens och 

därtill angränsande områden är en grundläggande förutsättning för 

Arbetsförmedlingens verksamhet och resultat. Samverkan och samordning kring 

individen som idag sker mellan kommun, andra myndigheter och 

Arbetsförmedlingen behöver utvecklas utifrån att matchande och rustande insatser i 

högra grad utförs av fristående aktörer. Ett utvecklingsarbete pågår som bland annat 

syftar till att skapa tydlighet om hur samverkan i närtid kommer att ske med 

kommuner, myndigheter och andra aktörer.  

Det har även påbörjats ett arbete för att förbereda myndigheten för att utföra 

uppgifter vid höjd beredskap. Under hösten 2020 fastställs och beslutas om vilka 
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prioriterade uppgifter myndigheten ska kunna lösa vid höjd beredskap, inklusive 

vilka av dessa uppgifter som ska hanteras av myndigheten och vilka uppgifter som 

kan utföras av fristående aktörer. Implementering av en krigsorganisation ska kunna 

ske under hösten 2021. 

Fortsatt förändring av lokal närvaro  

Effektiviteten och tillgängligheten i det reformerade systemet förutsätter en fortsatt 

utveckling av service på distans och ett ökat nyttjande av digitala servicevägar, ett 

arbete som pågår inom ramen för Arbetsförmedlingens Strategi för kundarbetet – 

digitalt först.2    

En ökad tillgänglighet och närvaro digitalt och på distans kan bidra till ett minskat 

behov av lokal närvaro. Detta förutsätter dock ett väl utvecklat samspel mellan olika 

servicevägar in till myndigheten samt ett välfungerande samarbete med fristående 

aktörer och andra partners. De tjänster som levereras av fristående aktörer är således 

av stor vikt för att åstadkomma en likvärdig service i hela landet. Därutöver skapar 

standardiserade samarbetslösningar med Statens servicecenter och kommunerna 

förutsättningar för att upprätthålla tillgänglighet och nationell service även i det 

reformerade systemet.  

1.3 Arbetsmarknadspolitisk bedömning 

Pågående utveckling och automatisering av processen för arbetsmarknadspolitisk 

bedömning 

Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är en förutsättning för att 

Arbetsförmedlingen ska kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och rättssäkert sätt 

samt för att säkerställa att det stöd som den arbetssökande kan få motsvarar dennes 

behov. Bedömningen har sin grund i den arbetssökandes förutsättningar, 

arbetsmarknadens krav och behov samt myndighetens uppdrag.   

I det reformerade systemet får den arbetsmarknadspolitiska bedömningen en central 

betydelse för att ersättningen till fristående aktörer ska ha rätt nivå och för den 

fristående aktörens utförande – i förlängningen resultatet – av tjänsten.  

Även om uppgiften att utföra den arbetsmarknadspolitiska bedömningen kommer att 

ligga kvar på myndigheten, så kommer dess utformning och utförande behöva 

förändras. När bedömning av den arbetssökandes behov skiljs från utförandet av 

insatser kommer nya krav ställas på den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. 

Detta för att ge förutsättningar för den fristående aktören att utforma insatsen utifrån 

den arbetssökande behov och gällande ersättningsnivå. De nya kraven krav på den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen innebär ett behov av att öka träffsäkerheten 

och enhetligheten i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen, bland annat med 

hjälp av ett statistiskt bedömningsstöd, men också ett behov av att effektivisera 

myndighetens handläggning genom digitalisering och automatisering.   

 
2 Arbetsförmedlingen. Strategi för kundarbetet – digitalt först. Dnr Af-2020/0057 6430. 
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Utveckling och automatisering av processen för bedömning pågår dels inom ramen 

för kundval Rusta och matcha, dels i det digitala självserviceflöde som införts för 

vissa arbetssökande under våren 2020, bland annat för bedömning av behov av 

tjänsten Stöd och matchning. I båda dessa processer görs en automatiserad 

arbetsmarknadspolitisk bedömning med hjälp av ett statistiskt bedömningsstöd. 

Inom kundval Rusta och matcha kompletteras den automatiserade bedömningen 

med en manuell bedömning av en arbetsförmedlare. Implementeringen av den 

automatiserade arbetsmarknadspolitiska bedömningen i kundval Rusta och matcha 

har innefattat ett utvecklingsarbete med att säkra med att säkerställa att information 

om den arbetssökandes process – inklusive den statistiska profileringen – lagras hos 

Arbetsförmedlingen, eftersom det är en förutsättning för utvärdering av och 

kvaliteten i det statistiska bedömningsstödet.  

En andel av arbetssökande som skriver in sig som arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen, liksom arbetssökande som redan är inskrivna, har behov som 

inte fullt ut omhändertas i den automatiserade bedömningen. Dessa arbetssökande 

erbjuds en kompletterande bedömning som utöver den automatiserade 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen kan innefatta ytterligare utredning och/eller 

inhämtande av underlag. Ett arbete pågår med att utveckla en sammanhållen, 

enhetlig process för den fördjupade arbetsmarknadspolitiska bedömningen. 

Utveckling av det nya statistiska bedömningsstödet 

Det statistiska bedömningsstödet väger samman information om en arbetssökande 

till en sammanfattande bedömning av den arbetssökandes avstånd till 

arbetsmarknaden och därmed omfattningen på dennes stödbehov. För att ett 

statistiskt bedömningsstöd ska kunna anses utgöra en integrerad del av den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen behöver den på ett rutinmässigt sätt ingå i 

bedömningsförfarandet, vilket är fallet både inom ramen för implementeringen av 

modellen inom ramen för kundval Rusta och matcha och självserviceflödet.  

Verksamhetsnytta av statistiska verktyg för bedömning uppnås dels genom direkta 

effekter, dels genom effekter på sikt. I kort bidrar automatiseringen av bedömningen 

till direkta kostnadsbesparande effekter. Komplexiteten i bedömningen bidrar till 

långsiktiga effekter i form av högre träffsäkerhet och kvalitet i bedömningen. 

Det finns även risker med statistiska bedömningsverktyg. För att Arbetsförmedlingen 

ska kunna nyttja potentialen i bedömningsstödet är det helt centralt att myndigheten 

säkrar förmågan1 till uppföljning och kvalitetssäkring.  

Att integrera ett statistiskt verktyg som beslutsunderlag ger goda förutsättningar för 

tidig identifikation av individer med stora stödbehov, och för att skilja individer med 

stora stödbehov från individer med mindre stödbehov. Att utveckla statistiska 

bedömningsstöd som svarar på frågan vilken insats som kan förväntas ge bäst effekt 

för individen är av en helt annan typ än de som svarar på frågan om en individs 

förväntade arbetslöshetstid/avstånd från arbetsmarknaden, och har helt andra 

utvecklingsförutsättningar.  Användning av ett statistiskt bedömningsstöd avser inte 

och kommer inte heller ge svar på frågan om lämplig insats för den arbetssökande. 
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Ett bedömningsstöd för typ av insats är prioriterat, men kommer att kräva längre 

utvecklingstid.  

Nya arbetssätt och verktyg för att öka kvaliteten av anvisningar till 

arbetsmarknadspolitiska insatser och program har tagits fram. Integrering av 

arbetssätt och verktyg är planerad under hösten 2020 och är ett steg i det 

systematiserade stöd som på sikt kan bli automatiserade.   

Behov av datainsamling för bedömning 

Det statistiska bedömningsstödet behöver tillgång till en stor mängd information för 

att utveckla sin funktion. För att göra träffsäkra bedömningar om en arbetssökandes 

avstånd till arbetsmarknaden behövs digitaliserad, kvalitativ information både om 

den arbetssökande och om arbetsmarknaden.  

Uppgifter som har ett starkt prediktivt värde vid bedömningen av den arbetssökandes 

ställning på arbetsmarknaden är dels den arbetssökandes kompetenser och 

motivation. För att förbättra kompetenskartläggningen kan kvaliteten på 

informationen öka genom att Arbetsförmedlingen får tillgång till information om  

• utbildning från relevanta myndigheter, samt  

• arbetsrelevanta certifikat från respektive källa.  

Även motivation för ett visst yrke eller bransch, språkkunskap och erfarenheter är 

viktiga delar i kartläggningen. Dessa uppgifter inhämtas genom att fråga den 

arbetssökande.  

Andra exempel på information om arbetssökande som har ett starkt prediktivt värde 

är:   

• funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan  

• tid bosatt i Sverige 

• arbetsrelaterat nätverk 

• kunskap om jobbsökande 

• självuppskattad tid till arbete, samt 

• historik av mobilitet (flyttat för att ta ett jobb).  

Myndigheten behöver ett tydligt författningsstöd för att hantera denna information 

på ett sätt som möjliggör att den kan användas vid maskininlärning.  

Ytterligare exempel på information som ökar träffsäkerheten i bedömningen är 

extern information som hämtas eller köps från andra system, exempelvis detaljerad 

arbetslöshetsstatistik. Ett stort utrymme finns här för ytterligare tillägg men 

begränsas i första hand av regelverk och inte teknik. 

Rättsliga förutsättningar för arbetsmarknadspolitiska bedömningar 

Arbetsförmedlingens ansvar för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen i det 

reformerade systemet behöver vara tydligt reglerat i förordning.  

För att Arbetsförmedlingen ska kunna utföra den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen är det nödvändigt att myndigheten får ett tydligt stöd i myndighetens 
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registerförfattningar att behandla uppgifter för att kunna utveckla och tillämpa 

statistiska modeller, inklusive den profilering det kan innebära. Vissa av de uppgifter 

som behöver behandlas i ett statistiskt bedömningsstöd kan behöva hämtas från 

andra myndigheter, varav de viktigaste är från Skatteverkets månadsdata.  

1.4 Kontroll och uppföljning i det reformerade systemet  

Kontroll, både av fristående aktörer och individer, kommer att få en viktig roll i den 

reformerade myndigheten. En effektiv kontrollverksamhet kräver att myndigheten 

utvecklar det riskbaserade förhållningssättet samt i högre utsträckning kan dra nytta 

av den tekniska utvecklingen för att analysera mönster i data.  

För att möta framtida utmaningar och krav på kontroller behövs en samordnad 

styrning av myndighetens kontroller och de delar av verksamheten som utför dem.  

Ett utvecklingsinitiativ för att utveckla kvalitet och effektivitet i myndighetens 

samlade kontrollverksamhet pågår. Utvecklingsinitiativet ska resultera i förslag på 

hur kontrollarbete bör utföras i ett längre perspektiv, hur arbetet fortsättningsvis bör 

utformas och i vilken form som verksamheten bör bedrivas. Arbetet beräknas 

slutföras i mars 2021. En effektiv och ändamålsenlig kontroll av individersättningar 

Vikten av en fungerande kontroll av individersättningar i det reformerade systemet 

Den planerade reformeringen bedöms inte kräva förändringar i den grundläggande 

struktur för kontrollen av individersättningar som finns idag, dvs. individuella 

handlingsplaner som löpande följs upp och revideras, krav på de arbetssökande att 

söka jobb och aktivitetsrapportera samt krav på externa leverantörer att rapportera 

när deltagarna inte sköter sina åtaganden. Den specialisering och koncentrering av 

kontrollen av individersättningar som har genomförts på myndigheten ger goda 

förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete och för att säkerställa kontrollen även i 

det reformerade systemet. 

Konsekvenser av reformeringen för kontrollen av individersättningar 

I det reformerade systemet kommer myndighetens förmåga att utföra kontrollen av 

individersättningar i hög grad vara beroende av fristående aktörers medverkan. För 

att säkerställa att de fristående aktörerna fullgör sin uppgift bedömer 

Arbetsförmedlingen att deras uppgiftsskyldighet avseende den information som 

behövs för Arbetsförmedlingens kontroll av individersättningar bör regleras i 

författning. För att den reformerade myndigheten ska kunna hämta in underlag från 

fristående aktörer krävs att det införs en bestämmelse i lag som möjliggör för 

myndigheten att lämna över viss myndighetsutövning till fristående aktörer i form av 

beredning och informationsinsamling inför bedömningar och beslut. 

Utöver förändringar i regelverket behöver åtgärder vidtas som innebär att 

medvetenheten om kontrollverksamheten hos fristående aktörer ökar. Tjänsterna 

behöver utformas på ett sätt som skapar incitament för dem att sköta uppgiften vilket 

bland annat innebär att brister i detta avseende bör ge tydliga konsekvenser för dem. 

Systemstöd till stöd för en effektiv avvikelserapportering behöver finnas på plats. Att 

skapa incitament för fristående aktörer att fullgöra sin roll i kontrollen av 
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individersättningar omhändertas inom ramen för utvecklingsarbetet med utformning 

av tjänsterna som i förlängningen bland annat kommer att resultera i avtalsreglering.  

Inom ett ESF-projektet avseende kundval Rusta och Matcha kommer det skapas 

plattformar för kommunikation med exempelvis upphandlade leverantörer kopplat 

till lärandet. Frågan om att stötta de fristående aktörerna med information och 

kunskap om kontrollarbetet är en del i sådan kommunikation.  

Härutöver behöver myndighetens arbete med att upptäcka och åtgärda eventuella 

brister i aktörernas avvikelserapportering utvecklas. Detta utvecklingsbehov bedöms 

öka i det reformerade systemet. Exempelvis riskerar signalvärdet av en 

författningsreglerad uppgiftsskyldighet utebli om bristande efterlevnad inte 

upptäcks. Utvecklingen av kontroll och uppföljning av att fristående aktörer faktiskt 

fullgör sin roll i detta avseende omhändertas inom ramen för utvecklingen av 

kontroll- och uppföljningsverksamheten, medan utvecklingen av systemstöd för 

avvikelsehanteringen hanteras inom ramen för utvecklingen av en digital 

infrastruktur för utbyte av information.  

1.5 Säkerställa kvalitet, en förbättrad kontroll och uppföljning av 
fristående aktörer och deras verksamhet  

Vikten av kontroll och uppföljning av fristående aktörer och deras verksamhet 

Myndigheten kommer även i det reformerade systemet ha ett övergripande ansvar för 

att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs på ett sätt som är 

ändamålsenligt och upprätthåller förtroendet för systemet. Detta innefattar även ett 

ansvar för kvaliteten i de tjänster som levereras av fristående aktörer. 

Med kvalitet i fristående aktörers verksamhet avses i denna rapport inte bara att de 

fristående aktörerna lever upp till upphandlings- och avtalsrättsliga krav, utan även 

hur väl deras verksamhet möter de arbetsmarknadspolitiska målen och att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de principer som är förenade med statligt 

finansierad verksamhet. 

Kontroll och uppföljning är viktiga delar i styrningen av de fristående aktörerna. 

Faktorer som påverkar omfattningen på kontroll- och uppföljningsverksamheten är 

exempelvis marknadens struktur, utformningen av tjänsterna och de krav som ställs 

på aktören samt antalet arbetssökande som tar del av tjänsten. 

Konsekvenser av reformeringen för kontroll- och uppföljningsverksamheten 

Myndigheten arbetar inom ramen för kontinuerligt förbättringsarbete med 

utveckling av olika verktyg i leverantörsuppföljningen. Även annat pågående arbete, 

så som genomförandet av Arbetsförmedlingens handlingsplan för motverka felaktiga 

utbetalningar, kommer bidra till att förbättra kontrollen av fristående aktörer och 

deras verksamhet. Myndighetens kontroll- och uppföljningsverksamhet måste både 

utökas och utvecklas ytterligare för att möta kraven i det reformerade systemet. 

Verksamheten ska ha en balans mellan följsamhet och förbättring, bygga på 

proaktivitet samt vara systematiserat och riskbaserat. 
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Utveckling av tillgång till information och möjlighet att använda informationen är 

avgörande för att förbättra myndighetens kontroll, uppföljning och utvärdering av 

aktörer och den verksamhet som de bedriver. För detta krävs ändringar i regelverket.  

För att utöka och utveckla kontroll och uppföljningsverksamheten har 

Arbetsförmedlingen behov av att identifiera verksamhetsförmågor som krävs för att 

bedriva ändamålsenlig och effektiv kontroll och uppföljning av fristående aktörer och 

deras verksamhet. Ett sådant arbete har påbörjats och kommer att fortgå under 2020 

och 2021, i nära anslutning till utvecklingsinitiativet för en sammanhållen 

kontrollverksamhet. Analyserna kommer att förbereda myndigheten för att 

dimensionera kontroll och uppföljning av de fristående aktörerna i det reformerade 

systemet. Det finns även behov av att stärka kompetensen inom området och bredda 

förståelsen för och kunskapen inom området fristående aktörer. Med början 2020 

genomför myndigheten förberedelser för en utvecklad kompetensförsörjning med 

utgångspunkt i arbetet med att identifiera av verksamhetsförmågor. 

Arbetsförmedlingen behöver utveckla systemstöd som möjliggör utbyte av 

information med fristående aktörer, effektiv handläggning av kontroll och 

uppföljning samt nya sätt att använda informationen. Utveckling av systemstöden är 

en förutsättning för utvecklingen av nya metoder och arbetssätt. Exempelvis kommer 

möjligheten att lagra och bearbeta strukturerad information möjliggöra dataanalys 

och automatiserad behandling av informationen.  

Utvecklingen av en ratingsmodell intensifieras under hösten 2020. Avsikten är att ny 

ratingmodell ska vara utvecklad till årsskiftet 2021/22. Möjligheten att få ta del av 

uppgifter från Skatteverket bidra betydligt till dess kvalitet. Myndigheten planerar 

även att publicera annan information om de fristående aktörerna som kan underlätta 

för arbetssökande att göra ett välinformerat val.  

Kontrollen av att fristående aktörer följer de krav som ställs gällande 

informationssäkerhet och integritetsskydd behöver utvecklas. Under 2021 kommer 

myndigheten genomföra en utredning som klargör hur myndigheten på mest effektivt 

sätt kan genomföra kontroll och uppföljning i detta avseende, vilket bland annat är 

beroende av hur regleringen av behandlingen av personuppgifter kommer att se ut i 

det reformerade systemet.  

Möjligheterna att styra och nå resultat inom arbetsmarknadspolitiken kommer i det 

reformerade systemet att vara beroende av myndighetens förmåga att på ett 

tillförlitligt sätt följa upp och verifiera utfallet i respektive tjänst samt följa upp 

effekten av insatser. Arbetet med att följa upp och utvärdera kundval Rusta och 

matcha är en viktig del i utvecklingen av möjligheterna att arbeta med uppföljning 

och utvärdering i en reformerad myndighet. Utvärderingar – särskilt av effekt – 

kräver dock att data kan analyseras över tid. Även om tillgången till information om 

fristående aktörers verksamhet säkerställs i närtid, kommer det dröja innan denna 

information kan läggas till grund för utvärdering.  
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Rättsliga förutsättningar för utveckling av kontroll och uppföljning 

För att myndigheten ska kunna behandla uppgifter för kontroll, uppföljning och 

utvärdering av fristående aktörer är det nödvändigt att:  

• myndighetens uppgift att analysera, följa upp och utvärdera enligt förordning 

(2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen omfattar inte bara 

myndighetens verksamhet, utan även den hos fristående aktörer, 

• det finns ett uttryckligt stöd i lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i 

den arbetsmarknadspolitiska verksamheten för att behandla personuppgifter om 

det är nödvändigt för kontroll, uppföljning och utvärdering av fristående aktörer, 

och 

• möjligheten att behandla uppgifter för kontroll, uppföljning och utvärdering 

utvidgas till att omfatta:  

– uppgifter om organisationen och/eller dess företrädare har andra 

engagemang gentemot myndigheten, till exempel som arbetsgivare som 

mottagare av någon form av stöd eller som arbetssökande eller samarbetspart 

och mottagare av utbetalningar på annat sätt, samt om myndigheten tidigare 

har genomfört utredningar eller sanktionerat aktör. Detta inkluderar 

uppgifter om skatteskulder, en sekretessbelagd uppgift hos Skatteverket som 

Arbetsförmedlingen idag inte får ta del av.  

– uppgifter i den fristående aktörens planering och redovisning av den 

arbetssökandes aktiviteter, information som arbetssökande eller arbetsgivare 

som hen anställts hos lämnar i enkätundersökningar under eller efter 

deltagande hos fristående aktör.  

– uppgifter om den arbetssökande som deltagit i tjänsten, exempelvis 

information som används i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. 

– uppgifter om arbetsgivare som anställer en person för vilken den fristående 

aktören får resultatersättning.  

• regelverket möjliggör för myndigheten att, för verifiering av resultat och kvalitativ 

rating, genom direktåtkomst får ta del av och behandla uppgifter i Skatteverkets 

månadsdata. Dialog kommer att behöva föras med Skatteverket om vilka 

uppgifter som kan vara relevanta.  

 

Arbetsförmedlingen bedömer härutöver att anställda hos fristående aktörer är en 

viktig källa för att identifiera missförhållande och att de, som ett led i att förebygga 

oegentligheter och upprätthålla granskningen av statligt finansierad verksamhet, bör 

omfattas av lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. 

Därutöver bör möjligheten att utsträcka skyddet för visselblåsare hos fristående 

aktörer till situationer där de lämnar uppgift om allvarliga missförhållanden till 

Arbetsförmedlingen övervägas.   

1.6 Digital infrastruktur för informationsutbyte 

Den digitala infrastrukturens roll i det reformerade systemet 

Den digitala infrastrukturen kommer att vara styrande för berörda aktörer i den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten. De berörda aktörerna kommer att behöva 
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anpassa sig till de standarder för informationsutbyte, både tekniskt och 

avtalsmässigt, som Arbetsförmedlingen etablerar. För att möta olika aktörers behov, 

kommer det behöva finnas alternativa lösningar för att säkerställa 

informationsöverföringen. 

Utformningen av den digitala infrastrukturen är en väsentlig komponent i att 

upprätthålla informationssäkerheten i det reformerade systemet, men 

informationshantering hos den fristående aktören behöver även styras med regelverk 

och avtal.  

Övergripande utformning av den digitala infrastrukturen i det reformerade 

systemet 

Arbetsförmedlingens arbete med att utveckla en modern plattformsarkitektur med 

gemensamma basplattformar som möjliggör snabb, säker och flexibel utveckling av 

både informationsöverföring och användarnära tillämpningar har skapat goda 

förutsättningar för utvecklingen av den digitala infrastrukturen.   

Idag sker en stor del av utbytet av information mellan Arbetsförmedlingen och 

externa leverantörer via dokument. Utvecklingen går mot att informationsutbytet så 

långt det är möjligt ska ske genom digital överföring av strukturerad, maskinläsbar 

information och data. Den digitala infrastrukturen stödjer den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten och är därför central för det reformerade 

systemet. I det reformerade systemet kommer fristående aktörers systemstöd, oavsett 

om de använder egna eller om dessa tillhandahålls av myndigheten, behöva 

säkerställa dels att de kan behandla den data som myndigheten har behov av på det 

sätt som myndigheten och regelverket kräver, dels att de kan utföra den 

arbetsmarknadstjänst som de åtagit sig att leverera. 

Utvecklingen av systemstöden som myndigheten tillhandahåller till fristående 

aktörer kommer att ske successivt. Ett första ”initialt” systemstöd kommer att 

innehålla alla de grundläggande förmågor som gör det möjligt för det reformerade 

systemet att fungera, om än inte optimalt. Systemstöd kommer att behöva användas 

av alla fristående aktörer och tillhandahålla stöd för den information som ska utbytas 

med myndigheten. Systemstödet är en webbtjänst, där delar kan behöva utformas 

som ett så kallat eget utrymme. Nästa steg i utvecklingen är ett ”utökat systemstöd” 

som också innehåller stöd för processer som inte bara direkt relaterar till utbyte 

mellan fristående aktörer och myndigheten.  

Utveckling av den digitala infrastrukturen 

Utvecklingen av den digitala infrastrukturen kommer att ske successivt. Både det 

”initiala” och det ”utökade” systemstödet måste utvecklas. Det första bygger vidare på 

den pågående modernisering och vidareutveckling av de digitala e-tjänster som 

dagens leverantörer av arbetsmarknadstjänster använder. Det andra finns inte idag 

utan få tas fram genom återanvändning av befintlig plattformsarkitektur i 

kombination med den funktionalitet som tas fram inom det första alternativet samt 

andra utvalda delar av myndighetens systemstöd för ärendehandläggning så att 

nyutvecklingen kan hållas på en rimlig nivå.  
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Generellt beror omfattningen av utvecklingen, och således också tidplanen, av 

kommande utvecklingsarbete på en mängd olika faktorer och omständigheter. 

Utvecklingsarbetet för API:erna i den digitala infrastrukturen är direkt proportionellt 

mot antalet informationsmängder som ska hanteras samt mot antalet och 

komplexiteten på de analyser som ska utföras.  

Ett omfattande utvecklingsarbete av de befintliga e-tjänsterna för externa 

leverantörer samt vidareutveckling av arbetsmarknadspolitisk bedömning (inklusive 

statistiskt bedömningsstöd), kontroller av aktivitetsrapporter, avvikelserapportering 

samt rating pågår.  

Arbetsförmedlingens bedömning är att myndigheten efter årsskiftet 2022 kommer 

att ha en digital infrastruktur på plats som tekniskt möjliggör ett utbyte av 

information med berörda aktörer och kan säkra tillgång till data avseende den 

verksamhet som bedrivs hos fristående aktörer. Effektiviteten i den digitala 

infrastrukturen kommer dock vara avhängig av i vilken takt regelverket förändras för 

att möjliggöra ett faktiskt utbyte av information. Allteftersom regeländringar bereds 

och beslutas får bedömningar göras av i vilken utsträckning de kan omhändertas 

inom ramen för befintlig tidplan, eller om vidareutveckling måste göras senare. Det 

finns alltid en ledtid från det att ett beslut är fattat till att det kan vara implementerat 

i ett it-system. 

Redan idag finns etablerade gränssnitt för existerande utbyte av information med 

andra myndigheter. Den digitala infrastruktur som tas fram för fristående aktörer 

kommer även kunna användas för ytterligare sådana utbyten eller för 

informationsutbyte med andra berörda aktörer.  

Tidplan för digital utveckling  

Kvartal 1, 2022 – En digital infrastruktur som, med ett initialt systemstöd och API:er 

(baserade på dagens regelverk), tekniskt möjliggör ett utbyte av information med 

berörda parter inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten finns tillgängligt.   

2022 – Den digitala infrastrukturen vidareutvecklas, hur effektiv den är då 

reformeringen träder i kraft beror på i vilken takt regelverket förändras. 

Kvartal 4, 2022 – Övrig i rapporten identifierad utveckling som ej är beroende av 

regelförändringar är klara i en första/ny version. 

2022 och framåt – Utveckling som beror av regelförändringar tas fram i den takt 

regelförändringarna träder i kraft och med hänsyn tagen till vilka förändringar som 

ger störst effekt för det reformerade systemet.  

Tidsplanen är beroende av att nödvändiga regelförändringar finns på plats under 

2021. 
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2 Bakgrund 

2.1 Uppdraget  

Återrapporten svarar på uppdrag 2.2 i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2020. 

Enligt regleringsbrevet ska myndigheten förbereda för en reformering. 

Arbetsförmedlingen ska löpande bistå Regeringskansliet med underlag och 

säkerställa att det finns en genomförandeorganisation som skapar förutsättningar för 

att genomföra reformen. Uppdraget ska redovisas till regeringen 

(Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 23 oktober 2020. 

Regleringsbrevet nämner specifikt att vissa regelförändringar kan behöva finnas på 

plats 2021, men att det huvudsakliga regelverket ska beslutas under slutet av 2022. 

Det framgår även att Arbetsförmedlingen ska samråda med Institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i de delar som rör 

tillgång till data för uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten, samt med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) avseende 

digital infrastruktur för effektivt informationsutbyte.  

Genomförandeorganisationen ska säkerställa: 

• arbetet med och systemen för att säkerställa kvalitet, en förbättrad kontroll och 

uppföljning av fristående aktörer samt den verksamhet som bedrivs hos dessa, 

• den digitala infrastruktur som är nödvändig för ett effektivt utbyte av information 

mellan berörda aktörer i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, inklusive 

fristående aktörer, samt hur tillgång till data avseende den verksamhet som 

bedrivs hos fristående aktörer kan säkras, 

• arbetet med och systemen för att utveckla och säkerställa en effektiv och 

ändamålsenlig kontroll av individersättningar, samt 

• utveckling av mer enhetliga och träffsäkra arbetsmarknadspolitiska bedömningar 

i syfte att de arbetsmarknadspolitiska insatserna kan användas mer effektivt givet 

tillgängliga medel, inklusive utveckling av ett statistiskt bedömningsstöd som ska 

utgöra en integrerad del av myndighetens arbetsmarknadspolitiska bedömning. 

2.2 Arbetsförmedlingens verksamhetsstruktur i förändring 

Arbetsförmedlingen har sedan några år tillbaka bedrivit ett omfattande och för 

verksamheten genomgripande utvecklings- och förändringsarbete för att möta 

arbetssökandes och arbetsgivares behov samt uppdragsgivarens förväntningar. Den 

aviserade reformeringen av myndigheten är en av flera faktorer som påverkar arbetet. 

Den kontext som myndigheten befinner sig i förändras över tid. Myndigheten 

behöver kunna möta justeringar i uppdrag, utveckling i samhället – inte minst till 

följd av den pågående Covid-19-pandemin och dess konsekvenser – samt interna 

förändrade behov.  

Denna utveckling, som fortfarande pågår med full kraft, har inte bara lett till 

effektiviseringar och utvecklad service, utan också till nya sätt att omhänderta 

uppdraget. Förändringarna är genomgripande och Arbetsförmedlingens verksamhet 
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påverkas i grunden. Kundperspektivet3 blir mer framträdande i myndighetens alla 

delar, modern teknik integreras i verksamheten och digitaliseringen bidrar till ökad 

tillgänglighet. Specialiseringen inom myndigheten ökar kombinerat med en 

intensifierat samarbete mellan olika interna funktioner. Sammantaget ger det en ny 

verksamhetslogik som är mer flexibel och därför snabbare kan svara på förändringar 

vid behov.  

Även om myndighetens uppdrag inte ändras, så har reformeringen stor påverkan på 

hur Arbetsförmedlingen bedriver och utformar sin verksamhet. När det i huvudsak är 

fristående aktörer som har till uppgift att ge stöd till arbetssökande och bidra till att 

arbetssökande och arbetsgivare möts, påverkas arbetsinnehållet och fokus i 

myndighetens verksamhet. Snarare än att själva utföra matchningsarbetet, kommer 

myndighetens verksamhet ha fokus på att skapa förutsättningar för genomförandet 

av arbetsmarknadspolitiken. Myndigheten är den ledande experten när det kommer 

till arbetsmarknadsfrågor och delar med sig av dessa kunskaper till hela samhället. 

Med dessa kunskaper som utgångspunkt utformar och upphandlar myndigheten 

tjänster och ger stöd till de fristående aktörerna så att de får förutsättningar att 

leverera dem på ett sätt som ger önskad effekt.  

Figur 1. Övergripande illustration av verksamhetslogiken i det reformerade systemet 

Myndigheten kommer fortfarande ha ett ansvar för hela den arbetssökandes väg till 

arbete eller reguljär utbildning och för att guida denne till rätt insats. Istället för att 

stå för utförandet av stödet till arbetssökande, är det myndighetens uppgift att 

säkerställa att de arbetssökande vet vilka tjänster som levereras och vad de kan 

förvänta sig samt att göra de bedömningar och fatta de beslut som behövs för att den 

arbetssökande ska få rätt stöd utifrån sitt behov.  

Myndigheten kommer också att ansvara för att den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten – även den som utförs av fristående aktörer – bedrivs på ett sätt som 

bidar till att upprätthålla förtroendet och legitimiteten för systemet i stort och som 

lever upp till principer för god förvaltning. När det istället är fristående aktörer som i 

huvudsak står för genomförandet av arbetsmarknadspolitiken och som i större 

utsträckning möter arbetssökande och arbetsgivare behöver myndigheten utöka och 

 
3 Med begreppet kund avses arbetssökande och arbetsgivare  



A
f 

0
0
0
0
9
_
4
.0

_
(2

0
1
8
-0

6
-1

9
, 

A
F

5
0
0
0
) 

 

 Bakgrund 
 
 
 
 
 

 

utveckla sina förmågor för uppföljning och kontroll, både av enskilda och av 

fristående aktörer, för att säkerställa kvalitet och regelefterlevnad. 
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3 Innehåll 

3.1 Rapportens inriktning 

Att förbereda myndigheten för genomförandet av reformeringen innebär att planera 

ett sammanhållet utvecklingsarbete utan att ha en färdig, konkretiserad målbild.  

Denna återrapport avser inte att ge en helhetsbild av hur myndigheten kommer att se 

ut i det reformerade systemet; detta är ytterst upp till politiken att sätta ramarna för. 

Förutsättningarna kommer också att förändras över tid utifrån hur omvärlden, 

myndighetens interna arbete samt arbetet med fristående aktörer och 

samverkansparter formas. Detta kan naturligtvis påverka det utvecklingsarbete som 

beskrivs i denna rapport.  

Denna rapport avser svara på de frågor som ställs i uppdraget, dvs.  

• vilket utvecklingsarbete som bedrivs i de fyra uppräknade delområdena med 

avseende på att förbereda för genomförandet av reformeringen, 

• när de olika delarna kan genomföras, samt 

• konsekvenser för myndighetens verksamhet.   

För att skapa fokus i arbetet med rapporten har myndigheten försökt särskilja arbetet 

med reformeringen från övrig utveckling. Som huvudregel redovisas enbart 

utvecklingsarbete som utgör förberedelser för reformeringen.  

Med ”reformeringen” avses i denna återrapport att  

• myndighetens nuvarande uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken ska behållas, 

men att delar av de arbetsmarknadspolitiska insatserna ska utföras av fristående 

aktörer som upphandlas med den upphandlingsform som är mest ändamålsenlig 

för respektive tjänst; där det är lämpligt baserat på valfrihet med resultatbaserad 

ersättning, samt 

• myndigheten har ett fortsatt myndighetsansvar för verksamheten som helhet 

främst i form av kontroll av arbetssökande, arbetsgivare och av fristående 

aktörer, arbetsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur samt statistik 

och analys. 

Hur den grupp av leverantörer av arbetsmarknadstjänster i extern regi som benämns 

”fristående aktörer” ska definieras är till stor del beroende av den slutliga 

utformningen av det reformerade systemet. Arbetsförmedlingen har därför ingen 

ambition att i denna rapport föreslå en definition. Med ”fristående aktör” avses i 

denna återrapport aktör som på uppdrag av myndigheten, genom avtal eller 

överenskommelse, tillhandahåller matchande eller rustande stöd och insatser.   

Samtidigt behöver myndigheten i sin helhet samspela så att inte olika 

utvecklingsinitiativ motverkar varandra. Förberedelsearbetet sker därför i nära 

samverkan med myndighetens ordinarie verksamhetsutveckling. I vissa delar går de 

olika perspektiven i varandra och det kommer inte att vara möjligt att skilja på vad 
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som görs på grund av sedvanlig utveckling och vad som görs på grund av 

reformeringen.  

För att hålla samman kort- och långsiktig utveckling redovisas i rapporten ett antal 

gemensamma utgångspunkter för arbetet med att förbereda reformeringen, där 

hänsyn tagits till andra strategiska och långsiktiga perspektiv i utvecklingen 

exempelvis strategiskt kundarbete och förflyttning till automatiserade processer och 

digitala lösningar.   

3.2 Disposition  

Efter ett inledande avsnitt om rapportens omfattning och inriktning (avsnitt 3) ges en 

kort beskrivning av formerna för förberedelsearbetet samt hur arbetet med att 

löpande bistå Regeringskansliet med underlag och samråd med andra myndigheter 

har genomförts (avsnitt 4).  

I avsnitt 5 redovisas av det övergripande utgångspunkter som utgör ramen för 

förberedelsearbetet. Utöver inriktning given av regeringen, beskrivs de antaganden 

som myndigheten gjort inom ramen för detta uppdrag för att komplettera tillgänglig 

kunskap och styrning. Detta följs av behov av regeländringar och utvecklingsarbete 

som utgör övergripande förutsättningar för utvecklingsarbetet inom de fyra 

delområdena (avsnitt 6). Avsnittet innehåller mer generella behov av förändring, som 

i vissa delar fördjupas och konkretiseras i efterföljande avsnitt.  

Avsnitt 7-11 innehåller redovisning av utvecklingsarbete på de fyra i uppdraget 

specificerade delområdena. De inleds med arbetet för att utveckla av mer enhetliga 

och träffsäkra arbetsmarknadspolitiska bedömningar, inklusive utveckling av ett 

statistiskt bedömningsstöd (avsnitt 7). Utvecklingsarbetet på områdena för att 

säkerställa en effektiv och ändamålsenlig kontroll av individersättningar (avsnitt 9) 

respektive säkerställa kvalitet, en förbättrad kontroll och uppföljning av fristående 

aktörer och deras verksamhet (avsnitt 10) har getts en gemensam inledning (avsnitt 

8). Rapporten avslutas med en beskrivning av arbetet med att ta fram den digitala 

infrastruktur som är nödvändig för ett effektivt utbyte av information mellan berörda 

aktörer i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (avsnitt 11).  

Som stöd för läsaren finns i avsnitt 6-11 rutor som innehåller en sammanfattning av 

de konsekvenser, utvecklingsbehov och -arbete som beskrivs i respektive avsnitt. 

Rutorna motsvarar i huvudsak relevanta delar av sammanfattningen i avsnitt 1.  

3.3 Andra närliggande regleringsbrevsuppdrag  

Arbetsförmedlingen har i regleringsbrevet för 20204 fått ett antal uppdrag som har 

nära anknytning till uppdraget att förbereda för reformeringen av myndigheten. 

Dessa är: 

 
4 Arbetsmarknadsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Arbetsförmedlingen. 
Regeringsbeslut den 19 december 2019. Dnr A2019/02310/A.  
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Uppdrag 2.1 En fungerande verksamhet i hela landet  

Lägesbeskrivningar som lämnats i uppdrag 2.15 och slutredovisningen den 23 

oktober6 beskriver utformning samt konsekvenser av den lokala närvaron i det 

system som finns idag. Uppdrag 2.2 har en något längre utblick än 2.1, se avsnitt 

5.2.2, 6.6 och 6.7. 

Uppdrag 3.2 Utvecklade matchningstjänster (kundval Rusta och matcha)  

Flera delar av utvecklingsarbetet i uppdrag 2.2 har samband till de lösningar som 

myndigheten tagit fram och testar i matchningstjänsten kundval Rusta och matcha. 

Någon helhetsbild av läget och utvecklingen i kundval Rusta och matcha ges inte i 

återrapport 2.2, men arbetet med tjänsten har varit en viktig del i utvecklingsarbetet 

inom samtliga fyra delområden som beskrivs i avsnitt 7-11.  

Uppdrag 3.3 Analyser av kompetensbehov  

Viss utveckling som beskrivs i återrapporten är beroende av sådan kunskap om 

arbetsmarknaden som tas fram inom ramen för uppdrag 3.37. Det gäller särskilt 

utveckling kopplat till arbetsmarknadspolitisk bedömning, se avsnitt 7. För en 

fördjupning kring myndighetens framtida analysarbete kring kompetensbehoven på 

arbetsmarknaden och arbetsmarknadsinsikter hänvisas till återrapporten 3.3. 

Uppdrag 3.4 Analysera förutsättningar för det strategiska arbetsgivararbetet  

Återrapport för regleringsbrevsuppdrag 2.2 fokuserar på förändringar kopplade till 

att fristående aktörer ska tillhandahålla service till arbetssökande. Reformen får även 

konsekvenser för hur myndigheten arbetar med arbetsgivare. För djupare analys av 

påverkan på myndighetens arbetsgivararbete, hänvisas till återrapporten 3.4.8 

  

 
5 Arbetsförmedlingen 2020. Lägesbeskrivning – Arbetsförmedlingens lokala närvaro Dnr Af-2020/0000 
3708.  
6 Arbetsförmedlingen 2020. Lägesbeskrivning – Arbetsförmedlingens lokala närvaro Dnr Af-2020/0000 
3708. 
7 Arbetsförmedlingen 2020. Analyser av kompetensbehov. Dnr Af-2020/0011 4808.  
8 Arbetsförmedlingen. 2020. Strategiskt arbetsgivararbete. Dnr Af-2020/0047 4974 
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4 Former för förberedelsearbetet 

4.1 Organisering av förberedelsearbetet 

Förberedelserna för reformeringen har organiserats i ordinarie linjeorganisation. 

Detta för att relatera arbetet såväl till pågående ordinarie verksamhet som till 

myndighetens sammantagna ambitioner och utveckling.9 Utvecklingsarbetet har 

delats på fyra delområden utifrån uppdragets beskrivning i regleringsbrevet, ansvar 

för delområden har fördelats enligt arbetsordning och samordnats av biträdande 

verksamhetsområdeschef i verksamhetsområde (VO) Arbetssökande. 

4.2 Samråd med andra myndigheter 

Enligt uppdraget ska Arbetsförmedlingen samråda med Institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i de delar som rör 

tillgång till data för uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten, samt med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) avseende 

digital infrastruktur för effektivt informationsutbyte.  

Arbetsförmedlingen har sedan tidigare etablerade dialoger med både DIGG och 

IFAU. Arbetsförmedlingen är en aktiv deltagare i DIGG:s myndighetssamverkan 

rörande den strategiska utvecklingen av myndigheters digitala infrastruktur och för 

även egna dialoger med DIGG för att säkra att myndighetens utveckling ligger i linje 

med utvecklingen av digital infrastruktur inom staten. Arbetsförmedlingen har också 

ett pågående uppdrag att samråda med IFAU inom ramen för uppdraget att utveckla 

matchningstjänster10.  

Arbetsförmedlingen har inlett dialoger för samråd med DIGG och IFAU med fokus på 

förberedelsearbetet för genomförandet av reformeringen. Dialogerna kommer att 

fortgå löpande under det fortsatta utvecklingsarbetet. Arbetsförmedlingen har 

inhämtat synpunkter på innehåll från båda myndigheterna inför färdigställandet av 

rapporten, vilka i möjligaste mån har beaktats och i övrigt får omhändertas i dialoger 

framåt.  

