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Förord 

 

Denna rapport har tagits fram med anledning av att Arbetsförmedlingen har fått upp-

draget att analysera förutsättningar för det strategiska arbetsgivararbetet i en refor-

merad myndighet: 

3:4 Analysera förutsättningar för det strategiskt arbetsgivararbete 

Arbetsförmedlingen ska analysera hur myndigheten kan bidra till det strategiska 

arbetet med arbetsgivare på nationell och regional nivå. 

I uppdraget ska Arbetsförmedlingen analysera och redogöra för vilken digital och 

annan infrastruktur som behöver utvecklas för att arbetsgivares efterfrågan ska 

kunna mötas på ett effektivt sätt i ett system där matchande insatser i stora delar 

utförs av fristående aktörer.1 

Beslutet i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. Föredragande 

har varit Hedvig Stahre VO Arbetsgivare, enheten Regionalt stöd syd och Karin Tör-

nquist, VO Arbetsgivare, utvecklingsavdelningen. Övriga som deltagit i den slutliga 

handläggningen är Linda Schön Doroci, VO-direktör, Mattias Andersson, biträdande 

VO-direktör, VO arbetsgivare och Lotten Moberg, VO arbetsgivare och VO arbetssö-

kande, Utvecklingsavdelningen.  

 

 

 

 

Maria Mindhammar, generaldirektör 

  

   Hedvig Stahre, verksamhetssamordnare 

 

 

   Karin Törnquist, kvalificerad handläggare 

  

                                                           
1 Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen 2020 
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1 Strategiskt arbetsgivararbete 

Enligt uppdrag i Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen 2020 ska myndigheten ana-

lysera hur myndigheten kan bidra till det strategiska arbetet med arbetsgivare på nat-

ionell och regional nivå. 

I uppdraget ska Arbetsförmedlingen analysera och redogöra för vilken digital och an-

nan infrastruktur som behöver utvecklas för att arbetsgivares efterfrågan ska kunna 

mötas på ett effektivt sätt i ett system där matchande insatser i stora delar utförs av 

fristående aktörer.2 

Hur arbetsgivarna betraktas och involveras i arbetsmarknadspolitiken har en historia 

av att vara skiftande. Idag följs arbetsmarknadspolitiken upp på resultat för arbetssö-

kande och inte på resultat för arbetsgivare. Arbetsförmedlingens uppdrag formuleras 

även dessa till stor del utifrån arbetssökandes behov och progression. Undantaget är i 

viss utsträckning arbetsmarknadsutbildning (AUB) som syftar till att öka tillgången 

på arbetskraft inom bristyrken. Resultaten följs även här upp på antal arbetssökande 

som går till AUB och andel som får ett arbete efter avslutad utbildning. Inte till exem-

pel hur många arbetsgivare som inte längre upplever brist på kompetens inom ett 

visst område.  

Under de senaste åren har den stora utmaningen på arbetsmarknaden varit gapet 

mellan arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens och tillgänglig kompetens hos de 

som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen. Detta har aktualiserat frågan om arbete 

med kompetensförsörjning och möjligheten att följa upp arbetsmarknadspolitiken ut-

ifrån arbetsgivares perspektiv. Idag är myndighetens iakttagelse att oaktat vem som 

ansvarar för det operativa utförandet är relationen till arbetsgivarna central med nu-

varande inriktning i arbetsmarknadspolitiken – det är resultatskapande arbete. 

Matchning och kompetensförsörjning 

Enligt Arbetsförmedlingens instruktion ska myndigheten effektivt sammanföra de 

som söker arbete med de som söker arbetskraft och prioritera de som befinner sig 

långt från arbetsmarknaden.3 Ett annat sätt att beskriva samma sak är en effektiv 

matchning. Eftersom Arbetsförmedlingen ska prioritera de som befinner sig långt 

ifrån arbetsmarknaden, kan ett strategiskt arbetsgivararbete beskrivas som insatser 

som innebär stöd till de arbetsgivare som kan tänka sig ge sökande som har svårare 

att få eller behålla ett arbete en chans.  

Matchning på arbetsmarknaden kan också ses som en del i kompetensförsörjningen. 

Kompetensförsörjning kan ha olika syfte beroende på vilket tidsperspektiv man an-

lägger. På kort sikt kan det innebära att hantera nuvarande, akuta brister på kompe-

tens på arbetsmarknaden, exempelvis matchning mot bristyrken med inga eller kor-

tare insatser. 

                                                           
2 Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Arbetsförmedlingen, A2019/02310/A 
3 Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen 
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På medellångsikt kan det handla om att utveckla konkurrenskraft och omställnings-

förmåga. Den snabba teknik- och samhällsutvecklingen ställer krav på ny kunskap 

och nya kompetenser. För det krävs vidareutbildning och kompetensutveckling i flex-

ibla former som kan möta arbetslivets nya krav och bidra till fortsatt konkurrens-

kraft.  

I ett längre perspektiv behöver kompetensförsörjning fungera som en transformativ 

samhällskraft. Omställning och utveckling av hela samhället ställer krav på en arbets-

kraft som kan möta såväl dagens som morgondagens utmaningar. 

Arbetsförmedlingens bidrag till kompetensförsörjning, och strategiskt arbetsgivarar-

bete är genom den operativa verksamheten primärt matchning och kompetensut-

veckling. Rollen som expertmyndighet4 kan spela en roll för det långsiktiga perspekti-

vet där analyser och prognoser medverkar till den nödvändiga omställningen av ar-

betskraften. Detta exempelvis genom att den kunskap om kompetensbehov som pro-

duceras används för dimensionering av utbildningsplatser eller i arbetsmarknadspo-

litiska bedömningar.  

Sammanfattningsvis kan strategiskt arbetsgivararbete på Arbetsförmedlingen sam-

manfattas som matchning för breddad rekrytering och kompetensförsörjning av bri-

styrken. 