4.3 Arbetet att löpande bistå Regeringskansliet med underlag 

Enligt regleringsbrevsuppdraget ska Arbetsförmedlingen löpande bistå 

Regeringskansliet med underlag som behövs i arbetet med reformeringen. Arbetet 

har samordnats av biträdande verksamhetsområdeschef på VO Arbetssökande och 

bedrivits i form av regelbundna möten mellan tjänstemän hos ansvarig chef, 

sakkunniga från relevanta funktioner på myndigheten och tjänstemän från 

arbetsmarknadsdepartementet.  

 
9 Arbetsförmedlingen. Protokoll från styrelsemöte den 19 februari 2020. Dnr Af-2020/0008 7546.  
10 Arbetsmarknadsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Arbetsförmedlingen. 
Regeringsbeslut den 19 december 2019. Dnr A2019/02310/A. Punkt 3.12.  
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Mötena har utgjort en plattform för diskussion om hur reformeringen påverkar 

myndigheten och arbetsmarknadspolitiken i stort, effekter och konsekvenser av olika 

vägval för reformeringens närmare utformning samt en möjlighet att belysa frågor ur 

nya synvinklar. Diskussionerna har bland annat rört kostnader för den reformerade 

myndigheten och regeländringar som behöver göras för att möjliggöra det nya 

systemet.  
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5 Utgångspunkter för arbetet att förbereda för 

reformeringen 

5.1 Inriktning given av regeringen och andra krav i offentlig 
verksamhet 

I analysuppdragets11 bakgrundavsnitt beskrev regeringen sina övergripande 

intentioner för ett reformerat arbetsmarknadspolitiskt system. Utöver vad som 

beskrivs ovan i avsnitt 2.1 om att matchande och rustande insatser ska utföras av 

fristående aktörer, har regeringen, både i analysuppdraget och i regleringsbrevet, 

varit tydliga med att Arbetsförmedlingen ska ha en ändamålsenlig lokal närvaro. 

Regeringen har också varit tydlig med att myndigheten efter reformeringen fortsatt 

har ett särskilt ansvar för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga samt ett fortsatt uppdrag inom etablering av nyanlända. Detta behöver 

Arbetsförmedlingen ha med sig i förberedelsearbetet.  

I förberedelsearbetet behöver myndigheten naturligtvis även beakta de allmänna krav 

som åligger alla myndigheter. Som exempel kan nämnas kraven på effektivitet, 

rättssäkerhet och god hushållning med statens medel. De specificeras bland annat i 

myndighetsförordningen (2007:515), andra grundläggande statliga värden som 

likabehandling och skyddet för enskildas integritet samt krav på balans i 

perspektiven social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet12 i utförandet av 

verksamheten. Ett högt förtroende för statsförvaltningen förutsätter att 

genomförandet av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten lever upp till dessa 

krav, oavsett om den utförs av myndigheten själv eller av fristående.  

Av dessa mer generella krav har regeringen i uppdraget särskilt lyft fram 

jämställdhetsperspektivet. Regeringens sex jämställdhetspolitiska delmål är i kort: en 

jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd 

utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd 

hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.13 Dessa mål behöver vara 

vägledande i utvecklingsarbetet. I likhet med de förutsättningar som råder idag ska 

det reformerade systemet utformas så att den främjar mångfald och jämställdhet 

samt motverkar diskriminering i arbetslivet och en könsuppdelning på 

arbetsmarknaden. Arbetssökande kvinnor och män ska ha lika rättigheter och 

möjligheter att ta del av arbetsmarknadspolitiska stöd för att förbättra sina 

möjligheter till arbete och försörjning. Individens behov ska vara styrande, likväl som 

att individens möjligheter och förutsättningar ska beaktas. Det behöver bland annat 

vara möjligt att förena arbetsmarknadspolitiska insatser med föräldraskap. Strävan 

efter jämställdhet, men också likabehandling ur ett funktionsnedsättningsperspektiv, 

 
11 Arbetsmarknadsdepartementet. Uppdrag att förbereda för och att bistå med att analysera vissa 
förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Regeringsbeslut den 9 maj 2019. Dnr 
A2019/00923/A. 
12 För Arbetsförmedlingens åtta prioriterade Agenda 2030-mål, se 
https://vis.arbetsformedlingen.se/varmyndighet/varverksamhet/hallbarhet/agenda2030.4.378462bf1682c93bf
4821ee.html  
13 Läs mer på https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/  

https://vis.arbetsformedlingen.se/varmyndighet/varverksamhet/hallbarhet/agenda2030.4.378462bf1682c93bf4821ee.html
https://vis.arbetsformedlingen.se/varmyndighet/varverksamhet/hallbarhet/agenda2030.4.378462bf1682c93bf4821ee.html
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
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ställer särskilda krav på hur arbetsmarknadstjänster i extern regi utformas, används, 

kontrolleras och följs upp.   

5.2 Myndighetens utgångspunkter för förberedelsearbetet  

I avvaktan på konkretisering och förtydligande av regeringens inriktning för det 

reformerade systemet har myndigheten inom ramen för detta 

regleringsbrevsuppdrag gjort vissa antaganden för reformeringens inriktning. 

Antaganden utgår från de som gjordes i rapporten Vissa förutsättningar inför 

reformeringen av Arbetsförmedlingen 14 och har sedan anpassats utifrån konkret 

utvecklingsarbete och förändrade behov.   

Antagandena och utgångspunkterna syftar till att säkerställa att olika 

utvecklingsarbeten samspelar och bidrar till en gemensam riktning framåt. De avser 

inte att ge en heltäckande bild av den reformerade myndighetens uppdrag eller 

utformning. 

Den pågående och planerade utveckling som beskrivs i återrapporten bygger på dessa 

antaganden och kan därför behöva förändras i takt med att uppdragsgivaren 

förtydligar framtida inriktning och med att myndigheten utvecklar kunskap över tid.  

5.2.1 Kunddrivet arbetssätt   

Arbetssökandes och arbetsgivares behov behöver stå i centrum för den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Både myndigheten och de fristående 

aktörerna behöver ha ett kunddrivet arbetssätt.15Att utgå från arbetssökandes och 

arbetsgivares behov skapar goda förutsättningar för att uppnå resultat; tillgänglighet, 

transparens och tro på kundens förmåga bidrar till att öka motivationen. Detta bidrar 

i sin tur till effektivare processer, bättre resultat och i förlängningen god hushållning 

med statens medel.  

5.2.2 Den reformerade myndigheten ansvarar för att säkerställa 

tillgänglighet, service och utveckling i hela landet  

Arbetsförmedlingen utgår ifrån att myndigheten även i det reformerade systemet 

kommer att ha ett ansvar att säkerställa en fungerande verksamhet med likvärdig 

service i hela landet, vid sidan av den personliga service som tillhandahållas lokalt av 

fristående aktörer.  

Utveckling av det digitala tjänsteutbudet och service på distans bidrar till att skapa 

tillgänglighet. Genom ökad digitalisering och möten på distans kan myndigheten 

erbjuda stöd och service oavsett var man bor i landet. Det fysiska mötet mellan 

myndigheten och arbetssökande eller arbetsgivare kommer behövas även i det 

reformerade systemet.  

 
14 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 1.2 
15 Detta behandlas vidare i Arbetsförmedlingen. Strategi för kundarbetet – digitalt först. Dnr Af-2020/0057 
6430. 



A
f 

0
0
0
0
9
_
4
.0

_
(2

0
1
8
-0

6
-1

9
, 

A
F

5
0
0
0
) 

 

 Utgångspunkter för arbetet att förbereda för 
reformeringen 

 
 
 
 
 

 

Den lokala närvaron i form av egna kontor och samarbetslösningar med andra är 

bara en av flera delar som tillsammans utgör myndighetens totala förmåga att 

erbjuda en likvärdig och nationell service. Utöver att leverera service på olika sätt, har 

den reformerade myndigheten en viktig roll att bedriva ett strategiskt offensivt 

arbetsmarknadsarbete nationellt, regionalt och lokalt. Myndigheten behöver genom 

sin expertis påverka det omgivande samhället för att skapa förutsättningar för att 

kunna genomföra det arbetsmarknadspolitiska uppdraget och bidra till regionernas 

utveckling.  

5.2.3 Ingen grupp är utestängd från matchande och rustande insatser hos 

fristående aktörer  

Myndighetens verksamhet syftar till att öka andelen arbetssökande som har 

förutsättningar för och som aktivt söker arbete. Alla arbetssökande kan ta del av 

samma övergripande tjänster utifrån de behov som identifierats i en 

arbetsmarknadspolitisk bedömning, men vissa typer av insatser eller stöd förbehålls 

personer med funktionsnedsättningar eller inom etableringen.16  

Liksom i svaret på analysuppdraget17 utgår Arbetsförmedlingen från att det inte finns 

en ambition att skapa särlösningar för personer med funktionsnedsättning eller inom 

etableringen. Ingen personlig karakteristika utesluter per definition en person från 

möjligheten att ta del av matchande och rustande insatser hos fristående aktörer. 

Detta ligger i linje med den tillämpning och det arbetssätt som finns idag, där ett 

inkluderande synsätt utgör grunden och skapar förutsättningar för ett jämlikt 

genomförande av arbetsmarknadspolitiken. Det förutsätter också att samtliga 

insatser utformas på ett sätt som gör dem tillgängliga för alla arbetssökande som har 

behov av dem.  

5.2.4 Utbudet av tjänster möter olika typer av behov 

Arbetsförmedlingen utgår från att den reformerade myndigheten kommer att ha kvar 

det särskilda ansvaret för handikappfrågor inom funktionshinderpolitiken och 

etableringen av nyanlända invandrare samt ett fortsatt ansvar för den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen.18  

Myndigheten kommer således möta arbetssökande med olika behov av stöd; allt från 

den arbetssökande vars behov kan tillgodoses via digitala själverservicetjänster, till 

arbetssökande som har behov av fördjupat stöd. Det ställer krav på att en mångfald 

av insatser som ska vara tillgängliga och möjliga att anpassa efter arbetssökandes 

behov. Oavsett på vilket sätt den arbetssökande tar del av insatser – digitalt, på 

distans eller via fysiskt personligt möte – är tillgänglighetsperspektivet centralt i 

utformningen. 

 
16 Jmf förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga och förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
17 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 1.2. 
18 5-6 och 14 §§ förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen 
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För de arbetssökande eller arbetsgivare som i första hand söker information och 

arbetskraft på egen hand behövs välorganiserade, användarvänliga tjänster. Detta 

förutsätter en infrastruktur som består av öppna data, gemensamt språk och öppen 

teknik i syfte att den digitala kommunikationen mellan olika system ska vara både 

smidig och rättssäker.  

En tillräcklig bredd på insatserna förutsätter vidare att myndigheten har väl 

fungerande samverkan med kommuner och andra myndigheter samt med andra 

parter på arbetsmarknaden, till exempel fackföreningar, omställningsorganisationer 

och branschorganisationer. För att utbudet av insatser ska möta arbetssökandes 

behov behöver även insatser kunna utvecklas i samverkan. 

5.2.5 Myndigheten ansvarar fortsatt för myndighetsutövning och 

allokering av statliga resurser på individnivå 

Liksom i svaret på analysuppdraget19 utgår Arbetsförmedlingen från att den 

reformerade myndigheten ansvarar för myndighetsutövning och allokering av statliga 

resurser på individnivå. Det innebär att när ett ärende behöver ett myndighetsbeslut 

eller staten avser att förändra sitt finansiella åtagande gentemot en individ behöver 

myndigheten vara den aktör som gör det avvägandet och fattar sådana beslut.  

Antagandet utesluter inte att myndighetsutövning kan baseras på delvis andra 

underlag eller på andra sätt än idag, och inte heller att fristående aktörer kan få olika 

grader av handlingsfrihet i förhållande till resurser inom en given ram som definieras 

av myndigheten eller i regelverk. Det utesluter inte heller att det kan finnas moment 

inom ramen för handläggningen av ett ärende som anses utgöra myndighetsutövning 

som kan behöva utföras av fristående aktör för att systemet ska bli ändamålsenligt 

och effektivt. I det fall de fristående aktörerna ska utföra uppgifter som är att betrakta 

som myndighetsutövning krävs det stöd i lag (se avsnitt 9.2.2). 

5.2.6 Grundläggande statliga värden ska upprätthållas även när insatserna 

utförs av leverantörer  

Utöver att myndigheten i det reformerade systemet har ett övergripande ansvar för 

att tjänsterna ska bidra till att uppnå önskade arbetsmarknadspolitiska mål och 

effekter, så finns det även andra statliga värden som behöver upprätthållas i den del 

av verksamheten som utförs av fristående aktörer.  

En god förvaltningskultur handlar om de värderingar och förhållningssätt som ska 

prägla alla statligt anställda. Den är grunden för en effektiv, rättssäker och 

fungerande verksamhet. Intentionen behöver vara att även den verksamhet som 

bedrivs hos fristående aktörer uppfyller krav kopplat till god förvaltning och den 

statliga värdegrunden. Reformeringen får inte innebära en ökad ojämlikhet i servicen 

till enskilda, minskat skydd för den enskildes integritet eller högre risker för felaktiga 

utbetalningar. Stödet till den enskilde ska vara objektivt, tillgängligt, smidigt, stå i 

proportion till den enskildes behov och myndighetens uppdrag samt ges på ett sätt 

 
19 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 1.2.  
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som gör att den arbetssökande kan ta tillvara sina intressen och vara delaktig i att 

lösa sin situation. Det behöver också vara tydligt för den enskilde när en fristående 

aktör agerar på uppdrag av myndigheten och inte.  
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6 Övergripande förutsättningar för 

genomförandet av reformeringen 

För att skapa förutsättningar för reformeringen är det inte tillräckligt att bedriva 

utvecklingsarbete inom de fyra områden som specificerats i uppdraget. En ny 

verksamhetslogik där fristående aktörer spelar en betydligt större roll i 

genomförandet av det arbetsmarknadspolitiska uppdraget kräver flera genomgående 

förändringar. Det utvecklingsarbete eller de behov av regeländringar som beskrivs i 

detta avsnitt utgör förutsättningar för utvecklingsarbetet inom delområdena. 

Avsnittet har ingen ambition att skapa en heltäckande bild av samtliga konsekvenser 

av reformeringen; för detta behöver arbetet med att utforma det reformerade 

systemet ha kommit längre. 
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6.1 Nya perspektiv på myndighetens styrning  

 

Myndigheten kommer även i det reformerade systemet att ha ett övergripande ansvar 

för att arbetsmarknadspolitiken fungerar såväl på kort som på lång sikt. Myndigheten 

är en del av den ekonomiska politiken och ett viktigt styrmedel för regeringen. 

Uppdraget påverkas av och påverkar även utbildnings-, social-, finans- och 

näringspolitiken i landet. För att riksdag och regering ska kunna använda sig av 

myndigheten för att driva en aktiv arbetsmarknadspolitik, krävs att myndigheten har 

effektiva och flexibla processer som möjliggör kontinuerlig styrning.  

En av de övergripande konsekvenserna av reformeringen kommer vara att 

förutsättningar för myndighetens styrning av arbetsmarknadspolitikens utförande 

förändras. När delar av verksamheten överlåts på fristående aktörer är styrmedlen 

Sammanfattning 

Reformeringen kommer att förändra förutsättningarna för myndighetens styrning 

av utförandet av arbetsmarknadspolitiken.  

Myndighetens styrning behöver säkra att den verksamhet som utförs av fristående 

aktörer utformas och levererar på ett sätt som bidrar till att övergripande mål 

med arbetsmarknadspolitiken uppnås. Viktiga verktyg för detta är utformningen 

av tjänsterna, hur myndigheten använder tjänsterna och kontroll- och uppföljning 

av tjänsterna.  

Under hösten 2020 kommer Arbetsförmedlingen genomföra ett antal 

utvecklingsinitiativ för att säkerställa att systemet för fristående aktörers 

verksamhet utformas och utvecklas i överenstämmelse med myndighetens 

verksamhet och uppdrag. I arbetet ingår att bland annat att:  

• identifiera behov av och föreslå åtgärder för förbättring och utveckling av 

verksamhetsförmågor och processer inom området,  

• utveckla ett ramverk för kompetensförsörjning inom området, och genomföra 

analyser för att identifiera en lämplig logik för utformningen av tjänster som 

levereras av fristående aktörer, oavsett upphandlingsform.  

Inom ramen för utvecklingen av kundval Rusta och matcha bedriver 

Arbetsförmedlingen även ett ESF-projekt1 som syftar till att utveckla arbetssätt, 

processer och verktyg som möjliggör ett lärande inför reformeringen. Projektet 

kommer att pågå till och med sista juni 2022 och i sin slutrapport beskriva 

relevanta lärdomar inför reformeringen.  

Det finns ett visst behov av att styra fristående aktörer i lag eller förordning. 

Regleringen bör dock begränsas till situationer när det bedöms som nödvändigt 

för att tydliggöra deras ansvar när de agerar i det offentligas tjänst eller på 

områden där det krävs en reglering för att till exempel upprätthålla 

grundläggande skydd för individen eller förtroendet för välfärdssystemen. 
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annorlunda och mer indirekta eftersom mål och andra politiska viljeyttringar måste 

omformuleras till förändringar i utformningen av tjänster och incitamentsstrukturer 

för de fristående aktörerna.  

En viktig del av styrningen är att säkerställa så att tjänsterna utformas och levereras 

på ett sätt som bidrar till att övergripande mål med arbetsmarknadspolitiken 

uppnås. Därutöver behöver myndighetens styrning av fristående aktörer präglas av 

såväl flexibilitet som långsiktighet och tydlighet. Det förstnämnda är nödvändigt för 

att kunna anpassa verksamheten efter individen och samhällets behov, det senare för 

att skapa tillräcklig förutsägbarhet och förutsättningar för långsiktiga strategier i 

samarbetet med andra aktörer. I styrningen kommer myndigheten också att behöva 

förhålla sig till det faktum att de fristående aktörerna inte är en homogen grupp. 

Olika typer av aktörer har olika drivkrafter och intressen.  

Det kommer att behövas ett ständigt utvecklingsarbete för att säkerställa styrningen 

genom de fristående aktörerna. Det kommer vara avgörande för myndigheten att 

kunna analysera utvecklingen, följa upp leverantörernas resultat och 

avtalsefterlevnad samt utvärdera vilka insatser som fungerar och vilka som inte gör 

det.  

6.1.1 Utveckling av styrningen  

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten har under lång tid varit uppbyggd 

utifrån förekomsten av en matchande och rustande verksamhet i egen regi hos 

Arbetsförmedlingen. Detta har legat till grund för utformandet av de processer och 

flöden som finns på området idag. Myndighetens nuvarande modell för styrning, 

planering och uppföljning behöver anpassas för att säkerställa att styrningen får 

effekt i en verksamhet som i betydligt större utsträckning utförs av fristående aktörer. 

I detta arbete behöver det också bli tydligt hur myndighetens interna processer för 

styrning och uppföljning förhåller sig till styrningen av de fristående aktörerna.  

För att uppnå önskade nyttor och effekter i fristående aktörers verksamhet har 

myndigheten i huvudsak tre verktyg till sitt förfogande, se nedan. Delaktighet genom 

dialog och information, både internt på myndigheten och med de fristående 

aktörerna, är centralt i alla dessa delar. Då utveckling av styrningen pågår, vill 

Arbetsförmedlingen vara tydlig med att dessa verktyg enbart utgör huvudsakliga 

exempel som kan komma att kompletteras eller benämnas och beskrivas på andra 

sätt framöver.  
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Figur 2. Övergripande illustration av myndighetens styrning av fristående aktörer 

Utformning av tjänsterna 

Utformningen av tjänsterna – vilka behov de ska möta, vem som får ta del av dem, 

men också incitaments- och ersättningsmodeller samt avtalsvillkor – är ett avgörande 

verktyg för att de fristående aktörernas verksamhet inte bara bidrar till målen för den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten, utan att det också görs på ett sätt som ligger 

i linje med grundläggande värden för verksamheten, till exempel likabehandling och 

god hushållning med statens medel.  

Användning av tjänsterna 

För att utformningen ska få rätt effekter krävs det att myndigheten säkerställer att 

tjänsterna används på ett korrekt sätt. Exempelvis ska de arbetssökande som vid en 

arbetsmarknadspolitisk bedömning anses ha behov av tjänsten faktiskt få ta del av 

den, medan de som inte har behovet inte får det. Detta kräver inte bara en tydlig 

intern styrning och ett effektivt beslutsfattande, utan också en kultur där 

myndighetens medarbetare ser sig som en del i en helhet som också omfattar de 

fristående aktörernas verksamhet.  

Om tjänsten inte används på rätt sätt, minskar också de fristående aktörernas 

möjligheter att nå efterfrågade resultat och effekter av tjänsten.  

Kontroll och uppföljning 

Kontroll och uppföljning både av de fristående aktörernas utförande (se mer nedan i 

avsnitt 10) och den interna användningen av tjänsterna är ytterligare verktyg för 

styrning. Här är det viktigt att det finns ett tydligt sampel mellan myndighetens 

interna styrning och kontroll, och kontroll och uppföljning av leverantörerna, inte 
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minst för att se genomförandet av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som 

en helhet.  

Under hösten 2020 kommer Arbetsförmedlingen genomföra ett antal 

utvecklingsinitiativ för att säkerställa att systemet för fristående aktörers verksamhet 

utformas och utvecklas i överenstämmelse med myndighetens verksamhet och 

uppdrag. I arbetet ingår att:   

• Identifiera behov av och föreslå åtgärder för förbättring och utveckling av 

verksamhetsförmågor och processer inom området. Processerna ska säkerställa 

att fristående aktörers verksamhet relateras till myndighetens övriga verksamhet 

avseende ledning och styrning, infrastruktur och arbetsmetoder, samt en sömlös 

relation mellan fristående aktörer och myndighetens övriga servicevägar. 

• Utveckla ett ramverk för kompetensförsörjning inom området genom att skapa 

en övergripande bild av vilka kompetenser som behövs för att arbeta med 

fristående aktörer i processerna ovan. 

• Genomföra analyser för att identifiera en lämplig logik för utformningen av 

tjänster som levereras av fristående aktörer, oavsett upphandlingsform. Detta 

inbegriper dels hur systemet för fristående aktörer ska fungera (till exempel 

anskaffningssätt, ersättningsmodell, typ av marknad och aktörer), dels hur det 

som fristående aktörer ska utföra ska förhålla sig till vad myndigheten gör för att 

skapa en helhet i leveransen av arbetsmarknadspolitiska insatser och stöd. 

Inom ramen för utvecklingen av kundval Rusta och matcha bedriver 

Arbetsförmedlingen även ett ESF-projekt20 som syftar utveckla arbetssätt, processer 

och verktyg som möjliggör ett lärande inför reformeringen. Myndigheten har för 

avsikt att under projektets gång hitta former som möjliggör ett effektivt system där 

fristående aktörer levererar goda resultat. Projektet kommer att pågå till och med 

sista juni 2022 och i sin slutrapport beskriva relevanta lärdomar inför reformeringen.  

6.1.2 Reglering av fristående aktörers verksamhet 

Myndigheten kan genom utformning, kontroll och uppföljning av tjänsterna samt väl 

fungerande samarbete med de fristående aktörerna bidra till att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att bedriva en verksamhet på ett ändamålsenligt och 

förtroendefullt sätt. I viss utsträckning kan det dock vara motiverat att reglera de 

fristående aktörernas verksamhet i författning. Det är myndighetens uppfattning att 

regelstyrning av de fristående aktörerna bör användas restriktivt och endast när det 

bedöms som nödvändigt för att tydliggöra deras ansvar när de agerar i det offentligas 

tjänst eller på områden där det krävs en reglering för att till exempel upprätthålla 

grundläggande skydd för individen eller förtroendet för välfärdssystemen. En 

författningsreglering ger en signal till fristående aktörer att de har ett eget ansvar att 

leva upp till vissa principer för utförandet av verksamheten; ett åtagande mot 

samhället, snarare än ett avtalsrättsligt åtagande mot myndigheten. En 

 
20 Arbetsförmedlingen. ESF-projekt Kundval Rusta och matcha. Af-2020/0014 1391.  
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författningsreglering lämpar sig också bättre i frågor av mer beständig natur, snarare 

än på områden där styrningen relativt snabbt behöver kunna förändras.  

Att reglera fristående aktörers verksamhet i författning är dock inte okomplicerat. 

Arbetsförmedlingen vill framhålla att en reglering inte undantar myndigheten ett 

ansvar att bevaka att de fristående aktörerna lever upp till gällande regelverk och att 

agera när så inte är fallet, även om omfattningen på kontroll- och 

uppföljningsverksamheten i detta avseende kan minska något (se exempelvis nedan i 

avsnitt 6.2.7 avseende personuppgiftsansvar för fristående aktörer). Valet av 

reglering i författning eller avtal har således en begränsad påverkan på myndighetens 

förmåga till och resurser för uppföljning och kontroll. Arbetsförmedlingen kommer, 

oavsett reglering, behöva utveckla och utvidga sin kontroll – och 

uppföljningsverksamhet (se mer om detta i avsnitt 7-10). 

Författningsreglering, om den åtföljs av tillsyn av en annan myndighet, kan skapa 

viss problematik avseende förhållandet mellan sådan tillsyn och Arbetsförmedlingens 

uppföljning och kontroll. Det kan även uppstå problematik kring hur eventuella 

regelbrott eller kritik från tillsynsmyndigheten ska hanteras ur ett avtalsrättsligt 

perspektiv. Exempelvis kan det uppstå frågor om myndigheten behöver avvakta 

avgörande från tillsynsmyndigheten innan man vidtar avtalsrättsliga åtgärder till 

följd av eventuella brister.  
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6.2 Tillgång till kvalitativ och strukturerad information  

 

Sammanfattning  

Tillgången till kvalitetssäkrad, strukturerad information är en kritisk 

framgångsfaktor i det reformerade systemet. Möjligheten att utbyta data och 

information i realtid samt att använda den på nya sätt, exempelvis 

automatiserade bedömningar och analyser, är avgörande för att bedriva 

verksamheten effektivt.  

Förutsättning för utbyte av information mellan myndigheten och de fristående 

aktörerna är att:  

• Det införs en sekretessbrytande bestämmelse som ger Arbetsförmedlingen 

möjlighet att lämna ut de uppgifter som är nödvändiga för att de fristående 

aktörerna ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Uppgifterna behöver kunna lämnas 

ut med direktåtkomst.  

• Det införs en lagstadgad tystnadsplikt för fristående aktörer  

• Det införs en lag om hantering av personuppgifter hos fristående aktörer, där 

det framgår att de är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som de 

behandlar.  

• Ändamålsbestämmelserna i Arbetsförmedlingens registerlag utvidgas för att 

ge ett tydligt stöd för kontroll och uppföljning av fristående aktörers 

verksamhet (avsnitt 10.3.5) samt användningen av det statistiska 

bedömningsstödet, inklusive ett tydligt stöd för den profilering som 

datamodellerna kan innefatta (avsnitt 7.6).  

• Bestämmelser om gallring i registerlagstiftningen ses över för att bättre 

anpassas till behoven i det reformerade systemet.  

Därutöver har myndigheten ett behov av att inhämta information från flera och 

andra källor; dels för att öka kvaliteten på information som myndigheten 

använder redan idag, dels för att utöka myndighetens underlag för bedömningar 

och analyser. Tillgång till uppgifter från Skatteverkets månadsdata (information i 

månadsvisa arbetsgivardeklarationer) är här av central betydelse för att öka 

kvaliteten informationen som ligger till grund för kontroll, uppföljning, rating och 

arbetsmarknadspolitisk bedömning.  

Utvecklingen av ett nytt besluts- och ärendehanteringssystem (BÄR) skapar 

förutsättningar för en ny informationsstruktur och nya arbetssätt. Förflyttningen 

av olika ärendeslag till det nya systemet kommer att fortgå successivt under 2021.  

För utveckling av övrig digital infrastruktur, se avsnitt 11.  

Utbytet och tillgången till information innebär risker för integritet, 

informationssäkerhet säkerhetsskydd. Myndigheten och andra berörda aktörer 

kommer behöva göras ett relativt omfattande utvecklingsarbete för att säkerställa 

ett fullgott skydd för uppgifterna.  
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6.2.1 Allmänt om myndighetens behov av information 

Möjligheten att använda data och information på nya sätt är avgörande för att 

bedriva verksamheten effektivt. Arbetsförmedlingen har under de senaste åren satsat 

på att öka och utveckla kompetensnivån, tekniska förutsättningar och insikter inom 

området. En helt ny teknisk plattform finns på plats, bland annat innehållande en så 

kallad ”datasjö” för lagring av stora mängder data och ett antal avancerade 

analysverktyg. För att fullt ut kunna nyttja potentialen i detta behöver myndigheten 

ha rätt till att hämta in, lagra, dela och bearbeta nya och befintliga data i större 

utsträckning än idag. Genom att aktivt arbeta med att skydda och anonymisera 

personuppgifter säkerställs att detta görs på ett lagenligt och säkert sätt.  

Tillgången till information är avgörande för att bedöma den arbetssökandes 

förutsättningar, behov, resultat och rätt till ersättning. Tillgången till information är 

också avgörande i arbetet med arbetsgivare; både för bedömning av den generella 

utvecklingen av kompetensbehovet på arbetsmarknaden21 och för bedömning av 

rätten till olika typer av ersättningar i det enskilda fallet. Information om fristående 

aktörer och deras verksamhet är avgörande både för kontroller i samband med 

avtalstecknande eller utbetalning av ersättningar, uppföljning och kontroll av avtals- 

och regelefterlevnad, utvärdering av aktörernas verksamhet och för ratingsystem.  

Det närmare behovet av information och behandling av data för den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen samt för kontroll och uppföljning specificeras 

nedan i avsnitt 7–10 (se närmare hänvisningar i avsnitt 6.2.7 Rättsliga 

förutsättningar för hantering av information). Samtidigt är det viktigt att på en 

övergripande nivå konstatera att stora delar av informationsbehovet är gemensamt i 

flera delar av verksamheten. 

6.2.2 Behov av att utbyta information med fristående aktörer   

Att fristående aktörer kommer att stå för större delar av utförandet av matchande och 

rustande insatser innebär att information som idag genereras internt på myndigheten 

till stor del istället kommer att genereras hos fristående aktörer. De fristående 

aktörerna kommer också i sin verksamhet ha behov av information som finns hos 

myndigheten. För att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska vara effektiv i 

ett system där den operativt utförs av fristående aktörer, krävs att de får tillgång till 

information om den arbetssökande från Arbetsförmedlingen, att de gällande 

hantering av arbetssökande har samma möjligheter att samla in information och 

dokumentera sitt arbete som Arbetsförmedlingen har, samt att denna information 

kan överföras till myndigheten som har att göra bedömningar och fatta beslut, 

kontrollera och följa upp samt utvärdera verksamheten och  till uppdragsgivaren 

föreslå förändringar.  

Utbytet av information med fristående aktörer är nödvändigt för en god service och 

en smidig hantering av den arbetssökandes ärende. Den arbetssökande ska inte 

behöva lämna samma uppgift flera gånger; inte inom myndigheten och inte när hen 

går mellan myndigheten och den fristående aktören eller mellan fristående aktörer. 

 
21 Arbetsförmedlingen 2020. Analyser av kompetensbehov. Dnr Af-2020/0011 4808.  
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Bedömningar som har gjorts av myndigheten avseende den sökandes behov och 

inriktning för arbetssökandet behöver delges den fristående aktören. Dels för att 

undvika dubbelarbete, dels för att den fristående aktören ska kunna bedöma om det 

skett någon förändring i förhållande till tidigare bedömning eller om det tillkommit 

ny information som skulle kunna påverka bedömningen och därmed det stöd som ges 

till den arbetssökande. Transparens kring bedömningen skapar också en tydlighet 

både för den arbetssökande och för leverantören att det är myndighetens bedömning 

av den arbetssökandes behov som utgör ramen för arbetet med den arbetssökande 

och grunden för den arbetssökandes rättigheter och skyldigheter. Bedömningen av 

behoven kommer troligtvis också ha bäring på nivåerna på den ersättning som utgår 

till den fristående aktören. För att kunna ge ett effektivt stöd behöver den fristående 

aktören även ha tillgång till relevant information om tidigare planeringar och 

genomförda aktiviteter, se även avsnitt 9.2.2 om risker vid byte av leverantör.  

Utbytet av information med den fristående aktören är vidare nödvändigt för 

myndighetens uppföljning och kontroll, både avseende ersättningen till individer och 

för att bedömningen av kvalitet och resultat i leverantörens verksamhet. 

Informationen utgör också grunden för utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten i stort, inklusive den del som utförs av fristående aktörer. 

Informationen är således också en förutsättning för att IFAU (och andra som forskar 

om eller utvärderar arbetsmarknadspolitiken) ska kunna utföra sitt uppdrag att 

genomföra bland annat uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten, studier av arbetsmarknadens funktionssätt och utvärdering av 

effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.22 Tillgång till 

information utgör också en förutsättning för att IAF ska kunna granska hur arbetet 

inom kontrollfunktionen fungerar i det reformerade systemet. 

Att myndigheten, fristående aktörer och arbetssökande hela tiden har tillgång till 

samma, löpande och uppdaterade information är en nyckelfaktor för effektiviteten i 

det reformerade systemet. Informationen mellan de fristående aktörerna och 

myndigheten behöver utbytas i realtid. Utbytet bör inte vara beroende av att 

myndigheten och eller de fristående aktörerna har en dialog och efterfrågar 

information. Det är också viktigt för datakvaliteten att informationen överförs direkt 

mellan myndighet och fristående aktör (och vice versa) och inte kräver efter- eller 

dubbelregistrering, som alltid för med sig en risk för fel. Läs mer om hur detta 

datautbyte kan ske i avsnitt 11. 

6.2.3 Behov av att öka kvaliteten i informationen genom att hämta den från 

andra källor  

För att säkra att de arbetsmarknadspolitiska resurserna används på avsett sätt 

behöver tillgången till och kvaliteten på den information som ligger till grund för 

bedömningar och beslut öka. Informationens kvalitet är avgörande för 

träffsäkerheten i både i statistiska och manuella bedömningsverktyg och i 

förlängningen arbetsmarknadspolitiska bedömningar, men även för att motverka 

 
22 1 § förordningen (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering 
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felaktiga utbetalningar, säkerställa en korrekt rating med mera. Ur kvalitetssynpunkt 

är det bättre att information hämtas från externa kvalitetssäkrade källor, till exempel 

andra myndigheter, snarare än från arbetssökande, arbetsgivare eller leverantör. 

Detta förutsätter utökade möjligheter för myndigheten att hämta in och behandla 

personuppgifter jämfört med idag, men också systemstöd för informationsöverföring. 

Uppgift om avslutsorsak (varför en arbetssökande lämnar Arbetsförmedlingen) är en 

uppgift som är central i flera delar av myndighetens verksamhet. Avslutsorsak är 

avgörande för att bedöma tiden från inskrivning till arbete eller resultat av insatser. 

Idag saknas uppgift om avslutsorsak för ungefär 20 procent av de som lämnat 

Arbetsförmedlingen. En del av dessa individer lämnar arbetslöshet inte till arbete, 

utan genom att lämna arbetskraften, utan att uppge orsak till Arbetsförmedlingen. 

Andra lämnar arbetslöshet för arbete på egen hand, utan att informera 

Arbetsförmedlingen. Dessa grupper av individer är diametralt motsatta, men svåra 

att skilja i Arbetsförmedlingens register. Uppgiften om avslutsorsak har även andra 

kvalitetsbrister. För många arbetssökande som på egen hand hittar arbete sker 

utskrivning från Arbetsförmedlingen med avsevärd fördröjning. Uppgifter som är 

tydligt registerförda i ostrukturerade daganteckning av handläggare har inte alltid 

motsvarande avslutsorsak införd i de fält som ger underlag till systemstöd för 

uppföljning och utvärdering. Bristerna i uppgifter om avslutsorsak gör att 

Arbetsförmedlingen inte heller kan beräkna tiden från inskrivning till arbete.  

Övergången till arbete går att följa via Skatteverkets månadsuppgifter (information i 

månadsvisa arbetsgivardeklarationer) över inkomster, uppgifter som 

Arbetsförmedlingen enligt nuvarande regelverk får tillgång till annat än om 

uppgifterna behövs i ärenden om anställningsstöd. Tillgång till uppgifterna skulle 

betydligt öka kvaliteten i uppgifter om avslutsorsak, tid från inskrivning till arbete 

samt varaktighet och omfattning på anställning efter det att den arbetssökande 

lämnat Arbetsförmedlingen kommer vara avgörande för att verifiera den fristående 

aktörens rätt till ersättning (se avsnitt 10.3.3), kvalitativ rating (avsnitt 10.3.3 och 

10.3.4) samt för träffsäkerheten i det statistiska bedömningsstödet (avsnitt 7.5). 

Tillgång till månadsuppgifterna skulle också vara ett första steg mot att följa 

progression hos arbetssökande och kostnadseffektiviteten i fristående aktörers 

verksamhet (avsnitt 10.3.3). 

Alternativt behöver Arbetsförmedlingen förbättra sina uppgifter om avslutsorsak 

manuellt. Detta kan dock vara resurskrävande och ge osäkra effekter. 

Uppgifter från CSN, Högskoleverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan 

skulle ge möjlighet att öka informationen avseende att den arbetssökande gått till 

studier, pension, sjukdom eller föräldraledighet.  

6.2.4 Behov av att behandla information på annat sätt än idag 

(automatisering och datadriven insikt)  

Digitalisering och automatisering behövs för att skapa förutsättningar för att utveckla 

systemstöd såväl inom myndigheten som mellan myndigheten och fristående aktörer. 

Det är viktigt att genomförandet av reformeringen inte utestänger framtida digitala 
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möjligheter att effektivisera processer för arbetssökande, arbetsgivare, medarbetare 

eller avtals- och samverkansparter. För vissa grupper av arbetssökande skulle det 

vara möjligt att helt automatisera vissa bedömnings- och beslutsprocesser (se avsnitt 

7.3.2 för ett exempel).  

Genom utveckling av moderna samlingar av större mängder data (så kallad ”datasjö”) 

kan myndigheten använda både strukturerad och ostrukturerad data för att kunna 

göra analyser som tidigare har krävt manuell handläggning eller genomgång av 

informationen och som i vissa fall inte ens varit möjliga. Analyserna kan utgöra 

underlag för bedömningar, beslut, kontroller, uppföljning och utvärdering, se mer om 

detta i avsnitt 7-10. Till exempel sker idag större delen av kontrollen av fristående 

aktörer och deras verksamhet, eller av ersättning till enskilda, manuellt och i 

huvudsak vid indikationer om avvikelser. Detta skulle kunna genomföras mer 

träffsäkert och effektivt genom att nyttja information om aktören på ett mer 

systematiserat och automatiserat sätt.  

6.2.5 Informationssäkerhet och säkerhetsskydd 

I Arbetsförmedlingens verksamhet förekommer information med höga skyddsvärden. 

Informationssäkerheten har särskild vikt för de arbetssökande som har skyddade 

personuppgifter. Flera tusen arbetssökande lever idag under hot, i många fall under 

hot om direkt livsfara. Betydligt fler arbetssökande har behov av att lämna 

detaljerade uppgifter om sin hälsa eller ekonomiska och sociala problem i samband 

med att de får stöd för att komma i arbete; känsliga personuppgifter där insamling 

och lagring av uppgifterna i sig innebär ett intrång i den enskildes integritet.  

Idag omfattas information på myndigheten av bland annat sekretess- och 

dataskyddslagstiftning. Behörighetsrutiner, kompetensinsatser för medarbetare 

etcetera säkerställer att skyddet upprätthålls i praktiken. Bristfälligt skydd kan leda 

till incidenter med allvarliga konsekvenser för individen som följd. Samma 

information som idag finns på Arbetsförmedlingen kommer i stort utsträckning att 

behandlas av fristående aktörer. Stora krav kommer att behöva ställas på säkerhet, 

både internt på myndigheten och hos fristående aktörer, för att säkra att hanteringen 

av sekretessbelagd information och personuppgifter följer gällande regelverk och 

upprätthåller informationssäkerhet och dataskydd. Arbetsförmedlingen har resurser 

och kompetens för att i den egna verksamheten säkerställa integritet och säkerhet för 

de arbetssökande, men finner det ibland utmanande att upprätthålla ett adekvat 

skydd. Utmaningen kommer inte bli mindre när den digitala infrastrukturen även ska 

omfatta ett stort antal fristående aktörer och där betydliga delar av informationen ska 

hanteras av aktörerna. 

I den fortsatta utformningen av det reformerade systemet är det viktigt att beakta 

risken att fristående aktörer kan ha brister i sin informationssäkerhet eller agera på 

sätt som innebär risker för enskildas integritet och säkerhet.  

Den utökande digitaliseringen av verksamheten samt övergången från att varje 

arbetssökande har en ansvarig arbetsförmedlare till att arbetssökandes olika typer av 

ärenden hanteras av olika handläggare innebär att det behövs förändringar i hur 
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myndigheten hanterar uppgifter om arbetssökande. Myndigheten har påbörjat ett 

arbete med att utforma en särskild funktion som ska tillhandahålla service till 

arbetssökande med skyddade personuppgifter.23 Reformeringen kommer att 

innebära ytterligare förändringar i processer och rutiner för att säkerställa att även 

arbetssökande med skyddade personuppgifter kan få en likvärdig service som möter 

deras behov. Allteftersom det reformerade systemet tar form, kommer det finnas 

behov av att fortsätta arbetet med att utveckla processer och rutiner för servicen till 

arbetssökande med skyddade personuppgifter.  

Det finns dock utmaningar med att på relativt kort tid åstadkomma tillräcklig 

säkerhet för personer med hotbild eller ett tillräckligt integritetsskydd för personer 

med högt skyddsvärda personuppgifter. Det finns risk för att fristående aktörer inte 

kommer förmå, eller prioritera, att bygga upp en tillfredställande informations-

säkerhet. Detta behöver beaktas både vid utformning av tjänsterna och i system för 

kontroll och uppföljning. För att öka förutsättningarna för både myndighet och aktör 

att upprätthålla tillfredsställande informationssäkerhet i det reformerade systemet är 

det viktigt att så snart som möjligt reglera ansvaret för behandling av personuppgifter 

ska se ut i det reformerade systemet. 

Eftersom reformeringen innebär ett ökat flöde av information mellan myndigheten 

och externa parter, kommer det även behöva göras ett relativt omfattande arbete för 

att säkerställa att säkerhetsskyddslagstiftningen efterlevs. Arbetsförmedlingen har 

processer och rutiner för detta, och kommer att ha erforderliga avstämningar med 

Säkerhetspolisen.  

6.2.6 Utvecklingsarbete för hantering av information 

Digital infrastruktur för informationsutbyte 

Utvecklingen av en digital infrastruktur för ett effektivt utbyte av information mellan 

berörda aktörer i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, inklusive fristående 

aktörer, är central för att säkra tillgången till information i det reformerade systemet. 

För utvecklingsarbete på detta område, se avsnitt 11.  

Utvecklingen av den digitala infrastrukturen sker i nära samarbete med Myndigheten 

för digital förvaltning (DIGG). Detta för att säkra att Arbetsförmedlingens 

utvecklingsarbete förhåller sig till den förvaltningsgemensamma infrastrukturen som 

växter fram under DIGG:s ledning och som ska stödja sektorer och enskilda offentliga 

aktörer att säkrare och effektivare utbyta information. Medverkan i detta arbete 

skapar förutsättningar för Arbetsförmedlingen att ligga i framkant i utvecklingen av 

sina digitala tjänster.  

Utveckling av systemstöd för ett ärendebaserat arbetssätt 

Arbetsförmedlingen har under en tid arbetat med att gå från ett handläggarcentrerat 

arbetssätt till ett ärendebaserat arbetssätt. Myndighetens arbete med att bygga 

grunden till nya enhetliga arbetsflöden/processer och möjlighet att fördela ärenden 

 
23 Arbetsförmedlingen. Utvecklingsarbete kring hantering av kunder med skyddad identitet. Dnr Af-
2020/0044 3046 
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mellan handläggare minskar personberoendet och möjliggör ett arbetssätt med 

ärenden istället för en ansvarig handläggare som ansvarar för samtliga ärenden som 

rör en arbetssökande. Förändringaren handlar om att i grunden se över 

informationsstruktur, arbetssätt och it-stöd inom alla verksamhetsområden på 

Arbetsförmedlingen. En nyckelkomponent i detta arbete är utvecklingen av ett nytt 

besluts- och ärendehanteringssystem, BÄR.  

Utvecklingen av BÄR kommer att bidra till möjligheterna att information om 

verksamheten kan sparas i uppföljnings- och utvärderingssyfte. BÄR används i 

kundval Rusta och matcha för att samla information kring profileringsutfall och den 

arbetssökandes process för att sedan föras över till Arbetsförmedlingens olika system 

för lagring av data. 

Förflyttningen av olika ärendeslag till BÄR kommer att ske successivt under hela 

2021. 

6.2.7 Rättsliga förutsättningar för hantering av information  

I detta avsnitt behandlas de förändringar av regelverket som krävs för att skapa 

förutsättning för det grundläggande utbyte och behandling av information i det 

reformerade systemet. Närmare precisering av för vilka ändamål och vilka typer av 

information som behöver behandlas inom de olika delområdena behandlas i avsnitt 

7-10. I de avsnitten redovisas även ytterligare behov av regeländringar som inte är 

hänförliga till utbyte eller behandling av information.  

Behov av ändringar i regelverket för att möjliggöra utbyte av uppgifter med 

fristående aktörer 
För att Arbetsförmedlingen effektivt ska kunna utbyta information med fristående 

aktörer inom ramen för en digital infrastruktur behöver det ske omfattande 

ändringar i regelverket. Den starka sekretessen i den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten innebär att höga krav måste ställas på hanteringen vid utbyte av 

information med de fristående aktörerna. Ändringar i både offentlighets- och 

sekretesslagstiftningen och i Arbetsförmedlingens registerförfattningar är 

nödvändiga för att ett utbyte av information överhuvudtaget ska vara möjligt.  

När Arbetsförmedlingen idag lämnar ut uppgifter till externa leverantörer, bygger det 

till stor del på att den arbetssökande ger sitt samtycke till att uppgifter lämnas.24 

Detta är inte en hållbar lösning, vare sig i dag eller i det reformerade systemet. För att 

myndigheten ska kunna lämna ut information, som den fristående aktören behöver i 

sin verksamhet, till aktören behöver det införas en sekretessbrytande bestämmelse i 

28 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med innebörden att 

Arbetsförmedlingen till fristående aktör, utan hinder av sekretess, får lämna ut de 

uppgifter som är nödvändiga för att den fristående aktören ska kunna fullgöra sitt 

uppdrag. Arbetsförmedlingen registerlagstiftning behöver möjliggöra att uppgifterna 

kan lämnas ut till de fristående aktörerna med direktåtkomst. De uppgifter som 

behöver kunna lämnas till de fristående aktörerna är aktuella och historiska 

 
24 10 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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handlingsplaner (inklusive arbetsmarknadspolitisk bedömning) och 

aktivitetsrapporter (se avsnitt 6.3). Möjligheterna att lämna över sekretessbelagd 

information till de fristående aktörerna kräver också att de omfattas av en lagstadgad, 

straffsanktionerad tystnadsplikt, som i sin tur åtföljs av en möjlighet för de fristående 

aktörerna att lämna ut uppgifter som är belagda med tystnadsplikt, till exempelvis 

arbetsgivare, om det är nödvändigt för att fullgöra deras uppdrag.25 

Utformningen av den digitala infrastrukturen som beskrivs i avsnitt 11 är en väsentlig 

komponent i att upprätthålla informationssäkerheten i det reformerade systemet. 

Den digitala infrastrukturen kan dock inte styra hanteringen hos den fristående 

aktören när väl information har skickats dit eller styra sådan information som 

genereras hos den fristående aktören. För att upprätthålla skyddet för informationen 

behöver den digitala infrastrukturen åtföljas av en reglering i författning eller avtal. 

Arbetsförmedlingen har tidigare föreslagit att det införs en lag om hantering av 

personuppgifter hos fristående aktörer samt att det i denna införs en bestämmelse 

om att de fristående aktörerna ska vara personuppgiftsansvariga för de uppgifter som 

de behandlar.26 Arbetsförmedlingen vidhåller att det finns ett sådant behov. En 

sammanhållen och lättillgänglig lagstiftning som ger de fristående aktörerna rätt att 

utan den enskildes samtycke hantera och ansvara för behandlingen av 

personuppgifter som är nödvändiga för att utföra tjänsten skapar goda 

förutsättningar för dem att bedriva sin verksamhet. Skyddet för den enskildes 

integritet upprätthålls utan att myndigheten behöver teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörerna, vilket leder till en mer 

resurseffektiv hantering. Omfattningen på myndighetens kontroll och uppföljning av 

aktörernas personuppgiftshantering minskar något och behovet av administration av 

personuppgiftsbiträdesavtal uteblir.  

Behandla information för andra ändamål och på annat sätt 

Dagens mer komplexa datamodeller erbjuder möjligheter till analys, bedömningar 

och automatiserat beslutsfattande som kan effektivisera både myndighetens 

ärendehandläggning, men också kontroll- och uppföljningsverksamheten. Det är 

svårt att förutse vilken data som kan vara relevant för analyserna. En mer generellt 

utformad personuppgiftsreglering skulle bidra till effektiviteten och träffsäkerheten i 

dessa analyser; både vad avser användningen av befintlig information på nya sätt och 

användning av nya typer av information.  

Arbetsförmedlingen vill fortsatt betona tidigare förslag27 att myndighetens 

registerförfattningar bör omarbetas i sin helhet och ges en mer generell utformning 

än idag. De bör utformas på motsvarande sätt som utlänningsdatalagen (2016:27) 

och domstolsdatalagen (2015:728), utan att i detalj reglera vilka uppgifter som får 

behandlas. Genom att ge Arbetsförmedlingen en liknande föreskriftsrätt får 

myndigheten den flexibilitet och de förutsättningar som krävs för att fullt ut kunna 

 
25 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 10.3.  
26 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 10.5.4. 
27 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 10.5.1.  
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nyttja de möjligheter till effektiviseringar som ny teknik och nya sätt att använd data 

erbjuder. Den grundläggande principen i EU:s allmänna dataskyddsförordning om 

uppgiftsminimering28 sätter gränser för mängden personuppgifter en myndighet får 

hantera och är styrande för myndighetens utformning av föreskrifter. Om en sådan 

mer omfattande omarbetning av registerförfattningarna som förslås inte kommer till 

stånd krävs kompletteringar i befintlig registerförordning av vilka personuppgifter 

som får behandlas. Myndigheten har i Vissa förutsättningar inför reformeringen av 

Arbetsförmedlingen29 utvecklat behovet av regeländringar på detta område. 

För genomförandet av reformeringen krävs en utvidgning av de ändamål som 

Arbetsförmedlingen idag får behandla uppgifter för, både för att tydliggöra 

möjligheten att behandla uppgifter för arbetsmarknadspolitisk bedömning (se avsnitt 

7.6) och kontroll och uppföljning (se avsnitt 10.3.5). Vissa datamodeller, till exempel 

det utvecklade statistiska bedömningsstödet, kommer att innefatta bedömningar som 

skulle kunna anses utgöra profilering. Myndighetens registerförfattningar behöver 

ändas så att de tydligt ger stöd även för sådana bedömningar. Arbetsförmedlingen 

har vidare ett behov av att använda andra typer av information än idag för att 

utveckla det statistiska bedömningsstödet och genomföra arbetsmarknadspolitiska 

bedömningarna i det enskilda fallet, se avsnitt 7.5.  

Arbetsförmedlingen har idag en gallringfrist på tre år för uppgifter i 

arbetsmarknadspolitiska databaser.30 Arbetsförmedlingen ser ett behov av att denna 

gallringsfrist förlängs till tio år för att myndigheten ska kunna utföra utredningar, 

uppföljningar, rättningar och kontroller i syfte att tillgodose den behandlades 

rättigheter, se vidare avsnitt 9.2.3. Vidare utredning pågår på myndigheten om 

ytterligare behov av förändring av gallringsbestämmelserna på sikt.     

Därutöver behövs förändringar i regelverket för att möjliggöra behandling av 

uppgifter för kontroll och uppföljning av fristående aktörers verksamhet. Dessa 

behov konkretiseras vidare i avsnitt 10.3.2. 

Hämta in information från andra myndigheter/källor 

Tillgången till information kan kräva både ändringar i berörda myndigheters 

sekretess- och personuppgiftslagstiftningar samt utökade möjligheter för 

Arbetsförmedlingen att behandla och använda informationen. Det närmare behovet 

av information och behandling av data för den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen samt för kontroll och uppföljning specificeras nedan i avsnitt 7-10.  

Som angetts i 6.2.3 är tillgång till Skatteverkets månadsdata en förutsättning för att 

öka kvaliteten i underlagen på flera områden i verksamheten, särskilt avseende 

avslutsorsak.  

 
28 Uppgiftsminimering innebär att personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte för 
omfattande i förhållande till ändamålet.  
29 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 10.5.1.  
30 16 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten  
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6.3 Handlingsplan och aktivitetsrapport – navet i det 
reformerade systemet 

 

Arbetsförmedlingen ska enligt regelverket upprätta en individuell handlingsplan 

under den arbetssökandes medverkan, där dennes skyldigheter, planerade aktiviteter 

och arbetssökandets inriktning anges.31 I handlingsplanen dokumenteras också den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen.32 Den arbetssökande ska sedan, med 

utgångspunkt i sin individuella handlingsplan, regelbundet i en aktivitetsrapport 

redovisa vilka åtgärder han eller hon har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet.33  

Arbetsförmedlingen bedömer att handlingsplanen och aktivitetsrapporten fortsatt 

kommer ha viktiga roller i det reformerade systemet och innehållsmässigt kommer de 

att behöva likna dagens. De kommer fortsatt utgöra en viktig grund bland annat för 

myndighetens kontrollarbete.  

Att matchningen mot arbete av de arbetssökande i det reformerade systemet i många 

fall kommer att göras av andra aktörer än myndigheten innebär att ansvaret för den 

arbetssökandes planering och aktiviteter behöver delas mellan myndigheten och den 

 
31 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
32 2–3 §§ Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2014:1) om individuella handlingsplaner   
33 6 a § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

Sammanfattning 

Handlingsplan och aktivitetsrapport är centrala verktyg för en effektiv 

verksamhet i det reformerade systemet. Informationen är ett viktigt stöd för den 

arbetssökande i sin väg mot ett arbete, men också för myndigheten och den 

fristående aktören för att uppnå målen i genomförandet av en kvalitativ och 

resultatinriktad arbetsmarknadspolitik. 

Ansvaret för den arbetssökandes planering behöver tydligt delas mellan 

myndighet och fristående aktör. Fördelningen av ansvaret behöver regleras i lag 

eller förordning. 

Regelverket behöver ge förutsättningar för att arbetssökande, myndigheten och 

den fristående aktören kan utbyta information i handlingsplan, inklusive 

arbetsmarknadspolitisk bedömning, och aktivitetsrapporter (även historiska).  

Nuvarande systemstöd för handlingsplan och aktivitetsrapport måste anpassas, 

bland annat för att möjliggöra en fördelning av ansvaret mellan myndigheten och 

fristående aktörer. Det nya systemstödet är beroende av regelverkets utformning, 

men beräknas kunna finnas på plats till 2022, se avsnitt 11.4. 

Därutöver pågår arbete med att vidareutveckla tekniska lösningar för 

automatiserade bedömningar av arbetssökandets omfattning och inriktning, 

vilket bidrar till en effektivisering av handläggningen i detta avseende.  
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fristående aktören. Detta kommer att få konsekvenser för handlingsplanens och 

aktivitetsrapportens roll och utformning.  

Handlingsplanen och aktivitetsrapporten fyller en viktig roll i kontrollen av 

individersättningar. I den reformerade myndigheten kommer handlingsplan och 

aktivitetsrapport än mer än idag vara navet för en sammanhållen kommunikation 

med den arbetssökande. Det är handlingsplanen och aktivitetsrapporteringen som 

ska skapa förståelse för vägen till arbete och förutsägbarhet kring rättigheter och 

skyldigheter. De skapar förutsägbarhet för den arbetssökande, inte bara avseende 

rätten till ersättning utan för vägen till ett faktiskt arbete. Den arbetssökande ska 

känna att planeringen i handlingsplanen och uppföljning genom aktivitetsrapporten 

främst syftar till att på ett sammanhållet sätt föra hen närmare ett arbete. 

Handlingsplanen är också ett verktyg för myndighetens styrning. Med utgångspunkt i 

den arbetsmarknadspolitiska bedömningen och genom beskrivning av den 

arbetssökandes inriktning kan myndigheten styra genomförandet av 

arbetsmarknadspolitiken genom riktade matchningsinsatser och prioriteringar som 

förbättrar förutsättningarna för specifika grupper av arbetssökande, tillsätta platser 

inom bristyrken eller bidra till att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, 

oaktat om den utförs av myndigheten eller av fristående aktörer. 

Rätt utformade blir handlingsplanen och aktivitetsrapporterna bärare av information 

och data som är avgörande både för den arbetssökande, myndigheten, de fristående 

aktörerna och andra samarbetspartners (till exempel kommunernas) verksamhet. 

Myndigheten kommer även fortsättningsvis ha behov av att få information om 

exempelvis sökta arbeten, platsanvisningar och utbildningar samt genomförda 

aktiviteter. De fristående aktörerna behöver ha tillgång till de delar av 

handlingsplanen som myndigheten ansvarar för (inklusive bedömningen av den 

arbetssökandes förutsättningar, behov och inriktning för arbetssökande), 

information om vilka av de planerade aktiviteterna den arbetssökande genomfört, 

men också uppgifter om sökta arbeten och utbildningar. Arbetsförmedlingens, de 

fristående aktörernas och den arbetssökandes behov av information överlappar i viss 

mån varandra. Den information som finns i handlingsplan och aktivitetsrapport 

används både av myndigheten och den fristående aktören för att dokumentera 

planerade och genomförda aktiviteter. Det gör dokumentationen till ett verktyg både 

för kontroll av arbetssökande och för kontroll, uppföljning och utvärdering av den 

verksamhet som bedrivs av fristående aktörer. Dessutom utgör informationen 

underlag för utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i stort. Och 

sist – men viktigast – så blir handlingsplanen och aktivitetsrapporten också ett nav 

som samlar information och skapar överblick för den arbetssökande. 
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Figur 3. Handlingsplan och aktivitetsrapport som verktyg för säker överföring av information  

Handlingsplanen och aktivitetsrapporten behöver bli ett ändamålsenligt verktyg för 

planering och uppföljning för den arbetssökande, myndigheten och den fristående 

aktören. Eftersom myndigheten i flera delar av sin verksamhet är beroende av 

information från den fristående aktören och vise versa behöver verktygen utformas 

på ett sätt som avspeglar detta. Verktygen bör skapa nytta för både myndigheten, 

fristående aktörer och arbetssökande. Vidare ska verktygen också vara effektiva för 

myndigheten i handläggningen av de arbetssökande som inte är hos fristående aktör.  

6.3.1 Utveckling av handlingsplan och aktivitetsrapport 

Ett reglerat delat ansvar för den arbetssökandes planering och utveckling av 

regelverket kring lämpligt arbete  

Av nuvarande regelverk framgår att Arbetsförmedlingen under den arbetssökandes 

medverkan ska upprätta en individuell handlingsplan. När fristående aktörer ska 

utföra rustande och matchande insatser behöver det klargöras vad detta innebär för 

deras ansvar för planeringen av den arbetssökandes aktiviteter. Regleringen bör ge 

den reformerade myndigheten ett fortsatt ansvar att fastställa den arbetssökandes 

skyldigheter och lämplig inriktning för arbetssökandet för alla arbetslösa. Det finns 

flera skäl för detta. 

Beskrivningen av arbetssökandets inriktning är central både för matchning och 

kontroll samt påverkar kravbilden på den arbetssökande. Denna del av 

handlingsplanen knyter också an till vad som är att betrakta som ett lämpligt 
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arbete.34 Inriktningen får utgöra en ram för den planering av aktiviteter som den 

fristående aktören ska göra med de arbetssökande. Ramen bör vara tillräckligt stor 

för att skapa förutsättningar för en väl fungerande marknad med differentierade 

tjänster och innovation, utan att det kompromissas med principer för 

myndighetensutövning eller likvärdighet i service och krav gentemot de 

arbetssökande.  

Det är myndigheten som har helhetsperspektivet och kan säkerställa att inriktningen 

bidrar till övergripande samhällsintressen och arbetsmarknadspolitiska mål. De 

fristående aktörerna bedöms inte ha tillräckliga data, resurser eller incitament för att 

ta fram handlingsplaner som bidrar till en väl fungerande matchning på aggregerad 

nivå även om de skulle kunna göra det effektivt på individnivån. De skulle också 

kunna se vinster i att framförallt få sina arbetssökande snabbt i jobb genom att 

inrikta handlingsplanen på mindre kvalificerade jobb. Det skulle kunna innebära 

risker dels för försämrad matchningskvalitet generellt, dels för att mer kvalificerad 

arbetskraft tränger undan arbetssökande med sämre förankring på arbetsmarknaden.  

Ur det personliga perspektivet är det en förlust för både arbetssökande som inte kan 

nyttja sin fulla potential och för arbetssökande med sämre förankring på 

arbetsmarknaden som inte får chansen att utveckla sina kompetenser och 

erfarenheter.  

Myndigheten kan genom ansvaret för arbetssökandets inriktning också fortsätta ta 

ansvar för resultaten i arbetsmarknadspolitiken, exempelvis genom riktade 

matchningsinsatser och prioriteringar som förbättrar förutsättningarna för specifika 

grupper av arbetssökande eller genom att tillsätta platser inom bristyrken. Om de 

fristående aktörerna istället skulle ta över ansvaret för arbetssökandets inriktning 

riskerar det att leda till försämrade möjligheter för att med hjälp av 

handlingsplanerna genomföra ett samordnat och aktivt arbete mot 

könssegregeringen på arbetsmarknaden. Eftersom de fristående aktörerna kan 

förväntas agera för att få resultat finns det en risk att de i vissa fall inte har 

incitament att matcha utanför till exempel en traditionell manlig/kvinnlig 

uppdelning. För att detta inte ska ske behöver myndigheten aktivt styra de fristående 

aktörerna mot de jämställdhetspolitiska målen. Ett sätt skulle kunna vara att de 

fristående aktörerna får redovisa vilka resultat de har för andelen män respektive 

kvinnor som går vidare till arbete. Det ligger i myndighetens intresse att följa de 

fristående aktörernas resultat uppdelat på kvinnor och män, för att kunna följa i 

vilken utsträckning arbetsmarknadspolitiska insatser bidrar till att uppnå målen. Det 

är även viktigt att myndigheten kan följa resultaten för arbetssökande med 

funktionsnedsättningar för att se om insatserna bidrar till de 

funktionshinderpolitiska målen. 

Genom att låta myndigheten ha kvar ansvaret för arbetssökandets inriktning 

underlättas också arbetet med att säkerställa enhetlighet i vilka krav som ställs på 

 
34 Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter 

(IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete.  
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arbetssökande i liknande situationer, särskilt som regelverket lämnar visst 

tolkningsutrymme om exempelvis vad som utgör ett lämpligt arbete. Om de 

fristående aktörerna istället skulle få ansvaret för arbetssökandets inriktning kan 

man tänka sig att olika aktörer väljer olika strategier för att få arbetssökande i jobb, 

där en del till exempel satsar på att ställa högre krav på sökaktivitet med en vidare 

definition av vad som utgör lämpliga arbeten medan andra snarare försöker gå den 

arbetssökande till mötes genom att lyssna in hens önskemål. Genom en 

marknadslogik blir möjligheten att byta leverantör ett sätt att sortera bort de som 

ställer alltför höga krav och resultatersättningsmodellen ska göra att de som ställer 

alltför låga krav inte får lönsamhet. Det finns dock vissa skillnader mellan grupper av 

arbetssökande i benägenhet att utnyttja valfriheten genom att byta leverantör35 och 

därmed uppstår en risk för att vissa arbetssökande skulle möta en striktare kravbild 

än andra. Även om marknadsmekanismen på sikt skulle fungera som det är tänkt 

kvarstår risken initialt i systemet samt när nya leverantörer tillkommer. Den som gör 

en planering för arbetssökandets inriktning får dessutom ett stort inflytande över den 

arbetssökande eftersom det i slutänden utgör underlag för bedömningar om 

exempelvis ett arbete på en annan ort är lämpligt; det kan till exempel få 

konsekvenser för om en arbetssökande kan tvingas flytta för att få behålla sin 

individersättning. Regelverket så som det är utformat kan mycket väl innebära att ett 

sådant krav ställs på individen, vilket talar för att ansvaret för arbetssökandets 

inriktning även utifrån ett rättssäkerhets- och likabehandlingsperspektiv bör kvarstå 

på myndigheten.  

Av delvis samma skäl bör inte heller bedömningen av om det finns skäl till ett 

geografiskt begränsat sökområde läggas över på fristående aktörer. Sådana hinder 

som en arbetssökande kan anföra mot att behöva vidga sitt geografiska eller 

yrkesmässiga sökområde kan delas in i medicinska hinder och hinder på grund av 

familjeskäl.36 I ett reformerat system bör myndigheten ha fortsatt ansvar för att 

bedöma om medicinska hinder utgör godtagbara skäl till att begränsa sökområdet. 

Dessa hinder har betydelse för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen som 

myndigheten även i ett reformerat system kommer ha ansvar för. Därmed påverkar 

de medicinska hindren även bedömningen av vilka tjänster och insatser som den 

arbetssökande behöver och vad som ska ingå i den arbetssökandes handlingsplan för 

att den arbetssökande ska komma ut i arbete.  

Vad gäller begränsning av sökområde av familjeskäl bedömer myndigheten att det 

finns skäl att överväga att lägga över denna bedömning på arbetslöshetskassorna för 

arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning. En omfördelning av 

ansvaret kan också underlätta en mer enhetlig tillämpning av regelverket och 

likabehandling av arbetssökande. Det förenklar även uppdraget för de fristående 

aktörerna att kunna matcha brett. Om ansvaret för bedömning och uppföljning av 

familjeskäl skulle ligga kvar på myndigheten i ett reformerat system, och dessutom se 

ut som det gör idag, krävs ett omfattande informationsutbyte mellan myndigheten 

 
35 Riksrevisionen 2020. Stöd och matchning – ett valfrihetssystem för arbetssökande. RiR 2020:13. 
36 Detta regleras i huvudsak i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om 
lämpligt arbete. 
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och de fristående aktörerna. Det gäller bland annat uppgifter som krävs för att följa 

upp vad den arbetssökande gjort för att hitta en lösning för att bli av med hinder som 

inte är permanenta. Dessutom behandlas programdeltagare och arbetssökande med 

arbetslöshetsersättning olika. För programdeltagare krävs en aktiv och konkret 

misskötsamhet för att obenägenheten att flytta ska kunna leda till en ekonomisk 

konsekvens, medan det för arbetssökande med arbetslöshetsersättning räcker med 

att uttala att man inte har för avsikt att vidga sitt sökområde för att ersättningsrätten 

helt ska riskera att upphöra. För att undvika en fortsatt olikbehandling baserad på 

ersättningsform, bör prövningen för båda grupperna ske först när en arbetssökande 

hänvisar till familjeskäl som skäl till att inte ha uppnått en tillräcklig sökaktivitet, inte 

ha sökt ett anvisat arbete, eller tackat nej till ett erbjudet arbete.  

Fördelningen av ansvaret för planeringen innebär att handlingsplanen behöver delas 

i två delar; en del som myndigheten ansvarar för och en del som den fristående 

aktören ansvarar för.37 Mer konkret skulle det kunna innebära att myndigheten tar 

fram en individanpassad rekommendation för hur många jobb den arbetssökande 

bör söka för att ha en god sökaktivitet, vilket redan görs idag för öppet arbetslösa. 

Detta sker genom en delvis automatiserad metod där vissa arbetssökande får förslag 

på fokusyrke, dvs det yrke där myndigheten bedömer att den arbetssökande har som 

störst jobbchans samt ett intervall med antal jobb att söka under en månad som 

myndigheten bedömer motsvarar en god sökaktivitet. I sammanhanget ska också 

framhållas att myndigheten kommer att fortsätta att utveckla och utvidga 

målgruppen för metoden så att den framgent kan användas för alla arbetssökande 

som ska söka jobb. Metoden ger även förutsättningar att vidga den arbetssökandes 

perspektiv mot yrken som går utanför normen för traditionellt kvinnliga respektive 

manliga branscher. Detta är särskilt viktigt för att förbättra andelen kvinnor som går 

vidare till arbete.  

Regelverk för att ge fristående aktörers tillgång till handlingsplanen och delar av 

aktivitetsrapporten  

Myndigheten behöver inom ramen för det fortsatta reformeringsarbetet förbereda för 

utveckling av en handlingsplan respektive aktivitetsrapport som tillgodoser både den 

arbetssökandes, myndighetens och de fristående aktörernas behov av information. I 

ett framtida system bör den arbetssökande enbart behöva rapportera på ett och 

samma ställe, dels för att underlätta rapporteringen, dels för att information om de 

aktiviteter som den arbetssökande har genomfört för att få ett arbete ska samlas på 

ett ställe. 

Regelverket behöver ändras så att myndigheten och den fristående aktören löpande 

kan utbyta information som ligger i handlingsplaner samt att de fristående aktörerna 

också kan få tillgång till de delar av aktivitetsrapporten som de behöver i sin 

verksamhet.   

 
37 För de arbetssökande som inte befinner sig hos en fristående aktör behöver myndigheten ansvara för båda 
dessa delar. 
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Utveckling systemstöd för handlingsplan och aktivitetsrapporter  

Som angetts ovan kommer handlingsplan och aktivitetsrapporter få en ännu mer 

framträdande roll i det reformerade systemet än idag. Att de är väl utformade och 

fyller flera olika funktioner är en förutsättning för en effektiv verksamhet, både hos 

myndigheten och hos den fristående aktören. Arbetsförmedlingens bedömning är att 

nuvarande systemstöd för handlingsplan och aktivitetsrapport behöver anpassas för 

att möta behoven i det reformerade systemet. Myndigheten behöver därför bland 

annat ta fram tekniska lösningar som möjliggör en tudelad handlingsplan och en 

transparant aktivitetsrapport.  

Utgångspunkter för arbetet bör vara att de tudelade dokumenten uppfattas som 

sammanhängande och enkla för den arbetssökande samt att systemet att ta fram 

handlingsplanen bör vara så automatiserat som möjligt. Basen bör utgöras av den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen och de olika krav som finns för arbetssökande 

som uppbär olika individersättningar. De tekniska lösningar som myndigheten redan 

tagit fram för att ange inriktning och omfattning på den enskildes arbetssökande bör 

omhändertas och vidareutvecklas. Det gäller bland annat den delvis automatiserade 

metoden för att bedöma och kommunicera vilket yrke den arbetssökande bör 

fokusera på och hur många jobb den arbetssökande bör söka på en månad. 

Automatiseringen av handlingsplanen bör också möta upp mot de brister som idag 

finns i hanteringen av handlingsplaner; att de inte är uppdaterade och aktuella eller 

saknas.38 

När ett regelverk som möjliggör ett utbyte av information i handlingsplan och 

aktivitetsrapport finns på plats, kommer systemstöd som ger möjlighet för 

myndigheten, den arbetssökande och den fristående aktören att utbyta information 

enligt ovan inom ramen för den digitala infrastruktur som beskrivs i avsnitt 11.  

 
38 Se exempelvis Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 2018.  Är arbetssökandes handlingsplaner 
uppdaterade och aktuella? IAF 2018:13. 
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6.4 Insatser hos fristående aktörer och systemet för 
arbetsmarknadspolitiska program  

 

I analysuppdraget39 utgick Arbetsförmedlingen ifrån att regelverk som genererar 

ersättning till individer är ändamålsenliga vid deltagande i matchande och rustande 

tjänster. Detta för att många svar om möjlig utformning av systemet redan varit givna 

om man utgått ifrån nuvarande regelverk om anvisningar till 

arbetsmarknadspolitiska program.   

I förberedelserna för reformeringen kan Arbetsförmedlingen inte undvika att titta på 

vilka konsekvenser ett oförändrat regelverk för anvisning till 

arbetsmarknadspolitiska program skulle få för utformningen av det reformerade 

systemet. Myndigheten behöver hantera frågan om insatser hos fristående aktör bör 

utgöra ett arbetsmarknadspolitiskt program.  

Det finns fördelar om insatser hos fristående aktörer i det reformerade systemet 

liksom idag sker inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

Verksamheten kan utgå från det regelverk som finns på plats för ersättning, krav på 

deltagare att delta i aktiviteter, försäkring av deltagare samt de processuella reglerna 

för omprövning och överklagande av beslut för deltagare i arbetsmarknadspolitiska 

program. Om insats hos fristående aktör utgör en anvisning till program behöver det 

dock tydligt framgå hur detta program förhåller sig till övriga 

arbetsmarknadspolitiska program.   

 
39 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 1.2.1. 

Sammanfattning 

Arbetsförmedlingen bedömer att det finns fördelar om insatser hos fristående 

aktörer i det reformerade systemet liksom idag utgör ett beslut om anvisning till 

ett arbetsmarknadspolitiskt program. Om samtliga insatser hos fristående aktörer 

– även sådant stöd som idag lämnas av Arbetsförmedlingen i egen regi och som 

inte utgör arbetsmarknadspolitiska program – skulle grunda rätt till ersättning 

för den arbetssökande kan detta innebära ökade kostnader för staten.  

Om beslut om att låta en arbetssökande ta del av insats hos en fristående aktör 

ska anses utgöra ett arbetsmarknadspolitiskt program behöver det i regelverket 

införas en möjlighet för myndigheten att i vissa fall anvisa till insatser hos 

fristående aktör, utan den rätt till ersättning som idag följer av ett programbeslut. 

Här behöver förhållandet till reglerna om arbetslöshetsersättning tas i beaktande.  

Om beslut om att låta en arbetssökande ta del av insats hos en fristående aktör 

inte ska anses utgöra ett arbetsmarknadspolitiskt program behöver regelverk 

utformas för frågor som krav på deltagare att delta i aktiviteter, försäkring av 

deltagare, eventuell ersättning till deltagare samt processuella regler kring 

omprövning och överklagande av beslut.  
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Det är troligt att myndighetens ställningstagande om en arbetssökande ska ta del av 

insatser hos en fristående aktör eller inte anses utgöra ett beslut i förvaltningsrättslig 

mening. Om det inte utgör en anvisning till program blir exempelvis 

förvaltningslagens bestämmelser om överklagande tillämpliga på beslutet. 

Alternativet till detta är att utforma ett särskilt regelverk för beslut om insatser hos 

fristående aktör där vissa delar överensstämmer med regelverket om anvisningar till 

arbetsmarknadspolitiska program, och andra inte. Detta löser dock inte 

ersättningsfrågan, då insatserna hos fristående aktör i vissa fall kommer att vara så 

omfattande att det är motiverat med ersättning.  

Insatser hos dagens externa leverantörer föregås av en anvisning till ett program och 

att programdeltagarna har rätt till ersättning från staten i form av aktivitetsstöd, 

utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Om samtliga insatser hos fristående 

aktörer – även sådant stöd som idag lämnas av Arbetsförmedlingen i egen regi och 

som inte utgör arbetsmarknadspolitiska program – skulle grunda rätt till ersättning 

för den arbetssökande kan detta innebära ökade kostnader för staten.  

Om arbetssökande med arbetslöshetsersättning eller ekonomiskt bistånd från 

kommunerna ska kunna anvisas att delta i insatser hos fristående aktörer krävs 

omfattande regeländringar, då det idag saknas rättsligt stöd för att anvisa 

arbetssökande till insatser hos fristående aktörer utan den rätt till ersättning som 

idag följer av ett programbeslut. 

 

Om alla arbetssökande ska kunna anvisas till insatser hos fristående aktörer, oavsett 

ersättningsform, är det viktigt att beakta att de rättsliga förutsättningarna idag skiljer 

sig åt särskilt mellan arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska program 

och arbetssökande som får arbetslöshetsersättning. Regelverket för programdeltagare 

är utformat med syfte att säkerställa deltagande i aktiviteter. Motsvarande 

skyldigheter att delta i aktiviteter finns däremot inte med i sanktionsreglerna för 

arbetssökande med arbetslöshetsersättning. Eftersom det i regelverket för 

arbetslöshetsersättning inte finns ett krav om att delta i aktiviteter, är det nödvändigt 

att säkerställa att de krav som skulle ställas på den enskilde genom 

aktivitetsplaneringen inte hamnar i konflikt med de krav som ställs i regelverket för 

arbetslöshetsersättningen, exempelvis att den arbetssökande framförallt ska ägna sin 

tid åt att söka arbeten.  
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6.5 Förändringar i myndighetens behov av kompetens 

 

Som redan angetts kommer reformeringen förändra förutsättningarna för hur 

myndigheten bedriver och utformar sin verksamhet i grunden. De förmågor som 

myndigheten behöver utveckla för att bedriva verksamheten i det reformerade 

systemet kommer innebära en förflyttning och utveckling av kompetensen på 

myndigheten; gamla roller behöver förändras och nya behöver utvecklas.  

Myndigheten behöver dels kunna attrahera och rekrytera relevant och efterfrågad 

kompetens, dels ge befintliga medarbetare möjlighet att använda och utveckla sin 

befintliga kompetens. Kompetensutveckling i olika former kommer att vara ett viktigt 

inslag i förberedelsen för reformeringen. Flera delar av det utvecklingsarbete som 

beskrivs i denna rapport innehåller utveckling av förmågor, inklusive behov av 

kompetens. För att kunna ta tillvara den kompetens våra medarbetare har behöver 

myndigheten ta fram en nulägesbild över personalsammansättning samt göra en 

övergripande kompetensinventering för att möjliggöra karriärväxling till nya 

uppdrag. Nya roller behöver identifieras och beskrivas.  

Sammanfattning 

Reformeringen ställer krav på förflyttning och utveckling av kompetensen på 

myndigheten.  

Myndigheten behöver ta fram en myndighetsövergripande nulägesbild av 

personalsammansättning och kompetenser för att tillvarata befintliga 

medarbetares kompetens och klargöra rekryteringsbehov. Nya roller behöver 

identifieras och beskrivas.  
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6.6 En ändamålsenlig samverkan (inklusive myndigheten roll i 
totalförsvaret)  

 

En väl fungerande samverkan med andra aktörer på arbetsmarknadspolitikens och 

därtill angränsande områden är en grundläggande förutsättning för 

Arbetsförmedlingens verksamhet och resultat. Samverkan med exempelvis 

kommunerna sker på olika sätt, där varje form för samverkan fyller sin funktion. 

Behovet av samverkan kan tillgodoses via digitala stöd för att säkerställa att 

kommunerna får information om individen för att i sin tur kunna fullfölja sin uppgift 

inom socialpolitiken. Samordningen och samarbetet som sker mellan flera aktörer 

kring en individ kan erbjudas vid ett fysiskt möte, eller ett möte på distans. 

Arbetsförmedlingen har i avsnittet Vissa förutsättningar inför reformeringen av 

Arbetsförmedlingen40 utvecklat förutsättningarna för samverkan i det reformerade 

systemet.  

Samverkan och samordning kring individen som idag sker mellan kommun, andra 

myndigheter och Arbetsförmedlingen behöver utvecklas. Syftet med samverkan kan 

vara att samordna insatser för enskilda personer, men också att se till att berörda 

parter har den information som är viktig för att kunna fullfölja sina respektive 

uppdrag i kontakten med den enskilde individen. En god samverkan kan bidra till en 

helhetsbild av den arbetssökandes behov och att rätt insatser kan sättas in i ett tidigt 

skede. Arbetsförmedlingen behöver tillsammans med fristående aktörer, kommuner 

andra aktörer som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt, hitta former för 

 
40 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 6.  

Sammanfattning 

En väl fungerande samverkan med andra aktörer på arbetsmarknadspolitikens 

område och därtill angränsande områden är en grundläggande förutsättning för 

Arbetsförmedlingens verksamhet och resultat. Den samverkan och samordning 

kring individen som idag sker mellan kommun, andra myndigheter och 

Arbetsförmedlingen behöver utvecklas utifrån att matchande och rustande 

insatser i högra grad utförs av fristående aktörer.  

Det pågår ett utvecklingsarbete som bland annat syftar till att skapa tydlighet om 

hur samverkan i närtid kommer att ske med kommuner, myndigheter och andra 

aktörer.  

Det har även påbörjats ett arbete för att förbereda myndigheten för att utföra 

uppgifter vid höjd beredskap. Under hösten 2020 fastställs och beslutas om vilka 

prioriterade uppgifter myndigheten ska kunna lösa vid höjd beredskap, inklusive 

vilka av dessa uppgifter som ska hanteras av myndigheten och vilka uppgifter som 

kan utföras av fristående aktörer. Implementering av en krigsorganisation ska 

kunna ske under hösten 2021. 
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långsiktig samverkan så att de gemensamma insatserna och tjänsterna effektivt kan 

komma till stånd för den enskilde.  

Ett utvecklingsarbete pågår som bland annat syftar till att beskriva hur samverkan 

ska ske med kommuner, myndigheter och andra aktörer samt vad som sker och 

förändras i den lokala samverkan när utbyggnaden av service på distans och digitala 

tjänster tilltar. Arbetet ska bland annat skapa tydlighet över hur en fungerande 

samverkan kommer att ske, inklusive att ta fram beskrivningar över när, om vad och 

hur Arbetsförmedlingen kommer att samverka med myndigheter och andra aktörer. 

För vidare redovisning av Arbetsförmedlingen arbete med att säkerställa en väl 

fungerande samverkan se rapporten Slutredovisning - Arbetsförmedlingens lokala 

närvaro.41 

Utöver den samverkan som beskrivs ovan är den samverkan som myndigheten 

bedriver för att förbereda för och bidra vid höjd beredskap är central för att kunna 

organisera myndigheten vid risk för ofred eller krig. Reformeringen kan få 

konsekvenser för myndighetens möjlighet att säkerställa matchning av arbetskraft 

mot totalförsvarets behov och utbetalning av ersättning till enskilda. Om 

myndigheten inte kan fullgöra sin uppgift innebär det att Sveriges försvarsförmåga 

kommer att begränsas. Ett arbete har påbörjats för att förbereda myndigheten för att 

kunna lösa dessa uppgifter vid höjd beredskap. Under hösten 2020 fastställs och 

beslutas om vilka prioriterade uppgifter myndigheten ska kunna lösa vid höjd 

beredskap, följt av närmare processkartläggning. Implementering av en krigs-

organisation inom myndigheten (inklusive samverkansfora med andra berörda 

myndigheter) ska kunna ske under hösten 2021. 

 
41 Arbetsförmedlingen 2020. Slutredovisning - Arbetsförmedlingens lokala närvaro. 23 oktober 2020. Dnr Af-
2020/0000 3708 
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6.7 Fortsatt förändring av lokal närvaro  

 

Som framgår ovan under 5.2.2 är myndighetens lokala närvaro i form av egna kontor 

eller andra samarbetslösningar med andra bara en av flera delar som tillsammans 

utgör myndighetens totala förmåga att erbjuda en likvärdig och nationell service.  

Liksom Arbetsförmedlingen framförde i avsnittet Vissa förutsättningar för 

reformeringen42 förutsätter också effektiviteten och tillgängligheten i det 

reformerade systemet en fortsatt utveckling av service på distans och ett ökat 

nyttjande av digitala servicevägar. Detta är ett arbete som pågår inom ramen för 

Arbetsförmedlingens Strategi för kundarbetet – digitalt först.43 

Förändringarna i hur tjänster erbjuds kunder i olika servicevägar (till exempel 

självservicetjänster, telefon, video) har ökat tillgängligheten till myndigheten i stort 

och påverkar hur myndigheten på ett ändamålsenligt sätt utformar sitt kontorsnät. 

En ökad tillgänglighet och närvaro digitalt och på distans kan med andra ord bidra 

till ett minskat behov av lokal närvaro. Detta förutsätter ett väl utvecklat samspel 

mellan de olika servicevägarna samt ett välfungerande samarbete med andra partners 

och fristående aktörer.  

Behovet av bokade fysiska möten påverkas av i vilken utsträckning samma stöd och 

service kan ges i båda kanalerna digitala tjänster och distansmöten. Vad som kan 

erbjudas kund i andra kanaler är under ständig utveckling och kan förändras över tid. 