1.1 Mål med strategiskt arbetsgivararbete 

Under 2019 tog Arbetsförmedlingen fram en ny målbild för arbetsgivararbetet, den 

ser ut som följer:  

”Målet är att stötta kompetensförsörjningen i Sverige, genom att vara arbetsgivarnas stra-

tegiska partner i arbetet med kompetensförsörjning. Vi gör det med hjälp av ett övergri-

pande erbjudande för dem som både har behov och potential. Detta kräver samarbetsori-

enterat och proaktivt arbetssätt med anpassade och relationsbaserade tjänster. På så sätt 

kan arbetsgivare utveckla sina verksamheter mot hållbarhet och mångfald, vilket leder till 

en mer inkluderande arbetsmarknad.”5 

De två huvudsakliga målen med det strategiska arbetsgivararbetet är således dels att 

antalet arbetsgivare som kan tänka sig att rekrytera personer som står långt från ar-

betsmarknaden ska öka (så att fler arbetssökande som står längre från arbetsmark-

naden kan få en anställning), dels att förse bristyrken med arbetskraft så att hållbar 

tillväxt skapas i hela landet.  

                                                           
4 Inom ramen för förnyelseresan lanserades strategiska mål. Dessa var att Arbetsförmedlingen som ledande 
matchningsaktör ska 2021 vara en offensiv och efterfrågad partner, innovativ tjänsteutvecklare, självklar expert-
myndighet, attraktiv och utmanande arbetsgivare samt en myndighet med god förvaltningskultur. Visionen om 
expertmyndighet löd: Arbetsförmedlingen är expertmyndigheten på arbetsmarknaden. Genom en noggrann om-
världsbevakning och genom att systematiskt utvärdera effekterna av våra insatser, så vet vi vad som fungerar för 
våra kunder. 
5 Målbild för Arbetsförmedlingens arbetsgivararbete, Dnr: Af-2019/0022 4380. Denna målbild kommer att er-
sättas med målbildsbeskrivningar i Arbetsförmedlingen nya kund- och kanalstrategi som är under utveckling 
hösten 2020, men är det aktuella dokumentet som pekar ut riktningen för arbetet med arbetsgivare.  
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Målbilden för arbetsgivararbetet sträcker från 2019 till 2021 och kommer med beslut 

om myndighetens nya kundstrategi att ersättas av en ny målbild med ett längre tids-

perspektiv. Den nya målbilden ska vara vägledande för arbetet med kunderna genom 

reformeringen.  

1.2 Diskussion  

Att arbetsgivare är en viktig målgrupp för Arbetsförmedlingens verksamhet så länge 

myndigheten har ett matchningsuppdrag torde det inte råda några tvivel om. Däre-

mot är det lite mer diffust var gränserna för Arbetsförmedlingen uppdrag kopplat till 

arbetsgivare går. Särskilt då det saknas mätbara mål för arbetsgivararbetet. Svårig-

heten med gränsdragningen beror på att kompetensförsörjning och arbete med ar-

betsgivare spänner över flera politikområden. Ett proaktivt arbetsgivararbete kan in-

nebära aktiviteter som faller under näringspolitiska målsättningar och kan därför 

väcka frågor om möjligheten att införliva dessa inom Arbetsförmedlingens verksam-

het. Att effektivt matcha de som söker arbete med de som söker arbetskraft är ett 

stort och brett uppdrag som kräver en strategi för att fördela och rikta resurserna. 

Med minskade anslag men bibehållet uppdrag är det avgörande att använda resur-

serna effektivt.  

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att prioriterade målgrupper bland arbetssö-

kande bör få ett större genomslag och tydlighet i arbetet med arbetsgivare än vad som 

tidigare varit fallet. Det behöver genomsyra hela kedjan, från det strategiska arbetsgi-

vararbetet på nationell nivå, till digital och annan tjänsteutveckling. Konkret innebär 

detta att myndigheten bör prioritera att undanröja hinder och sänka trösklarna in på 

arbetsmarknaden genom att utmana normer och motverka diskriminering i arbetet 

med arbetsgivare. Det innebär även att Arbetsförmedlingen formulerar tydliga värde-

erbjudanden till arbetsgivare som bygger på den service som myndigheten erbjuder. 

Samt att myndigheten behöver bli bättre på att samverka med andra aktörer och 

skapa värdekedjor tillsammans med andra myndigheter med ett tydligare näringspo-

litiskt uppdrag. 

2 Arbetsförmedlingens bidrag till strategiskt ar-

betsgivararbete 

2.1.1 Frågeställning 

Arbetsförmedlingen ska analysera hur myndigheten kan bidra till det strategiska ar-

betet med arbetsgivare på nationell och regional nivå.6  

2.1.2 Förutsättningar och avgränsningar 

Myndigheten gör bedömningen att frågan är framåtsyftande, det vill säga hur myn-

digheten även efter reformeringen kan arbeta strategiskt med arbetsgivare. Eftersom 

                                                           
6 Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Arbetsförmedlingen, A2019/02310/A 
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frågan inte omfattar lokal nivå gör vi bedömningen att det handlar om det arbete Ar-

betsförmedlingen bedriver, och kommer kunna bedriva efter reformeringen, på poli-

cynivå. Det vill säga själva utförandet av arbetsmarknadspolitiken på lokal nivå är 

inte efterfrågat i denna del. Omsättningen av det strategiska arbetsgivararbetet på 

nationell och regional nivå till åtgärder på operativ, lokal nivå nämns där det behövs 

för förståelsen. 

Även om detta avsnitt i första hand fokuserar på arbetet på nationell och regional 

nivå förekommer samarbeten och insatser för arbetsgivare och kompetensförsörjning 

i hög utsträckning även på lokal nivå. Exempel på detta är det arbete som Delegat-

ionen för unga och nyanlända till arbete (DUA) har initierat med lokala jobbspår. Ar-

betsförmedlingen ska enligt regleringsbrevet för 2020 förstärka samverkansstruk-

turer med kommunerna för att öka övergångarna till arbete och studier. Detta ska 

bland annat ske genom lokala jobbspår och intensivåret. Arbetet ska återrapporteras i 

årsredovisning för 2020. I juli 2020 lämnade Arbetsförmedlingen en inlaga7 till rege-

ring inför DUA:s slutredovisning. I dokumentet lämnar myndigheten sin bedömning 

på arbetet med DUA. För ytterligare information om lokala jobbspår hänvisas till in-

lagan. 