Av stor betydelse är även tillgången till upphandlade tjänster genom fristående 

aktörer, vilket också kommer att förändras över tid.  

 
42 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 8.1.2. 
43 Arbetsförmedlingen. Strategi för kundarbetet – digitalt först. Dnr Af-2020/0057 6430. 

Sammanfattning 

Effektiviteten och tillgängligheten i det reformerade systemet förutsätter en 

fortsatt utveckling av service på distans och ett ökat nyttjande av digitala 

servicevägar, ett arbete som pågår inom ramen för Arbetsförmedlingens Strategi 

för kundarbetet – digitalt först. 

En ökad tillgänglighet och närvaro digitalt och på distans kan bidra till ett 

minskat behov av lokal närvaro. Detta förutsätter dock ett väl utvecklat samspel 

mellan olika servicevägar samt ett välfungerande samarbete med fristående 

aktörer och andra partners.  

De tjänster som levereras av fristående aktörer är således av stor vikt för att 

åstadkomma en likvärdig service i hela landet. Därutöver skapar standardiserade 

samarbetslösningar med Statens servicecenter och kommunerna förutsättningar 

för att upprätthålla tillgänglighet och nationell service även i det reformerade 

systemet.  
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I rapporterna Lägesbeskrivning respektive Slutredovisning – Arbetsförmedlingens 

lokala närvaro44 beskrivs det arbete som bedrivs för att säkerställa en ändamålsenlig 

lokal närvaro. Reformeringen kommer ytterligare påverka den utveckling som 

beskrivs där, eftersom arbetsuppgifter i form av matchande och rustande insatser i 

betydligt större utsträckning kommer att utföras av fristående aktörer. 

Arbetssökande med behov av stöd kommer i många fall att ha merparten av sina 

kontakter med en fristående aktör snarare än med Arbetsförmedlingen. Även om 

Arbetsförmedlingen lokalt har en viktig roll i att samordna och följa upp insatser hos 

fristående aktörer innebär det inte att fysiska möten med kunder alltid kommer att 

erbjudas i egen regi. I en reformerad myndighet där en ännu större del av tjänsterna 

erbjuds av fristående aktörer kommer detta att bli än mer påtagligt. De tjänster som 

levereras av fristående aktörer är således av stor vikt för att åstadkomma en likvärdig 

service i hela landet.  

Möjligheten att säkerställa myndighetens lokala närvaro förutsätter även samarbete 

med andra aktörer kring lokaler och allmän service. Det utvecklingsarbete som 

beskrivs ovan, till exempel standardiserade samarbetslösningar med Statens 

servicecenter och kommunerna, skapar även förutsättningar för att upprätthålla 

tillgänglighet och nationell service även i det reformerade systemet.  

En risk med att inte finnas lokalt är att de handläggare som ska ge service inte har 

sådan lokal kännedom som visat sig vara en framgångsfaktor för att korta tiden i 

arbetslöshet. När stöd till arbetssökande i större utsträckning tillhandahålls digitalt i 

självservicetjänster, på distans eller av fristående aktörer, finns det ett behov att 

kunna tillhandahålla och sprida den lokala kunskap som tidigare funnits på 

arbetsförmedlingskontoren. Myndigheten behöver säkra både att den arbetssökande 

själv, handläggaren och den fristående aktören lätt kan få tillgång till sådan kunskap. 

En viktig del i detta är det utvecklingsarbete som beskrivs i återrapport ”Analyser av 

kompetensbehov”.45 

  

 
44 Arbetsförmedlingen. 2020. Lägesbeskrivning - Arbetsförmedlingens lokala närvaro. Beslut den 11 juni 2020. 
samt Arbetsförmedlingen 2020. Slutredovisning - Arbetsförmedlingens lokala närvaro. Beslut den 20 oktober 
2020.Dnr Af-2020/0000 3708 
45 Arbetsförmedlingen 2020. Analyser av kompetensbehov. Dnr Af-2020/0011 4808 
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7 Arbetsmarknadspolitisk bedömning 

I denna rapport beskrivs utvecklingen av den arbetsmarknadspolitiska bedömningen 

både utifrån myndighetens planerade utveckling och uppdraget i regleringsbrevet. 

Vidare beskrivs utveckling av det statistiska bedömningsstödet.  

7.1 Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen idag 

Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är ett ställningstagande om den 

arbetssökandes möjligheter, behov och i vilken omfattning han eller hon behöver stöd 

från Arbetsförmedlingen. Bedömningen är en förutsättning för att 

Arbetsförmedlingen ska kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och rättssäkert sätt 

samt för att säkerställa att det stöd som den arbetssökande kan få motsvarar dennes 

behov. 

Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen görs kontinuerligt under den tid den 

arbetssökande är inskriven på Arbetsförmedlingen för att söka arbete: när en 

arbetssökande skriver in sig på Arbetsförmedlingen, vid planering av arbetssökandets 

inriktning men också i samband med till exempel uppföljningar eller inför beslut om 

ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen har sin grund i  

• den arbetssökandes förutsättningar,  

• arbetsmarknadens krav och behov, samt   

• myndighetens uppdrag.   

Vid ny- och återinskrivning av arbetssökande används idag ett delvis manuellt 

bedömningsstöd för att identifiera arbetssökande som riskerar att bli 

långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlaren ställer ett antal frågor till den arbetssökande, 

svaren läggs in i bedömningsstödet som ger en prediktion om hur nära eller långt 

ifrån arbetsmarknaden den arbetssökande står. Vid inskrivning ska 

bedömningsstödets resultat vara en del av den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen. Om arbetsförmedlarens egen bedömning avviker från 

bedömningsstödets resultat är det arbetsförmedlarens samlade 

arbetsmarknadspolitiska bedömning som gäller för den arbetssökandes fortsatta 

planering. I praktiken används detta bedömningsstöd i låg omfattning. Det används 

heller inte enhetligt eller fullt ut som det är tänkt. Exempelvis ställs frågor som är 

riktade till arbetssökande under 25 år endast i mycket begränsad omfattning. 

Arbetsförmedlarna upplever inte heller själva bedömningsstödet som ett tydligt 

stöd.46 

Det nya statistiska bedömningsstödet bygger på moderna tekniska lösningar som har 

stor utvecklingspotential. Utveckling av det nya bedömningsstödet påbörjades i 

 
46 Assadi, A., & Lundin, M. Enhetlighet och träffsäkerhet i arbetsmarknadspolitiken: Hur använder 
arbetsförmedlare statistisk profilering i mötet med den arbetssökande? Rapport 2014:14. IFAU. 2014. 
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samband med uppdraget47 att utveckla tjänsten Rusta och matcha.  Det används nu 

även för tjänsten Stöd och matchning, delvis under vissa förutsättningar då 

arbetssökande skriver in sig digitalt. I samband med inskrivningen ges information 

om att det statistiska bedömningsstödet gör en profilering.48 Via profileringen ges 

möjlighet att identifiera personer där anvisning till tjänsten Stöd och matchning kan 

vara lämplig att besluta om redan vid första planeringssamtalet. Det ger möjlighet till 

en mer effektiv handläggning och beslutsfattande. Det statistiska bedömningsstödet 

beskrivs vidare nedan framför allt i avsnitt 7.4.   

7.2 Konsekvenser av reformeringen för den 
arbetsmarknadspolitiska bedömningen  

 

Som angetts i avsnitt 5.2.6 utgår Arbetsförmedlingen att myndigheten i det 

reformerade systemet kommer att ha ett fortsatt ansvar för allokeringen av statliga 

resurser på individnivå. I detta ligger ett ansvar för att arbetssökande får rätt insats 

utifrån behov och att resurserna fördelas på ett sätt som bidrar till att nå de 

arbetsmarknadspolitiska målen. En central förändring som påverkar utformningen 

av den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är att den, utöver de funktioner den 

har idag, ska utgöra grund för ersättning till fristående aktörer. Det är också de 

fristående aktörerna som, utifrån sitt arbete med de arbetssökande, kommer att vara 

de som har information om den arbetssökandes behov och förutsättningar som är 

relevanta för beslut om program, anställningsstöd och andra kompletterande insatser 

hos Arbetsförmedlingen. Vidare behöver resultatet av bedömningen – som utgör 

 
47 Arbetsmarknadsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Arbetsförmedlingen. 
Regeringsbeslut den 19 december 2019. Dnr A2019/02310/A. Punkt 3.2 
48 https://arbetsformedlingen.se/om-webbplatsen/juridisk-information/bedomning-och-profilering 

Sammanfattning 

I det reformerade systemet får den arbetsmarknadspolitiska bedömningen en 

central betydelse för att ersättningen till fristående aktörer ska ha rätt nivå och för 

den fristående aktörens utförande – i förlängningen resultatet – av tjänsten.  

Även om uppgiften att utföra den arbetsmarknadspolitiska bedömningen kommer 

att ligga kvar på myndigheten kommer dess utformning och utförande behöva 

förändras.  

När bedömning av den arbetssökandes behov skiljs från utförandet av insatser 

kommer nya krav ställas på den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Detta för 

att ge förutsättningar för den fristående aktören att utforma insatsen utifrån den 

arbetssökandes behov och gällande ersättningsnivå. De nya kraven på den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen innebär ett behov av att öka 

träffsäkerheten och enhetligheten i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen, 

bland annat med hjälp av ett statistiskt bedömningsstöd, men också ett behov av 

att effektivisera myndighetens handläggning genom digitalisering och 

automatisering.   

https://arbetsformedlingen.se/om-webbplatsen/juridisk-information/bedomning-och-profilering
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grunden för den arbetssökandes inriktning i handlingsplanen – utformas på ett sätt 

som gör det möjligt för fristående aktörer att planera stöd och aktiviteter efter den 

arbetssökandes behov (se avsnitt 6.3.1 om fristående aktörers behov av information i 

handlingsplanen). Den arbetsmarknadspolitiska bedömningens innehåll stöttar 

därigenom också aktörernas möjligheter att nå resultat genom att planera rätt 

insatser för individens utveckling. Ökad kvalitet49 och transparens i bedömningen är 

således viktigt, både för att ersättningen till fristående aktörer ska ha rätt nivå och för 

den fristående aktörens utförande – i förlängningen resultatet – av tjänsten.  

Nya krav på den arbetsmarknadspolitiska bedömningen innebär ett behov av att öka 

träffsäkerheten och enhetligheten i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen, 

bland annat med hjälp av ett statistiskt bedömningsstöd, men också ett behov av att 

effektivisera myndighetens handläggning genom digitalisering och automatisering.   

I Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen finns en 

fördjupad beskrivning av den arbetsmarknadspolitiska bedömningen och aspekter av 

hur den påverkas av reformeringen50. Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen 

förtydligas ytterligare i interna styrdokument51. 

 
 
50 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 3.  
51 Arbetsförmedlingen. Rättsavdelningens interna rutin för AMPB. Dnr Af-2019/0048 4820. 



A
f 

0
0
0
0
9
_
4
.0

_
(2

0
1
8
-0

6
-1

9
, 

A
F

5
0
0
0
) 

 

 Arbetsmarknadspolitisk bedömning 
 
 
 
 
 

 

7.3 Pågående utveckling och automatisering av processen för 
arbetsmarknadspolitisk bedömning 

 

7.3.1 Bedömningsprocess i kundval Rusta och matcha 

Som angetts ovan har Arbetsförmedlingen ett uppdrag att införa utvecklade 

matchningstjänster under 2020 för att dra lärdomar inför ett kommande reformerat 

system. 52 I arbetet med kundval Rusta och matcha ska myndigheten pröva och dra 

lärdomar inför det att myndigheten reformeras. Inom ramen för detta arbete testas 

inte bara tjänsten utan även utveckling av den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen, det nya statistiska bedömningsstödet och automatiserade processer. 53 

Beskrivningen nedan avser hur processen ser ut idag, vilket kan förändras 

allteftersom utveckling och lärande pågår.  

I samband med inskrivning på Arbetsförmedlingen lämnar den arbetssökande 

digitalt en mängd olika uppgifter om förutsättningar för sitt arbetssökande. 

Informationen som inhämtats digitalt ligger till grund för en automatiserad 

bedömning om stödbehov, inklusive en bedömning av om den arbetssökande ska 

erbjudas kundval Rusta och matcha. Den arbetssökande kallas sedan till ett möte 

 
52 Arbetsmarknadsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Arbetsförmedlingen. 
Regeringsbeslut den 19 december 2019. Dnr A2019/02310/A. 
53 Arbetsförmedlingen 2020. Rusta och matcha - om tjänstens utformning. Dnr Af-2019/0038 1388. 

Sammanfattning 

Utveckling och automatisering av processen för bedömning pågår dels inom 

ramen för kundval Rusta och matcha, dels i det digitala självserviceflöde som 

införts för vissa arbetssökande under våren 2020. I båda dessa processer görs en 

automatiserad arbetsmarknadspolitisk bedömning med hjälp av ett statistiskt 

bedömningsstöd. Inom kundval Rusta och matcha kompletteras den 

automatiserade bedömningen med en manuell bedömning av en 

arbetsförmedlare.  

Implementeringen av den automatiserade arbetsmarknadspolitiska bedömningen 

i kundval Rusta och matcha har innefattat ett utvecklingsarbete med att 

säkerställa att information om den arbetssökandes process – inklusive den 

statistiska profileringen – lagras hos Arbetsförmedlingen, eftersom det är en 

förutsättning för utvärdering av och kvaliteten i det statistiska bedömningsstödet.  

En andel av dem som skriver in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, 

liksom arbetssökande som redan är inskrivna, har behov som inte fullt ut 

omhändertas i den automatiserade bedömningen. Dessa arbetssökande erbjuds 

en kompletterande bedömning som utöver den automatiserade 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen kan innefatta ytterligare utredning 

och/eller inhämtande av underlag. Ett arbete pågår med att utveckla en 

sammanhållen, enhetlig process för den fördjupade arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen.  
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med en arbetsförmedlare.54 Inför mötet får den arbetssökande möjlighet att svara på 

ett antal kompletterande frågor. Svaren på frågorna vägs in i den samlade 

bedömningen om lämpligt stöd och insats. Den digitala informationsinhämtningen 

kompletteras och kvalitetssäkras på mötet av arbetsförmedlaren både för att säkra 

kvaliteten i angivna uppgifter och för att digital informationsinhämtning om vissa 

centrala uppgifter saknas. Informationsinhämtningsmomentet kan därmed sägas ha 

flera delar, där vissa delar – de som alltid håller tillräcklig kvalitet – kan 

automatiseras, medan andra delar – där manuell eller muntlig komplettering och 

avstämning är nödvändig eller önskvärd – inte är automatiserade.  

Arbetsförmedlaren bedömer om den automatiskt genererade bedömningen och den 

därpå följande insatsen är lämplig. Arbetsförmedlaren har möjlighet att inte erbjuda 

den arbetssökande kundval Rusta och matcha om detta inte bedöms lämpligt, 

respektive möjlighet att erbjuda kundval Rusta och matcha om den arbetssökande 

inte erbjudits detta men det är den mest lämpliga insatsen. En utmaning i detta 

upplägg är att arbetsförmedlaren, för att kunna avgöra om den automatiskt anvisade 

insatsen är lämplig, själv måste göra en bedömning av lämpligheten. Det gäller här 

att hitta en balans som inte innebär dubbelarbete men som samtidigt säkrar 

precisionen i processen.  

  

 
54 Mötets utformning beror på vilken insats den arbetssökande fått information om att erbjudas (i moment 1.c).  
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7.3.2 Självserviceflödet 

Under våren 2020 infördes ett självserviceflöde som möjliggör en helt digital 

ärendehantering för arbetssökande som vid inskrivningen uppger att de har jobb eller 

studier som startar inom 90 dagar. Det innebär att de genomför alla sina ärenden 

digitalt, från inskrivning till planering och utskrivning, och kontaktar 

Arbetsförmedlingen enbart vid behov.  

Figur 4. Huvudprocess för arbetssökande inklusive möjliga utfall 

Med utgångspunkt i en automatiserad arbetsmarknadspolitisk bedömning föreslås 

den arbetssökande en planering med standardiserade aktiviteter som bygger på den 

enskildes behov utifrån det som uppgetts vid inskrivningen. Den arbetssökande 

accepterar och samtycker till den föreslagna planeringen alternativt avböjer den och 

bokar ett planeringssamtal med en arbetsförmedlare. Om den arbetssökande som 

enbart tagit del av självservicetjänster inte har kommit i arbete eller utbildning efter 

90 dagar kommer Arbetsförmedlingen att genomföra en ny bedömning av den 

arbetssökandes förutsättningar att få ett arbete och en ny planering upprättas i 

samråd med en arbetsförmedlare inom ramen för ett uppföljnings- eller 

planeringssamtal. 

7.3.3 Uppföljning och kvalitetssäkring av bedömningsprocessen 

I samband med att den nya tjänsten kundval Rusta och matcha utvecklats och 

implementerats, har det skett ett kontinuerligt arbete med att säkerställa att 

information om den arbetssökandes process inklusive den statistiska profileringen 

sparas och kan föras över till Arbetsförmedlingens datalager. Detta är avgörande för 

att Arbetsförmedlingen ska kunna följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra 

användningen av det statistiska bedömningsverktyget. Informationen används också 
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för att utveckla verktyget, det vill säga för att öka träffsäkerhet och minimera 

eventuella systematiska fel. Insamling och lagring av information från hela processen 

kopplad till tjänsten kundval Rusta och matcha är också nödvändig för att skapa 

förutsättningar för uppföljning och analyser som Arbetsförmedlingen55 och IFAU har 

i uppdrag att genomföra56.  

Nedan beskrivs arbetet som gjorts för att säkerställa att nödvändig information lagras 

samt vilken uppföljning som planeras för utvärdering av det statistiska 

bedömningsverktyget. Uppföljning av försöksverksamheten, inklusive profileringen, 

av arbetssökande syftar dels till att följa upp och kvalitetssäkra implementeringen av 

profileringsverktyget, dels till att säkerställa att IFAU får tillgång till den data som är 

nödvändig för att kunna följa upp och analysera försöksverksamheten. De 

huvudsakliga områden som kommer följas upp är följande:   

• Profilering av nyinskrivna och kvarstående arbetssökande 

Uppföljning av antalet arbetssökande som profilerats och de beslut som 

profileringen resulterat i. Hur stor andel av de arbetssökande bedöms vara mer 

självgående, vara i behov av stöd från leverantör inom kundval Rusta och matcha 

alternativt fördjupat stöd från Arbetsförmedlingen. Analys kommer ske 

aggregerat samt utifrån undergrupper baserat på de arbetssökandes egenskaper, 

till exempel uppdelat på kön, födelseland, ålder och arbetslöshetstid. 

Myndigheten kommer också att undersöka profileringsprocessen för 

arbetssökande som tidigare har haft en funktionshinderkod registrerad på 

Arbetsförmedlingen. Detta för att upptäcka eventuella systematiska mönster.  

• Arbetssökande som profileras mer än en gång (om-profilering) 

Riktlinjerna är att om den första profileringen skedde baserat på felaktiga 

uppgifter ska en ny profilering genomföras. Uppföljning kommer ske av hur 

många arbetssökande som profileras mer än en gång.57 En analys av detta är 

intressant av flera skäl. För det första är det viktigt att förstå vilka uppgifter som 

var felaktiga, exempelvis om det ofta är vissa typer av uppgifter som fylls i fel då 

arbetssökande skriver in sig, alternativt är felregistrerade för redan inskrivna 

arbetssökande. Detta möjliggör förbättringar av profileringsprocessen och ett 

ökat förtroende för det statistiska bedömningsverktyget, till exempel att den 

arbetssökande i mindre utsträckning får beslut om stödåtgärd som kort därefter 

ändras till ett annat. Det är också viktigt att analysera eventuell systematik i att 

vissa typer av arbetssökande som profileras mer än en gång (om-profileras) eller 

att om-profilering är vanligare när den första profileringen gav ett visst beslut. Ett 

exempel är om manliga arbetssökande i högre grad än kvinnliga arbetssökande 

om-profileras och efter det i högre/lägre grad får ett annat stöd.  

• Överprövning av profileringsutfallet 

Det finns också möjlighet för arbetsförmedlaren att ”överpröva” beslutet från 

profileringen. Arbetsförmedlaren anger då skälet till detta utifrån ett antal 

 
55 Arbetsmarknadsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Arbetsförmedlingen. 
Regeringsbeslut den 19 december 2019. Dnr A2019/02310/A. Punkt 3.2.  
56 Arbetsmarknadsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Ändringsbeslut den 4 juli 2019. Dnr A2019/01322/SV.  
57 För nyinskrivna handlar detta om ytterligare profilering sker i samband med det möte som genomförs med 
Personligt distansmöte (PDM). För kvarstående handlar det om att fler än en profilering sker på samma möte 
alternativt efterkommande möten.    
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förbestämda alternativ. Exempel på dessa skäl är om den arbetssökande ska börja 

arbeta eller studera inom tre månader eller att arbetsförmedlaren bedömer att 

den arbetssökande är i behov av exempelvis en fördjupad bedömning (se nedan). 

Uppföljning av när och varför överprövning sker ger information om för vilka 

arbetssökande som beslutet från profileringen, enligt arbetsförmedlaren, har 

blivit helt fel. Detta ger möjlighet att förbättra profileringsverktyget samt 

undersöka om det finns en systematik i överprövningen.    

• Jämställdhetsperspektiv och diskriminering 

Det pågår ett granskningsarbete utifrån perspektivet att myndighetens 

bedömningar ska vara likvärdiga. Tidigare rapporter av brister i jämställdhet i 

handläggningen58  visar att det finns en utvecklingspotential inom detta område. 

Detta medför att ett statistiskt bedömningsstöd genom sin potential för neutrala 

bedömningar har förutsättningar för att bidra till jämställdhet och likvärdighet i 

myndighetsutövningen. 

7.3.4 Fördjupad arbetsmarknadspolitisk bedömning 

För en andel av dem som skriver in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen 

liksom arbetssökande som redan är inskrivna kommer den generella 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen som beskrivs ovan inte vara tillräcklig. Det 

kommer även i det reformerade systemet finnas behov av en kompletterande, 

fördjupad arbetsmarknadspolitisk bedömning för dessa arbetssökande. Den 

fördjupade bedömningen ska bidra med en för individen fördjupad kunskap om hens 

förmågor och behov samt valet av lämplig form av insats. För att säkerställa detta 

utvecklar myndigheten, med start hösten 2020, en process – fördjupad bedömning – 

som ska vara enhetlig och geografiskt obunden och därmed skapa samma 

förutsättningar oavsett var i landet den arbetssökande finns. Den fördjupade 

bedömningen ska vara tydlig och förutsägbar så att kunden dels vet vad den har för 

möjligheter utifrån bedömt behov, dels vad nästa steg är i individens process mot 

arbete.   

Den fördjupade arbetsmarknadspolitiska bedömningen görs när den generella inte är 

tillräcklig och när det är nödvändigt för att den arbetssökande ska komma vidare i sin 

process mot arbete. Behov av en fördjupad bedömning kan exempelvis 

uppmärksammas redan vid inskrivning på Arbetsförmedlingen, vid 

planeringssamtal, när den arbetssökande själv aviserar behov eller när behov 

identifieras av en fristående aktör. Den fördjupade bedömningen kan exempelvis bli 

aktuell om en person inte har någon historik i Sverige, om en person har behov av 

samverkan med exempelvis kommun eller Försäkringskassan, har en 

funktionsnedsättning eller om det föreligger oklarheter som måste tydliggöras.  

Den fördjupade arbetsmarknadspolitiska bedömningen består ofta av att bedöma 

inkomna underlag (till exempel information från självskattning, fristående aktörer, 

hälso-/sjukvården eller annan myndighet) men kommer ofta också behöva 

kompletteras med ytterligare informationsinhämtning eller utredning. Det sker 

 
58 Exempelvis Cheung, M. 2018. Hur skapar vi en mer jämställd arbetsmarknadsetablering? En studie av 
Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv. och Larsson, J. K. 
2019. Vad händer i mötet? En studie av hur arbetsförmedlares arbetssätt kan bidra till ökad jämställdhet. 
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exempelvis genom att myndigheten begär in nya underlag eller nyttjar upphandlade 

insatser för utredande moment samt i begränsad omfattning själv genomför kortare 

utredande insatser. Den enskilda arbetssökande är naturligtvis involverade i sitt eget 

ärende under denna del av processen.  

Det är också viktigt att tidigt identifiera behov av arbetslivsinriktad rehabilitering i 

syfte att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till det utökade stöd som 

de eventuellt har behov av. Ett bedömt behov kan till exempel handla om att 

tydliggöra vilka möjligheter respektive arbetssökande har i form av stöd vid en 

anställning. Det är också viktigt att fristående aktörer vet vilka förutsättningar som 

gäller specifikt för varje kund så att de kan lyckas i arbetet med att stödja en 

arbetssökande till arbete.  

En sammanhållen, enhetlig process är nödvändig vid utveckling av tekniska lösningar 

såsom exempelvis automatisering av vissa moment i handläggningen och stöd i 

handläggningen utifrån tidigare gjorda erfarenheter. En enhetlig process bör vidare 

också bidra till att eventuell obalans utifrån ett jämställdhetsperspektiv minskar.  
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7.4 Utveckling av det nya statistiska bedömningsstödet 

 

7.4.1 Vad gör det nya statistiska bedömningsstödet?  

I den arbetsmarknadspolitiska bedömningen ingår att bedöma en arbetssökandes 

avstånd till arbetsmarknad och därmed omfattningen på dennes stödbehov. Ett 

statistiskt bedömningsstöd för att bedöma avstånd till arbetsmarknaden utgår från 

mönster i data; tidigare arbetssökandes övergångar till arbete används för att avgöra 

hur information om en aktuell arbetssökande ska tolkas. Bedömningsstödet väger 

samman information om en arbetssökande till en sammanfattande bedömning av 

dennes avstånd till arbetsmarknaden.  

Sammanfattning  

Det nya statistiska bedömningsstödet väger samman information om en 

arbetssökande till en sammanfattande bedömning av den arbetssökandes avstånd 

till arbetsmarknaden och därmed omfattningen på dennes stödbehov. För att ett 

statistiskt bedömningsstöd ska kunna anses utgöra en integrerad del av den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen behöver den på ett rutinmässigt sätt ingå i 

bedömningsförfarandet, vilket är fallet både inom ramen för implementeringen av 

modellen inom ramen för kundval Rusta och matcha och självserviceflödet.  

Verksamhetsnytta av statistiska verktyg för bedömning uppnås dels genom 

direkta effekter, dels genom effekter på sikt. I kort bidrar automatiseringen av 

bedömningen till direkta kostnadsbesparande effekter. Komplexiteten i 

bedömningen bidrar till långsiktiga effekter i form av högre träffsäkerhet och 

kvalitet i bedömningen. 

Det finns även risker med statistiska bedömningsverktyg. För att 

Arbetsförmedlingen ska kunna nyttja potentialen i bedömningsstödet är det helt 

centralt att myndigheten säkrar förmågan1 till uppföljning och kvalitetssäkring.  

Att integrera ett statistiskt verktyg som beslutsunderlag ger goda förutsättningar 

för tidig identifikation av individer med stora stödbehov, och för att skilja 

individer med stora stödbehov från individer med mindre stödbehov. Att utveckla 

statistiska bedömningsstöd som svarar på frågan vilken insats som kan förväntas 

ge bäst effekt för individen är av en helt annan typ än de som svarar på frågan om 

en individs förväntade arbetslöshetstid/avstånd från arbetsmarknaden och har 

helt andra utvecklingsförutsättningar.  Användning av ett statistiskt 

bedömningsstöd avser inte och kommer inte heller ge svar på frågan om lämplig 

insats för den arbetssökande. Ett bedömningsstöd för typ av insats är prioriterat, 

men kommer att kräva längre utvecklingstid.  

Nya arbetssätt och verktyg för att öka kvaliteten av anvisningar till 

arbetsmarknadspolitiska insatser och program har tagits fram. Integrering av 

arbetssätt och verktyg i är planerad under hösten 2020 och är ett steg i det 

systematiserade stöd som på sikt kan bli automatiserat.   
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7.4.2 Implementering av det nya statistiska bedömningsstödet  

För att ett statistiskt bedömningsstöd ska kunna anses utgöra en integrerad del av 

den arbetsmarknadspolitiska bedömningen behöver den på ett rutinmässigt sätt ingå 

i bedömningsförfarandet. En förutsättning för detta är att stödet är implementerat i 

handläggningen och/eller genom digitala verktyg.  

Frågan om integrering kan delas in i två separata men interagerande dimensioner av 

datadriven verksamhetsstyrning: styrning av människor respektive it-utveckling (se 

figur 5). En omfattande digital implementering av ett statistiskt verktyg för att 

bedöma arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden bör ses som en förutsättning 

för en lyckad implementering av verktygets utfall i bedömningarna. Den digitala 

implementeringen kan fungera som del i en implementering via handläggare. Genom 

att skapa användarvänlighet och därigenom öka bedömningsstödets attraktivitet för 

användaren underlättas styrningen på användningen av stödet som 

bedömningsunderlag. Den digitala implementeringen kan också fungera som 

alternativ till implementering via handläggare, genom att via en helt automatiserad 

process låta ett statistiskt verktyg ersätta mänskliga bedömningar av stödbehov.  

 

Figur 5. Implementering av ett statistiskt bedömningsstöd via it-utveckling och via styrning av 
handläggare är separata men interagerande dimensioner 

7.4.3 Nytta och risker med statistiska bedömning 

Verksamhetsnytta av ökad automatisering och komplexitet 

Verksamhetsnytta av ett statistiskt verktyg för bedömning uppnås dels genom direkta 

effekter, dels genom effekter på sikt. Drivande dimensioner för att förbättra båda 

typerna av effekter är möjligheten till automatisering av delar av processen där 

verktyget ingår, samt utökad tillgång till uppgifter på individnivå i utveckling och 

tillämpning av verktyget (komplexitet).  

Direkta effekter är huvudsakligen kostnadsbesparande och uppnås om verktyget 

minskar kostnaden för bedömningen genom att underlätta, snabba på, eller helt 

ersätta arbetet med att genomföra bedömningen. Direkta effekter av ett 

bedömningsstöd kan även ha konsekvenser på arbetslösheten, om minskad 

tidsåtgång för bedömningen leder till minskad väntetid, det vill säga om 

effektivisering via statistiska verktyg kan bidra till att korta tiden från inskrivning till 

det tillfälle då beslut om insats fattas. It-implementering, och då främst 
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automatisering, är den faktorn som kan förväntas ha störst konsekvenser för de 

direkta effekterna. Det är automatiseringens potential i att ersätta mänskligt arbete 

som ger effektiviseringspotential på kort sikt. Särskilt möjligheten att helt 

automatisera specifika moment bör ses som en nyckelfaktor bakom framgångsrik 

digital implementering.  

På sikt kan ökad integrering av statistiska bedömningsstöd bidra till positiva effekter 

i termer av ökad träffsäkerhet och enhetlighet i de arbetsmarknadspolitiska 

bedömningarna. En automatisering innebär att statistiska verktyg gör samma 

bedömning varje gång och minskar därmed godtyckligheten i bedömningsutrymmet. 

Graden av automatisering inverkar på graden av ett bedömningsstöds inverkan på 

beslut. Verksamhetsnytta på sikt fås via ökad träffsäkerhet, men också via den 

kostnads- och tidsbesparing som borttagandet av arbetsmoment medför.  

Effekter på sikt fås om verktyget bidrar till högre kvalitet i bedömningen, genom 

högre träffsäkerhet och/eller genom större enhetlighet. Tillgång till information, 

särskilt i form av uppgifter på individnivå, kan förväntas ha stark inverkan på ett 

statistiskt verktygs träffsäkerhet.59 Högre träffsäkerhet innebär en ökad möjlighet att 

ge insatser tidigt till arbetssökande med stort stödbehov. Utan träffsäkra 

bedömningar medför tidiga insatser både stora kostnader och risk för 

undanträngnings- och inlåsningseffekter. Hög träffsäkerhet är alltså en viktig del i att 

effektivt korta tiden från inskrivning till insats. Verktygets komplexitet, framför allt 

mängd och kvalitet på uppgifter på individnivå som finns att tillgå för att bygga och 

tillämpa verktyget, kan förväntas vara den starkaste faktorn bakom träffsäkerheten.60 

Även automatisering kan förväntas ha konsekvenser på längre sikt genom att påverka 

graden av integrering och därmed nyttjande av verktyget, och därmed inverka på 

bedömningarnas enhetlighet. 

Hantering av risker med ökad komplexitet och automatisering 

Ökad automatisering och komplexitet innebär också ökade risker. Automatiseringens 

inverkan på risk går via påverkan på eventuella fels omfattning. Fel kan skalas upp 

utan att detta upptäcks. Med ökad enhetlighet kommer dock eventuella skevheter i de 

implementerade bedömningarna återkomma, skalas upp med verktygets användning. 

En inte oväsentlig risk är därmed stora systematiska fel.  

Tillgång till information, särskilt i form av uppgifter på individnivå, kan förväntas ha 

stark inverkan på ett statistiskt verktygs träffsäkerhet.61 Ökad komplexitet av denna 

typ påverkar inte överskådligheten av modellen, men medför ökade risker avseende 

personlig integritet för uppgiftslämnarna och därmed större och mer komplext 

ansvar på uppgiftsansvarig myndighet för att säkerställa informationssäkerhet och 

god förvaltning avseende datahantering.  

 
59 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 3.5. 
60 Salganik, et al. (2020). Measuring the predictability of life outcomes with a scientific mass 
collaboration. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(15). 8398–8403. 
61 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 3.5 
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För att Arbetsförmedlingen ska kunna nyttja potentialen i ett bedömningsstöd är det 

helt centralt att myndigheten säkrar förmågan62 till uppföljning och kvalitetssäkring. 

Kapacitet att förebygga, upptäcka, hantera och mildra risk för systematiska fel är en 

nyckelförmåga i möjligheten att utveckla stöd som tillfullo nyttjar förmågorna som 

fås från automatiserad implementering av komplexa statistiska verktyg.  

Utvecklingsarbete inom detta område har avsett digital infrastruktur, analytiskt 

uppföljningsarbete samt utveckling av analysstrategier för uppföljning. Förmågan att 

lagra alla steg i profileringsprocessen inom tjänsten kundval Rusta och Matcha har 

utvecklats inom ramen för det nya besluts- och ärendehanteringssystemet (BÄR). 

Analytiskt uppföljningsarbete har påbörjats avseende antalet arbetssökande som 

profilerats och vilka beslut profileringen resulterat i, samt andelen och egenskaperna 

hos de som profilerats mer än en gång samt de som fått en överprövning av 

profileringsutfallet (alltså situationer där arbetsförmedlaren inte har delat det 

statistiska verktygets bedömning). Utveckling av analysstrategier för uppföljning har 

påbörjats för att säkerställa att det statistiska verktyget levererar rekommendationer 

till beslut som är arbetsmarknadspolitiskt relevanta och ger en likvärdig 

myndighetsutövning.63 

7.4.4 Konsekvenser av träffsäkerhet i ett statistiskt verktyg på 

träffsäkerhet i bedömningar av stödbehov 

Forskning visar att ett statistiskt verktyg kan förväntas ge ökad träffsäkerhet jämfört 

med arbetsförmedlares bedömningar.64 Ett systematiskt arbete för att tillgängliggöra 

mer information är centralt för att ytterligare förbättra denna förmåga. Tidigare 

försök att förutse större och ovanligare händelser i människors liv, liknande att 

lämna eller återvända till/etablera sig på arbetsmarknaden, har samtidigt gett 

begränsad träffsäkerhet även vid avsevärt bättre datatillgång av vad som kommer 

kunna uppnås för Arbetsförmedlingens del.65 Att integrera ett statistiskt verktyg som 

beslutsunderlag ger goda förutsättningar för tidig identifikation av individer med 

stora stödbehov, och för att skilja individer med stora stödbehov från individer med 

mindre stödbehov. Det finns dock inga indikationer på att varken arbetsförmedlare 

eller statistiskt bedömningsstöd skulle ha potential att kunna identifiera exakt nivå 

på stödbehov, eller tillförlitligt skilja individer med ”mellannivå” på stödbehov från 

andra. Realistiska förväntningar på nivån på träffsäkerheten i den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen är viktigt för en ändamålsenlig målbild i 

reformeringen av Arbetsförmedlingen. 

7.4.5 Ett bedömningsstöd för typ av insats 

Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen som ska ske vid inskrivning och vid 

anvisning till insats innefattar utöver en bedömning av stödbehov även en 

bedömning av vilket stöd som – givet befintligt budgetutrymme – kan förväntas vara 
 

62 Processer, systemstöd, kompetenser och regelverk 
63 Arbetsförmedlingen 2020. Projektplan Analys av automatiska rekommendationer om insatsen Kundval 
Rusta och matcha. Dnr Af-2020/0046 7913. 
64 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 3.2.2. 
65 Det innebär inte att ingen träffsäkerhet har kunnat uppnås, men att träffsäkerheten inte kunnat öka över en 
viss – begränsad – nivå. Salganik, et al. (2020). Measuring the predictability of life outcomes with a scientific 
mass collaboration. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(15), 8398–8403. 
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mest effektivt för att få individen att närma sig arbetsmarknaden. Statistiska 

bedömningsstöd som svarar på denna fråga är av helt annan typ än de som svarar på 

frågan om en individs förväntade arbetslöshetstid/avstånd från arbetsmarknaden. 

Att undersöka förutsättningar och möjlig utveckling av ett sådant bedömningsstöd är 

en prioriterad fråga för myndigheten.  

För att avgöra vilken insats som är bäst för en individ krävs välgrundade skattningar 

på vilken effekt varje insats har. Denna fråga är av en helt annan karaktär än att 

bedöma individers avstånd från arbetsmarknaden; här krävs tillgång till resultat från 

effektutvärderingar. Förmågan att leverera i genomsnitt korrekta bedömningar om 

arbetsmarknadspolitiska insatsers effekter förutsätter både speciella förhållanden 

och specifika typer av analyser. Detta gäller om bedömningen tas fram genom 

statistiska modeller, om bedömningen görs av arbetsförmedlare eller om 

bedömningen sker mer kvalitativt-empiriskt genom exempelvis att fråga tidigare 

deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.66 I och med att denna typ av 

bedömningar skiljer sig i karaktär från bedömningen av avstånd/stödbehov har den 

också andra utvecklingsförutsättningar.  

Företrädesvis ska beslut om insats grundas från flera utvärderingar, och relevanta 

bedömningsstöd är därmed i formen av systematiska sammanställningar av denna 

typ av resultat.67 Denna typ av forskningssammanställningar i kombination med 

utformning av checklistor och handläggarstöd har potential att ge förbättrade 

anvisningar till insatser och program. En evidensbaserad urvalsmodell samt 

tillhörande arbetssätt för integrering av rekommendationerna i handläggningen, har 

tagits fram på Arbetsförmedlingen. Planering för integrering av arbetssättet i 

handläggningen är tidsatt till hösten 2020 och är ett steg i det systematiserade stöd 

som på sikt kan bli automatiserade.   

 
66 Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program visar sig göra bedömningar på samma sätt som andra. Deras 
bedömningar om verkan av en insats de nyligen deltagit i korrelerar inte minst med före-efter-jämförelser; 
indikatorer på om insatsen var omfattande; samt efter-situationen. Se Smith, J., Whalley, A., & Wilcox, N. 
(2006). Are program participants good evaluators. Unpublished manuscript. Department of Economics, 
University of Michigan. 
67 https://www.jobeffekter.dk/ 

https://www.jobeffekter.dk/
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7.5 Behov av datainsamling för bedömning 

 

Sammanfattning 

Det statistiska bedömningsstödet behöver tillgång till en stor mängd information 

för att utveckla sin funktion. För att göra träffsäkra bedömningar om en 

arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden behövs digitaliserad, kvalitativ 

information både om den arbetssökande och om arbetsmarknaden.  

Uppgifter som har ett starkt prediktivt värde vid bedömningen av den 

arbetssökandes ställning på arbetsmarknaden är dels den arbetssökandes 

kompetenser och motivation. För att förbättra kompetenskartläggningen kan 

kvaliteten på informationen öka genom att Arbetsförmedlingen får tillgång till 

information om  

• utbildning från relevanta myndigheter, samt  

• arbetsrelevanta certifikat från respektive källa.  

Även motivation för ett visst yrke eller bransch, språkkunskap och erfarenheter är 

viktiga delar i kartläggningen. Dessa uppgifter inhämtas genom att fråga den 

arbetssökande.  

Andra exempel på information om arbetssökande som har ett starkt prediktivt 

värde är:   

• funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan  

• tid bosatt i Sverige 

• arbetsrelaterat nätverk 

• kunskap om jobbsökande 

• självuppskattad tid till arbete 

• historik av mobilitet (flyttat för att ta ett jobb) 

Myndigheten behöver ett tydligt lagstöd för att hantera denna information på ett 

sätt som möjliggör att den används vid maskininlärning.  

Ytterligare exempel på information som ökar träffsäkerheten i bedömningen är 

extern information som hämtas eller köps från andra system, exempelvis 

detaljerad arbetslöshetsstatistik. Ett stort utrymme finns här för ytterligare tillägg 

men begränsas i första hand av regelverk och inte teknik. 
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7.5.1 Information är grunden för maskininlärning 

Det statistiska bedömningsstödet behöver tillgång till en stor mängd information för 

att tränas i sin funktion (se även resonemang om komplexitet i avsnitt 7.4 ovan). 

Modellen behöver tillgång till flera typer av information för att kunna se hur olika 

delar samverkar med varandra och skapar en helhet som är större än varje delmängd. 

Processen att träna och skapa träffsäkerhet kräver många exempel. Dagens modell är 

byggd med 1.1 miljoner exempel från år av historiska data om arbetssökande. 

En komplex modell ser inte bara till hur varje delmängd information hänger ihop 

med avståndet till arbetsmarknaden, utan också till hur olika delmängder samspelar 

eller slår ut varandra. Om modellen inte har tillgång till en bred mängd kvalitativa 

data finns risk att sådana samband missas och att bedömningarna blir mindre 

träffsäkra. En styrka hos maskininlärningsmodeller är att hitta komplexa samband 

som är svåra att förutse på förhand. Det gör det dock svårt att på förhand beskriva 

vilken information modellen behöver. Eftersom det är själva modellen som hittar 

sambanden behöver detta testas och utvärderas innan det går att säkert avgöra vilken 

effekt viss information har för bedömning av utfallet. 