Även myndighetens lokala närvaro kan vara av vikt för det strategiska arbetsgivarar-

betet. För mer information om samverkan och lokal närvaro hänvisas till återrappor-

terna enligt uppdrag 2:1 En fungerade verksamhet i hela landet i regleringsbrevet för 

2020.  

Ordet strategiskt tolkas här som instrument för att uppnå politiska mål. Det vill säga 

strategiskt arbetsgivararbete är sådana insatser som bidrar till att Arbetsför-

medlingen når sina mål. 

Uppföljning och kontroll av arbetsgivare är delar som inte tas upp i denna återrap-

port. De kan förvisso vara strategiska, men fokus för rapporten är matchning och 

kompetensförsörjning. I uppdrag 2:2 och delen om den digitala infrastrukturen besk-

rivs dessa delar närmare. 

En reformerad arbetsmarknadsmyndighet  

Regeringen har ännu inte fattat beslut om den närmare utformningen av det reforme-

rade systemet. Inriktningen är dock att Arbetsförmedlingens nuvarande uppdrag 

inom arbetsmarknadspolitiken ska behållas, men utförandet förändras för delar av de 

arbetsmarknadspolitiska insatserna. Dessa delar ska utföras av fristående aktörer 

som delvis upphandlats i ett system som är baserat på lagen (2008:962) om valfri-

hetssystem (LOV) och lagen om offentlig upphandling (LOU) med resultatbaserad er-

sättning, men även av aktörer som utför arbetsmarknadspolitiska tjänster på uppdrag 

av myndigheten (dvs. även samverkan med till exempel högskolor, universitet och 

folkhögskolor eller dylikt). Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla och utveckla digital 

                                                           
7 Af-2020/0038 0284 
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och annan infrastruktur som kan stödja en effektiv arbetsmarknadspolitisk verksam-

het. Det nya regelverket ska träda i kraft under slutet av 2022.8 

Arbetsförmedlingen fick den 9 maj 2019 ett regeringsuppdrag9 (nedan kallat analys-

uppdraget) som bestod av två delar; dels en utrednings- och analysdel, dels ett upp-

drag att påbörja förberedelse inför genomförande av förändringar. Den analysrapport 

som lämnades till regeringen 2019 innehåller många av de utgångspunkter som an-

vänds i den här rapporten, bland annat det vi vet om ersättningsmodellen, relationer 

till fristående aktörer och hur samverkan kan utformas efter reformeringen.  

Mycket av den utveckling som beskrivs inom ramen för rapporten har påbörjats i 

myndighetens förnyelseresa och förflyttningen mot en mer digitaliserad verksamhet. 

Utgångspunkten är att den utveckling som sker oberoende av reformeringen ska un-

derlätta för myndigheten att gå mot en ny form av verksamhet.  

2.2 Arbetsförmedlingens bidrag på nationell nivå 

Analys- och prognosarbete 

En stor och viktig uppgift Arbetsförmedlingen har enligt instruktionen är att göra be-

dömningar av arbetsmarknadsläget för att tillhandahålla beslutsunderlag för den 

framtida arbetsmarknadspolitiken.10 Inom ramen för detta uppdrag har myndigheten 

sedan 1960-talet producerat arbetsmarknadsprognoser och yrkesprognoser som legat 

till grund både för myndighetens egen planering, men även för andra verksamheters 

planering. För en mer utförlig beskrivning av hur just prognoserna kan bidra till 

kompetensförsörjningen se återrapporteringen av uppdrag om att analysera kompe-

tensbehov.11 

Särskilt arbetsmarknadsprognoserna har inneburit en nära kontakt mellan myndig-

heten och olika arbetsgivare över hela landet. Även om insamlingsmetoden har för-

ändrats kommer prognoserna fortsätta att produceras och utvecklas, och kommer 

fortsatt vara ett viktigt underlag som bygger på arbetsgivares behov av kompetens. 

Varselhantering  

Arbetsgivare har en skyldighet att varsla Arbetsförmedlingen vid driftinskränkningar 

för att Arbetsförmedlingen ska få tid och rådrum att planera och vidta nödvändiga åt-

gärder för att underlätta omställningen för de arbetstagare som berörs. Varselanmäl-

ningarna skapar ett underlag till den varselstatistik som redovisas varje månad på Ar-

betsförmedlingens hemsida. Det statistiska underlaget av antalet varsel utgör ett vik-

tigt instrument för att kunna bedöma läget på arbetsmarknaden i stort. 

                                                           
8 Se Arbetsförmedlingen (2019e) för myndighetens analys av vissa grundläggande förutsättningar för reformen. 
Se Arbetsförmedlingen (2020) (RB-uppdrag 2) för en redovisning av det utvecklingsarbete som bedrivs inför 
reformeringen. 
9 A2019/00923/A - Uppdrag att förbereda för och att bistå med att analysera vissa förutsättningar inför refor-
meringen av Arbetsförmedlingen, www.regeringen.se  
10 4 § 5 p. förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.   
11 Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen 2020 uppdrag 2.3 
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Särskilda ansvarsområden 

Vissa målgrupper har visat sig ha särskilt svårt att komma in och få en fast förank-

rings på arbetsmarknaden. För två av dessa målgrupper har Arbetsförmedlingen ett 

särskilt ansvar.12 Dessa är personer med funktionsnedsättning och nyanlända invand-

rare.  

I myndighetsinstruktionen uttrycks att Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar för 

genomförandet av funktionshinderspolitiken. Det innebär i huvudsak att verka för att 

personer med funktionsnedsättningen ges full delaktighet i samhällslivet.13 Vidare 

har myndigheten ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor inom arbets-

marknadspolitiken och ska inom ramen för detta ansvar vara samlande stödjande och 

pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. 

Arbetsförmedlingen ansvar även för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som 

främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden. Även utifrån denna 

målgrupp ska myndigheten vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande 

till övriga parter. Ett exempel på detta är till exempel snabbspåren. Genom snabbspå-

ren bidrar Arbetsförmedlingen till kompetensförsörjningen inom bristyrken med ny-

anlända som har både erfarenhet och utbildning. Detta är ett viktigt bidrag till att ta 

till vara den kompetens som kommer till Sverige. 

De här två uppdragen är tydliga exempel på när Arbetsförmedlingens uppdrag gente-

mot arbetsgivare bestäms genom sökandemålgrupper. Ett strategiskt arbetsgivarar-

bete innebär utifrån uppdragen att sortera om i kön. För att göra det behöver allt från 

påverkansarbete i form av kampanjer såsom Gör plats till ersättningar för att ersätta 

produktionsbortfallet ingå i ett strategiskt arbetsgivararbete. 

Upphandling och leverantörsuppföljning 

I den reformerade myndigheten ska matchningen till största del utföras av fristående 

aktörer. Idag styrs Arbetsförmedlingen genom olika uppdrag i instruktion och regle-

ringsbrev i syfte att arbetsmarknadspolitikens ambitioner uppnås. Men det saknas 

dock i stor utsträckning mätbara mål för vilka resultat och effekter hos arbetsgivare 

olika insatser förväntas uppnå, eller bidra till. Det har reducerat möjligheterna för 

styrning och en diskussion om resultat och kvalitet. I en situation där utförandet lig-

ger utanför myndigheten kommer det bli centralt att de värden som uttrycks i in-

struktion och regleringsbrev överförs till styrningen av de fristående aktörerna. Mät-

bara mål även hos arbetsgivare skulle bidra till en ökad tydlighet. Det kommer behö-

vas genom hela kedjan i kontakten med de fristående aktörerna. Det behöver bli ingå 

i tjänsteutformningen, i incitamentsstrukturen för ersättning, i uppföljningen av leve-

rantörerna och utformningen av indikatorer och resultatmått för ett gott arbetsgivar-

arbete. 

Arbetsmarknadsutbildning  

Den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen (AUB) är en central del av den ak-

tiva arbetsmarknadspolitiken. Programmet är det enda som har funnits sedan 

                                                           
12 §§ 5 och 6 förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
13 Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken 
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Arbetsförmedlingen (tidigare Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams) grundades. Omfatt-

ningen av utbildningen har varierat över tid. Utbildningens syfte är att förbättra del-

tagarnas möjligheter att få ett arbete och arbetsgivarnas behov av kvalificerad arbets-

kraft.14 

För en närmare beskrivning av hur insatsen kan utvecklas och bidra effektivt till ar-

betsmarknadspolitiken se återrapportering av uppdrag 3:5. AUB upphandlas och av-

talas nationellt men behöver även ha en regional och lokal prägel beroende på hur ar-

betsmarknaden i regionen ser ut. AUB behöver vara relevant för behoven på arbets-

marknaden där utbildningen ges.  

Nationell matchning 

Arbetet med nationella kunder lyfts fram som ett framgångsrikt sätt att arbeta med 

stora arbetsgivare. Det innebär att skapa nationella och regionala överenskommelser 

med arbetsgivare som har rekryteringsbehov och kan tänka sig att rekrytera från Ar-

betsförmedlingens prioriterade grupper. Samarbeten behövs för att skapa rikstäck-

ande rutiner och arbetssätt för att underlätta för arbetsgivare att ta del av Arbetsför-

medlingens serviceutbud i syfte att ge större volymer av personer som behöver stöd 

för att få en förankring på arbetsmarknaden möjlighet till praktik, arbetsträning samt 

yrkeskompetensbedömning och möjlighet till anställning. Ett utvecklingsarbete pågår 

för en ökad digitalisering och automatisering. Man kan tänka sig att delar av detta ef-

ter reformeringen sköts genom samarbeten och avtal mellan Arbetsförmedlingen och 

enskilda arbetsgivare på samma sätt som idag, men att fristående aktörer ansvarar 

för matchningen. För att övergripande överenskommelserna ska få effekt behöver de 

löpande omsättas i matchningen, oavsett utförare.  

Branscharbete 

Något som är etablerat och som i stor utsträckning bidrar till kunskapsutbyte om ar-

betsmarknaden är branschråden. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att det finns or-

ganiserade branschkontakter som överensstämmer med arbetsmarknadens behov på 

lokal, regional och nationell nivå. Målet är en arbetsförmedling som besitter goda 

kunskaper om hela arbetsmarknaden. De nationella samarbetena kan i viss utsträck-

ning även utvecklas, enligt vissa branscher. Väl fungerande samverkansformer och 

överenskommelser tar ofta lång tid att bygga upp. Därav bör viss försiktighet iakttas 

innan partnerskap och samverkansformer ”reformeras i grunden”, eftersom det kan 

ta lång tid innan samverkan skapar värde igen. Branschråden kan också ses om en 

möjlighet för myndigheten att fånga upp konsekvenser av reformeringen som annars 

inte tidigare skulle kunna ha förutsetts. Branscharbetet bör kompletteras med in-

formation och kunskap som skapas i kontakter med arbetsgivare lokalt. Arbetsför-

medlingen bör därför skapa informationsstrukturer där det är möjligt att hämta in-

formation om arbetsgivare och arbetsmarknad från fristående aktörer.  

Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är ett område som spänner över flera politikområden såsom 

näringspolitik, utbildningspolitik, regional tillväxt samt även socialpolitik. De 

                                                           
14 https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/historia  

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/historia
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innebär att många myndigheter också har uppdrag kopplat till kompetensförsörjning. 