 För att göra träffsäkra bedömningar om en arbetssökandes avstånd till 

arbetsmarknaden behövs kvalitativ information om den arbetssökande såväl som 

information om arbetsmarknaden. Genom att kategorisera data och lokalisera var 

möjligheter finns att samla in olika typer av information kan möjligheter att förbättra 

modellens funktion identifieras. Nedan beskrivs kort nuvarande datainsamling, 

förbättringsmöjligheter och pågående utveckling. 

För att förstå den arbetssökandes position på arbetsmarknaden behövs även 

kunskap om arbetsmarknaden. Genom bearbetning av data kan nya insikter kring 

denna skapas. Arbetsmarknadsinsikter är ett starkt stöd till förmågan att kunna 

förklara hur svensk arbetsmarknad fungerar och därmed också ett betydande stöd 

för en bedömningsmodell. 

Den mest centrala uppgiften i statistisk modellutveckling är utfallsmåttet. Detaljer 

och återkoppling kring den arbetssökandes utveckling och resultat är av stor 

betydelse. Idag används interna mått som exempelvis hur länge en arbetssökande 

varit inskriven på Arbetsförmedlingens, dessa behöver kompletteras. 

Myndigheten ser ett värde i att ha strukturerad information om bland annat: 

• tid i arbetslöshet 

• fick arbetssökande arbete i linje med sin kompetens och utbildning 

• vilken bransch alternativt utbildning uppnåddes 

En viktig typ av information i sammanhanget är även uppgifter om avslutsorsak. 

Tillgången till Skatteverkets månadsdata skulle betydligt förbättra kvaliteten i 

denna uppgift, möjliggöra att följa resultatet över tid och förbättra träffsäkerheten 

i det statistiska bedömningsstödet.  
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7.5.2 Information för kartläggning av arbetssökande 

Det digitaliserade underlaget som beskriver en arbetssökande är grundläggande. 

Informationen används för att bedöma den arbetssökandes ställning på den svenska 

arbetsmarknaden. Detta bör ske så tidigt som möjligt i processen där en 

arbetssökande kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen men behöver också 

kontinuerligt uppdateras för att säkerställa att informationen är aktuell och 

uppdaterad. 

Kompetenskartläggning 

En rad faktorer har potential för att beskriva en arbetssökandes ställning på 

arbetsmarknaden. Till dessa hör både arbetssökandes kompetenser och egenskaper. 

Informationen kan Arbetsförmedlingen hämta in vid exempelvis inskrivningen, 

Inhämtningen bör ske på det sätt som bäst säkrar kvaliteten i informationen, 

exempelvis att information hämtas från andra myndigheter (se avsnitt 6.2.1).     

Idag inhämtas stor del av denna information genom att den arbetssökande 

rapporterar information som arbetsförmedlaren delvis kan verifiera. För att förstå 

drivkrafterna och motivationsgraden inom olika områden behöver yrke och 

kompetensinformation sorteras in i vad den arbetssökande vill respektive kan. I 

dagens system blandas dessa begrepp ihop. Dagens processer och datainsamling, 

med fokus på granskning av aktivitetsrapporter, har inte gett Arbetsförmedlingen det 

underlag som krävs för utveckling med maskininlärning. 

Insamling av denna kritiskt viktiga kartläggning behöver ske i ett fokuserat flöde med 

målet att få god kännedom om den arbetssökande. I vissa delar kan utvecklingen 

lösas genom ett internt förbättrings- och utvecklingsarbete på myndigheten. I andra 

delar finns stor potential i att myndigheten får inhämta information från externa 

källor istället för eller som komplement till att kunden själv rapporterar detta. I 

många delar handlar det om en kombination. Några viktiga områden är: 

Utbildning: Idag anges detta av den arbetssökande och verifieras manuellt av en 

arbetsförmedlare. Ett mer effektivt sätt att hantera detta vore att automatiskt hämta 

denna information från andra myndigheter – det skulle ge både effektivare 

handläggning och säkrare data. 

Certifikat: Information om vilka arbetsrelevanta certifikat en arbetssökande har. 

Behöver inhämtas från respektive källa, till exempel BYN för bygg-certifikat. Ett 

första steg kan vara att kunden själv uppger informationen med relevant stöd i den 

digitala kartläggningen. 

Potential för viss bransch eller yrke: Att ha utbildningskvalifikationer eller ha 

erfarenhet av ett visst yrke innebär att ha kompetenser som kan vara gångbara även i 

andra yrken. Detta behöver beaktas i bedömningen.  

Även motivation för ett visst yrke eller bransch, språkkunskap och erfarenheter är 

viktiga delar i kartläggningen. 
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Annan viktig information om arbetssökande 

Förutom kännedom om en arbetssökandes förmågor och kompetenser finns det flera 

faktorer med starkt prediktivt värde för ställningen på arbetsmarknaden. Några 

exempel och teman är:   

• funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan  

• tid bosatt i Sverige 

• arbetsrelaterat nätverk 

• kunskap om jobbsökande 

• självuppskattad tid till arbete 

• historik av mobilitet (flyttat för att ta ett jobb) 

En stor del av denna information får myndigheten idag inte hantera på ett sätt som 

möjliggör att den används vid maskininlärning. Att inte samla in denna typ av data 

slår tillbaka mot modellens förmåga att särskilja olika arbetssökande från varandra. 

Det leder till svagare prediktioner och kan i värsta fall leda till att utfallet blir 

diskriminerande, bland annat eftersom modellen då felaktigt kommer att likställa 

egenskaper och arbetssökande som eventuellt har ett större eller mindre stödbehov.   

Ett utvecklingsarbete sker för närvarande på Arbetsförmedlingen med målsättningen 

att skapa en ny process för inskrivning. En del i arbetet är insamling av data som 

stödjer utvecklingen av automatiserade bedömningar. Ytterligare ett 

utvecklingsinitiativ som driftsattes vid lanseringen av tjänsten kundval Rusta och 

matcha var ”Kompletterande frågor”.68 Syftet är att komplettera inhämtade 

uppgifter med ett batteri med frågor och på så sätt få möjlighet att inhämta data från 

den arbetssökande. 

Extern information 

Denna kategori av data omfattar de delar där data inhämtas och köps från externa 

källor, exempelvis Statistiska centralbyrån (SCB). En del som inför första lanseringen 

av tjänsten kundval Rusta och matcha köptes in var detaljerad arbetslöshetsstatistik 

vilket kunde kopplas till postnummer för den arbetssökande. Detta används som en 

ingående datapunkt i den tränade modellen. Ett stort utrymme finns här för 

ytterligare tillägg men begränsas i första hand av regelverk och inte teknik. 

Arbetsmarknadsinsikt och arbetsgivarperspektiv 

För att förstå den arbetssökandes position på arbetsmarknaden behövs även kunskap 

om arbetsmarknaden. Genom bearbetning av data kan nya insikter kring denna 

skapas. Arbetsmarknadsinsikter är ett starkt stöd till förmågan att kunna förklara hur 

svensk arbetsmarknad fungerar och därmed också ett betydande stöd för en 

bedömningsmodell. 

Ett flertal utvecklingsprojekt drivs inom myndigheten för att skapa en god grund för 

detta område och potentialen är stor. Självklart behöver detta område precis som alla 

andra bejaka och utvärdera etiska aspekter och utvärdera effekten av kombinationer 

av data.  

 
68 Arbetsförmedlingen 2020. Rusta och matcha - om tjänstens utformning. Dnr Af-2019/0038 1388. 
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Ett centralt dataförsörjningsområde är digital information kring arbetsgivares behov 

av arbetskraft. Precis som för arbetssökande behöver här arbetsgivares behov 

kartläggas utifrån kompetens för att uppnå detaljerad insikt kring aktuell situation på 

arbetsmarknaden. Insamlandet av informationen behöver vara heltäckande och 

representativ för hela Sverige och informationen behöver vara i linje med modeller 

för bedömning. Denna kartläggning behöver ske kontinuerligt för att säkerställa att 

bedömningar sker korrekt.  

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att analysera hur myndigheten 

kan bidra med kunskap om kompetensbehov på nationell och regional nivå och hur 

arbetet med sådana analyser kan genomföras av den reformerade myndigheten. 

Fokus för arbetet har hittills främst varit utveckling av nya metoder och 

analysmodeller samt förslag på hur dessa kan tillämpas. Under 2020 har 

myndigheten arbetat med utvecklingen av tidigare prognosmodeller samt fyra nya 

analysmodeller, med målet att bättre fånga konjunkturella och strukturella 

förändringar, arbetskraftens rörlighet och eventuell brist på arbetskraft. 

I det fortsatta utvecklingsarbetet kommer myndigheten att undersöka hur 

arbetsmarknads- och yrkesprognoserna kan bidra till ökad träffsäkerhet i 

automatiserade bedömningar. Analysmodellerna bidrar med information om 

arbetsmarknadsläget regionalt och nationellt, kopplat till olika branscher och yrken. 

De kan också, tillsammans med annat underlag, användas för att identifiera 

övergripande behov hos de arbetssökande. Genom dessa analyser identifierar 

myndigheten både individer som behöver ställa om och därmed är i behov av stöd 

och individer som med stor sannolikhet hittar ett arbete på egen hand eller med hjälp 

av självservice. Valet av insatser kan anpassas utifrån detta.  

Se mer om detta i återrapporten ”Analyser av kompetensbehov”.69  

Ett flertal initiativ pågår inom detta område. 

• Automatisering och utveckling av metoder och modeller för att göra analyser och 

prognoser samt förbättrade metoder för datainsamling.70 

• Utveckling av textanalysmodeller för tolkning av platsannonser. Tester kommer 

att påbörjas under hösten 2020 för att koppla in denna förmåga till 

bedömningsmodeller. 

7.5.3 Behov av korrekta uppgifter om övergång i arbete 

Värdet av personuppgifter för träffsäkerheten i statistiska verktyg för att bedöma 

arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden beskrevs i Arbetsförmedlingens 

återrapport.71 Den mest centrala uppgiften i statistisk modellutveckling är 

utfallsmåttet. Behov av förbättrade uppgifter om utfall beskrevs även det i 

återrapporten.72 Detaljer och återkoppling kring den arbetssökandes utveckling och 

 
69 Arbetsförmedlingen 2020. Analyser av kompetensbehov. Dnr Af-2020/0011 4808 
70 Behandlas i Arbetsförmedlingen. 2020. Analyser av kompetensbehov. Dnr Af-2020/0011 4808 
71 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 3.5. 
72 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 3.5.3. 
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resultat är av stor betydelse. Formatet för denna återkoppling bör vara strukturerad 

för att underlätta nyttan till inlärningsmodeller. En stor del av dagens återkoppling 

sker via fritextfält som lämpar sig väl för människor men som är svåra för datorer att 

tolka och värdera. 

En förbättring behöver ske kring datainsamling relaterat till kundens resultat kopplat 

till arbetsmarknaden. Idag används interna mått som exempelvis hur länge en 

arbetssökande varit inskriven på Arbetsförmedlingen, dessa behöver kompletteras. 

Myndigheten ser ett värde i att ha strukturerad information om bland annat: 

• tid i arbetslöshet 

• fick arbetssökande arbete i linje med sin kompetens och utbildning 

• vilken bransch alternativt utbildning uppnåddes 

• avslutsorsak.  

Den kanske viktigaste informationen i sammanhanget är uppgifter om avslutsorsak. 

Idag saknas det för ungefär 20 procent av de som lämnat Arbetsförmedlingen. En del 

av dessa individer lämnar arbetslöshet inte till arbete, utan genom att lämna 

arbetskraften. Andra lämnar arbetslöshet för arbete på egen hand, utan att informera 

Arbetsförmedlingen. Dessa grupper av individer är diametralt motsatta, men svåra 

att skilja i Arbetsförmedlingens register. Detta gör det svårt att skapa ett träffsäkert 

verktyg. Uppgiften om avslutsorsak har även andra kvalitetsbrister. För många 

arbetssökande som på egen hand hittar arbete sker utskrivning från 

Arbetsförmedlingen med avsevärd fördröjning. Uppgifter som är tydligt registerförda 

i daganteckning har inte alltid motsvarande avslutsorsak. 

Myndigheten ser att det finns möjlighet att få bättre uppgifter kring orsak till att 

arbetssökande avslutar kontakten men är begränsade i möjligheten att implementera 

lösningarna. Det skulle gå att ta fram uppgifter om tiden till arbete från inskrivning 

hos Arbetsförmedlingen genom att kombinera Arbetsförmedlingens uppgifter om 

inskrivningsdatum med Skatteverkets månadsdata från arbetsgivare om 

löneutbetalningar. Dessa har Arbetsförmedlingen idag inte möjlighet att ta del av.  

Tillgång till denna uppgift kan förväntas ytterligare öka träffsäkerheten i statistiska 

verktyg för arbetsmarknadspolitisk bedömning. Historisk arbetsinkomst kan 

förväntas vara en av de starkaste förklarande variablerna för arbetslöshetslängd.73  

 
73 För djupare resonemang kring detta se Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen 
av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-2019/0021 5123. Avsnitt 3.5.1 samt 3.5.2.  
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7.6 Rättsliga förutsättningar 

 

Ett tydligt ansvar för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen 

Det bör i förordning (2000: 628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

regleras att Arbetsförmedlingen ska ansvara för att en arbetsmarknadspolitisk 

bedömning genomförs. Det bör även i förordningen regleras att Arbetsförmedlingen 

får använda en statistisk modell i arbetsmarknadsbedömningen för bedömningen av 

den enskildes avstånd till arbetsmarknaden och prioriteringen av resurser till särskilt 

arbetsmarknadsstöd. I förordningen finns bestämmelsen om att anvisningar till 

program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverade samt reglering om 

handlingsplan och aktivitetsrapportering. Dessa har ett nära samband med 

arbetsmarknadspolitisk bedömning och det är därför lämpligt att denna reglering 

hålls samman.  

Ett tydligt och utvidgat stöd att behandla personuppgifter för ett statistiskt 

bedömningsstöd  

För att kunna utveckla ett statistiskt bedömningsstöd krävs ett tydligt lagstöd för 

Arbetsförmedlingen att utveckla statistiska modeller. För en ökad tydlighet och 

rättssäkerhet bör därför ett nytt ändamål, om att Arbetsförmedlingen får behandla 

personuppgifter för att utveckla en statistisk modell, föras in i lagen (2002:546) om 

behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det 

krävs även att ett tillägg, om att Arbetsförmedlingen får använda vissa angivna 

personuppgifter om arbetssökande för träning och tillämpning av statistisk modell, 

förs in i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten. I avsnitt 7.5.2 redogörs för vilken typ av 

uppgifter det rör sig om. Vissa av dessa uppgifter kan behöva hämtas från andra 

myndigheter, vilket kan kräva ändring i dessa myndigheters registerförfattningar.  

Sammanfattning 

Arbetsförmedlingens ansvar för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen 

behöver regleras tydligt i förordning.  

För att Arbetsförmedlingen ska kunna utföra den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen är det nödvändigt att myndigheten får ett tydligt stöd i 

myndighetens registerförfattningar att behandla uppgifter för att kunna utveckla 

och tillämpa statistiska modeller, inklusive den profilering det kan innebära. 

Vilka uppgifter som behöver behandlas i ett statistiskt bedömningsstöd 

specificeras i avsnitt 7.5.2. Vissa av dessa uppgifter kan behöva hämtas från andra 

myndigheter, varav de viktigaste från Skatteverkets månadsdata.  
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De datamodeller som används i det nya statistiska bedömningsstödet kommer att 

innefatta bedömningar som skulle kunna anses utgöra profilering. Myndighetens 

registerförfattningar bör ändras så att de tydligt ger stöd för sådana bedömningar.74  

Behov av uppgifter från andra myndigheter 

För att Arbetsförmedlingen ska kunna utveckla en träffsäker statistisk modell kan 

myndigheten behöva få tillgång till tillförlitliga uppgifter från andra myndigheter som 

den idag saknar, se ovan i avsnitt 7.5.2, antingen genom direktåtkomst eller på 

medium för automatiserad behandling.  

De mest centrala av dessa är uppgifter från Skatteverkets månadsdata, se avsnitt 

6.2.3. Motsvarande behov av att kunna verifiera andra typer av resultat, till exempel 

genomförd utbildning som finns i andra myndighets register, är också önskvärda.  

  

 
74 Se vidare Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr 
Af-2019/0021 5123. Avsnitt 10.5.2. 
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8 Kontroll och uppföljning i det reformerade 

systemet  

8.1 Definitioner av begrepp som används i avsnitt 8–10 

För ökad tydlighet av vad som inkluderas i beskrivningen i detta avsnitt har 

myndigheten, för denna återrapport, definierat betydelsen av ett antal begrepp.  

Kontroll avser verksamhet som syftar till att säkerställa att de krav som gäller för en 

aktör eller verksamhet efterlevs. Kontroll av fristående aktörer inkluderar till exempel 

kontroll som sker inför att avtal tecknas, kontroll av att aktören följer avtal samt 

kontroll av att aktören uppfyller de krav som ställts upp för att erhålla ersättning för 

uppnått resultat. Kontroll av arbetssökande inkluderar till exempel att de uppfyller 

kraven på individersättning och inte agerar i strid med sanktionsbestämmelserna. 

Kontroll av ersättning till arbetsgivare behandlas inte inom ramen för denna rapport.  

Uppföljning används för verksamhet som syftar till att bedöma hur väl aktören eller 

verksamheten fungerar och genomförs. Detta inkluderar till exempel uppföljning av 

resultat och kundnöjdhet, dialog mellan myndighet, arbetssökande och aktör för att 

identifiera utvecklingsområden samt uppföljning av vilken typ av aktiviteter 

arbetssökande tar del av hos en aktör. För att uppföljning inom området ska vara 

ändamålsenlig och ge förutsättningar för lärande och utveckling behöver 

uppföljningen i många fall även inkludera bedömning av myndighetens förmåga att 

ge aktörerna goda förutsättningar. Myndighetens egen förmåga att till exempel 

utforma tjänster, samarbeta med aktörerna och ”använda” tjänsterna rätt är av stor 

betydelse för kvalitet och resultat.  

Utvärdering avser verksamhet som har karaktären av efterhandsbedömning med 

stöd i vetenskaplig metod. Utvärdering inom området inkluderar effektutvärdering 

och kvalitativ analys av mer forskningsmässig karaktär. Genom utvärdering finns 

möjlighet att påvisa kausala samband, till exempel vilka effekter ett ändrat arbetssätt 

har på en viss företeelse. 

Kontroll, uppföljning och utvärderingsverksamhet har ett nära samband och kan i 

viss utsträckning överlappa, men har enligt de definitioner som används här olika 

syften.  

Tillsyn avser granskning som genomförs med utgångspunkt i ett tillsynsuppdrag. 

Arbetsförmedlingen har idag inte ett sådant uppdrag.  
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8.2 Behov av ökat fokus på myndighetens samlade 
kontrollverksamhet 

 

Risk- och kontrollfrågor har på senare tid fått allt större fokus i samhället, inom 

företag såväl som hos myndigheter. Kontrollåtgärder utformas alltmer utifrån ett 

riskbaserat förhållningssätt. Möjligheterna till detta har accelererats med hjälp av 

teknisk utveckling och automatisering, främst inom områdena AI, maskininlärning 

och datadriven analys. Träffsäkerheten i denna typ av kontroller har i andra 

branscher också visat sig vara hög i jämförelse med andra urvalsverktyg. 

I det reformerade systemet kommer myndighetens arbete få ett större fokus på 

kontroll. En effektiv kontrollverksamhet kräver att myndigheten utvecklar det 

riskbaserade förhållningssättet samt i högre utsträckning kan dra nytta av den 

tekniska utvecklingen för att analysera mönster i data. För att möta framtida 

utmaningar och krav på kontroller behövs en samordnad styrning av myndighetens 

kontroller och de delar av verksamheten som utför dem.   

Myndighetens kontrollarbete idag är organisatoriskt utspritt. Det finns en möjlighet 

att öka effektiviteten i arbetet med kontroll genom att identifiera och utveckla de 

förmågor som myndigheten behöver för att öka kvaliteten och effektiviteten i sin 

kontrollverksamhet, oavsett om kontrollen avser arbetssökande, arbetsgivare, 

fristående aktörer eller andra anordnare av arbetsmarknadspolitiska program. Som 

ett led i att förbereda för reformeringen ser myndigheten ett behov av ett samlat och 

långsiktigt utvecklingsarbete på kontrollområdet. De aktiviteter avseende utveckling 

av kontrollfunktionerna som pågår inom olika organisatoriska funktioner och i 

tvärfunktionella samarbeten kompletteras därför med en djupare och mer strategisk 

översyn av myndighetens kontrollverksamhet. Utvecklingsinitiativet ska resultera i 

förslag på hur kontrollarbete bör utföras i ett längre perspektiv, hur arbetet 

fortsättningsvis bör utformas och i vilken form som verksamheten bör bedrivas. 

Hänsyn kommer att tas till de möjligheter som följer med automatisering, 

Sammanfattning  

Kontroll, både av fristående aktörer och individer, kommer att få en viktig roll i 

den reformerade myndigheten. En effektiv kontrollverksamhet kräver att 

myndigheten utvecklar det riskbaserade förhållningssättet samt i högre 

utsträckning kan dra nytta av den tekniska utvecklingen för att analysera mönster 

i data.  

För att möta framtida utmaningar och krav på kontroller behövs en samordnad 

styrning av myndighetens kontroller och de delar av verksamheten som utför 

dem.  Ett utvecklingsinitiativ för att utveckla kvalitet och effektivitet i 

myndighetens samlade kontrollverksamhet pågår. Utvecklingsinitiativet ska 

resultera i förslag på hur kontrollarbete bör utföras i ett längre perspektiv, hur 

arbetet fortsättningsvis bör utformas och i vilken form som verksamheten bör 

bedrivas. Arbetet beräknas slutföras i mars 2021.  
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specialisering, tillgång till data och avancerade dataanalyser. Olika förslag ska 

presenteras avseende hur verksamheten långsiktigt kan utformas. Olika scenarier ska 

utvärderas och underbyggas med beräkningar och rättsliga avvägningar för 

respektive alternativ. I de förslag som utarbetas ska särskild hänsyn tas till 

ambitionen om att skapa flexibilitet i systemet för att motta olika typer av styrning. 

En nulägesbeskrivning kommer att vara klar i november 2020, medan en långsiktig 

målbild för kontrollverksamheten kommer att slutföras i början av 2021 följt av 

underlag för hur verksamheten långsiktigt kan utformas i mars 2021.  
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9 En effektiv och ändamålsenlig kontroll av 

individersättningar 

I detta avsnitt beskriver Arbetsförmedlingen det utvecklingsarbete som planeras och 

bedrivs på myndigheten för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig kontroll av 

individersättningar i det reformerade systemet.  

9.1 Vikten av en fungerande kontroll av individersättningar i det 
reformerade systemet 

 

Arbetsförmedlingen har ett uppdrag som innebär ett ansvar för att löpande 

kontrollera att arbetssökande uppfyller villkoren för individersättning.75 Regeringen 

har varit tydlig i sina intentioner med att denna kontroll kommer att vara en central 

uppgift för myndigheten även i det reformerade systemet.  

Kontrollen av individersättningar är viktig både för att skapa legitimitet för 

ersättningssystemen och för att bidra till att matchningen på arbetsmarknaden 

förbättras. Genom att Arbetsförmedlingen agerar vid bristande regelefterlevnad 

bidrar myndigheten till att den arbetssökande blir mer effektiv i sitt arbetssökande 

och därmed till att tiden i arbetslöshet förkortas samt att matchningen på 

arbetsmarknaden förbättras. Genom att säkerställa att ersättning inte betalas ut 

felaktigt stärks ersättningssystemens legitimitet.  

 
75 Enligt förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen ska myndigheten verka för att 
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en 
omställningsförsäkring samt motverka felaktiga utbetalningar. Enligt lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser (FEA) har myndigheten ett ansvar för att löpande kontrollera att 
arbetssökande uppfyller villkoren för individersättning. Enligt 16 § förordningen (2000:628) om den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska Arbetsförmedlingen skyndsamt underrätta arbetslöshetskassan och 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) om det kan antas att en arbetssökande som får eller begär 
arbetslöshetsersättning missköter arbetssökandet, förlänger tiden i eller orsakar arbetslösheten enligt 43–43 b 
§§ ALF eller inte uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning i 9 eller 11 §§ samma lag. Enligt 6 
kapitlet, 2–4 §§ FEA ska Arbetsförmedlingen fatta beslut om varning eller avstängning från rätt till ersättning 
om en programdeltagare missköter sig, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar arbetslösheten. 

Sammanfattning  

Den planerade reformeringen bedöms inte kräva förändringar i den 

grundläggande struktur för kontrollen av individersättningar som finns idag, dvs. 

individuella handlingsplaner som löpande följs upp och revideras, krav på de 

arbetssökande att söka jobb och aktivitetsrapportera samt krav på externa 

leverantörer att rapportera när deltagarna inte sköter sina åtaganden. Den 

specialisering och koncentrering av kontrollen av individersättningar som har 

genomförts på myndigheten ger goda förutsättningar för fortsatt 

utvecklingsarbete och för att säkerställa kontrollen även i det reformerade 

systemet. 
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Kontrollen av individersättningar är också viktig för jämlikheten i 

ersättningssystemen. Kraven på aktivitetsrapporter och sanktionssystemet ger 

positiva effekter i form av att individer fortare kommer i arbete, men dessa effekter är 

till stor del koncentrerade till män. Som möjlig förklaring till det anges att kvinnor 

oftare följer reglerna även utan ökad sanktionsrisk och mer kontroll medan det krävs 

mer kraftfulla åtgärder för att män ska följa reglerna. Detta innebär att ett effektivt 

kontrollarbete utgör en förutsättning för att åstadkomma en likvärdig efterlevnad av 

befintliga regler mellan kvinnor och män.76 Det ska samtidigt framhållas att 

återgången i arbete är högre för män än för kvinnor. Generellt bör myndighetens 

utvecklingsarbete därför fokusera på hur insatser kan utformas effektivt för att 

främja kvinnors sysselsättning. 

Handlingsplanen och aktivitetsrapporterna utgör centrala verktyg i kontrollen av 

individersättningar. Handlingsplanen, som den arbetssökande har en skyldighet att 

medverka i att upprätta, tydliggör för den arbetssökande vad hen utifrån sina 

förutsättningar förväntas göra för att ha rätt till ersättning. Aktivitetsrapporten utgör 

ett underlag för myndigheten att bedöma om den arbetssökande lever upp till dessa 

krav.  

Om det kan antas att en arbetssökande som uppbär arbetslöshetsersättning inte 

uppfyller villkoren för detta ska Arbetsförmedlingen meddela arbetslöshetskassan. 

Arbetslöshetskassan utreder och fattar beslut om eventuell sanktion. Avseende 

arbetssökande som uppbär aktivitetsstöd eller etableringsersättning är det istället 

Arbetsförmedlingen som fattar beslut om eventuell sanktion. Den uppföljning och de 

kontroller som görs inom ramen för myndighetens kontroll av individersättningar är 

att betrakta som myndighetsutövning.  

Från och med oktober 2019 har rollerna att matcha och rusta arbetssökande 

respektive kontrollera deras rätt till ersättning skilts åt genom att en specialiserad 

funktion bildats med uppgift att ansvara för kontrollen av att de arbetssökande 

uppfyller villkoren för individersättning och inte agerar i strid med 

sanktionsbestämmelserna. Det är denna funktion som skickar meddelande till 

arbetslöshetskassan eller till den organisatoriska funktion på myndigheten som 

handlägger ärenden om sanktioner för arbetssökande i program.  

Den planerade reformeringen bedöms inte kräva förändringar i den grundläggande 

strukturen för hur kontrollen av individersättningar är utformad. Det finns stora 

likheter mellan hur kontrollsystemet är utformat i Sverige och i andra länder som 

använder många externa leverantörer av arbetsmarknadstjänster. Även i dessa länder 

utgår denna kontroll från individuella handlingsplaner som löpande följs upp och 

revideras, krav på de arbetssökande att söka jobb och krav på externa leverantörer att 

rapportera när deltagarna inte sköter sina åtaganden.77  

 
76 Lombardi, s. och Vikström, J. Arbetsförmedlingens kontrollarbete, sanktioner och de arbetslösas 
sökbeteende. Rapport 2019:23. IFAU. 2019 
77 Resultat bland annat från den enkätundersökning om kontrollen av individersättningar riktad till Australien, 
Danmark, Storbritannien och Nederländerna som Arbetsförmedlingen har genomfört inom ramen för 
regeringsuppdraget. 
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Den specialisering som har genomförts inom myndigheten som innebär att 

individkontrollen och arbetet med sanktioner har skiljts från det löpande arbetet med 

att matcha och rusta de arbetssökande bedöms vara väl anpassad till den 

ansvarsfördelning och de gränssnitt som kan förutses i den framtida 

arbetsmarknadspolitiken. Specialiseringen gör att myndigheten även i ett reformerat 

system kommer att ha goda förutsättningar att säkerställa att granskningen av 

aktivitetsrapporter från de arbetssökande och avvikelserapporter från de externa 

leverantörerna är rättssäker och effektiv.  
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9.2 Konsekvenser av reformeringen för kontrollen av 
individersättningar 

 

Sammanfattning 

I det reformerade systemet kommer myndighetens förmåga att utföra kontrollen 

av individersättningar i hög grad vara beroende av fristående aktörers medverkan.  

För att säkerställa att de fristående aktörerna fullgör sin uppgift bedömer 

Arbetsförmedlingen att deras uppgiftsskyldighet avseende den information som 

behövs för Arbetsförmedlingens kontroll av individersättningar bör regleras i 

författning. För att den reformerade myndigheten ska kunna hämta in underlag 

från fristående aktörer krävs att det införs en bestämmelse i lag som möjliggör för 

myndigheten att lämna över viss myndighetsutövning till fristående aktörer i form 

av beredning och informationsinsamling inför bedömningar och beslut. 

Utöver förändringar i regelverket behöver åtgärder vidtas som innebär att 

medvetenheten om kontrollverksamheten hos fristående aktörer ökar. Tjänsterna 

behöver utformas på ett sätt som skapar incitament för dem att sköta uppgiften 

vilket bland annat innebär att brister i detta avseende bör ge tydliga konsekvenser 

för dem. Systemstöd till stöd för en effektiv avvikelserapportering behöver finnas 

på plats.  

Att skapa incitament för fristående aktörer att fullgöra sin roll i kontrollen av 

individersättningar omhändertas inom ramen för det utvecklingsarbete med 

utformning av tjänsterna som beskrivs i avsnitt 6.1 vilket i förlängningen bland 

annat kommer att resultera i avtalsreglering.  

Myndigheten kommer inom ramen för ESF-projektet avseende kundval Rusta och 

Matcha skapa plattformar för kommunikation med exempelvis upphandlade 

leverantörer kopplat till lärandet. Frågan om att stötta de fristående aktörerna 

med information och kunskap om kontrollarbetet är en del i sådan 

kommunikation.  

Myndighetens arbete med att upptäcka och åtgärda eventuella brister i aktörernas 

avvikelserapportering behöver utvecklas. Detta utvecklingsbehov bedöms öka i 

det reformerade systemet. Exempelvis riskerar signalvärdet av en 

författningsreglerad uppgiftsskyldighet utebli om bristande efterlevnad inte 

upptäcks.  

Utvecklingen av kontroll och uppföljning av att fristående aktörer faktiskt fullgör 

sin roll i detta avseende omhändertas inom ramen för utvecklingen av kontroll- 

och uppföljningsverksamheten som beskrivs i avsnitt 8 och 10, medan 

utvecklingen av systemstöd för avvikelsehanteringen närmare beskrivs i avsnitt 

11.  
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9.2.1 Ett ökat beroende av fristående aktörers medverkan i kontrollen av 

individersättningar 

För att kunna utföra kontrollen av individersättningar är Arbetsförmedlingen 

beroende av information om de arbetssökande; antal sökta jobb, deltagande i 

aktiviteter etcetera. Denna information hämtas idag in genom den arbetssökandes 

aktivitetsrapporter, genom kontakter mellan arbetsförmedlare och den 

arbetssökande samt i de avvikelserapporter som dagens kompletterande aktörer har 

skyldighet att lämna enligt avtal.78   

Myndighetens interaktioner med den arbetssökande kommer att förändras i den 

reformerade verksamheten. Kontakten med myndigheten kommer i större 

utsträckning vara digital. Det är fristående aktörer som i större utsträckning kommer 

vara de som gör observationer av beteende som inte kan fångas in via de digitala 

verktygen. Förutsättningarna för myndighetens egna anställda att stödja den 

arbetssökande att leva upp till kraven för ersättning eller att – utanför 

aktivitetsrapporteringen – uppmärksamma att så inte är fallet blir begränsad. Att 

denna roll istället tas över av fristående aktörer påverkar myndighetens förmåga att 

utöva kontrollen av individersättningar, och i förlängningen påverkar det också 

möjligheten att bidra till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.  

Problem med fristående aktörers avvikelserapportering har identifierats både i 

nuvarande system och i tidigare system.79 Av Arbetsförmedlingens genomgång av 

utvärderingar och forskning på området framgår bland annat att incitamenten för 

aktörerna att medverka i kontrollen har betydelse för hur aktivt de arbetar med den 

och att det är viktigt att kraven på dem kommuniceras på ett tydligt sätt.80 

Av en granskning av IAF om hur Arbetsförmedlingen säkerställer kontrollen av 

individersättningar när tjänster utförs av fristående aktörer framgår att den 

 
78 Enligt Arbetsförmedlingens allmänna villkor för upphandlade arbetsmarknadstjänster ska kompletterande 
aktörer redovisa sådant som kan påverka arbetssökandes rätt till ersättning eller hens rätt att kvarstå i 
programmet. Den fristående aktören ska rapportera avvikelser genom att skicka en avvikelserapport till 
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen. Allmänna villkor för upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Dnr 
Af-2017/00223538 
79 Se exempelvis Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 2018.  Kompletterande aktörer och 
Arbetsförmedlingens kontrollarbete. IAF 2018:14. 
80 Behaghel, L., B. Crépon and M. Gurgand (2014). Private and Public Provision of Counseling to Job Seekers: 
Evidence from a Large Controlled Experiment. American Economic Journal: Applied Economics, 6. 142-174. 
Cockx, B, Baert, S. Contracting Out Mandatory Counselling and Training for Long-Term Unemployed: Private 
For-Profit or Non-Profit, or Keep It Public? IZA DP No. 9459. October 2015. 

Vid myndigheten pågår också flera utvecklingsinitiativ med syfte att effektivisera 

handläggningen av kontrollen av individersättningar. Myndigheten utvecklar ett 

systemstöd för att möjliggöra kontroll av aktivitetsrapporter i ett systemstöd 

istället för flera, vilket planeras vara på plats under 2020. Det pågår även ett 

arbete med att utöka och höja kvaliteten på den automatiserade och riskbaserade 

granskningen av aktivitetsrapporter. Denna utveckling är beroende av att det 

finns ett strukturerat innehåll i handlingsplanerna, vilket arbetet med att utveckla 

en automatiserad metod för arbetssökandes planering (jmf 6.3.2) bidrar till.  

https://arbetsformedlingen.se/download/18.4f830fa916b940c936f5fea/1567158848034/Allm%C3%A4nna%20villkor%20f%C3%B6r%20upphandlade%20arbetsf%C3%B6rmedlingstj%C3%A4nster%20190607.pdf
https://arbetsformedlingen.se/download/18.4f830fa916b940c936f5fea/1567158848034/Allm%C3%A4nna%20villkor%20f%C3%B6r%20upphandlade%20arbetsf%C3%B6rmedlingstj%C3%A4nster%20190607.pdf
https://arbetsformedlingen.se/download/18.4f830fa916b940c936f5fea/1567158848034/Allm%C3%A4nna%20villkor%20f%C3%B6r%20upphandlade%20arbetsf%C3%B6rmedlingstj%C3%A4nster%20190607.pdf
https://arbetsformedlingen.se/download/18.4f830fa916b940c936f5fea/1567158848034/Allm%C3%A4nna%20villkor%20f%C3%B6r%20upphandlade%20arbetsf%C3%B6rmedlingstj%C3%A4nster%20190607.pdf
https://arbetsformedlingen.se/download/18.4f830fa916b940c936f5fea/1567158848034/Allm%C3%A4nna%20villkor%20f%C3%B6r%20upphandlade%20arbetsf%C3%B6rmedlingstj%C3%A4nster%20190607.pdf
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avvikelserapportering som är grundläggande för att Arbetsförmedlingen ska få 

kännedom om händelser som kan påverka rätten till ersättning inte har fungerat 

tillfredställande. Granskningen visade bland annat att vissa fristående aktörer istället 

för att omedelbart efter händelsen skriva en avvikelserapport till Arbetsförmedlingen 

tog kontakt med den arbetssökande och först därefter bedömde om en 

avvikelserapport skulle skickas. I granskningen konstateras att detta medför risk för 

att bedömningen och myndighetsutövningen förflyttas till den fristående aktören.81  

Även om den grundläggande strukturen för kontrollen av individersättningar inte 

behöver förändras med anledning av den planerade reformeringen, behövs ett 

utvecklingsarbete för att säkerställa att kontrollverktygen anpassas på ett 

ändamålsenligt sätt till de förutsättningar som kommer att gälla i det reformerade 

systemet. En viktig utgångspunkt för utvecklingsarbetet är att skapa förutsättningar 

för att förebygga att de arbetssökande brister i att leva upp till de krav som ställs på 

dem. 

9.2.2 Behov av ändrade rättsliga förutsättningar och annan utveckling för 

att säkerställa att de fristående aktörerna fullgör sin roll i kontrollen 

av individersättningar  

En författningsreglerad uppgiftsskyldighet för fristående aktörer  

Arbetsförmedlingen har i Vissa förutsättningar inför reformeringen av 

Arbetsförmedlingen82 fört fram att regeringen bör överväga att reglera de fristående 

aktörernas uppgiftsskyldighet avseende den information som behövs i 

Arbetsförmedlingens kontroll av individersättningar.  

Kompletterande aktörers skyldighet att lämna avvikelserapporter regleras idag i 

avtal. Arbetsförmedlingen vidhåller att en författningsreglerad skyldighet för 

fristående aktörer att lämna uppgifter som påverkar den enskildes rätt till ersättning 

bör införas. Detta sänder en tydlig signal om vikten av kontrollen av 

individersättningar och den viktiga roll de fristående aktörerna har att bidra till att 

upprätthålla förtroendet för välfärdssystemet.83  

Vissa andra anordnare, exempelvis praktikanordnare, SFI-anordnare84 och 

folkhögskolor saknar idag skyldighet att rapportera avvikelser. Relationen med dessa 

anordnare regleras inte genom avtal, och myndigheten saknar därför möjlighet att 

ställa avtalsrättsliga krav på avvikelserapportering. En förbättrad 

informationsförsörjning från dessa aktörer skulle kunna förstärka 

Arbetsförmedlingens arbete med kontrollen av individersättningar och motverka 

felaktiga utbetalningar. Då samma företag/organisationer ofta agerar både som 

anordnare och leverantörer skapar en enhetlig reglering på området tydlighet. 

Arbetsförmedlingen bedömer mot denna bakgrund att det finns skäl att överväga en 

 
81 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 2018. Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens 
kontrollarbete. IAF 2018:14. 
82 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 4.11. 
83 Se mer om detta i Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av 
Arbetsförmedlingen. Dnr Af-2019/0021 5123. Avsnitt 10.3.4  
84 Svenska för invandrare, SFI 
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uppgiftsskyldighet med stöd i författning även för dessa aktörer. Nyttan av sådan 

reglering får dock vägas mot att uppgiftsskyldigheten han innebära en viss ökad 

administrativ börda för anordnarna.  

Möjlighet för fristående aktörer att få utföra viss myndighetsutövning 

Fristående aktörers avvikelserapporter utgör ett underlag som ligger till grund för 

myndighetens bedömning att skicka ett meddelande till arbetslöshetsförsäkringen 

eller fatta beslut om sanktioner avseende aktivitetsstöd, utvecklings- eller 

etableringsersättning. Justitieombudsmannen har uttalat att beredningen av och 

beslutet i ett ärende i princip utgör oskiljaktiga delar av en och samma 

förvaltningsuppgift och att en myndighet inte utan lagstöd kan överlämna 

beredningen av ett ärende som innefattar myndighetsutövning, även om 

myndigheten själv behåller rollen som beslutsfattare.85 Detta innebär att den 

fristående aktörens insamlande av beslutsunderlag kan anses utgöra ett 

överlämnande av myndighetsutövning, som enligt 12 kap. 4 § regeringsformen kräver 

stöd i lag.  

För att den reformerade myndigheten ska kunna avtala om en skyldighet för de 

fristående aktörerna att rapportera om avvikelser krävs att det införs en bestämmelse 

i lag som möjliggör för myndigheten att lämna över viss myndighetsutövning till 

fristående aktörer i form av beredning och informationsinsamling inför bedömningar 

och beslut. Detta skulle exempelvis kunna göras genom en bestämmelse i lagen 

(2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Ett sådant lagstöd bör 

formuleras brett för att möjliggöra för Arbetsförmedlingen att bestämma utformning 

av och anpassa de tjänster som upphandlas. 

Ökad medvetenhet hos fristående aktörer om att kontrollarbetet bidrar till att få 

arbetssökande i arbete 

Utöver att det blir tydligt för fristående aktörer vilken roll de har i kontrollen av 

individersättningar, kan förståelse för dessa bidrag till att få arbetssökande i arbete 

troligtvis bidra till deras vilja att fullgöra sitt ansvar. Styrkan i denna kontroll ligger i 

att förebygga att den arbetssökande brister i att leva upp till kraven. Det är viktigt att 

aktörerna medverkar i att förmedla kravbilden som en naturlig del i arbetet. De 

behöver stå bakom kraven, stötta den arbetssökande i att leva upp till dem och sedan 

rapportera avvikelser om den arbetssökande trots detta bryter mot regelverken. Här 

kan myndigheten – som har lång erfarenhet av svårigheterna att kombinera 

stödjande och kontrollerande roller – stötta de fristående aktörerna i syfte att 

möjliggöra så goda resultat som möjligt, bland annat genom att förmedla kunskap 

och forskning på området.  

Myndigheten kommer inom ramen för ESF-projektet avseende kundval Rusta och 

Matcha (se avsnitt 6.1.1) skapa plattformar för kommunikation med exempelvis 

upphandlade leverantörer kopplat till lärandet. Frågan om att stötta de fristående 

 
85 Justitieombudsmannen. JO 2001/02 s. 250. 
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aktörerna med information och kunskap om kontrollarbetet är en del i sådan 

kommunikation. 

Beakta risker för bristande medverkan i kontrollen av individersättningar vid 

utformningen av system för arbetsmarknadstjänster som utförs av fristående 

aktörer 

Att tillhandahålla arbetsmarknadstjänster i extern regi inom ramen för lagen 

(2008:962) om valfrihetssystem innebär en risk för att de fristående aktörerna skulle 

kunna sakna incitament att rapportera omständigheter som kan vara till men för den 

arbetssökande – som då kan välja att byta leverantör – eller som kan leda till att 

tjänsten avbryts.86 Incitamenten kan variera beroende på typen av aktör. Som 

framgår av Arbetsförmedlingens tidigare rapportering avseende reformeringen av 

myndigheten behöver den framtida modellen utformas på sådant sätt att eventuella 

ekonomiska incitament för fristående aktörer av att minimera sin medverkan i 

kontrollarbetet undanröjs.87 Det finns också skäl att i styrningen av och 

kommunikationen med de fristående aktörerna uppmärksamma denna typ av risker 

för målkonflikter så att de ges förutsättningar att utveckla organisation och arbetssätt 

som kan minimera dem. 

Risken kommer att hanteras inom ramen för de utvecklingsinitiativ avseende 

styrning och utformning av tjänster hos fristående aktörer som redovisats i avsnitt 

6.1.1.  

Utveckling av kontrollen av att fristående aktörer fullgör sin roll i kontrollen av 

individersättningar  

Myndighetens arbete med att upptäcka och åtgärda eventuella brister i aktörernas 

avvikelserapportering behöver utvecklas. Detta utvecklingsbehov bedöms öka i det 

reformerade systemet. Exempelvis riskerar signalvärdet av en författningsreglerad 

uppgiftsskyldighet utebli om bristande efterlevnad inte upptäcks. Förutsättningarna 

för utveckling inom detta område är tätt förknippade med den utveckling som 

beskrivs i avsnitt 10 om kontroll och uppföljning av fristående aktörer. Bland annat 

bedömer myndigheten att det finns möjlighet till effektivisering genom att använda 

data och information på nya sätt. 

Ett sätt att förbättra kontrollen av leverantörernas avvikelserapportering kan vara att 

myndigheten utvecklar en systematisk och/eller automatiserad bedömning av om 

avvikelserapportering sker i förväntad eller genomsnittlig omfattning. Denna typ av 

information bör utgöra en relevant indikator och kan därför utgöra grund för 

närmare granskning av en leverantör. En systematisk analys och kontroll av 

avvikelserapporteringen skulle dessutom öka myndighetens generella kunskap om 

skillnader i avvikelserapportering mellan olika leverantörer, för olika arbetssökande 

 
86 Om insatsen hos fristående aktör utgör ett program gäller idag att om en programdeltagare av olika skäl inte 
kan tillgodogöra sig innehållet i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller missköter sig under deltagandet, ska 
Arbetsförmedlingen återkalla anvisningen till programmet, eller fatta beslut om en sanktion som träffar 
individersättningen. 
87 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 12.2.2. 



A
f 

0
0
0
0
9
_
4
.0

_
(2

0
1
8
-0

6
-1

9
, 

A
F

5
0
0
0
) 

 

 En effektiv och ändamålsenlig kontroll av 
individersättningar 

 
 
 
 
 

 

(exempelvis kvinnor och män, inrikes- och utrikesfödda eller olika utbildningsnivåer) 

och för olika sätt att upphandla (LOU/LOV). 

Myndigheten har behov av att stärka kunskapen inom området och närmare bedöma 

hur denna typ av information kan användas på ett ändamålsenligt sätt innan en 

sådan möjlig modell för kontroll kan införas. Det är också relevant att undersöka 

möjligheten att analysera information om aktörernas avvikelserapportering satt i 

relation till exempelvis utfall och annan information om aktörernas verksamhet. Som 

anges i avsnitt 8.2 initierar myndigheten under 2020 ett arbete som syftar till att 

identifiera lämpliga arbetssätt för kontroll inom området. Inom ramen för detta 

arbete kommer myndigheten också pröva och bedöma hur användningen av data kan 

förbättra kontrollen av till exempel aktörernas avvikelserapportering. Arbetet syftar 

också till att bedöma hur myndigheten bäst agerar utifrån den information som 

dataanalyser och systematiserade urval ger. Möjligheten att använda information om 

aktörernas avvikelserapportering på önskat sätt förutsätter dock systemteknisk 

utveckling i enlighet med den beskrivning som ges i avsnitt 11. Systemstödet planeras 

vara utvecklat i detta avseende under 2022.  

Vid den situation att de fristående aktörernas medverkan i kontrollen av 

individersättningar formuleras med stöd i författning uppstår även frågan om den 

verksamheten bör bli föremål för extern tillsyn. Idag har Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringen (IAF) tillsynsansvar över Arbetsförmedlingens 

handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen, samt 

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handläggning av ärenden som rör 

åtgärder inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning. IAF 

har i dag inget mandat att utöva tillsyn av de fristående aktörerna, men kan hämta in 

underlag från dem som del i tillsyn av hur Arbetsförmedlingens kontroll av 

individersättningar fungerar.88 Som anförts ovan i avsnitt 6.1.2 är en sådan extern 

tillsyn i kombination med ett avtalsförhållande inte oproblematisk. I det fortsatta 

reformeringsarbetet kan det finnas skäl att närmare analysera om myndighetens 

kontrollarbete på ett ändamålsenligt sätt skulle kunna kompletteras och understödjas 

genom att en extern myndighet ges möjlighet att granska samtliga inblandade 

organisationers verksamhet rörande kontrollen av individersättningar.  

Brister i efterlevnad av kraven på kontroll av individer behöver ge tydliga 

konsekvenser    

För att förstärka effekten av en författningsreglerad uppgiftsskyldighet och motverka 

en drivkraft hos fristående aktörer om att uppnå möjliga konkurrensfördelar i det 

reformerade systemet genom att inte medverka på avsett sätt i kontrollen av 

individersättningar, behöver bristande efterlevnad av de formulerade kraven ge 

tydliga konsekvenser för dem. I avtalen med de fristående aktörerna behöver kraven 

på medverkan i kontrollarbetet kommuniceras tydligt.  

Av myndighetens nuvarande avtal i tjänsterna Stöd och matchning och kundval Rusta 

och matcha framgår att brister i de fristående aktörernas avvikelserapportering kan 
 

88 Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen. Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens 
kontrollarbete. IAF (2018:14).  
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resultera i vite och i förlängningen hävning av avtalet. I samband med de nya avtal 

som kommer att behöva utformas till följd av resultaten av reformeringsarbetet finns 

det skäl att analysera hur kraven på aktörerna kan uttryckas och kommuniceras på 

bästa sätt. I det arbetet bör myndigheten bland annat kunna dra lärdom från hur 

andra länder har arbetet med sina avtal. Australien har förutom att formulera tydliga 

krav på hur leverantörerna ska agera gentemot det ansvariga departementet 

exempelvis även formulerat tydliga krav på hur de ska agera mot arbetssökande som 

inte följer planeringen.89 Frågan om i vilken utsträckning regleringen av önskvärda 

beteenden eller sanktioner bör ligga i regelverk eller i avtal har problematiserats i 

avsnitt 6.1.2. En överreglering kan begränsa flexibiliteten i utformningen av 

tjänsterna och riskera en cementering av administrativa rutiner som inte ger önskade 

effekter. Myndigheten förespråkar därför att de närmare formerna för hur de 

fristående aktörerna ska fullgöra sin författningsreglerade uppgiftsskyldighet, i vart 

fall inledningsvis, regleras i avtal.    

Myndighetens systemstöd för informationsöverföring behöver utvecklas 

Idag skickas information om avvikelser till Arbetsförmedlingen i ett system med 

envägskommunikation. Nuvarande system för avvikelserapportering uppfyller de 

mest grundläggande behoven även i det reformerade systemet. Den utveckling av 

systemstöd som beskrivs i avsnitt 11.4 bedöms effektivisera informationsöverföringen 

betydligt. Arbetsförmedlingen har särskilt bland annat behov av att i vissa fall få ett 

tydliggörande från den fristående aktören kopplat till den information som har 

lämnats varför det finns ett behov av att utveckla en ändamålsenlig funktion för 

kompletteringar och löpande tvåvägskommunikation mellan aktörerna. Systemstöd 

som möjliggör sådan tvåvägskommunikation bedöms finnas på plats under 2021, se 

tidplan för utveckling av digital infrastruktur i avsnitt 11.4.  

Byten av fristående aktör medför risk ur ett kontrollperspektiv  

Det regelverk som ligger till grund för våra nuvarande valfrihetssystem medger inte 

begränsningar av byten, annat än av administrativa skäl. I nuvarande avtal för 

tjänsterna Stöd och matchning och kundval Rusta och matcha anges att den 

arbetssökande har en uppsägningstid på fjorton kalenderdagar vilket innebär att 

bytet kan göras först därefter. 

En insats hos en fristående aktör förutsätter en planering och tid för att genomföra de 

aktiviteter som individen har bedömts ha behov av. Byten av aktör kan innebära att 

den arbetssökandes process får starta om med risk för att tiden i arbetslöshet 

förlängs. Denna typ av problem kan bedömas större för eventuella tjänster av mer 

”rustande” karaktär som kräver mer kontinuitet än tjänster av mer ”matchande” 

karaktär. De negativa effekterna av byten skulle minskas om fristående aktörer har 

möjlighet att ta del av den arbetssökandes planering och aktivitetsrapportering hos 

tidigare aktör. Möjligheten till byten medför också risk ur ett kontrollperspektiv, då 

 
89 Australian Government. Jobactive Deed 2015-2020, s 113-118. 
https://docs.employment.gov.au/documents/final-jobactive-deed-2015-2020. Hämtningsdatum 2020-05-11. 

https://docs.employment.gov.au/documents/final-jobactive-deed-2015-2020
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individer skulle kunna välja fristående aktör som har rykte om sig att inte rapportera 

avvikelser eller välja bort befintlig aktör som arbetar aktivt med den uppgiften. 90 

I det fortsatta arbetet med att utforma och genomföra det reformerade systemet finns 

skäl att försöka minimera de incitament vissa arbetssökande kan ha av att byta 

leverantör av tjänst av skäl som inte kan bedömas främja en ändamålsenlig process 

för dem. Exempelvis kan myndigheten genom en utvecklad styrning, bland annat 

genom avtalen i det reformerade systemet, motverka byten som kan göras i syfte att 

undkomma kontroll eller som kan förlänga tiden i arbetslöshet.  

9.2.3 Utveckling för effektivisering av myndighetens interna arbete med 

kontrollen av individersättningar  

För en effektiv och ändamålsenlig kontroll av individersättningar är det inte 

tillräckligt att fristående aktörer fullgör sin del i kontrollen. Det krävs också att 

myndigheten vidareutvecklar sin handläggning av kontroll av individersättningar. 

Myndigheten bedömer att det finns förutsättningar att ytterligare öka såväl 

effektiviteten som rättssäkerheten i verksamheten genom digitalisering och 

automatisering. 

Utveckling av systemstöd för individkontroll 

Systemstöden för individkontrollen har utvecklats och anpassats, och fortsatt 

utveckling pågår för att ytterligare effektivisera handläggningen. Ambitionen är att 

effektivisera handläggningsprocessen så att ett ärende ska kunna handläggas i ett och 

samma system (ABS) till skillnad från idag där handläggarna behöver arbeta i flera 

olika system. Detta utvecklingsarbete ska enligt plan vara genomfört under 2020. 

Utveckling av automatiserad kontroll av aktivitetsrapporter  

En arbetssökandes aktivitetsrapport ska lämnas till Arbetsförmedlingen antingen 

digitalt, muntligt eller via särskild blankett.91 Samtliga aktivitetsrapporter granskas 

ur ett kontrollperspektiv. De som lämnas in digitalt sorteras genom en automatisk 

och riskbaserad granskning utifrån om de har en hög eller låg risk att 

Arbetsförmedlingen behöver agera på innehållet i rapporten. Om aktivitetsrapporten 

bedöms ha hög risk sorteras den till manuell granskning och om den bedöms ha låg 

risk markeras den som granskad automatiskt.92 Arbetsförmedlingen kommer 

fortsätta att utveckla den automatiska och riskbaserade granskningen så att en högre 

andel granskas automatiskt samtidigt som kvaliteten i granskningen bibehålls eller 

 
90 Se bl.a. SOU 2019:3. Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens 
arbetsmarknad. S. 685–686. En liknande typ av problem har identifierats i arbetet med sjukskrivningar. En 
utvärdering av införandet av LOV-systemet inom hälso- och sjukvården visade att det resulterade i att 
sjukskrivningarna ökade i Stockholmsregionen vilket bedömdes bero på att den regionen genom sin 
befolkningstäthet har bäst förutsättningar för både konkurrens och patientrörlighet. Patienter som inte får den 
sjukskrivning de önskar hos befintlig vårdgivare har möjlighet att byta till annan vårdgivare som de tänker kan 
ha en annan syn i frågan. Se Inspektionen för Socialförsäkringen 2014. Vårdvalets effekter på 
sjukskrivningarna. 2014:17. 
91 43 § 2p lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 6 kap 2 § 2p förordning (2017:819) om ersättning till 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 
92 Det är drygt 34 procent av de digitalt inlämnade aktivitetsrapporterna som blir automatiskt granskade per 
månad.  
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förbättras93, jämför ovan avsnitt 6.3. En möjlighet att göra vissa jämförelser med 

tidigare rapporter har redan införts. Arbete pågår med att strukturera information 

som idag ligger i fritextfält och därför inte kan granskas automatiskt.  

För att stödja den arbetssökande att uppfylla kraven för ersättning är det viktigt att 

handlingsplanen innehåller uppgifter om vilka aktiviteter den arbetssökande ska 

genomföra för att komma i arbete. Att jobbsökandets inriktning är beskriven på ett 

strukturerat och enhetligt sätt är också förutsättning för att de automatiserade 

kontrollerna av aktivitetsrapporter ska kunna ske med hög kvalitet. Myndigheten har 

infört en automatiserad metod för arbetssökandes planering som tar fram förslag på 

fokusyrke och intervall med antal jobb att söka under en månad. De inledande 

resultaten från införandet av verktyget med fokusyrken har varit positiva både 

avseende på mottagande och användning. Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta 

utvecklingsarbetet med förslag på fokusyrkesområden för att skapa ytterligare 

förutsägbarhet för de arbetssökande avseende kravet på sökaktivitet.  

Ett behov av ändrade gallringsregler  

För att myndigheten ska kunna utföra utredningar, uppföljningar, rättningar och 

kontroller i syfte att tillgodose enskildas rättigheter till ersättning behöver 

Arbetsförmedlingen tillgång till information och dokumentation i tidigare ärenden. 

Som anförts ovan i avsnitt 6.2.7 är gallringsfristerna på myndigheten idag tre år. 

Detta är för kort tid för att säkra tillgång till information som behövs för att följa upp 

att handläggningen varit korrekt. Möjligheten till omprövning, kontroll och rättning 

till den arbetssökandes fördel begränsas av den snäva tidsgränsen. I ett reformerat 

system där Arbetsförmedlingen har färre direkt kontakter med arbetssökande, finns 

det en risk för att behovet av sådana utredningar ökar eller att det dröjer innan fel 

upptäcks. Arbetsförmedlingen föreslår därför att gallringsfristen i lag om behandling 

av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten förlängs till tio år. 

  

 
93 Hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) pågår för närvarande en granskning av hur den 

automatiserade och manuella kontrollen av aktivitetsrapporter fungerar ur ett kontrollperspektiv. 
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10 Säkerställa kvalitet, en förbättrad kontroll och 

uppföljning av fristående aktörer och deras 

verksamhet 

10.1 Vikten av kontroll och uppföljning av fristående aktörer och 
deras verksamhet 

 

Som angetts ovan i avsnitt 6.1 (styrning) kommer myndigheten även i det 

reformerade systemet ha det övergripande ansvaret för att arbetsmarknadspolitiken 

fungerar såväl på kort som på lång sikt. Myndigheten har ett övergripande ansvar för 

att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs på ett sätt som är 

ändamålsenligt och upprätthåller förtroendet för systemet. Detta innefattar även ett 

ansvar för kvaliteten i de tjänster som levereras av fristående aktörer.  

Innebörden av begreppet kvalitet i de tjänster och det stöd som tillhandahålls inom 

ramen för arbetsmarknadspolitiken är bred och har flera aspekter. Dels inbegriper 

begreppet vad som görs, vilket är förknippat med de krav som ställs upp i samband 

med upphandlingen eller konkurrensutsättning i ett valfrihetssystem, och med hur 

väl verksamheten möter de mål som sätts. Dels inbegriper begreppet hur 

verksamheten bedrivs, vilket både innefattar aspekter kopplade till deltagarens 

upplevelser och kundnöjdhet, och aspekter kopplade till att verksamheten utförs i 

enlighet med principer förenade med statligt finansierad verksamhet. Verksamheten 

hos fristående aktörer behöver exempelvis präglas av likabehandling, tillgänglighet 

och service samt integritet och informationssäkerhet.  

Sammanfattning 

Myndigheten kommer även i det reformerade systemet ha ett övergripande ansvar 

för att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs på ett sätt som är 

ändamålsenligt och upprätthåller förtroendet för systemet. Detta innefattar även 

ett ansvar för kvaliteten i de tjänster som levereras av fristående aktörer. 

Med kvalitet i fristående aktörers verksamhet avses i denna rapport inte bara att 

de fristående aktörerna lever upp till upphandlings- och avtalsrättsliga krav, utan 

även hur väl deras verksamhet möter de arbetsmarknadspolitiska målen och att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de principer som är förenade med statligt 

finansierad verksamhet. 

Kontroll och uppföljning är viktiga delar i styrningen av de fristående aktörerna. 

Faktorer som påverkar omfattningen på kontroll- och uppföljningsverksamheten 

är exempelvis marknadens struktur, utformningen av tjänsterna och de krav som 

ställs på aktören samt antalet arbetssökande som tar del av tjänsten. 
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Den breda innebörden av kvalitet ger att myndighetens utveckling inom området 

behöver bedrivas på flera sätt och ge utrymme för kontinuerlig förändring och 

förbättring med utgångspunkt i de lärdomar som görs efter hand. Verksamhet som 

syftar till att mäta kvalitet behöver kombineras med verksamhet som syftar till att 

förstå vad som bidrar till kvalitet i verksamheten. I sammanhanget behöver också den 

affärsmässiga relationen mellan myndighet och aktör beaktas. Kontroll och 

uppföljningen fyller en viktig funktion för utvecklingen av relationen mellan två 

avtalsparter och därmed för utvecklingen av verksamheten som helhet.   

Myndighetens insatser för att säkerställa kvalitet, kontrollera och följa upp aktörerna 

och den verksamhet de bedriver är, som beskrivs i avsnitt 6.1, en del i en helhet. 

Myndighetens förmåga att till exempel utforma tjänster, incitaments- och 

ersättningsmodeller och avtal på ett ändamålsenligt sätt och förmågan att under 

avtalens löptid ge fristående aktörer goda förutsättningar påverkar kvaliteten i 

tjänsterna. Som framhålls i Policy för Arbetsförmedlingens kontrollarbete94 bör fokus 

i arbetet med att säkerställa kvalitet i verksamheten ligga på förbyggande åtgärder 

och att göra det lätt att göra rätt. Kontroll och uppföljning är dock viktiga delar i 

styrningen av de fristående aktörerna bland annat för att säkerställa att styrningen 

har önskade effekter och för att förebygga felaktigheter som kan undergräva 

förtroendet för systemet. Myndigheten behöver säkerställa att de fristående 

aktörerna uppfyller de krav som ställs på dem och agera, till exempel vidta 

avtalsrättsliga åtgärder, när så inte är fallet.  

Utformningen av kontroll, uppföljning och utvärdering står i tät i relation till hur 

tjänsterna utformas och till vilken typ av aktörer som är verksamma på marknaden. 

Det är därför viktigt att vid varje steg i utformningen av reformeringen bedöma om 

och på vilket sätt olika ställningstaganden påverkar behovet av och förutsättningar 

för kontroll, uppföljning och utvärdering. På motsvarande sätt behöver de resurser 

som avsätts för ändamålet kontinuerligt ses över. De faktorer som myndigheten 

erfarenhetsmässigt bedömer vara särskilt centrala att beakta kopplat till inriktning 

och omfattning på kontroll och uppföljning är marknadens struktur (till exempel 

antalet aktörer och samarbetet aktörer emellan, typ av aktör, på vilket sätt och i 

vilken omfattning aktörer träder in på marknaden respektive lämnar den), 

utformningen av tjänsterna och de krav som ställs på aktören (inklusive 

incitamentsstruktur och ersättningsmodell) samt antalet arbetssökande som tar del 

av tjänsten. 

En effektiv och ändamålsenligt kontroll- och uppföljningsverksamhet behöver 

omfatta samtliga leverantörer av arbetsmarknadstjänster. Leverantörers verksamhet 

återfinns ofta i flera olika tjänster och ett helhetsgrepp kring kontroll och uppföljning 

är resurseffektivt både ur myndighetens och leverantörens perspektiv.  

 
94 Arbetsförmedlingen. Policy för Arbetsförmedlingens kontrollarbete. Dnr Af-2015/466 034. 
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10.1.1 Begreppet kvalitet  

En viktig del i arbetet med kontroll och uppföljning är att säkerställa kvaliteten i 

verksamheten hos de fristående aktörerna. Arbetsförmedlingen har med avseende på 

denna del i uppdraget resonerat enligt följande avseende begreppet kvalitet.  

Innebörden av begreppet kvalitet i de tjänster och det stöd som tillhandahålls inom 

ramen för arbetsmarknadspolitiken är bred och har flera aspekter. I ett 

upphandlings- och avtalsrättsligt perspektiv är begreppet kvalitet tätt förknippat med 

de krav som ställs upp i samband med upphandlingen eller konkurrensutsättning i 

ett valfrihetssystem och den affärsmässiga relationen mellan beställande myndighet 

och utförande aktör. Begreppet innefattar här även hur väl verksamheten möter de 

mål som sätts upp för myndigheten och arbetsmarknadspolitiken. För 

Arbetsförmedlingens räkning innebär detta hur väl myndigheten klarar av att 

leverera resultat som innebär att samhällets samlade resurser kommer till 

användning på ett så bra sätt som möjligt – ofta benämnt kund- och samhällsnytta.  

Att verksamheten når målen är dock inte tillräckligt för att den ska anses vara 

kvalitativ. I begreppet kvalitet ligger även aspekter av hur verksamheten bedrivs. För 

att fristående aktörers verksamhet ska anses bedrivas med kvalitet måste den utföras 

i enlighet med principer förenade med statligt finansierad verksamhet, jmf. avsnitt 

5.2.6. Den behöver exempelvis präglas av likabehandling, tillgänglighet och service, 

integritet och informationssäkerhet, men också god hushållning med statens medel 

och med möjligheter till uppföljning och kontroll.  

10.1.2 En kontroll- och uppföljningsverksamhet som fungerar för alla 

leverantörer95  av arbetsmarknadstjänster 

Den utveckling inom kontroll och uppföljning av fristående aktörer som beskrivs 

nedan omfattar, i enlighet med vad som angetts i avsnitt 3.1, samtliga aktörer som 

utför arbetsmarkandstjänster på uppdrag av myndigheten.  

Det är myndighetens uppfattning att det inte är ändamålsenligt att utveckla 

myndighetens kontroll och uppföljning endast för aktörer som tillhandahåller en viss 

typ av tjänst eller verkar just inom ett valfrihetssystem. Arbetsförmedlingens 

nuvarande uppföljning av leverantörer omfattar samtliga leverantörer av 

upphandlade arbetsmarknadstjänster oavsett upphandlingsform, det vill säga både 

tjänster så som Stöd och matchning och Introduktion till arbete, och utbildningar så 

som arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning. Denna struktur, som 

ger myndigheten förutsättningar att följa upp en organisations hela engagemang med 

myndigheten på likartat sätt, är central för att bedriva verksamheten på ett effektivt 

och ändamålsenligt sätt. Många av de organisationer som idag levererar tjänster 

inom valfrihetsystem som Stöd och matchning och kundval Rusta och matcha 

 
95 När dagens system beskrivs eller åsyftas, eller som i detta avsnitt med resonemang om varför myndigheten 
inte vill hålla samman uppföljningen av alla typer av arbetsmarknadstjänster, används inte begreppet 
”fristående aktörer”. Istället används ”leverantörer” eller ”kompletterande aktörer”.  
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tillhandahåller även andra tjänster och utbildningar till Arbetsförmedlingen.96 Krav 

gällande utförandet/leveransen varierar naturligtvis mellan olika tjänster och 

utbildningar, men leverantörens förmåga att upprätthålla en välfungerande och 

kvalitativ verksamhet är gemensam. Både brister och utvecklingsmöjligheter i en 

leverantörs verksamhet återfinns med andra ord ofta i flera utbildningar och tjänster. 

Även ur leverantörens perspektiv är det mer resurseffektivt att uppföljning, där det är 

lämpligt, sker utifrån aktörens verksamhet för Arbetsförmedlingen som helhet.  

Utöver de aktörer som kontrakteras i ett valfrihetssystem eller genom upphandling 

samarbetar Arbetsförmedlingen med leverantörer som utför tjänster med 

utgångspunkt i överenskommelser och eller samverkansavtal.97 Förutsättningarna för 

kontroll och uppföljning av dessa aktörer skiljer sig från de som gäller för de aktörer 

med vilka myndigheten har ett affärsmässigt avtal, men behovet av utveckling inom 

området är ofta detsamma. Exempelvis kan det finnas vinster med en sammanhållen 

kontroll eftersom företag kan förkomma både som fristående aktör, arbetsgivare med 

lönestöd och anordnare av arbetsträning. Möjligheten till och förutsättningarna för 

kontroll och uppföljning av dessa aktörer och deras verksamhet bör därför också 

beaktas i samband med reformeringen. Behovet av helhetsgrepp kring kontroll 

hanteras av Arbetsförmedlingen bland annat inom ramen av utvecklingsinitiativet 

avseende kvalitet och effektivitet i myndighets samlade kontrollverksamhet som 

beskrivits i avsnitt 8.2, men denna helhetssyn präglar samtlig utveckling av 

myndighetens kontroll- och uppföljningsverksamhet.  

10.2 Leverantörsuppföljningen idag 

 

Arbetsförmedlingen arbetar sedan 2014 strukturerat med uppföljning av externa 

leverantörer. Leverantörsuppföljningen, så som den är utformad idag, syftar både till 

att säkerställa leverantörens förmåga att leverera enligt avtal samt till att utveckla 

verksamheten. Den innefattar med andra ord både det myndigheten för denna 

återrapport benämner som kontroll och det som benämns som uppföljning.   

 
96 Vid den så kallade nivåindelning som gjordes vid halvårsskiftet 2020 levererade nio av tio av de mest 
verksamhetskritiska leverantörerna både Stöd och matchning och förberedande utbildning och/eller 
arbetsmarknadsutbildning. Dessa tio leverantörer stod vid indelningen för ungefär 50% av verksamheten, sett 
till antal arbetssökande i upphandlade arbetsmarknadstjänster.  
97 Jämför med begreppet extern utförare i SOU 2019:3 Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet 
för framtidens arbetsmarknad 

Sammanfattning 

Myndigheten arbetar inom ramen för kontinuerligt förbättringsarbete med 

utveckling av olika verktyg i leverantörsuppföljningen. Även annat pågående 

arbete, så som genomförandet av Arbetsförmedlingens handlingsplan för 

motverka felaktiga utbetalningar, kommer bidra till att förbättra kontrollen av 

fristående aktörer och deras verksamhet. 
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I enlighet med myndighetens kontinuerliga arbete med ständiga förbättringar 

genomförs fortlöpande insatser för att utveckla leverantörsuppföljningen. Dessa 

insatser ger effekt på kortare sikt men ger också myndigheten möjlighet till lärdomar 

för den mer omfattande och långsiktiga utvecklingen som beskrivs nedan. Under det 

senaste året har myndigheten till exempel förbättrat tillgången till information om 

aktörer och deras verksamhet, utvecklat de underlag som används vid dialog med 

leverantörerna regionalt samt utvecklat ett självvärderingsverktyg som leverantörer 

kan använda som stöd för att säkra att verksamheten sker i enlighet med de krav som 

ställs i avtalet. Myndigheten vidtar också åtgärder för att komma tillrätta med brister 

i myndighetens hantering av klagomål på leverantörer98, till exempel genom att se 

över process och ansvarsfördelning gällande hantering av klagomål. 

Även inom andra delar av verksamheten har myndigheten under senare år genomfört 

insatser som på olika sätt ger förutsättningar för att förbättra kontroll och 

uppföljning av aktörer och deras verksamhet. De åtgärder som beskrivs i 

Arbetsförmedlingens handlingsplan mot felaktiga utbetalningar99 är ett exempel, ett 

stärkt fokus generellt i myndigheten på god förvaltning ett annat.  

 
98 Se mer i Riksrevisionen 2020. Stöd och matchning – ett valfrihetssystem för arbetssökande. RiR 2020:13. 
99 Arbetsförmedlingen. Handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar. Dnr Af- 2019/00426487. 
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10.3 Konsekvenser av reformeringen  

  

Sammanfattning 

Myndighetens kontroll- och uppföljningsverksamhet måste både utökas och 

utvecklas ytterligare för att möta kraven i det reformerade systemet. 

Verksamheten ska ha en balans mellan följsamhet och förbättring, bygga på 

proaktivitet samt vara systematiserat och riskbaserat. 

Utveckling av tillgång till information och möjlighet att använda informationen är 

avgörande för att förbättra myndighetens kontroll, uppföljning och utvärdering av 

aktörer och den verksamhet som de bedriver. För behovet av ändrade rättsliga 

förutsättningar för informationsbehandling, se avsnitt 10.3.5.  

För att utöka och utveckla kontroll och uppföljningsverksamheten har 

Arbetsförmedlingen behov av att identifiera verksamhetsförmågor som krävs för 

att bedriva ändamålsenlig och effektiv kontroll och uppföljning av fristående 

aktörer och deras verksamhet. Ett sådant arbete har påbörjats och kommer att 

fortgå under 2020 och 2021, i nära anslutning till utvecklingsinitiativet för en 

sammanhållen kontrollverksamhet som redovisats i avsnitt 8.2. Analyserna 

kommer att förbereda myndigheten för att dimensionera kontroll och uppföljning 

av de fristående aktörerna i det reformerade systemet.  

Det finns även behov av att stärka kompetensen inom området och bredda 

förståelsen för och kunskapen inom området fristående aktörer. Med början 2020 

genomför myndigheten förberedelser för en utvecklad kompetensförsörjning med 

utgångspunkt i arbetet med att identifiera av verksamhetsförmågor. 

Arbetsförmedlingen behöver utveckla systemstöd som möjliggör utbyte av 

information med fristående aktörer, effektiv handläggning av kontroll och 

uppföljning samt nya sätt att använda informationen. Den utveckling av 

systemstöd som beskrivs i avsnitt 11 är en förutsättning för utvecklingen av nya 

metoder och arbetssätt. Till exempel kommer möjligheten att lagra och bearbeta 

strukturerad information möjliggöra dataanalys och automatiserad behandling av 

informationen.  

Utvecklingen av en ratingsmodell intensifieras under hösten 2020. Avsikten är att 

ny ratingmodell ska vara utvecklad till årsskiftet 2021/22. Möjligheten at få ta del 

av uppgifter från Skatteverket bidra betydligt till dess kvalitet. Myndigheten 

planerar även att publicera annan information om de fristående aktörerna som 

kan underlätta för arbetssökande att göra ett välinformerat val.  
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10.3.1 Behovet av utökning och utveckling av kontroll- och 

uppföljningsverksamheten 

Som en följd av att rustande och matchande insatser till större del tillhandahålls av 

fristående aktörer, kommer kontroll och uppföljning av dem och den verksamhet de 

bedriver få en mer central betydelse i myndighetens verksamhet. Myndighetens 

kontroll- och uppföljningsverksamhet måste både utökas och utvecklas ytterligare för 

att möta förändringen. Ett uppdrag som syftar till att identifiera vilka 

verksamhetsförmågor och processer som behövs för inklusive ett ramverk för 

kompetensförsörjning strategi har startat i september 2020. 

För att säkerställa att utvecklingen inom området sker på ett effektivt sätt arbetar 

myndigheten i stor utsträckning med kontinuerlig utveckling. Detta är särskilt viktigt 

i utvecklingen av systemfunktionaliteter och ny användning av information inom 

området, där myndigheten behöver utforska och lära efter hand för att identifiera de 

mest optimala arbetssätten. En viktig del i detta är att löpande och systematisk ta 

hand om erfarenheter i arbetet med kundval Rusta och matcha.100 

Den utveckling som beskrivs nedan behöver ske i dialog med företrädare för 

fristående aktörer samt andra berörda aktörer och intressenter. I första hand nyttjas 

etablerade forum för dialog och samverkan på strategisk och taktisk nivå. Det finns 

också anledning för myndigheten att kontinuerligt bedöma hur myndigheten 

 
100 Arbetsmarknadsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Arbetsförmedlingen. 
Regeringsbeslut den 19 december 2019. Dnr A2019/02310/A. Punkt 3.2. 

Kontrollen av att utförare som tillhandahåller arbetamarknadstjänster på 

uppdrag av myndigheten följer de krav som ställs gällande informationssäkerhet 

och integritetsskydd behöver utvecklas. Under 2021 kommer myndigheten 

genomföra en utredning som klargör hur myndigheten på mest effektivt sätt kan 

genomföra kontroll och uppföljning i detta avseende, vilket bland annat är 

beroende av hur regleringen av behandlingen av personuppgifter kommer att se 

ut i det reformerade systemet.  

Möjligheterna att styra och nå resultat inom arbetsmarknadspolitiken kommer i 

det reformerade systemet att vara beroende av myndighetens förmåga att på ett 

tillförlitligt sätt följa upp och verifiera utfallet i respektive tjänst samt följa upp 

effekten av insatser. Arbetet med att följa upp och utvärdera kundval Rusta och 

matcha är en viktig del i utvecklingen av möjligheterna att arbeta med uppföljning 

och utvärdering i en reformerad myndighet. Utvärderingar – särskilt av effekt – 

kräver dock att data kan analyseras över tid. Även om tillgången till information 

om fristående aktörers verksamhet säkerställs i närtid, kommer det dröja innan 

denna information kan läggas till grund för utvärdering.  
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ytterligare kan stärka samarbetet med de aktörer som tillhandahåller 

arbetsmarknadstjänster på uppdrag av myndigheten.101  

Det är också av stor vikt att vidareutveckla samverkan med andra myndigheter inom 

området; dels i gemensamma uppdrag att motverka felaktiga utbetalningar och 

myndighetssamverkan mot den organiserade brottligheten, dels för att utbyta 

erfarenheter med myndigheter som tillhandahåller tjänster av liknande karaktär 

inom andra offentligt finansierade områden.  

Utifrån verksamhetens komplexitet har de grundläggande principerna för 

utvecklingsarbetet varit att myndighetens kontroll- och uppföljningsarbete ska ha en 

balans mellan följsamhet och förbättring102, bygga på proaktivitet samt bedrivas 

enhetligt, systematiserat och riskbaserat. Det krävs ett kontinuerligt arbete för att 

säkerställa rätt förutsättningar oberoende av de inre eller yttre förändringar som 

sker. Myndigheten behöver också följa upp och utvärdera effekten av själva kontroll- 

och uppföljningsarbetet för att öka kunskapen om hur kontroll påverkar och för att 

minska risken för de potentiella negativa effekter som finns, till exempel hög 

administrativ kostnad och fel fokus i utförandet. 

I enlighet med myndighetens uppdrag är det centralt att säkra ett 

jämställdhetsperspektiv i kontroll- och uppföljningsverksamheten samt i 

utvecklingen av den. Detta är också en förutsättning för att kontroll och uppföljning 

ska bidra till kvalitet och goda resultat av den verksamhet som fristående aktörer 

bedriver. Det finns skäl att stärka jämställdhetsperspektivet inom området, både i 

kontroll och i uppföljning. Till exempel behöver myndigheten utveckla användningen 

av information om aktörernas verksamhet för bättre möjligheter att följa upp att 

samtliga arbetssökande får rätt stöd.  

10.3.2 Behov av information för kontroll och uppföljning  

Den utökade användning av upphandlade arbetsmarknadstjänster som 

reformeringen innebär betyder att myndigheten behöver utveckla tillgång till och 

möjlighet att använda information är avgörande för att förbättra myndighetens 

kontroll, uppföljning och utvärdering av aktörer och den verksamhet som de 

bedriver. Följande hantering av information utgör grundläggande förutsättning för 

kontroll och uppföljning av fristående aktörer:  

Information för kontroll av aktör  

Den kontroll av aktörer som görs som en del i inköpsförfarandet och som behöver 

genomföras kontinuerligt och utifrån aktuell information under ett avtals löptid 

omfattar både det som förenklat kan beskrivas som grundläggande (till exempel att 

 
101 I svaret på analysuppdraget (Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av 
Arbetsförmedlingen. Dnr Af-2019/00215123. Avsnitt 10.4.) lyfter myndigheten till exempel att det är lämpligt 
att komplettera uppföljning och utvärdering av kvantitativ karaktär med att identifiera och utarbeta 
kvalitetsfaktorer i dialog med branschen.  
102 I linje med den beskrivning som Arbetsförmedlingen gör i Vissa förutsättningar inför reformeringen av 
Arbetsförmedlingen, avsnitt 10.4, är en utgångspunkt för myndighetens utveckling inom området att säkerställa 
balans mellan de olika syften och funktioner som kontroll och uppföljning kan fylla, till exempel mellan dess 
kontrollerande funktion (följsamhet) och dess utvecklande funktion (förbättring). 



A
f 

0
0
0
0
9
_
4
.0

_
(2

0
1
8
-0

6
-1

9
, 

A
F

5
0
0
0
) 

 

 Säkerställa kvalitet, en förbättrad kontroll och 
uppföljning av fristående aktörer och deras 

verksamhet 
 
 
 
 
 

 

aktören är korrekt registrerad hos andra myndigheter), krav som är en förutsättning 

för att utföra tjänsten i enlighet med avtalet (till exempel krav på särskild kompetens 

hos personalen) och krav som tar sikte på aktörens förmåga att tillhandahålla tjänster 

av hög kvalitet (till exempel krav på organisation, ledningssystem, erfarenhet). Denna 

typ av kontroll syftar både till att hålla undan aktörer som agerar oseriöst och till att 

kontrollera att de krav som ställts på aktör efterlevs.  

Myndighetens bedömning är att en stor del av de kontroller som idag sker manuellt 

och i huvudsak vid indikationer om missförhållanden skulle kunna genomföras mer 

träffsäkert och effektivt genom att använda information om aktören på ett mer 

systematiserat och automatiserat sätt. Detta skulle sannolikt också stärka aktörers 

incitament att förse myndigheten med uppdaterad och korrekt information. Genom 

att kombinera information från olika källor, inklusive information om till exempel 

antal arbetssökande hos en aktör, skulle myndigheten på ett mer effektivt sätt 

identifiera var det finns risk och/eller konstaterade avvikelser från avtal.  

Information för kontroll av den verksamhet som bedrivs 

Möjligheten att kontrollera om en aktör tillhandahåller stöd till arbetssökande är tätt 

förknippad med utformningen av tjänsterna och i vilken utsträckning myndigheten 

ställer krav på att stöd till exempel ska ges i viss omfattning och/eller på visst sätt. Ur 

ett kontrollperspektiv är det önskvärt att det ställs vissa krav på aktörens leverans, 

både för att utföra kontroll och för att vid behov kunna sanktionera om en aktör inte 

följer de krav som ställts upp.  

I tjänsten kundval Rusta och matcha har myndigheten till exempel valt att ställa krav 

på individuella möten med viss regelbundenhet samt krav på att leverantören ska 

tillhandahålla en individuell utvecklingsplan för varje arbetssökande där det även 

specificeras vilka aktiviteter den arbetssökande ska ta del av (i Stöd och matchning 

har schemat ungefär motsvarande funktion). Det huvudsakliga syftet med dessa krav 

är ökad kvalitet i tjänsten men de ger också myndigheten möjlighet att kontrollera att 

stöd tillhandahålls.  

På motsvarande sätt som för kontroll av aktör bedömer myndigheten att det finns 

möjligheter att effektivisera kontrollen av den verksamhet som aktörer 

tillhandahåller genom att bearbeta och analysera data och information från olika 

källor på ett strukturerat och automatiserat sätt, till exempel genom 

mönstersökningar.  

Information för att verifiera resultat 

Att verifiera resultat på ett tillförlitligt sätt är en förutsättning för en resultatbaserad 

ersättning. Kontroller kopplade till utbetalning av ersättning till leverantören är 

centrala i myndighetens arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar och motverka 

missbruk. I Stöd och matchning och i kundval Rusta och matcha verifieras resultat i 

första hand genom att ansvarig arbetsförmedlare utför kontroll via myndighetens 

systemstöd och i andra hand genom skriftliga intyg som leverantören skickar in eller i 

kontakt med den arbetssökande. Denna hantering är i flera avseenden inte optimal.  



A
f 

0
0
0
0
9
_
4
.0

_
(2

0
1
8
-0

6
-1

9
, 

A
F

5
0
0
0
) 

 

 Säkerställa kvalitet, en förbättrad kontroll och 
uppföljning av fristående aktörer och deras 

verksamhet 
 
 
 
 
 

 

För det första är hanteringen administrativt tung. Arbetsförmedlare beskriver denna 

kontroll som ett av de mest tidskrävande momenten i hantering kopplad till tjänsten. 