För att kompetensförsörjning ska bidra till den tillväxtfaktor det kan vara är det vik-

tigt att myndigheter med närliggande uppdrag samarbetar. Olika initiativ för bättre 

kompetensförsörjning och livslångt lärande har startat och pågår alltjämt. Detta är 

ett viktigt uppdrag Arbetsförmedlingen har gentemot Sveriges arbetsgivare. En utma-

ning i arbetet är att flera av aktörerna har närliggande uppdrag och därav kan gräns-

dragningarna för ansvarsområden bli något otydliga. För att undvika dubbelarbete 

och ineffektiva processer skulle detta kunna tydliggöras bättre, både i instruktioner 

och i samarbetet mellan aktörerna.  

Eures – Europeisk arbetsförmedlingsnätverk 

Arbetsförmedlingen hjälper svenska arbetsgivare som vill rekrytera i Europa att hitta 

rätt kompetens till sina lediga platser, speciellt inom våra bristyrkesområden. Service 

erbjuds även till europeiska arbetsgivare som söker arbetskraft från Sverige. Eures 

tjänsteutbud till arbetsgivare kan variera efter arbetsmarknadens behov. Detta arbete 

behöver tas omhand inom ramen för den reformerade myndigheten, både i Arbets-

förmedlingens digitala tjänster, samt att kunskap finns bland de fristående aktörerna.  

Arbetsförmedlingen – en totalförsvarsmyndighet 

Alla som bor i Sverige är skyldiga att delta i totalförsvaret.15 Arbetsförmedlingen an-

svarar för arbetskraftsförsörjningen vid höjd beredskap.16 Det innebär att vid hän-

delse av krig eller kris ska Arbetsförmedlingen se till att den tillgängliga arbetskraften 

försörjer de behov som kan tänkas uppkomma till följd av situationen. Det har histo-

riskt inneburit en planering med strategiska arbetsgivare om volymer av arbetskraft. 

Idag pågår ett arbete att stärka Sveriges beredskap. Som ett led i detta pågår en över-

syn myndighetens ansvar inom ramen för totalförsvaret och konsekvenserna vid en 

reformering. Utifrån befintlig reglering på området har Arbetsförmedlingen en stra-

tegiskt viktig roll i förhållande till arbetsgivare vid höjd beredskap. 

Sammanfattning  

Arbetsförmedlingens bidrag till arbete med arbetsgivare på nationell nivå griper 

främst över områdena expertmyndighet och kunskapsspridning, samverkan med 

andra aktörer och branscher, samt upphandling av externa tjänster. I en reformerad 

myndighet gör Arbetsförmedlingen bedömningen att dessa uppgifter kommer att ha 

en motsvarande struktur som idag, vilket ställer krav på att Arbetsförmedlingen har 

identifierat vilka förmågor och resurser som krävs för att utföra dessa uppdrag.  

2.3 Arbetsförmedlingens bidrag på regional nivå 

Det kan vara svårt att helt separera insatser som sker på nationell nivå från insatser 

som sker regional nivå. Ofta kan till exempel nationella insatser ha sin regionala mot-

svarighet och regionala eller lokala tillämpning. Exempel på det är nationell/regional 

matchning, varselhantering, branscharbete, planering och dimensioner av 

                                                           
15 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt 1 kap 2§ 
16 Förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen 2§ 
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arbetsmarknadsutbildning. En särskild utmaning för Arbetsförmedlingen, som är en 

myndighet med två delar, dels en strategisk och policyskapande uppgift, dels en utfö-

rande uppgift, är att få hela kedjan från policy till praktiskt utförande att hålla ihop. 

Denna utmaning väntas kvarstå, men möjligtvis ta nya former efter en reformering, 

när en stor del av verksamheten kommer att utföras av fristående aktörer.  

Arbetsförmedlingens medverkan i det regionala tillväxtarbetet 

Arbetsförmedlingens samarbete med regionerna är ofta utgångspunkten för det stra-

tegiska arbetet med arbetsgivare på regional nivå. Sverige består av 21 regioner med 

skiftande behov och förutsättningar. Det regionala utvecklingsarbetet samlar resurser 

som bidrar till att alla delar av Sverige utvecklas. Utgångspunkten är att tillväxten ska 

ske på ett hållbart sätt och bidra till att regionen blir attraktiv för både företag och 

människor. I arbetet har Arbetsförmedlingen en viktig roll och samarbetet har till viss 

del förändrats i och med att myndigheten under 2019 genomgick en omorganisation 

där den regionala indelningen av myndigheten förändrades.  

Arbetsförmedlingens medverkan i det regionala utvecklingsarbetet handlar om att 

inom arbetsmarknadspolitiken verka för att målet för den regionala tillväxtpolitiken 

uppnås och att i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till regionala förutsätt-

ningar. Arbetsförmedlingens deltagande ska stöttas av Tillväxtverket och Arbetsför-

medlingen ska samråda, löpande informera, ge biträde inom arbetsmarknadspoliti-

ken, prioritera myndighetsgemensamma insatser, vid verksamhetsminskningar över-

väga samordning eller samverkan för att upprätthålla eller utveckla verksamheten, 

beakta decentralisering när verksamheten planeras.17 

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft som gäller 

till och med 2020 innehåller fyra prioriteringar, varav en är kompetensförsörjning. 

De statliga myndigheterna har en viktig uppgift att inom sina verksamhetsområden 

verka för att målet för den regionala tillväxtpolitiken ska uppnås. När det gäller kom-

petensförsörjning är Arbetsförmedlingen en av nyckelspelarna i den regionala plane-

ringen. Det kan gälla planering och dimensionering av yrkesutbildning. Både vad gäl-

ler andra utbildningsansvariga såsom kommuner och yrkeshögskolan, men det kan 

också gälla Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning.  

En annan viktig uppgift inom det regionala tillväxtarbetet är planering och priorite-

ring av stöd från strukturfonderna. Det finns två strukturfonder, Europeiska region-

ala strukturfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Både ERUF och ESF 

och riktar stöd till små- och medelstora företag för att stärka konkurrenskraften. 