För det andra är hanteringen förenad med risk för att bedömningar inte sker 

enhetligt. Arbetsförmedlare beskriver kontrollen som komplex och svårbedömd, 

särskilt i de fall prövning sker mot intyg. Dessutom är hanteringen förenad med risk 

för fel, både att leverantörer som inte har rätt till ersättning får det och det motsatta.  

Som angetts ovan i avsnitt 6.2.3 saknas avslutsorsak för ungefär 20 procent av de 

som lämnat Arbetsförmedlingen.103 Riksrevisionens analyser gällande Stöd och 

matchning visar att Arbetsförmedlingens sätt att mäta övergång till arbete stämmer 

relativt väl med Skatteverkets månadsdata, och rekommenderar att 

Arbetsförmedlingen borde få tillgång till dessa uppgifter. Riksrevisionens analys visar 

dock också att en inte försumbar andel arbetssökande inte når upp till inkomster som 

kan indikera att de har en sysselsättning i den omfattning som krävs i Stöd och 

matchning för att leverantören ska få tillgodoräkna sig ett lyckat resultat.104 

Leverantörer beskriver också utmaningar i att få in de intyg som krävs för rätt till 

ersättning. 

Information för att utveckla ratingmodell 

Rating utgör ett viktigt stöd för den arbetssökande i valet av fristående aktör. För att 

förbättra kvaliteten och aktualiteten i ratingmodellen bör den utvecklas genom att 

bland annat hämta resultat från Skatteverkets månadsdata över inkomster. Ett arbete 

pågår med att identifiera vilka uppgifter i månadsdatan som är relevanta.  

Information för uppföljning och utvärdering av verksamheten 

För att följa upp hur verksamheten hos fristående aktörer fungerar och för att kunna 

utvärdera vad som ger effekt behöver det vara möjligt att analysera vilket stöd aktörer 

tillhandahåller och hur verksamheten bedrivs. Exempel på information som 

myndigheten, IFAU eller andra aktörer behöver för uppföljning och utvärdering, är 

• vad som händer hos aktören (exempelvis vilken typ av stöd den arbetssökande får 

ta del av),  

• vad som händer med den arbetssökande efter tiden hos aktören (information 

både från arbetssökandes och arbetsgivare kan vara relevant), samt 

• information från arbetssökande under tiden och efter (exempelvis genom 

kundnöjdhetsmätning).  

Incitamenten för fristående aktörer att dela information om hur verksamheten 

bedrivs behöver beaktas vid utformningen av tjänster. I detta behöver en avvägning 

göras mellan behovet av information för att följa upp och utvärdera och de möjliga 

negativa effekter som kan följa av krav på redovisning av hur verksamheten bedrivs, 

till exempel vad gäller innovation.  

 
103 Se Nilsson, P (2010). Arbetssökande som lämnar Arbetsförmedlingen av okänd orsak. Arbetsförmedlingen 
Working Paper 2020:1.; Se även Nilsson, P. (2016). An Imputation Model for Dropouts in Unemployment 
Data. Journal of Official Statistics, 32(3), 719-732. 
104 Riksrevisionen 2020. Stöd och matchning – ett valfrihetssystem för arbetssökande RiR 2020:13. 
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10.3.3 Utveckling för att utöka och utveckla kontroll- och 

uppföljningsverksamheten 

Identifiera förmågor för kontroll och uppföljning   

För att säkra en effektiv utveckling har Arbetsförmedlingen under 2020 initierat ett 

arbete som syftar till att identifiera vilka verksamhetsförmågor105 som krävs för att 

bedriva ändamålsenlig och effektiv kontroll och uppföljning av fristående aktörer och 

deras verksamhet. Arbetet med att på mer nedbruten nivå identifiera 

verksamhetsförmågor inom området kommer, i nära anslutning till 

utvecklingsinitiativet för en sammanhållen kontrollverksamhet som redovisats i 

avsnitt 8.2, att fortgå under 2020 och 2021 och utgör underlag för fortsatt 

prioritering och styrning inom området. Dessa analyser kommer att förbereda 

myndigheten för att dimensionera kontroll och uppföljning av de fristående 

aktörerna i det reformerade systemet.  

Kompetensförstärkning på området kontroll och uppföljning av fristående aktörer 

Det finns behov av att stärka kompetensen inom området och bredda förståelsen för 

och kunskapen inom området fristående aktörer. För en effektiv och rättssäker 

kontroll och uppföljning behöver medarbetare också ges möjlighet att fördjupa sig i 

olika delar inom området, till exempel utveckling av metoder för kontroll respektive 

kvalitativ uppföljning, analys av information om utfall, revision av 

kvalitetsledningssystem, hantering av avtal och sanktioner samt rättsligt stöd inom 

området. Ökad digitalisering kommer medföra att kontroll- och uppföljningsarbetet 

förändras till sin karaktär vilket kommer att påverka behovet av kompetens samt hur 

organisering och resurssättning hanteras mest effektivt.  

Idag bedrivs kontroll och uppföljning av leverantörer och deras verksamhet av många 

olika funktioner i myndigheten. Arbetsförmedlingen bedömer att det finns skäl att 

överväga om det finns skäl för en ökad specialisering inom området. Ett exempel på 

en uppgift som sannolikt lämpar sig för specialisering är den kontroll som krävs för 

att bedöma om en leverantör av tjänsterna Stöd och matchning respektive kundval 

Rusta och matcha har rätt till resultatersättning. Den koncentrering av myndighetens 

kontroll av individersättningar som skett, och som beskrivs ovan i avsnitt 9.1, utgör 

ett exempel på att det kan ge positiva effekter. 

Med början 2020 genomför myndigheten förberedelser för en utvecklad strategisk 

kompetensförsörjning inom området. Ovan beskrivet arbete med att identifiera de 

verksamhetsförmågor myndigheten behöver för att bedriva en effektiv och 

ändamålsenlig kontroll och uppföljning i en reformerad myndighet en central 

 
105 Med verksamhetsförmågor avses här del av myndighetens verksamhet som ses och hanteras som en 
självständig och avgränsad komponent. Verksamhetsförmågan beskriver vad som görs eller behöver kunna 
göras. Till exempel kan ”kontrollera aktör” beskrivas som en verksamhetsförmåga på övergripande nivå. Genom 
att identifiera verksamhetsförmågor på övergripande och mer nedbruten nivå blir det tydligt vad myndigheten 
behöver säkra kapacitet för att kunna genomföra. För varje verksamhetsförmåga finns därefter metoder för att 
bedöma och prioriterar vilka resurser (till exempel it-stöd, information, kompetens, processer och arbetssätt) 
som behöver utvecklas.  
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utgångspunkt för detta. Myndighetens kommer med stöd i de förmågor som 

identifieras ta fram en kompetensplanering. 

Möjligheten att koncentrera arbetsuppgifter är tätt förknippad med utvecklingen av 

systemfunktionaliteter och möjligheten att arbeta utifrån ett ärendeindelat arbetssätt. 

Utvecklingen behöver därför ske successivt och i takt med it-utveckling inom 

området.  

Nya systemstöd som möjliggör informationstillgång och metodutveckling 

Flexibla och välfungerande systemstöd är en förutsättning för effektiv utveckling och 

förbättring av myndighetens kontroll och uppföljning, men även utvärdering av 

fristående aktörer och deras verksamhet; de möjliggör utbyte av och tillgång till 

information, men också utvecklingen av processer, metoder och arbetssätt, och är i 

stort grunden för allt övrigt utvecklingsarbete inom kontroll och uppföljning av 

fristående aktörer. 

Den utveckling av systemstöden som beskrivs i avsnitt 11 är en förutsättning för att 

möjliggöra utveckling av processer och nya arbetssätt samt metoder inom området, 

till exempel för att gå från att en arbetsförmedlare hanterar samtliga ärenden 

kopplade till en arbetssökande som är hos en leverantör till att olika ärenden kan 

hanteras av olika funktioner i myndigheten.106 Den ger också möjlighet att hämta in, 

lagra och bearbeta information mer enhetligt och i en mer strukturerad form, vilket i 

sin tur möjliggör dataanalys och automatiserad behandling av informationen.107 I 

början av 2021 planerar myndigheten för starten av den första upphandlade 

arbetsmarknadstjänst som hanteras fullt ut i nya systemfunktionaliteter, se även 

tidplan för utveckling av digital infrastruktur i avsnitt 11.4.  

Effektivisering och ökad kvalitet i uppföljning och kontroll genom att utforska nya 

sätt att använda information  

Som angetts i avsnitt 6.2 skulle en stor del av den kontroll av fristående aktörer och 

den verksamhet de bedriver kunna genomföras mer träffsäkert och effektivt genom 

att nyttja information om aktören på ett mer systematiserat och automatiserat sätt. I 

linje med de skäl som beskrivs i SOU 2020:35 Kontroll för ökad tilltro bedömer 

myndigheten att möjligheterna att på ett effektivt sätt identifiera risk för avvikelser 

genom dataanalyser.108  

Med utgångspunkt i myndighetens arbete för att motverka felaktiga utbetalningar 

arbetar myndigheten med att stärka kopplingen mellan utvecklingsinitiativ kopplade 

till kontroll av arbetssökande, arbetsgivare och fristående aktörer.  

På motsvarande sätt som för kontroll av aktör bedömer myndigheten att det finns 

möjligheter att utveckla uppföljning och utvärdering av aktörernas verksamhet 

 
106 Denna utveckling ger också möjligheter att mäta tidsåtgång i hantering av olika delar i ett ärende eller flöde 
vilket förbättrar möjligheten att till effektivisering av myndighetens kontroll- och uppföljningsarbete.   
 
108 SOU 2020:25. Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka 
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. 
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genom att använda information på nya sätt. På kort sikt arbetar myndigheten med att 

hämta in information om verksamheten på ett mer strukturerat sätt och inom ramen 

för olika utvecklingsprojekt, till exempel kopplat till tjänsten kundval Rusta och 

matcha, pröva nya sätt att använda information om vilket stöd leverantörer har 

tillhandahållit.109  

Detta ger bättre förutsättningar för att identifiera när och på vilket sätt datadriven 

analys kan ge effektivisering och bidra till nya kunskaper. Utvecklingen ger 

myndigheten förutsättningar att i takt med att avtalet används dra lärdomar kring 

vilken data som är särskilt relevant att inhämta från aktörer i ett framtida reformerat 

system och hur den kan användas för att följa upp och utvärdera tjänster. Detta 

lärande behöver ske över tid där myndigheten kontinuerligt prövar, drar lärdomar 

och säkerställer att utveckling sker på ett evidensbaserat sätt. 

Myndigheten bedömer också att det är centralt att vidareutveckla möjligheterna att 

följa upp och utvärdera kostnadseffektiviteten i de insatser som tillhandahålls av 

fristående aktörer, progression hos den arbetssökande, samt förankring på 

arbetsmarknaden efter det att den arbetssökande fått arbete. Utveckling för att kunna 

använda information mer systematiserat och automatiserat är ett första steg, men 

denna typ av analyser är komplicerade och ligger längre fram i tiden. Tillgång till 

uppgifter från Skatteverkets månadsdata skulle dock betydligt förenkla möjligheten 

att mäta förankring på arbetsmarknaden.  

Det är också önskvärt att förbättra möjligheten att mäta arbetssökandes stegvisa 

närmanden till arbetsmarknaden, progression, samt förankring på arbetsmarknaden 

efter det att den arbetssökande fått arbete samt att följa upp individers närmande till 

arbetsmarknaden. Denna typ av utveckling är dock komplicerad och ligger längre 

fram i tiden.  

Uppföljning för utveckling  

Nya sätt att använda information om aktörer och deras verksamhet behöver 

kompletteras med utvecklade sätt att omhänderta de kunskaper som detta ger. Den 

mer kvantitativa uppföljningen behöver också kompletteras med andra verktyg och 

insatser för att stärka kopplingen mellan uppföljning och utveckling.  

Uppföljning som syftar till att bedöma hur väl verksamhet fungerar och ska utgöra 

underlag för utveckling bör i stora delar bedrivas nära de verksamheter och de 

aktörer som är berörda. Myndighetens erfarenhet är att uppföljning i detta perspektiv 

behöver genomföras på såväl strategiskt, taktiskt och operativ nivå.  

 
109 Vid utformningen av tjänsten kundval Rusta och matcha har myndigheten till exempel utvecklat den 
periodiska rapporten för att inhämta mer information om vilka aktiviteter arbetssökande tagit del av, i vilken 
utsträckning samt viss ytterligare information. Informationen kommer vara möjlig att bearbeta aggregerat vilket 
ger förutsättningar att på olika sätt analysera och följa upp vilket stöd leverantörer tillhandahåller och i vilken 
omfattning. På motsvarande sätt har myndigheten för tjänsten kundval Rusta och matcha utvecklat den så 
kallade slutrapport som leverantören ska lämna in när en arbetssökande avslutar tjänsten. Motsvarande 
utveckling görs även för andra upphandlade tjänster. För kundval Rusta och matcha har myndigheten också 
utvecklat mätningen av kundnöjdhet.  
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Under 2020 har myndigheten vidtagit åtgärder för att stärka uppföljningen av 

tjänster och kopplingen mellan uppföljning och lärande och förbättring. För att möta 

reformeringen finns bedömer myndigheten dock att denna typ av uppföljning och 

dess koppling till utveckling bedrivas i större omfattning. En förutsättning för detta 

är att denna typ av uppföljning behöver systematiseras och bedrivas mer enhetligt.  

I ovan nämnt arbete för att identifiera verksamhetsförmågor för kontroll och 

uppföljning kommer även detta inkluderas. 

10.3.4 Utveckling av vissa centrala arbetssätt   

Utveckling av ratingmodell 

En förutsättning för att konkurrensen inom ett valfrihetssystem ska fungera väl är att 

deltagare har möjlighet och förutsättningar att göra ett välinformerat val av 

leverantör. Den upphandlande myndigheten har ett tydligt informationsansvar 

gentemot brukarna – i det här fallet de arbetssökande - där den information som 

presenteras ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. 

Samtidigt ställer lagstiftningen krav på att leverantörerna i ett valfrihetssystem ska 

behandlas utifrån principerna om krav på icke-diskriminering, likabehandling, 

proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.  

En ändamålsenlig modell för rating av leverantörerna har stor betydelse för 

möjligheten för de arbetssökande att göra informerade val. Genom ratingmodellen i 

Stöd och matchning betygssätts leverantörerna utifrån de arbetssökandes avstånd till 

arbetsmarknaden och de resultat som uppnåtts. Genom att få tillgång till 

månadsuppgifter från Skatteverket för att mäta leverantörernas resultat så ökar 

ratingmodellens tillförlitlighet jämfört med dagens modell. Data från Skatteverket 

skulle sannolikt även ge möjlighet att utforma ratingmodellen så att leverantörernas 

resultat får snabbare genomslag i ratingen. Detta har bland annat lyfts fram av 

Riksrevisionen.110  

Med utgångspunkt i den ratingmodell som används för tjänsten Stöd och matchning 

har Arbetsförmedlingen påbörjat arbetet med att utveckla ratingen. I samband med 

detta utreder Arbetsförmedlingen även hur resultaten av ratingmodellen kan 

presenteras för att på bästa sätt svara mot de krav som lagstiftningen ställer. 

Genom att utveckla modellen är målet att ratingen på ett mer ändamålsenligt sätt 

ska:     

• vara en värdefull källa till information för de arbetssökande som ska välja 

leverantör,  

• bidra med kunskap om vilka leverantörer som lyckas bra med att uppnå målet för 

tjänsten givet deltagarnas avstånd till arbetsmarknaden, 

• skapa incitament för leverantörer att leverera tjänster av hög kvalitet. 

 
110 Riksrevisionen 2020. Stöd och matchning – ett valfrihetssystem för arbetssökande. RiR 2020:13. 
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Arbetsförmedlingen ser bland annat över den profilering (bedömning av den 

arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden) som sker inom ramen för 

ratingmodellen, frekvensen för uppdatering av ratingen samt hur och på vilket sätt 

information från Skatteverket kan användas för att öka träffsäkerheten i modellen. 

Synpunkter som påtalats gällande rating i Riksrevisionens granskning av tjänsten 

Stöd och matchning omhändertas i arbetet.111  

Arbetet med att utveckla ratingen intensifieras under hösten 2020. Avsikten är att en 

uppdaterad modell för rating är utvecklad vid årsskiftet 2021/2022.  

Andra insatser för att ge arbetssökande förutsättningar till ett välinformerat val 

Myndigheten bedömer att rating är den huvudsakliga informationskälla som 

myndigheten behöver utveckla för att stödja arbetssökande att göra ett välinformerat 

val, men även annan information om aktör och deras verksamhet kan vara av 

betydelse. Till exempel kan det vara relevant för en arbetssökande att ta del av 

information om andel klagomål eller resultat av kundnöjdhetsmätningar. 

Presentation av objektiv information som den arbetssökande själv kan ta del av 

bedöms vara möjlig att publicera för arbetssökande. Myndighetens möjlighet att 

publicera sådan information om den fristående aktören kan regleras genom avtal.   

Utveckling av kontroll av informationssäkerhet och integritetsskydd  

Myndigheten behöver utveckla kontrollen av att utförare som tillhandahåller 

arbetsmarknadstjänster på uppdrag av myndigheten följer de krav som ställs 

gällande informationssäkerhet och integritetsskydd. I vilken omfattning och på vilket 

sätt kontroll bör ske påverkas av utformningen av den digitala infrastrukturen, den 

reglering som gäller för aktörerna samt de krav som ställs i avtal.  

Under 2021 kommer myndigheten genomföra en utredning som klargör hur 

myndigheten på mest effektivt sätt kan genomföra kontroll och uppföljning i detta 

avseende. Utformningen av dessa kontroller är i delar beroende av hur systemstöden 

utformas och hur regleringen av behandlingen av personuppgifter kommer att se ut i 

det reformerade systemet.  

Utveckling av utvärdering av de fristående aktörernas verksamhet 

Möjligheterna att styra och nå resultat inom arbetsmarknadspolitiken kommer i det 

reformerade systemet att vara beroende av myndighetens förmåga att på ett 

tillförlitligt sätt följa upp och verifiera utfallet i respektive tjänst samt följa upp 

effekten av insatser. Uppföljning och utvärdering av det här slaget är viktigt för att 

öka kunskapen om hur olika insatser och tjänster fungerar och en förutsättning för 

att kunna utveckla och effektivisera både tjänsterna och den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten i stort.  

På Arbetsförmedlingen pågår ständigt analyser av verksamheten och dess utfall, och 

metoder och tillvägagångssätt utvecklas kontinuerligt för att kunna bedriva en 

verksamhet med god kvalitet och hög legitimitet. Ett exempel på detta är 

 
111 Riksrevisionen. 2020. Stöd och matchning – ett valfrihetssystem för arbetssökande. RiR 2020:13.  
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effektskattningar av olika arbetsmarknadspolitiska insatser eller 

verksamhetsanalyser som bland annat syftar till att säkerställa effektivitet i 

myndighetens arbetssätt. Dels gäller det utvärdering av de stora traditionella 

arbetsmarknadspolitiska programmen, dels utvärdering av sådant som är särskilt 

relevant i förhållande till reformeringen och andra aktuella omständigheter. Det 

senare handlar exempelvis om att utvärdera effekten av användandet av fristående 

aktörer inom tjänsten Stöd och matchning, att analysera träffsäkerheten i statistiska 

bedömningsverktyg inom kundval Rusta och matcha och arbetet med den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen (se avsnitt 7.4) att analysera möjligheterna 

att mäta arbetssökandes progression mot ett arbete samt att utveckla och förvalta 

ratingmodellen.  

I kundval Rusta och matcha har myndigheten arbetat med att utveckla uppföljningen 

av upphandlade tjänster samt att i dialog med IFAU möjliggöra för utvärdering av 

densamma. Arbetet med att följa upp och utvärdera kundval Rusta och matcha är en 

viktig del i utvecklingen av möjligheterna att arbeta med uppföljning och utvärdering 

i en reformerad myndighet. I detta arbete ingår att möjliggöra insamling, lagring och 

bearbetning av uppgifter från det statistiska bedömningsstödet, de arbetssökandes 

val av leverantör, deltagandet i tjänsten och resultaten av den. IFAU har även i sitt 

regleringsbrev ett uppdrag att följa upp och analysera verksamheten inom 

Arbetsförmedlingens uppdrag att utveckla kundval Rusta och matcha.112 

Utvärderingar – särskilt av effekt – kräver att data kan analyseras över tid. Även om 

tillgången till information om fristående aktörers verksamhet säkerställs i närtid, 

kommer det dröja innan denna information kan läggas till grund för utvärdering.  

 
112 Arbetsmarknadsdepartementet 2019. Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Ändringsbeslut 4 juli 2019. Dnr A2019/01322/SV. 
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10.3.5 Rättsliga förutsättningar för utveckling av kontroll och uppföljning av 

fristående aktörer 

  

Sammanfattning 

För att myndigheten ska kunna behandla uppgifter för kontroll, uppföljning och 

utvärdering av fristående aktörer är det nödvändigt att:  

•  myndighetens uppgift att analysera, följa upp och utvärdera enligt förordning 

(2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen omfattar inte bara 

myndighetens verksamhet, utan även den hos fristående aktörer, 

• det finns ett uttryckligt stöd i lag (2002:546) om behandling av 

personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten för att behandla 

personuppgifter om det är nödvändigt för kontroll, uppföljning och 

utvärdering av fristående aktörer, och 

• möjligheten att behandla uppgifter för kontroll, uppföljning och utvärdering 

utvidgas till att omfatta:  

– uppgifter om organisationen och/eller dess företrädare har andra 

engagemang gentemot myndigheten, till exempel som arbetsgivare som 

mottagare av någon form av stöd eller som arbetssökande eller 

samarbetspart och mottagare av utbetalningar på annat sätt, samt om 

myndigheten tidigare har genomfört utredningar eller sanktionerat aktör. 

Detta inkluderar uppgifter om skatteskulder, en sekretessbelagd uppgift 

hos Skatteverket som Arbetsförmedlingen idag inte får ta del av.  

– uppgifter i den fristående aktörens planering och redovisning av den 

arbetssökandes aktiviteter, information som arbetssökande eller 

arbetsgivare som hen anställts hos lämnar i enkätundersökningar under 

eller efter deltagande hos fristående aktör.  

– uppgifter om den arbetssökande som deltagit i tjänsten, exempelvis 

information som används i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. 

– uppgifter om arbetsgivare som anställer en person för vilken den 

fristående aktören får resultatersättning.  

• regelverket möjliggör för myndigheten att, för verifiering av resultat och 

kvalitativ rating, genom direktåtkomst får ta del av och behandla uppgifter i 

Skatteverkets månadsdata. Dialog kommer att behöva föras med Skatteverket 

om vilka uppgifter som kan vara relevanta.  

Arbetsförmedlingen bedömer härutöver att anställda hos fristående aktörer är en 

viktig källa för att identifiera missförhållande och att de, som ett led i att 

förebygga oegentligheter och upprätthålla granskningen av statligt finansierad 

verksamhet, bör omfattas av lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda 

verksamheter. Därutöver bör möjligheten att utsträcka skyddet för visselblåsare 

hos fristående aktörer till situationer där de lämnar uppgift om allvarliga 

missförhållanden till Arbetsförmedlingen övervägas.   
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De rättsliga förutsättningar för kontroll och uppföljning som myndigheten beskrivit i 

Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen113 bedöms 

fortfarande som centrala för att möjliggöra den utveckling inom området som 

myndigheten bedömer krävs. Det övergripande behovet av förändringar i regelverket 

för att möjliggöra tillgång och användning av information har behandlads ovan i 

avsnitt 6.2.7. Här sker en konkretisering av dessa behov ur perspektivet uppföljning- 

och kontroll av leverantörer, vilket kan innefatta en viss upprepning.  

Behov av ändrad reglering för att möjliggöra behandling av personuppgifter för 

kontroll och uppföljning av fristående aktörer 

För att ändamålsbestämmelsen avseende uppföljning och kontroll i 4 § lagen 

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten ska omfatta de fristående aktörernas verksamhet, behöver det framgå 

av förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen att 

myndigheten har ett ansvar att analysera, följa upp och utvärdera även denna. 

Arbetsförmedlingen vidhåller att denna ändring är en grundförutsättning för att 

Arbetsförmedlingen överhuvudtaget ska kunna behandla uppgifter i detta syfte.  

I 4 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten behöver införas ett uttryckligt stöd för att 

behandla personuppgifter om det är nödvändigt för kontrollen av leverantörer. 

Arbetsförmedlingen har sedan den 1 oktober 2020 rätt att behandla personuppgifter 

om det är nödvändigt för kontroll av ekonomiskt stöd till arbetsgivare och enskilda 

som tar del av insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.114 Denna 

bestämmelse behöver utvidgas för att möjliggöra behandling av uppgifter som är 

nödvändiga för kontroll, uppföljning och utvärdering av fristående aktörer.  

I sitt kontrollarbete av de fristående aktörerna ser Arbetsförmedlingen ett behov av 

att till exempel använda sig av riskbaserade datadrivna modeller, bland annat för att 

upptäcka felaktiga utbetalningar. Sådana modeller väljer ett urval av leverantörer 

med hjälp av interna och externa datakällor för att upptäcka oegentligheter i 

verksamheten. Arbetsförmedlingen har i dagens regelverk stöd för att behandla 

personuppgifter om kompletterande aktörer bland annat för handläggning av 

ärenden, planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning, resultatredovisning och 

utvärdering av verksamheten. Något uttalat stöd för att behandla personuppgifter för 

kontroll av de fristående aktörerna och deras verksamhet finns däremot inte. Frågan 

omfattas inte av det lagstöd som infördes den 1 oktober 2020 vilket rör behandling av 

personuppgifter för kontrolländamål. Det omfattar endast kontroll av ekonomiskt 

stöd till arbetsgivare och enskilda som tar del av insatser inom den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten. En viss möjlighet att behandla 

personuppgifter för kontroll av de fristående aktörerna får anses finnas inom 

ändamålen ”tillsyn och uppföljning”. Detta utrymme måste emellertid anses 

 
113 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 10.5.3.  
114 3-4 §§ förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten 
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begränsat eftersom tillsyn tar sikte på granskning av om en verksamhet bedrivs enligt 

lag eller förordning. Ändamålet ”uppföljning” tar sikte på exempelvis uppföljning av 

resultat och kundnöjdhet av genomförd tjänst snarare än ”kontroll” (jmf. avsnitt8.1 

avseende interna definitioner av kontroll och uppföljning). Det är således otydligt hur 

stort utrymme Arbetsförmedlingen har för att behandla uppgifter för kontroll och 

uppföljning av fristående aktörer.115 Myndighetens bedömning är att en ändring av 

regelverket är nödvändig för att möjliggöra det utvecklingsarbete som beskrivits i 

ovan i avsnitt 10.  

Om en sådan mer omfattande omarbetning av registerförfattningarna som förslås i 

avsnitt 6.2.6 inte kommer till stånd krävs kompletteringar i befintlig 

registerförordning av vilka personuppgifter som får behandlas. Den närmare 

utformningen och vilka uppgifter som är relevanta att använda för vilket ändamål är 

svårt att redogöra för i detalj. Skälet är att utvecklingen inom området behöver ske 

över tid då tillgången till information är förknippad med utformningen av krav i 

respektive tjänst och av den digitala infrastrukturen. Följande exempel ska därför ses 

som en illustrering av potentialen i att använda olika informationskällor på ett nytt 

sätt. 

För att kontrollera och följa upp fristående aktörer är information om organisationen 

central, liksom information om företrädare för organisationen samt kontaktpersoner 

gentemot myndigheten. Det finns behov av att också kontrollera om och hur 

organisationen och/eller dess företrädare har andra engagemang gentemot 

myndigheten, till exempel som arbetsgivare som mottagare av någon form av stöd 

eller som arbetssökande eller samarbetspart och mottagare av utbetalningar på annat 

sätt, samt om myndigheten tidigare har genomfört utredningar eller sanktionerat 

aktör. 

Information om eventuella skatteskulder utgör en central uppgift vid kontroller, 

eftersom den kan ligga till grund för uteslutning av leverantörer och hävning av avtal. 

Uppgiften finns i leverantörens skattekonto hos Skatteverket. Uppgifterna omfattas 

av sekretess enligt 27 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 

Skatteverket har bedömt att de inte har lagstöd för att löpande lämna ut uppgifterna 

till andra myndigheter. För att säkra ett fungerande upphandlingssystem bedömer 

Arbetsförmedlingen att det är nödvändigt med en bestämmelse i 27 kap. 

offentlighets- och sekretesslagen som möjliggör för Arbetsförmedlingen att löpande 

ta del av dessa uppgifter hos Skatteverket. Att Arbetsförmedlingen, som idag, får 

behandla uppgifter om kompletterande aktörers skatteskulder som överlämnats till 

Kronofogdemyndigheten116 bedöms inte som tillräckligt för att säkerställa effektiva 

kontroller.  

 
115 Prop. 2019/20:117. Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. s. 58 
116 4 § 3 p. förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten 
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För kontroll och uppföljning av den verksamhet som aktören bedriver är exempelvis 

information i aktörens planering eller redovisning av utförda aktiviteter intressant att 

ställa i relation till den arbetssökandes aktivitetsrapportering samt till information 

som arbetssökande lämnar i enkätundersökningar från myndigheten under och efter 

att de deltagit i en tjänst. Denna typ av information är intressant att följa på 

aggregerad nivå, där den både kan ge underlag för urval för kontroll och bidra till en 

ökad förståelse för samband mellan exempelvis kundnöjdhet och utfall. Den kan 

också vara relevant vid kontroll och då kopplat till enskilda arbetssökande. För 

tjänsten kundval Rusta och matcha har Arbetsförmedlingen utvecklad 

kundnöjdhetsmätningen och arbetssökande i tjänsten ombeds var tredje månad 

bedöma om leverantören hjälpt hen att komma närmare jobb. Det sker genom att den 

arbetssökande besvara ett antal frågor som är relevanta att sätta i relation till den 

planering och redovisning av utförda aktiviteter som aktören lämnar till 

Arbetsförmedlingen. Exempel på frågor är om arbetssökande har träffat en 

handledare hos leverantören och om hen har fått stöd på annat språk än svenska. 

På motsvarande sätt är information om den arbetssökande, till exempel den 

information som används vid den arbetsmarknadspolitiska bedömningen, av 

betydelse både för kontroll av verksamheten (till exempel om den arbetssökande får 

stöd i den utsträckning som krävs enligt avtal) och för uppföljning (till exempel om 

tjänsterna fungerar olika bra för olika grupper av arbetssökande).   

För uppföljning av hur aktörernas verksamhet har betydelse för 

kompetensförsörjning inom vissa branscher eller på arbetsmarknaden i stort, samt 

för verifiering av resultat eller att följa om den arbetssökande fått arbete inom rätt 

inriktning, är det också önskvärt att använda information om de arbetsgivare som 

anställer en person som deltagit i en tjänst hos en aktör. Denna typ av information 

skulle dels kunna hämta från Skatteverket, men det skulle också vara önskvärt att 

kunna inhämta information från berörda arbetsgivare, till exempel i form av enkäter. 

Information om arbetsgivare som anställer en person för vilken leverantören erhåller 

resultatersättning kan också vara av intresse för att möjliggöra dataanalys för urval 

för kontroll.  

Behov av tillgång till uppgifter hos andra myndigheter för att möjliggöra 

verifiering av resultat och kvalitativ rating 

Arbetsförmedlingen undersöker flera olika alternativa sätt att förbättra kontroll och 

verifiering av uppnått resultat. Ett sätt för att öka enhetlighet och minska risken för 

fel är att myndigheten koncentrerar kontrollen av om önskat resultat är uppnått till 

en funktion. En sådan förändring förutsätter att systemstöden möjliggör att olika 

delar i en kunds ärende kan hanteras av olika medarbetare i myndigheten, så som 

sker i myndighetens nya besluts- och ärendehanteringssystem (BÄR).  

Bedömning av rätten till ersättningen till fristående aktörer förenklas och kvaliteten i 

ratingmodellen kan förbättras om Arbetsförmedlingen får möjlighet att löpande följa 

arbetssökandes övergång till arbete via uppgifter från Skatteverkets månadsdata. 

Denna information omfattas av sekretess hos Skatteverket. Arbetsförmedlingen har 
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idag begränsade möjligheter att ta del av informationen, och endast i syfte att 

beräkna eller kontrollera stöd till arbetsgivare. För att Arbetsförmedlingen ska kunna 

använda månadsuppgifter för kontroll av ersättning till leverantörer eller utveckling 

av en ratingmodell behöver denna möjlighet utvidgas.  

Större och mer avgörande förbättringar inom området förutsätter dock tillgång till 

annan information för att verifiera att resultat är uppnått. Arbetsförmedlingen 

rekommenderade i Vissa förutsättningar inför reformeringen av 

Arbetsförmedlingen117 att myndigheten för dessa ändamål ska få möjlighet att 

kontrollera uppgifter direkt mot Skatteverkets månadsdata. Detta har också 

rekommenderats av Riksrevisionen.118 Dialog kommer att behöva föras med 

Skatteverket för att identifiera vilka uppgifter i deklarationen Arbetsförmedlingen 

behöver tillgång till.  

I dagsläget kan Skatteverket ge Arbetsförmedlingen direktåtkomst till vissa uppgifter 

i beskattningsdatabasen, om uppgifterna behövs i ett ärende om stöd till arbetsgivare 

för anställning av en enskild person. Bestämmelsen är inte tillämplig för kontroll 

inför utbetalning till en fristående aktör.  

För att kunna verifiera om en fristående aktör har rätt till ersättning behöver 

regelverket ändras så att Arbetsförmedlingen kan få direktåtkomst till uppgifter 

behövs i ett ärende för att säkerställa att utbetalning av ersättning får göras till 

fristående aktör. Arbetsförmedlingen har behov av att säkerställa att en individ har 

fått lön utbetalad, vilken lön som utbetalats, anställningens omfattning, vilken period 

som lönen avser samt vem som betalat lönen. Arbetsförmedlingen behöver vidare 

stöd i sina registerförfattningar för att få behandla dessa uppgifter i syfte att bedöma 

en fristående aktörs rätt till ersättning samt för att tillhandahålla en ratingmodell 

som stöd för enskildas val av fristående aktör.  

Motsvarande behov av att kunna verifiera andra typer av resultat, till exempel 

genomförd utbildning som finns i andra myndighets register, är också önskvärda. 

Ökad kvalitetssäkring genom meddelarfrihet och skydd för visselblåsare hos 

fristående aktörer 

Arbetsförmedlingen får regelbundet information från medarbetare hos 

kompletterande aktörer om missförhållanden i verksamheten. Uppgifterna är inte 

alltid avgörande för att myndigheten ska hitta avvikelser, men kan vara det. Ofta 

stärker informationen redan förekommande misstankar, eller möjliggör att skapa en 

mer sammantagen bild av situationen. Idag riskerar dessa medarbetare sitt arbete 

när de kontaktar Arbetsförmedlingen, vilket kan innebära att det finna ett mörkertal 

anställda som inte tar en sådan kontakt. Det är också svårt för myndigheten att agera 

 
117 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 4.2.6.  
118 Riksrevisionen lämnar i RiR 2020:13 rekommendationen till regeringen att se över möjligheten för 
Arbetsförmedlingen att använda Skatteverkets månadsvisa inkomstuppgifter på individnivå vid beräkningen av 
ratingen och vid utbetalning av resultatersättning till leverantörerna. Riksrevisionen 2020. Stöd och matchning 
– ett valfrihetssystem för arbetssökande RiR 2020:13. 
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på signaler från personal eftersom det innebär en risk för att personens identitet röjs. 

Det finns en möjlighet att lämna tips anonymt via myndighetens hemsida. Om 

kompletterande uppgifter behövs går det dock inte att efterfråga detta eftersom 

ärendet saknar kontaktuppgifter. 

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att myndigheten har ett behov av att kunna ha 

en dialog med och få information från anställda hos leverantörerna i större 

utsträckning än idag. Arbetsförmedlingen framförde redan i sitt remissvar avseende 

SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd119 

framfört att myndigheten anser att kompletterande aktörer bör omfattas av lagen 

(2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. I Vissa förutsättningar 

inför reformeringen av Arbetsförmedlingen120 efterfrågade Arbetsförmedlingen att 

anställda hos fristående aktörer bör omfattas av lagen (2017:151) om meddelarskydd i 

vissa enskilda verksamheter.  

Meddelarskyddet täcker dock enbart situationen när anställda hos fristående aktörer 

lämnar uppgifter om verksamheten för offentliggörande i medier som omfattas av 

tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen eller medverkar till 

framställningar i sådana medier. För att möjliggöra för anställda hos fristående 

aktörer att lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen utan att riskera repressalier från 

sin arbetsgivare skulle de istället behöva omfattas av ett skydda motsvarande det som 

finns för visselblåsare. Denna reglering121 är dock utformad på ett sådant sätt att den 

förutsätter att uppgifterna lämnas inom företaget; i detta fall skulle den anställda 

snarare behöva ges möjlighet att lämna uppgiften till Arbetsförmedlingen, i vart fall i 

situationer där intern visselblåsning inte har gett effekt.  

Anställda hos Arbetsförmedlingen omfattas, liksom alla anställda i staten, av 

meddelarfrihet och har ett skydda för visselblåsare. Dessutom innebär den 

grundlagsstadgade yttrandefriheten gentemot det allmänna att den arbetsrättsliga 

lojalitetsplikten inte stäcker sig lika långt för anställda i offentlig verksamhet. När 

statligt finansierad verksamhet läggs ut på privata aktörer finns det ett intresse av att 

upprätthålla den insyn och granskning som dessa skydd medför.  

Det finns inga rättsliga hinder att ställa krav motsvarande meddelarfrihet i en 

upphandling, under förutsättning att det bedöms vara proportionerligt. Ett lagstadgat 

skydd ger emellertid ett starkare skydd för den enskilde arbetstagaren än ett skydd på 

avtalsmässig grund som tecknats i samband med en upphandling. Bland annat så är 

ett avtal begränsat i tid och ytterst är det avtalets sanktionsklausuler som avgör vilka 

konsekvenser som kan bli aktuella för leverantören om denne väljer att bryta mot 

avtalet genom att exempelvis avskeda en anställd som lämnat information till media.  

 
119 Arbetsförmedlingen. Remissvar avseende SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med 
stärkt meddelarskydd. Dnr Af-2017/0034 4143. 
120 Arbetsförmedlingen. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. 
Rapportering i enlighet med regeringsuppdrag. Dnr Af-2019/0021 5123. Avsnitt 10.6. 
121 Lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga 
missförhållanden 

https://lagen.nu/1949:105
https://lagen.nu/1991:1469
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Att i avtal kräva ett skydd för anställda som ”visselblåser” till Arbetsförmedlingen är 

troligtvis inte möjligt. Att avtala om anonymitet för uppgiftslämnaren, var identitet 

blir troligtvis en allmän handling, skulle strida mot offentlighetsprincipen. Det kan 

också ifrågasättas om avtalsvillkor om hinder mot repressalier skulle vara 

proportionerligt. För att upprätthålla granskningen av statligt finansierad 

verksamhet samt förebygga oegentligheter anser Arbetsförmedlingen därför att 

anställda hos fristående aktörer bör omfattas av lagen (2017:151) om meddelarskydd i 

vissa enskilda verksamheter. Därutöver bör möjligheten att utsträcka skyddet för 

visselblåsare hos fristående aktörer till situationer där de lämnar uppgift om 

allvarliga missförhållanden till Arbetsförmedlingen övervägas.   
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11 Digital infrastruktur för informationsutbyte 

I detta avsnitt behandlas utvecklingen av en för den reformerade myndigheten 

ändamålsenlig infrastruktur. Detta innefattar fristående aktörers behov att hantera 

information för att fullgöra sina åtaganden samt behovet för berörda aktörer att 

utbyta information med varandra.  

Beskrivningen av den digitala infrastrukturen görs på en övergripande, strukturell 

nivå som beskriver flöden, samband och beroenden. Det utvecklingsarbete som 

myndigheten redan idag driver ligger i linje med den digitala infrastruktur som 

beskrivs i rapporten. Nuvarande utvecklingen görs baserad på idag gällande regelverk 

och tillgång till information. Behoven av informationsutbyte eller användning av 

informationen kopplat till utförandet av verksamheten finns beskrivet ovan för 

respektive delområde. I takt med att utvecklingsarbetet på dessa områden fördjupas 

och omfattningen på ändringar i regelverket blir kända behöver dessa beskrivningar 

revideras.  

11.1 Den digitala infrastrukturens roll i det reformerade systemet 

 

Som beskrivits ovan i avsnitt 6.2 är tillgången till kvalitativ och strukturerad 

information avgörande för att bedriva den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i 

ett reformerat system. Den digitala infrastrukturen skapar förutsättningar för utbyte 

och tillgång till sådan information, men också möjligheter att göra automatiserade 

analyser av informationen. I Vissa förutsättningar inför reformeringen av 

Arbetsförmedlingen122 har myndigheten närmare beskrivit bland annat hur 

utvecklingen av ett digitalt ekosystem för arbetsmarknaden skapar förutsättningar 

för fortsatt utveckling av verksamheten.  

Med begreppet ”digital infrastruktur” avses i denna rapport all data som hanteras av 

myndigheten och berörda aktörer, de funktioner (programvara som hanterar, 

 
122 Arbetsförmedlingen 2019. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-
2019/0021 5123. Avsnitt 7.  

Sammanfattning 

Den digitala infrastrukturen kommer att vara styrande för berörda aktörer i den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten. De berörda aktörerna kommer att 

behöva anpassa sig till de standarder för informationsutbyte, både tekniskt och 

avtalsmässigt, som Arbetsförmedlingen etablerar. För att möta olika aktörers 

behov, kommer det behöva finnas alternativa lösningar för att säkerställa 

informationsöverföringen. 

Utformningen av den digitala infrastrukturen är en väsentlig komponent i att 

upprätthålla informationssäkerheten i det reformerade systemet, men 

informationshantering hos den fristående aktören behöver även styras med 

regelverk och avtal.  
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kombinerar och vidareförädlar data), samt de systemstöd (grupp av funktioner med 

eller utan ett användargränssnitt) som är nödvändig för ett effektivt 

informationsutbyte och tillgång till data. Med ”berörda aktörer” avses den 

reformerade myndigheten, fristående aktörer, arbetsgivare och arbetssökande samt 

andra myndigheter och kommuner.  