Analys- och prognosarbete 

På regional nivå har Arbetsförmedlingen en roll att sprida kunskap om arbetsmark-

naden genom att tillhandahålla statistik, analys och prognoser över arbetsmark-

naden. Det görs ofta i samverkan med regioner, kommuner, kommunsammanslut-

ningar, branschorganisationer samt arbetsmarknadens parter och deras regionala re-

presentation. Kunskapen om den regionala och lokala arbetsmarknaden är även 

                                                           
17 Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete  
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viktig att omsätta i myndighetens eller fristående aktörers verksamhet som syftar till 

matchning eller insatser som ska leda till att arbetsgivare och arbetssökande kommer 

närmare varandra. 

För att skapa de värden som prognoser och analyser med hög kvalitet kan bidra till i 

både det externa och interna arbetet finns det ett par behov som behöver mötas. Dels 

är det av intresse hur prognosen för arbetsmarknaden och yrken ser ut både på kort, 

medellång och lång sikt. Detta eftersom de olika tidsperspektiven behöver hanteras 

på olika sätt vad gäller exempelvis bristyrken. För ett kvalitativt genomförande av ar-

betsmarknadspolitiken, som också bidrar till arbetsgivares kompetensförsörjning, be-

höver det finnas förmåga hos myndigheten, eller dess leverantörer, att omsätta pro-

gnoser i såväl arbetsmarknadspolitiska som löpande bedömningar och dimensioner-

ing av insatser och utbildningsplatser. För att skapa värde externt och bidra till att 

även andra involverade aktörer kan ta del av, och använda sig av, prognoser och ana-

lyser behöver Arbetsförmedlingen förmåga att sprida information, samverka och göra 

gemensamma planeringar med exempelvis andra utbildningsaktörer regionalt och lo-

kalt.  

Den interna användningen av prognoserna i den reformerade myndigheten kommer 

behöva se annorlunda ut jämfört med tidigare. Den reformerade myndigheten kom-

mer ha en högre grad av centralisering och digitalisering av arbetsuppgifter som att 

bereda och fatta beslut och göra bedömningar. Det innebär att kunskapen om region-

ala och lokala arbetsmarknader kommer behöva finnas tillgänglig, och vara lättförstå-

elig och användbar, över hela landet och i mindre utsträckning vara personbunden.  

Arbetsförmedlingen utvecklar i dagsläget nya prognos- och analysmodeller för insik-

ter om arbetsmarknaden, som stegvis håller på att införas. Ett behov som de nya pro-

gnosmodellerna kommer behöva möta, även efter reformeringen, är det av gedigna 

underlag och analyser om den regionala arbetsmarknaden. Detta eftersom regionala 

skiftningar kan ha stor betydelse för bedömningar och dimensionering av insatser 

och utbildningsplatser. En konsekvens som de nya prognosmodellerna bidrar till är 

att mervärde i form av goda arbetsgivarrelationer lokalt, och en spontan kunskapsin-

hämtning som den tidigare intervjumetoden i många fall bidrog till försvinner. Det 

blir ett ansvar för myndigheten och fristående aktörer att ersätta med nya arbetssätt 

som kan skapa motsvarande värde.18 

Varselhantering  

På regional (eller lokal) nivå handlar varselhanteringen ofta om samverkan med reg-

ionala och lokala parter i syfte att stötta arbetsgivaren att underlätta omställningen 

för de anställda.  

2.4 Diskussion 

Eftersom Arbetsförmedlingens uppdrag till största del kommer kvarstå är det inte 

många uppgifter på nationell och regional nivå som kommer att försvinna. 

                                                           
18 För mer information se Regleringsbrevsuppdrag 2.3 2020, Återrapport Af-2020/0011 4808 
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Förutsättningarna för det strategiska arbetet med arbetsgivare kommer däremot att 

förändras. Framför allt kommer myndigheten att behöva finna nya vägar till kun-

skapsinhämtning som kan användas i samverkan när många funktioner centraliseras 

eller utförs av fristående aktörer.  

Goda, värdeskapande relationer med samverkansparter bör i så stor utsträckning 

som möjligt upprätthållas och fortsätta utvecklas efter de nya förutsättningarna som 

ges. Det finns ingenting som tyder på att kompetensgapet och brister inom stora yr-

kesgrupper kommer att minska eller försvinna, även om konjunkturen svänger. 

Därav kvarstår behovet av samordning inom kompetensförsörjning och strategiskt 

arbete med arbetsgivare.  

Stora delar av det strategiska arbetsgivararbetet på nationell och regional nivå skapar 

värde för enskilda arbetsgivare först när överenskommelser och strategier blir om-

satta i verkligheten och får verkningar i matchning och rekrytering till arbetsmark-

nadsutbildningar, exempelvis. 

3 Digital utveckling för effektiv matchning och 

kompetensförsörjning i en reformerad myndig-

het 

Digital och annan nödvändig infrastruktur  

Enligt januariavtalet och 73-punktsprogrammet ska Arbetsförmedlingen fortsatt till-

handahålla och utveckla digital och annan infrastruktur som kan stödja en effektiv 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet.19 

I den återrapport Arbetsförmedlingen lämnade i november 2019 kring vissa förut-

sättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen skrev myndigheten så här: 