Den digitala infrastrukturens utformning kommer att vara styrande för berörda 

aktörer i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det innebär att de berörda 

aktörerna kommer att behöva anpassa sig till de standarder för informationsutbyte, 

både tekniskt och avtalsmässigt, som Arbetsförmedlingen etablerar. 

Informationsutbyte med de fristående aktörerna kan till vissa delar styras med 

tekniska förmågor i den digitala infrastrukturen, men informationshantering hos den 

fristående aktören måste styras med regelverk och avtal. Utformningen av den 

digitala infrastrukturen är en väsentlig komponent i att upprätthålla 

informationssäkerheten i det reformerade systemet, men behöver kompletteras av 

andra delar i styrningen av fristående aktörer, se bland annat ovan avsnitt 6.  

Eftersom vissa av aktörerna bedriver en kommersiell verksamhet, behöver 

utformningen även ta höjd för affärsmässiga aspekter. Utöver att den digitala 

infrastrukturen ska leva upp till de krav som finns i övrigt på myndighetens 

verksamhet, till exempel informationssäkerhet, behöver de utformas så att 

arbetsinsatsen som behövs för fristående aktörer att anpassa sina system till den 

digitala infrastrukturen blir rimlig. Blir denna anpassning för omfattande eller för dyr 

kan komma att hindra aktörer från att etablera sig på marknaden. För att möta olika 

aktörers behov kommer det att behöva finnas olika lösningar för att säkerställa 

informationsöverföringen. Dessa lösningar byggs ”ovanpå” den moderna 

plattformsarkitektur som Arbetsförmedlingen investerat och utvecklat de senaste 

åren. Hur effektiv den digitala infrastrukturen blir påverkas av utformningen av 

regelverket och tillgången till data. Eftersom utveckling tar tid är även den tid som 

förflyter mellan beslut om reformeringens närmare innehåll tills dess att 

systemstöden behöver vara i drift en ytterligare faktor som påverkar effektiviteten 

vids driftssättandet.  

11.2 Nuläge 

 

Sammanfattning 

Arbetsförmedlingens arbete med att utveckla en modern plattformsarkitektur 

med gemensamma basplattformar som möjliggör snabb, säker och flexibel 

utveckling av både informationsöverföring och användarnära tillämpningar har 

skapat goda förutsättningar för utvecklingen av den digitala infrastrukturen.   

Idag sker en stor del av utbytet av information mellan Arbetsförmedlingen och 

externa leverantörer via dokument. Utvecklingen går mot att informationsutbytet 

så långt det är möjligt ska ske genom digital överföring av strukturerad, 

maskinläsbar information och data.  
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Arbetsförmedlingens it-utveckling har de senaste åren fokuserat på att reformera it-

landskapet ifrån grunden. Syftet har varit att bygga en modern plattformsarkitektur 

med gemensamma basplattformar som möjliggör snabb och flexibel utveckling av 

användarnära tillämpningar för alla servicevägar och parter – såväl arbetsförmedlare 

som arbetssökande, arbetsgivare och andra intressenter. Utgångpunkter för arbetet 

har varit skalbarhet, återanvändning och kortare ledtider vid utveckling123. De nya 

basplattformarna ger förutsättningar för att succesivt öka utvecklingstakten av den 

digitala infrastrukturen med kontinuerliga leveranser där risken för störningar för 

användaren minimeras. Myndigheten står därför väl rustad att utveckla både den 

infrastruktur som behövs för informationsutbyte i det reformerade systemet och de 

systemstöd som behövs för att tillgodose behov av utveckling inom de områden som 

beskrivs i denna rapport.  

Införandet av digital ärendehandläggning med hjälp av besluts- och 

ärendeplattformen, BÄR, som beskrivs ovan i avsnitt 6.2.6 är ett exempel på hur en 

standardplattform ger förutsättningar för myndighetens byte av verksamhetslogik. 

BÄR använder i sin tur andra myndighetsgemensamma plattformar. Moderna 

säkerhetslösningar fås från säkerhetsplattformen som till exempel möjliggör att styra 

tillgången till informationen med behörigheter. Grunddata om arbetssökande, 

arbetsgivare och leverantörer tas från plattformen Masterdata och överföringar av 

data sker på ett kontrollerat sätt via integrationsplattformen. 

När det gäller att samla in data för att göra avancerade analyser är plattformar som 

går under samlingsnamnet ”Datadriven förädling” grunden för utvecklingen. Här 

finns modern hantering av stora mängder data (en så kallad ”datasjö”) tillsammans 

med verktyg för avancerad analys och visualisering och en plattform för AI-

utveckling. Förutom det arbete som har gjorts med ett statistiskt bedömningsstöd för 

arbetsmarknadspolitisk bedömning, inom ramen för kundval Rusta och Matcha, har 

Arbetsförmedlingen inom detta område utvecklat ett helt nytt datadrivet sätt att göra 

analyser och prognoser för arbetsmarknaden, där första versionen lanserades i juni 

2020124. Plattformarna på området Datadriven förädling är centrala för tillgången till 

information och möjligheten att göra analyser i myndighetens kontrollverksamhet, 

både avseende individersättning och fristående aktörer.  

Den sista identifierade plattformen som nu finns på plats är CRM (Customer 

Relations Management – kundrelationshantering), som har en central plats i det 

kundcentrerade arbete som beskrivs i Arbetsförmedlingens Strategi för kundarbetet 

– digitalt först.125 CRM-systemet kommer att hantera hela kundens livscykel och vara 

navet i kommunikationen med myndigheten.126  

En central förutsättning för reformeringen är digitala kommunikationer och 

interaktioner med både arbetssökande och fristående aktörer. Det pågår ett 

omfattande utvecklingsarbete för att utveckla de systemstöd som finns för de externa 

 
123 För närmare beskrivning av basplattformarnas arkitektur se: Arbetsförmedlingen 2019. Vissa 
förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen. Dnr Af-2019/0021 5123. Avsnitt 7. 
124 Arbetsförmedlingen 2020. Analyser av kompetensbehov. Dnr Af-2020/0011 4808.  
125 Arbetsförmedlingen. Strategi för kundarbetet – digitalt först. Dnr Af-2020/0057 6430. 
126 Arbetsförmedlingen. 2020. Strategiskt arbetsgivararbete. Dnr Af-2020/0047 4974. Avsnitt 3.  
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leverantörer av arbetsmarknadstjänster som Arbetsförmedlingen jobbar med idag. 

Kundresor (arbetsmetod för processkartläggning) har tagits fram för både 

arbetssökande och externa leverantörer för att identifiera behov av förbättringar i 

dagens arbetssätt. De vidareutvecklade tjänsterna baseras på den nya 

plattformsarkitekturen och kommer att vara till nytta i det reformerade systemet. 

Baserat på kundresorna uppdateras också de digitala tjänsterna för arbetssökande, 

ett utvecklingsarbete som är en förutsättning för en effektiv verksamhet i det 

reformerade systemet. Ett delmål som nu är uppnått inom detta område är ett helt 

digitaliserat självserviceflöde, se ovan i avsnitt 7.3.2.  

Idag sker en stor del av utbytet av information mellan Arbetsförmedlingen och 

externa leverantörer via dokument. Utvecklingen går mot att informationsutbytet så 

långt det är möjligt ska ske genom digital överföring av strukturerad, maskinläsbar 

information och data, nedan kallade informationsmängder. På samma sätt som ett 

dokument har en naturlig koppling till något som görs i verksamheten, finns en sådan 

koppling även för en informationsmängd. Informationsmängder är strukturerad 

information som hänger ihop med till exempel inskrivning, aktiviteter i planeringen 

eller underlag för beslut. Utifrån verksamhetens behov struktureras informationen på 

ett sådant sätt att den enkelt kan tolkas och bearbetas digitalt. Fördelar med att 

hantera informationen på ett strukturerat sätt är också att det då genom 

behörighetsstyrning går att styra vem som får ta del av olika delar av information. Ett 

exempel på informationsmängd kan vara den information som är knuten till en 

handlingsplan eller den informationsmängd som finns hos en fristående aktör. Vad 

den senare innehåller och hur den är strukturerad kommer behöva utvecklas i det 

vidare utvecklingsarbetet.  
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11.3 Övergripande utformning av den digitala infrastrukturen i det 
reformerade systemet 

 

  

Sammanfattning 

Den digitala infrastrukturen stödjer den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

och är därför central för det reformerade systemet. I det reformerade systemet 

kommer fristående aktörers systemstöd, oavsett om de använder egna eller om 

dessa tillhandahålls av myndigheten, behöva säkerställa dels att de kan behandla 

den data som myndigheten har behov av på det sätt som myndigheten och 

regelverket kräver, dels att de kan utföra den arbetsmarknadstjänst som de åtagit 

sig att leverera. 

Utvecklingen av systemstöden som myndigheten tillhandahåller till fristående 

aktörer kommer att ske successivt. Ett första ”initialt systemstöd” kommer att 

innehålla alla de grundläggande förmågor som gör det möjligt för det reformerade 

systemet att fungera, om än inte optimalt. Systemstöd kommer att behöva 

användas av alla fristående aktörer och tillhandahålla stöd för den information 

som ska utbytas med myndigheten. Systemstödet är en webbtjänst, där delar kan 

behöva utformas som ett så kallat eget utrymme. Nästa steg i utvecklingen är ett 

”utökat systemstöd” som också innehåller stöd för processer som inte bara direkt 

relaterar till utbyte mellan fristående aktörer och myndigheten.  

Arbetsförmedlingen bedömer att det behövs en reglering av fristående aktörers 

behandling av personuppgifter, se avsnitt 6.2. Även om det finns en sådan 

reglering kan myndigheten i avtal behöva specificera vissa krav på den fristående 

aktören.  

Redan idag finns etablerade gränssnitt för existerande utbyte av information med 

andra myndigheter. Den digitala infrastruktur som tas fram för fristående aktörer 

kommer även kunna användas för ytterligare sådana utbyten eller för 

informationsutbyte med andra berörda aktörer.  
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Figur 6. Övergripande illustration av den digitala infrastrukturen  
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Figur 6 på föregående sida127 ger en översikt över hur den digitala infrastrukturen 

kommer att se ut hos en reformerad myndighet. Uppdelningen tydliggör hur alla 

parter som är aktiva inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skulle kunna 

samexistera och nyttja gemensamma resurser128. Den digitala infrastrukturen ska 

underlätta för alla parter inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och bidra 

till dess funktion; den ska underlätta för alla parter, den ska tillhandahålla 

information och den ska möjliggöra samarbeten. Uppdelning styrs av olika faktorer 

som regelverk, avtalsförhållanden och driftsformer. 

Inom den digitala infrastrukturen finns också plats för de delar av de nationella 

byggblocken i den förvaltningsgemensamma infrastrukturen som utvecklas under 

Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) ledning och som Arbetsförmedlingen 

kan bli ansvariga för. Utvecklingen på området sker i nära samarbete med DIGG.  

Inom området Samhälle och arbetsmarknad (det gröngula området i figur 6) pågår 

utveckling av grundläggande tjänster som kan användas av aktörer på 

arbetsmarknaden. I det system av system som arbetsmarknaden består av byggs idag 

hundratals digitala tjänster i egna, separata system med egna data, eget språk och 

låsta tekniska strukturer. Detta kan vara digitala system med koppling till 

arbetsmarknaden som kan handla om allt från HR-system till karriär- och 

matchningstjänster utanför den aktiva arbetsmarknadspolitiken.  

För de arbetssökande och arbetsgivare som i första hand söker information och 

arbetskraft på egen hand behövs välorganiserade, användarvänliga tjänster. De 

grundläggande tjänsterna inom området Samhälle och arbetsmarknad ökar 

möjligheterna att den digitala kommunikationen kan passera mellan olika system på 

arbetsmarknaden, på ett smidigt och rättssäkert sätt. Utveckling pågår för 

möjligheten för arbetssökande att samla, kontrollera och dela sin personliga 

information129, för möjligheten att samla, kvalitetssäkra och distribuera data som 

beskriver behoven på arbetsmarknaden130, för ett för svensk arbetsmarknad 

gemensamt språk, standardiserat och dynamiskt, så att människor och arbetsgivare 

enklare kan hitta varandra. Konkret handlar det i första hand om självservicetjänster 

som Platsbanken, Yrkeskompassen, snabbintervjuer, eller digital karriärvägledning. 

Tjänster som bidrar till att den arbetssökande eller arbetsgivare själva kan söka fram 

information och hitta varandra. Det handlar också om att utveckla 

matchningsapplikationer, med ny funktionalitet med snabbare och bättre träffbild, 

som effektivisera matchningen jämfört med dagens informationssystem. Denna 

utveckling beskrivs närmare i återrapporterna Strategiskt arbetsgivararbete131 

Analyser av kompetensbehov132.  

 
127 Bilden skiljer sig i vissa avseende från den bild som Arbetsförmedlingen presenterade i Vissa förutsättningar 
inför reformeringen av Arbetsförmedlingen, avsnitt 7, figur 9. ”Ekosystem” har slagits samman med ”Öppen 
data” och bildat ”Samhälle och arbetsmarknad” och ”Statlig aktör” har inkorporerats i ”Fristående aktör”. 
128 Resurser enligt definitionen av delarna i den digitala infrastrukturen i analysuppdraget 
129 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/07/individen-ska-fa-okad-insyn-och-kontroll-over-
sin-personliga-data/  
130 Joblinks: https://jobtechdev.se/docs/projects/joblinks/,  Jobsearch: 
https://jobtechdev.se/docs/apis/jobsearch/ 
131 Arbetsförmedlingen 2020. Strategiskt arbetsgivararbete. Dnr Af-2020/0047 4974. Avsnitt 3.2.  
132 Arbetsförmedlingen 2020. Analyser av kompetensbehov. Dnr Af-2020/ Af-2020/0011 4808. Avsnitt 4.1.  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/07/individen-ska-fa-okad-insyn-och-kontroll-over-sin-personliga-data/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/07/individen-ska-fa-okad-insyn-och-kontroll-over-sin-personliga-data/
https://jobtechdev.se/docs/projects/joblinks/
https://jobtechdev.se/docs/apis/jobsearch/
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Såväl privata som offentliga aktörer använder redan tjänsterna inom området 

Samhälle och arbetsmarknad och de öppna data som dessa utvecklingsspår 

genererat. Tjänsterna upplevs bidra med nytta133 då myndigheten är en opartisk 

aktör, utan vinstintresse, som kan bidra till utveckling av både standarder och 

regelverk.  

11.3.1 Fristående aktörers behov av systemstöd 

Generellt kan systemstöd ha olika förmågor som ger den som använder systemstödet 

varierande grad av stöd i olika processer134. I det reformerade systemet kommer 

fristående aktörers systemstöd – oavsett om de använder egna eller de som 

myndigheten tillhandahåller – att behöva säkerställas så att de dels kan behandla den 

data som myndigheten har behov av, dels kan utföra de moment som krävs för att 

den fristående aktören ska kunna leverera den arbetsmarknadstjänst aktören åtagit 

sig.  

De övergripande kategorier av informationsmängder som Arbetsförmedlingen i 

nuläget ser kommer att hanteras hos fristående aktörer (men också i viss mån hos 

andra av arbetsmarknadens aktörer, till exempel kommuner) är:  

1 Information om den arbetssökandes som ska utbytas med myndigheten 

2 Övrig information om den arbetssökande som behövs i fristående aktörens 

arbete 

3 Information om arbetsgivare och om aktörers kontakter med arbetsgivare 

4 Övrig information om aktörernas verksamhet och administration  

Närmare analyser av vilken typ av information som ingår i de olika kategorierna och 

vilken data inom respektive kategori som behöver utbytas med Arbetsförmedlingen 

pågår.  

11.3.2 Utformningen av systemstöd för fristående aktörer  

En utveckling i två steg 

Utvecklingen av systemstöden som myndigheten tillhandahåller till fristående 

aktörer kommer att ske successivt. Det första ”initiala systemstödet” kommer att 

innehålla alla de grundläggande förmågor som gör det möjligt för det reformerade 

systemet att fungera, om än inte optimalt. Systemstöd kommer att behöva användas 

av alla fristående aktörer och tillhandahålla stöd för den information som ska utbytas 

med myndigheten i kategori 1 av informationsmängderna ovan. Detta sker i formen 

av ett grafiskt användargränssnitt; en webbtjänst.  

För att ge fristående aktörer med ett eget systemstöd bättre möjligheter till ett mer 

effektivt informationsutbyte och ett bättre stöd i deras verksamhet, kommer 

 
133 Arbetsförmedlingen/PwC. Ett externt perspektiv på Jobtech – Förutsättningar för Arbetsförmedlingen. Af-
2020/0030 6863.  
134 Om ett systemstöd saknar stöd för vissa moment eller delar av arbetet kan dessa behöva utföras manuellt 
med risk för inkonsekvent hantering. 
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myndigheten att utveckla och tillhandahålla så kallade API:er135; gränssnitt för 

system till systemkommunikation i den digitala infrastrukturen. Det möjliggör dels 

för fristående aktörer med egna systemstöd att utbyta information med myndigheten 

via dessa, dels för kommersiella systemstöd att utbyta information med myndigheten 

via dessa.   

Delar av det ”initiala systemstödet” kan behöva utformas som eget utrymme136. Det 

kan inte uteslutas att fristående aktörer kan behöva bearbeta underlag och dokument 

som inte ska skickas in till myndigheten innan de är färdigställda. Att tillhandahålla 

digitala tjänster med eget utrymme är ytterst en metod för att säkerställa att 

information som fristående aktörer behandlar, i ett förberedande skede, förblir 

konfidentiell och inte blir att betrakta som inkommen handling till myndigheten.  

Nästa steg i utvecklingen är ett ”utökat systemstöd” som också innehåller stöd för 

processer som inte enbart relaterar till utbyte mellan fristående aktörer och 

myndigheten, utan även skapar ett effektivt utbyte av information mellan andra 

berörda aktörer i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

Den begränsade omfattningen på det ”initiala systemstödet” är att en aktör som 

använder det kommer att behöva hantera information i kategori 2–4 någon 

annanstans. Om den fristående aktören vill ha fler förmågor, anpassade processer 

etcetera som inte tillhandahålls i det initiala systemstödet hänvisas denne till 

kommersiella alternativ. En risk är att information i kategori 2 och 3 – som kan 

innehålla personuppgifter och sekretessbelagd information – i strid med avtal och 

regelverk hanteras i program där information lagras på ett sätt som inte lever upp till 

kraven på hantering av uppgifterna137. Sådan behandling riskerar att vara i strid med 

dataskyddsförordningen. Ett sätt att förebygga detta är att aktören använder ett av 

marknaden eller av myndigheten tillhandahållet systemstöd för denna kategori av 

information. En reglering av fristående aktörers behandling av personuppgifter 

kommer att bidra till tydlighet om vilka krav som ställs om en säker behandling.   

Möjligheterna för en fristående aktör att ha tillgång till säkra och effektiva systemstöd 

påverkar deras möjlighet att utföra sitt uppdrag. Det är inte säkert att marknaden 

kommer att tillhandahålla systemstöd med den typ av förmågor som fristående 

aktörer behöver och som uppfyller kraven på en säker hantering av informationen. 

Ett utökat systemstöd som myndigheten tillhandahåller skulle möta dessa risker och 

behov. Vid utformningen av det reformerade systemet behöver övervägas i vilken 

mån myndigheten ska åta sig att tillhandahålla ytterligare systemstöd för fristående 

aktörer och, i så fall, om den fristående aktören ska betala för dessa tjänster.  

 

 
135 Digitalt informationsutbyte mellan två aktörer hanteras via API:er, från engelskans Application Programming 
Interface. I datakontrakt specificeras här den exakta strukturen på den informationsmängd som ska överföras. 
Här finns inte bara plats för till exempel tolv siffror utan också information om att de tolv siffrorna är ett 
personnummer. En människa som läser en handling gör automatiskt den kopplingen, medan i maskin-till-
maskinkommunikation måste allt specificeras. 
136 https://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/vagledningar-a---o/eget-utrymme-hos-myndighet-.html  
137 Microsoft Office 365 och OneDrive, Apple iWork och iCloud, Google GSuit och Docs. 

https://www.esamverka.se/stod-och-vagledning/vagledningar-a---o/eget-utrymme-hos-myndighet-.html
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Figur 7. Nivåer av systemstöd 

Krav på fristående aktörer 

Det är myndigheten som definierar den digitala infrastrukturen och de tekniska och 

avtalsmässiga krav som finns för att kunna ansluta sig till och använda den. 

Myndigheten styr dock inte över vilken typ av systemstöd som en fristående aktör 

väljer. Följande krav behöver ställas på en fristående aktörs systemstöd: 

• att det kan kommunicera med den digitala infrastrukturen enligt nedanstående 

beskrivna tekniska mekanismer, 

• att det kan producera och konsumera de informationsmängder som myndigheten 

kommer att definiera. 

• att behörighetshanering sker enligt de krav som myndigheten kommer att 

definiera, samt  

• att de personuppgifter som hanteras i systemet behandlas i enlighet med avtal 

eller författning.  

Personuppgiftsbehandling som utförs av en fristående aktör kan regleras på olika 

sätt; antingen genom avtal eller författning. Som anges ovan i avsnitt 6.1.2 

förespråkar myndigheten det senare. Även om det finns en sådan reglering kan 

myndigheten i avtal behöva specificera vissa krav på den fristående aktören. Ett 

exempel på detta kan vara krav kopplat till lagring eller behörighetsstyrning, att 

anställda hos de fristående aktörerna måste använda personliga inloggningar och att 

det behöver finnas processer för hur behörigheterna ska hanteras när anställda 

slutar. Eventuellt kan det längre fram i utvecklingen också finnas behov av att veta 

vilken handläggare hos en fristående aktör som har gjort vad. 
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Varianter av systemstöd och analyser av mönster 

 

Figur 8. Varianter av systemstöd och analyser av mönster 

Arbetsförmedlingen ser att det finns fyra varianter med olika arkitekturella138 

mönster för den fristående aktörens systemstöd och hantering av information. 

Myndigheten kommer att behöva ha förmågan att stödja alla fyra varianterna. 

Beroende på den slutgiltiga utformningen av systemet med fristående aktörer kan 

vissa varianter bli mer relevanta än andra. Oavsett variant behöver myndigheten 

utveckla förmågor för att stödja fristående och andra aktörer i administrativa139 och 

tekniska140 frågor. 

a) Den fristående aktören väljer att använda myndighetens initiala systemstöd 

för information i kategori 1 (se avsnitt 11.3.1) och hanterar övrig 

information någon annanstans.  

Systemstödet är under utveckling och kommer initialt att vara det enda alternativet i 

det nya systemet. För risker gällande informationshantering med denna lösning, se 

ovan. 

b) Den fristående aktören har redan ett eget, befintligt, affärsystemstöd som 

hanterar information enligt kategori 1–4 och som man vill fortsätta att 

använda och utveckla för detta syfte. 

Den fristående aktörens system behöver förändras och utvecklas för att anpassas till 

myndighetens digitala infrastruktur. Om den fristående aktören gör bedömningen att 

 
138 Arkitekturen är systemets "skelett", hur det ser ut i stora drag. Arkitekturen talar om vilka problem som löses 
och var de löses men inte hur (det hör till design). Jämför arkitektens roll vid ett husbygge: Antag att det behövs 
en hiss, arkitekten ritar då ett hisschakt, designern ritar en hiss och en hissmotor och konstruktören monterar in 
hissen. Ytterligare ett annat sätt att förklara begreppet arkitektur är att se det som en vy av systemet från 1000 
meters höjd, bara de stora dragen syns. Arkitekturen ska garantera att de ickefunktionella kraven kan lösas. 
139 Stöd i systemstödsmässiga frågor. –”Hur gör jag … i systemet” 
140 Stöd i tekniska frågor. -”Hur kopplar jag upp mig?”, -”Mitt BankID fungerar inte”, -”Vår API-kommunikation 
fungerar inte”.  
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det inte är affärsmässigt att göra anpassningen så får aktören istället välja något av de 

övriga alternativen.  

För att denna lösning ska vara möjlig för leverantören behöver myndigheten utveckla 

gränssnitt för datautbyte (API:er). Lösningen har samma risker avseende 

informationshantering som variant a). Det finns risk att driften av den fristående 

aktörens egna, befintliga, affärssystem idag ligger i en molntjänst. Detta kan innebära 

ett stort omställnings- och utvecklingsarbete för den fristående aktören för att leva 

upp till kraven på informationshantering som ställs i lag och/eller avtal. Det finns 

också en risk att den fristående aktören, trots krav, fortsätter att använda sig av 

molntjänster.  

c) Den fristående aktören väljer att köpa plats i ett kommersiellt tillgängligt 

systemstöd som hanterar information enligt kategori 1–4 (om sådana är 

tillgängliga).  

Liksom när fristående aktörer använder egna system, behöver myndigheten här 

utveckla API:er för överföringen som sker mellan det kommersiella systemstödet och 

myndigheten. 

Det är den kommersiella tillhandahållaren, snarare än myndigheten, som behöver 

stödja fristående aktörer i administrativa och tekniska frågor som inte rör det 

”initiala systemstödet”. Det är dock inte säkert att det kommer vara kommersiellt 

intressant att utveckla och sälja ett system för och till fristående aktörer, bland annat 

eftersom data inte kan lagras i molntjänst i tredje land,  

d) Den fristående aktören väljer att använda myndighetens utökade 

systemstöd för behandling av information i kategori 1–4.  

Den fristående aktören får eller köper en tillgång till det utökade systemstödet.  

Myndigheten behöver dels utveckla systemstödet, vilket görs genom återanvändning 

av plattformarnas förmågor, och de förmågor som utvecklats i variant a), dels 

utveckla API:er. Myndigheten behöver också tillhandahålla administrativt och 

tekniskt stöd även för det ”utökade” systemstödet.  

11.3.3 Utformning av utbyte av information med fristående aktörer 

Utbyte av information sker i två riktningar; in till myndigheten och ut från 

myndigheten. 
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Inkommande information 

Figur 9. Inkommande information 

Den information som den fristående aktören skickat till myndigheten är att betrakta 

som inkommen till myndigheten. Den blir en allmän handling som kan omfattas av 

sekretess. För en säker hantering krävs att information från de fristående aktörerna 

kommer in till myndigheten via säkra kontrollpunkter (de röda punkterna i figur 9), 

så att endast information som ska komma in till myndigheten gör det, oavsett vilken 

typ av systemstöd den fristående aktören har valt. 

Den översta röda punkten representerar det grafiska gränssnittet i det initiala 

systemstödet där endast avsedd information av kategori 1 kan matas in. Den andra 

röda punkten representerar myndighetens integrationsplattform som är dörrvakt och 

garant för att endast avtalad information från andra aktörers systemstöd släpps in till 

myndigheten enligt processen i figur 9. 
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Utgående information 

Figur 10. Utgående information 

På samma sätt som för inkommande information säkrar myndigheten att utgående 

information till de fristående aktörerna lämnar myndigheten via två kontrollpunkter 

(de röda punkterna i figur 10), så att endast information som ska lämna myndigheten 

gör det, oavsett vilken typ av systemstöd den fristående aktören har valt. 

Den översta röda punkten representerar det grafiska gränssnittet i det initiala 

systemstödet där endast avsedd information av kategori 1 kan visas. Den andra röda 

punkten representerar myndighetens integrationsplattform som är dörrvakt och 

garant för att endast avtalad information från myndigheten kan skickas till andra 

aktörers systemstöd enligt processen i figur 10. 
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Verifiering av information 

Figur 11. Verifiering av information  

Säkrad överföring 

Vid överföring av information mellan myndigheten och fristående aktörer används 

standardiserade it-mekanismer såsom kryptering och digitala certifikat för att skydda 

informationen mot manipulation under överföringen och för att säkerställa att det är 

rätt parts tekniska utrustning som är mottagare eller avsändare. 

Säkrat dataformat (Systemmässig kontroll mot datakontrakt141) 

Genom att använda datakontrakt för att verifiera informationens struktur – att ett 

personnummer har rätt format, att alla ”fält” är ifyllda och så vidare – filtreras 

information bort som inte kan bearbetas av respektive parts systemstöd.  

Säkrat innehåll (Systemmässig kontroll mot processer och så vidare) 

När informationen har tagit sig igenom kontrollpunkterna och datakontrakten måste 

informationen verifieras mot processer, transaktionsdata och masterdata så den rör 

aktuella ärenden. Först när denna verifiering är uppfylld skickas informationen in till 

rätt systemstöd för bearbetning. Därefter sker djupare kontroller för att minimera 

risken för till exempel bedrägeri, jäv eller bristande kreditvärdighet.  

Utvecklingsarbetets omfattning är här beroende av antalet datamängder som 

systemstödet ska hantera. 

11.3.4 Utformning av informationsutbyte mellan andra berörda aktörer 

Uppdraget i regleringsbrevet avser inte enbart informationsöverföring mellan 

Arbetsförmedlingen och fristående aktörer, utan också mellan berörda aktörer i den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Utöver fristående aktörer behöver 

 
141 Ett datakontrakt definiera vilka olika uppgifter som ett informationsutbyte ska innehålla och respektive dels 
format. Ska ett personnummer vara 10 eller 12 siffror? Ska belopp innehålla valutakod? I vilket format ska 
datum anges? Och så vidare. 
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information utbytas mellan arbetsgivare och arbetssökande samt andra myndigheter 

och kommuner. 

De ovan nämnda nationella byggblocken, som DIGG samordnar, är naturligtvis en 

del av informationsutbytet. 

Flera delar av det som nämnts ovan avseende utformning av systemstöd för utbyte av 

information med fristående aktörer gäller även avseende informationsutbytet med 

andra aktörer.  

Arbetsgivare 

 

Figur 12. Informationsutbyte med arbetsgivare 

Beroende på hur arbetsgivares relation till den reformerade myndigheten ska se ut 

(se rapporten Strategiskt arbetsgivararbete142) kan man se vissa arkitekturella 

mönster.  

Arbetsgivare som vill söka stöd och ersättningar ska kunna använda de e-tjänster 

som tillhandahålls av myndigheten inom området ”Den reformerade myndigheten”. 

Om volymen är stor eller om det kan ge effektiviseringsvinster kan man även 

tillhandahålla gränssnitt (API:er) för kommunikation mellan arbetsgivarens och 

myndighetens systemstöd. Naturligtvis används samma verifieringsmekanismer som 

beskrivits ovan för detta informationsutbyte.  

Arbetsgivare kan även använda tjänster och erbjudande inom området ”Samhälle och 

arbetsmarknad” för att exempelvis hantera platsannonser, se rating av fristående 

aktörer eller kontakta fristående aktörer.  De kan även hämta information om 

kompetensbehov, utbildningsplaner, branschspecifik information etcetera  

 
142 Arbetsförmedlingen. 2020. Strategiskt arbetsgivararbete. Dnr Af-2020/0047 4974. 
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Arbetssökande 

Figur 13. Informationsutbyte med arbetssökande 

Som beskrivits ovan i avsnitt 6.3 är informationen om den arbetssökande central i det 

reformerade systemet. Flera aktörer kommer vid olika tidpunkter, eller samtidigt, 

och över tid, att uppdatera och ta del av den arbetssökandes information. 

Det är endast myndigheten som har tillgång till den kompletta informationen, övriga 

aktörer arbetar med delmängder som är nödvändiga för just deras del av uppdraget. 

Övriga aktörer arbetar också oftast mot en lokal kopia av informationen vars 

förändringar synkroniseras med den centrala informationen via informationsutbyten 

enligt vad som har beskrivits ovan.  

Utveckling av e-tjänster, tillgängliga via Min Sida, för arbetssökande (och 

arbetsgivare) pågår hela tiden parallellt med övrig utveckling. Vad som är tillgängligt 

för kund måste vara tillgängligt internt och tvärtom. Målsättningen är att den 

arbetssökande så långt som möjligt ska kunna ta ansvar för sin egen situation med 

stöd av de digitala tjänsterna. 

Det spelar alltså ingen roll var i systemet och i vilket systemstöd som information om 

den arbetssökande matas in, den kommer i slutänden att finnas hos myndigheten så 

länge som det är den information som ska utbytas. 

Ur ett serviceperspektiv är det viktigt att systemstöden, liksom verksamheten i stort, 

sätter den arbetssökande i centrum. Det är viktigt att systemstöden skapar en helhet 

och trygghet för den arbetssökande.  

Andra myndigheter 

Redan idag finns det etablerade gränssnitt för existerande datautbyten med andra 

myndigheter. Arbetsförmedlingen har påtalat behovet av förändringar i regelverket 

som ger tillgång till ytterligare information. I den mån regelverket tillåter utbyte sker 

det lämpligen via samma kontrollpunkter, med samma mönster och med samma 

verifieringsmekanismer som ovan. 
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11.4 Utveckling av den digitala infrastrukturen 

 

Sammanfattning 

Utvecklingen av den digitala infrastrukturen kommer att ske successivt.  

Både det ”initiala” och det ”utökade” systemstödet måste utvecklas. Det första 

bygger vidare på den pågående modernisering och vidareutveckling av de digitala 

e-tjänster som dagens leverantörer av arbetsmarknadstjänster använder. Det 

andra finns inte idag utan få tas fram genom återanvändning av befintlig 

plattformsarkitektur i kombination med den funktionalitet som tas fram inom det 

första alternativet samt andra utvalda delar av myndighetens systemstöd för 

ärendehandläggning så att nyutvecklingen kan hållas på en rimlig nivå.  

Generellt beror omfattningen av utvecklingen, och således också tidplanen, av 

kommande utvecklingsarbete på en mängd olika faktorer och omständigheter. 

Utvecklingsarbetet för API:erna i den digitala infrastrukturen är direkt 

proportionellt mot antalet informationsmängder som ska hanteras samt mot 

antalet och komplexiteten på de analyser som ska utföras.  

Ett omfattande utvecklingsarbete av de befintliga e-tjänsterna för externa 

leverantörer samt vidareutveckling av arbetsmarknadspolitisk bedömning 

(inklusive statistiskt bedömningsstöd), kontroller av aktivitetsrapporter, 

avvikelserapportering samt rating pågår.  

Arbetsförmedlingens bedömning är att myndigheten efter årsskiftet 2022 

kommer att ha en digital infrastruktur på plats som tekniskt möjliggör ett utbyte 

av information med berörda aktörer och kan säkra tillgång till data avseende den 

verksamhet som bedrivs hos fristående aktörer. Effektiviteten i den digitala 

infrastrukturen kommer dock vara avhängig av i vilken takt regelverket förändras 

för att möjliggöra ett faktiskt utbyte av information. Allteftersom regeländringar 

bereds och beslutas får bedömningar göras av i vilken utsträckning de kan 

omhändertas inom ramen för befintlig tidplan, eller om vidareutveckling måste 

göras senare. Det finns alltid en ledtid från det att ett beslut är fattat till att det 

kan vara implementerat i ett it-system. 



A
f 

0
0
0
0
9
_
4
.0

_
(2

0
1
8
-0

6
-1

9
, 

A
F

5
0
0
0
) 

 

 Digital infrastruktur för informationsutbyte 
 
 
 
 
 

 

 

11.4.1 Successiv utveckling  

Utvecklingen av den digitala infrastrukturen pågår redan idag och kommer successivt 

att fortsätta i takt med att utformningen av det reformerade systemet förtydligas och 

kommer att behöva fortsätta efter det att reformeringen genomförts.  

Generellt beror omfattningen, och således också tidplanen, av kommande 

utvecklingsarbete på en mängd olika faktorer och omständigheter. Utvecklingsarbetet 

för API:erna i den digitala infrastrukturen är direkt proportionellt mot antalet 

informationsmängder som ska hanteras. Varje informationsmängd måste först 

identifieras och modelleras och sedan krävs utveckling av datakontrakt, 

verifieringsmekanismer i myndighetens integrationsplattform och utveckling i 

bakomliggande tillämpningar som ska ta emot och bearbeta respektive inhämta och 

skicka informationen.  

Andra faktorer som styr behovet av utvecklingsarbete är till exempel antalet och 

komplexiteten på de analyser som ska utföras, till exempel den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen, rating av fristående aktörer, automatisering 

av kontroll av aktivitetsrapporter eller analyser av framtida kompetensbehov. En 

avgörande faktor för alla typer av analyser är tillgången till data som behöver samlas 

in och struktureras för att bli användbar. 

Den digitala infrastrukturen och möjligheterna till utbyte av information är också 

beroende av den utveckling som sker hos de fristående aktörer som avser att använda 

egna systemstöd. De behöver utveckla och anpassa dessa till myndighetens 

infrastruktur. När myndigheten vidareutvecklar kommer även aktörerna att behöva 

göra det. Vad gäller informationsutbyte med andra myndigheter, så är 

Arbetsförmedlingen beroende av den utveckling som sker hos dessa.  

Tidplan 

Kvartal 1, 2022 – En digital infrastruktur som, med ett initialt systemstöd och 

API:er (baserade på dagens regelverk), tekniskt möjliggör ett utbyte av 

information med berörda parter inom den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten finns tillgängligt.   

2022 – Den digitala infrastrukturen vidareutvecklas, hur effektiv den är då 

reformeringen träder i kraft beror på i vilken takt regelverket förändras. 

Kvartal 4, 2022 – Övrig i rapporten identifierad utveckling som ej är beroende av 

regelförändringar är klara i en första/ny version. 

2022 och framåt – Utveckling som beror av regelförändringar tas fram i den takt 

regelförändringarna träder i kraft och med hänsyn tagen till vilka förändringar 

som ger störst effekt för det reformerade systemet.  

Tidsplanen är beroende av att nödvändiga regelförändringar finns på plats under 

2021. 
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11.4.2 Tidplan för utveckling av den digitala infrastrukturen 

Arbetsförmedlingen bedriver en omfattande verksamhetsutveckling med it-innehåll 

och den bedöms ligga väl i linje med reformeringen. Satsningen på en ny 

plattformsarkitektur avslutas under 2020, då samtliga idag identifierade plattformar 

finns tillgängliga i en första version. Utvecklingen av dessa fortsätter men fokus 

framåt ligger nu på myndighetens övergång till ett ärendeindelat arbetssätt. Detta 

utgör en viktig förutsättning för en effektiv reformering genom att det till exempel tar 

bort kopplingen mellan en arbetssökande och en viss handläggare och därmed 

möjliggör att flera aktörer på ett effektivt sätt kan stötta den arbetssökande. 

Utvecklingen av förflyttningen till ett ärendeindelat arbetssätt beräknas avslutas 

under 2021.  

 

Figur 14. Den digitala infrastrukturens succesiva framväxt 

En satsning på att modernisera området ”kompletterande aktörer, upphandlade 

tjänster och andra samarbeten” pågår också som en direkt förberedelse för den 

reformerade myndigheten. Detta arbete är inriktat mot det ”initiala systemstödet” 

och en första generation av API:er. Utvecklingen görs idag inom ramen för befintliga 

regelverk, men med sikte på att kunna modifieras och kompletteras i takt med att 

förutsättningarna eventuellt förändras. I slutet av 2020 planerar myndigheten för 

starten av den första upphandlade arbetsmarknadstjänsten som hanteras fullt ut i det 

initiala systemstödet. Därefter kommer succesivt alla aktuella tjänster att flyttas över 

till detta systemstöd, och funktionaliteten för fristående aktörer och arbetssökande 

kommer succesivt att byggas ut. Arbetet beräknas bli klart till årsskiftet 2021/2022.  

Annan utveckling med bäring på reformeringen som kan påbörjas och/eller fortsätta 

under 2021, utan omedelbara behov av regelförändringar anges nedan (bedömningen 

är att utvecklingen kan vara klar under Q3-2022):  

• Arbetsmarknadspolitisk bedömning, inklusive statistiskt bedömningsstöd 

• Vidareutveckling av kontroll av aktivitetsrapport 
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• Vidareutveckling av kontroll av fristående aktörer  

• Dubbelriktad avvikelsehantering för externa leverantörer 

• Rating  

I och med att en första version av det initiala systemstödet och tillhörande API:er 

finns på plats är Arbetsförmedlingens bedömning att myndigheten efter årsskiftet 

2022 kommer att ha en digital infrastruktur på plats som tekniskt möjliggör ett 

utbyte av information med berörda aktörer inom den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten, så långt som dagens regelverk tillåter. Effektiviteten i den digitala 

infrastrukturen kommer sedan vara avhängig av i vilken takt regelverket förändras 

för att möjliggöra ett faktiskt utbyte av information. 

Allteftersom utformningen av det reformerade systemet förtydligas kan analyser av 

nya och förändrade informationsmängder, arbetsflöden med mera påbörjas. Aktuella 

informationsmängder är till exempel informationen knuten till handlingsplan, 

aktivitetsrapportering och avvikelserapporter. Utveckling av en transparent 

handlingsplan som fungerar som ett nav för samarbetet mellan arbetssökande, 

fristående aktör och myndigheten (se avsnitt 6.3), är relativt omfattande samtidigt 

som funktionaliteten är central för en lyckad reformeringen, varför reglering inom 

detta område behöver prioriteras. För att detta ska finnas på plats till 2022 behöver 

arbetet påbörjas under 2021. Det är inte bara själva informationsutbytet som ska 

kunna utvecklas, utan även de tillämpningar som berörda parter använder behöver 

ny- eller vidareutvecklas: 

• Fristående aktör (initialt systemstöd) – en e-tjänst för hantering av 

handlingsplan behöver utvecklas, någon sådan finns inte idag 

• Fristående aktör med eget systemstöd – Myndigheten utvecklar API:er som 

sedan de fristående aktörerna ansluter sig till samtidigt som de utvecklar ett 

tillhörande användargränssnitt 

• Arbetsförmedlingens handläggare – modifiering av befintligt systemstöd för 

hantering av handlingsplan 

• Arbetssökande – modifiering av befintliga e-tjänster (Min Sida) 

Det ”utökade” systemstödet har inte påbörjats och behöver invänta färdigställande av 

till exempel arbetet med ärendeindelning. Återanvändning av befintlig 

plattformsarkitektur, i kombination med den funktionalitet som tas fram för det 

initiala systemstödet, samt andra utvalda delar av myndighetens systemstöd för 

ärendehandläggning minskar behovet av nyutvecklingen. Under 2023 beräknas en 

första version av det utökade systemstöd som den reformerade myndigheten 

tillhandahåller för de fristående aktörerna vara på plats. 
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