Tillgången till en säker och robust digital infrastruktur är en grundförutsättning 

för samhällets digitalisering, för alla människors möjlighet att ha tillgång till digi-

tala tjänster och för att de ska känna sig trygga med att använda dem. Vid sidan av 

en digital infrastruktur behöver även en stödjande infrastruktur (annan infrastruk-

tur) finnas på plats för att stödja det reformerade systemet. Det finns idag ingen 

fastslagen definition av vad som ska ingå i begreppet ”annan stödjande infrastruk-

tur”. Här fokuseras på de viktigaste delarna som behöver utvecklas och finnas på 

plats för att möjliggöra och stödja framväxten av det digitala ekosystemet på ar-

betsmarknaden.20 

                                                           
19 I januari 2019 slöts januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse. Överenskommelsen omfattar 73-punkter. 
Fullständiga titeln på dokumentet är ”Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, cen-
terpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.” https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-
politik-bygger-pa-sakpolitisk-overenskommelse/  
20 Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen, dnr Af-2019-0021 5123 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-politik-bygger-pa-sakpolitisk-overenskommelse/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-politik-bygger-pa-sakpolitisk-overenskommelse/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-politik-bygger-pa-sakpolitisk-overenskommelse/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-politik-bygger-pa-sakpolitisk-overenskommelse/
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I avsnitt 3.1.3 beskrivs på en övergripande nivå vilka behov Arbetsförmedlingen be-

dömer att infrastrukturen kopplad till arbetsgivare behöver möta. Avsnittet innehål-

ler även beskrivningar av vilka stödjande strukturer som behöver utvecklas för att 

möjliggöra både reformering och annan digitalisering till följd av omvärldens föränd-

rade förväntningar. 

3.1.1 Frågeställning 

Enligt uppdraget ska arbetsförmedlingen analysera och redogöra för vilken digital 

och annan infrastruktur som ska utvecklas för att arbetsgivares efterfrågan ska mötas 

på ett effektivt sätt i ett system där matchande insatser i stora delar utförs av fri-

stående aktörer. 

Arbetsförmedlingen tolkar uppdraget som en beskrivning av vilka funktioner och 

systemstöd som behöver utvecklas för att stötta matchningsuppdraget i förhållande 

till arbetsgivare och bidra till nödvändig kompetensförsörjning, samt hur det kan gö-

ras kostnadseffektivt och användarvänligt. Vi uppfattar också att särskilt fokus riktas 

mot förhållandet mellan arbetsgivare och fristående aktörer, och vilken infrastruktur 

som utvecklas för att stötta den matchningen. 

3.1.2 Förutsättningar och avgränsningar 

Förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken påverkar vilka krav som ställs på di-

gital och annan infrastruktur. I dagsläget handlar reformeringen i stor utsträckning 

om att öka den ekonomiska effektiviteten i genomförandet av arbetsmarknadspoliti-

ken. Det betyder i sin tur att myndigheten måste fortsätta utveckla sin förmåga att 

dra nytta av den digitala utvecklingen, så att infrastrukturen kan hantera en större 

mängd ärenden.  

I den här rapporten är fokus på de delar av infrastrukturen som syftar till att myndig-

heten och fristående aktörer kan möta arbetsgivares efterfrågan. Viktiga förutsätt-

ningar för den fortsatta utvecklingen är att politikens syfte med reformeringen tydligt 

framgår så att infrastrukturen kan anpassas till de målsättningar som arbetsmark-

nadspolitiken ska ha. Denna behöver sedan omsättas i gemensamma prioriteringar i 

myndigheten, samt samordnas med den lagstiftning som behöver finnas på plats vad 

gäller öppen data och dataöverföring.  

Internt behöver drift, förvaltning och supportorganisation säkras, liksom tillgång till 

den information som krävs för syftet med infrastrukturen. Det behövs även ett konti-

nuerligt arbete med en kulturförändring mot digitalt först. Detta arbete har påbörjats 

under de senaste åren, sedan myndigheten har arbetat med att ta igen sin tekniska 

skuld, och kommer att behöva fortsätta och utvecklas under kommande år.  

3.1.3 Strategi för kundarbetet – Digitalt först 

Under året har Arbetsförmedlingen arbetat med att ta fram en strategi för kundarbe-

tet. Kunddrivet genom transparens och öppenhet har varit ledord för att ta fram en 

strategi som är framtidssäkrad och som använder den samlade kompetensen som 

finns i myndigheten. 
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Utgångspunkten för strategin är digitalt först. Det innebär att myndigheten erbjuder 

digitala tjänster som bidrar till värdeskapande för kunderna, plattformar och digitala 

verktyg är avgörande stöd i det interna arbetet och datadrivet arbetssätt för alla med-

arbetare. Det betyder att oavsett hur vi möter våra kunder kommer digital infrastruk-

tur och digitala verktyg alltid vara en del i mötet. Det som skiljer processerna åt är 

graden av stöd kunden behöver för att nå sitt mål.  

Att strategin är kunddriven innebär att resultaten från intervjuer med målgrupperna 

ligger till grund för utvecklingen. Genom att lära oss vilka behov kunderna har, samt 

hur de upplever vår service kan vi utveckla verksamheten för att bättre möta arbetsgi-

vare. 

I intervjuerna framkommer behov som sträcker sig delvis utanför Arbetsförmedling-

ens verksamhet. Det kan till exempel röra sig om avancerad företagsrådgivning inför 

en rekrytering för att formulera vilket behov av kompetens som faktiskt behövs, eller 

strategiskt arbetsgivararbete för att utveckla och behålla kompetens. Det är alltså vik-

tigt för Arbetsförmedlingen att förstå kundens hela process för att kunna bli tydlig 

med vad Arbetsförmedlingens erbjudande innehåller i förhållande till andra organi-

sationer och myndigheters uppdrag. 

3.1.4 Kundsegment och nivå på matchningsstöd 

Ett centralt inslag i kundarbetet är att skapa rätt förväntningar hos kunderna. Därför 

har Arbetsförmedlingen i sin strategi för kundarbetet beskrivit tre tydliga värdeerbju-

danden till arbetsgivare. Samma sak finns naturligtvis för arbetssökande, men det be-

skrivs inte här. Dessa tre erbjudanden tar sikte på utbudet av digitala självservice-

tjänster, uppdraget att prioritera dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt 

uppdraget att kompetensförsörja branscher där det råder brist på kompetens. 

Arbetsgivare Kundflöde 

Vi erbjuder dig effektiva rekryterings-

processer med kostnadsfri vägledning, 

annonsering samt möjligheter att söka 

och träffa arbetssökande snabbt och 

enkelt 

Arbetsgivare ska anställa och få kontakt 

med arbetssökande 

Vi erbjuder dig som vill rekrytera med 

mångfaldsperspektiv, vägledning och 

ekonomiskt stöd för att du ska kunna 

anställa personer som behöver hjälp att 

ta sig in på arbetsmarknaden 

Arbetsgivare ska anställa arbetssökande 

med ett anställningsstöd 

Vi gör det lättare för dig att hitta perso-

nal genom att utbilda personer som 

står långt ifrån arbetsmarknaden i 

Arbetsgivare ska anställa arbetssökande 

via en utbildning 
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yrken där kompetensbristen är som 

störst 

 

För att kunna rikta resurserna där de gör mest nytta är det också viktigt att erbjuda 

rätt stöd i rätt kanal. Beroende på hur mycket stöd kunden behöver för att driva sin 

egen process erbjuder också myndigheten ett differentierat stöd. Många kunder kan 

driva sin process själva och behöver stöd genom information och digitala självservice-

tjänster. Andra behöver ett orienterande stöd som kan ges av personal på distans och 

i digitala lösningar. Några få behöver ett fördjupat stöd som kan ges digitalt, på di-

stans men även fysiskt, främst av fristående aktörer efter reformeringen.  

Arbetsförmedlingens bredare uppdrag att effektivt sammanföra arbetsgivare och de 

som söker arbete sammanfaller i stor utsträckning med självständiga kunder som dri-

ver sin egen process. Medan uppdraget att prioritera de som står långt ifrån arbets-

marknaden sammanfaller med de som behöver orienterande och fördjupat stöd.  

Majoriteten av arbetsgivarna återfinns alltså bland de som inte behöver utökat stöd 

vid matchning. För dessa ska Arbetsförmedlingen stå för den digitala infrastrukturen 

med effektiva system för att arbetsgivare och arbetssökande ska mötas och matchas. 

Dessa behöver vara billiga och skalbara till många individer. 

De arbetsgivare som behöver stöd av antingen av fristående aktörer eller Arbetsför-

medlingen utgör en mindre del av kundstocken. Det digitala stödet bygger på en pre-

cision i stödet i syfte att uppnå goda resultat. Det digitala systemet måste därför 

bygga på en sortering, eller segmentering, av kundgrupper i syfte att rikta rätt stöd till 

rätt arbetsgivare.  

3.2 Digital och annan infrastruktur för matchningsstöd genom 
digitala själverservicetjänster 

Infrastrukturen för det kundsegment som inte behöver något stöd i matchningen utö-

ver digitala tjänster behöver som nämnts ovan vara billig, skalbar och stabil. Denna 

infrastruktur ska tillmötesgå många olika typer av behov och kunna hantera stora 

mängder information.  

Infrastruktur för samhälle och arbetsmarknad 

Även utan Arbetsförmedlingens reformering anpassar sig arbetsmarknaden till en allt 

mer automatiserad och digital kommunikation och samverkan. Myndigheten kom-

mer förbli en tung aktör i den anpassningen, men är långt ifrån den enda. Många ak-

törer kommer även fortsatt bidra till en mångfald av digitala lösningar. Myndighetens 

reformerade infrastruktur kommer därmed att befinna sig i en kontext av samver-

kande digitala system.  

De flesta tjänster byggs i dag i egna, separata system med egna data, eget språk och 

låsta tekniska strukturer. Det innebär bland annat att slutanvändare behöver 
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registrera sitt cv eller publicera annonser flera gånger, i en mängd olika tjänster. På 

en marknad med hundratals olika tjänster kan det skapa frustration och utmaningar 

för arbetsgivare och arbetssökande eftersom de behöver en överblick för att kunna 

navigera.  

För att stärka arbetsmarknadens ekosystem utvecklar Arbetsförmedlingen en digital 

infrastruktur för hela arbetsmarknaden. 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. Arbetsförmedlingen bedömer att 

den reformerade myndighetens ansvar för genomförandet av arbetsmarknadspoliti-

ken innehåller ett fortsatt ansvar för denna öppna infrastruktur.  

För en bättre funktionalitet i arbetsmarknadens digitala infrastruktur arbetar Arbets-

förmedlingen med utveckling av gemensamma taxonomier för arbetsmarknaden för 

att kunna skapa en gemensam infrastruktur och öppna data som skapar värde för Ar-

betsförmedlingen såväl som externa aktörer. Den går att med liten insats reprodu-

cera, versionshantera samt bygga vidare på - både av Arbetsförmedlingen och externa 

aktörer. På detta sätt kan Arbetsförmedlingens samarbetspartners och fristående ak-

törer använda den data och kunskap som produceras inom myndigheten och bygga 

vidare på. Detta är en del i Arbetsförmedlingens roll som expertmyndighet.  

Det återstår fortfarande mycket arbete med förtydligad strategi, standardisering och 

utveckling av förmågor hos fler aktörer innan den infrastruktur som byggs kan be-

traktas som ett etablerat ekosystem för arbetsmarknaden liknande exempelvis det 

fintech som finns för finansmarknaden.21  

I detta arbete finns även möjligheter att utveckla befintliga tjänster till kundsegmen-

tet för bättre funktionalitet.  

Gemensam syn på yrken - taxonomier 

En viktig förutsättning för infrastrukturen för samhälle och arbetsmarknad är en ge-

mensam förståelse för yrken, kvalifikationer och kompetenser. För att kunna bygga 

tjänster som kan matcha effektivt krävs ett gemensamt språk för begreppen.  

På Arbetsförmedlingen uppdateras, utvecklas och kvalitetssäkras taxonomier för 

framför allt yrken och kompetenser kontinuerligt i samråd med arbetsgivar- och 

branschorganisationer, yrkesnämnder och rekryterare. Taxonomierna finns tillgäng-

liga via ett öppet applikationsprogrammeringsgränssnitt, API. 

I takt med den ökade globaliseringen blir också internationella kopplingar till framför 

allt yrkesklassificeringar allt viktigare. Taxonomin för yrkesbenämningar är struktu-

rerade enligt Standard för svensk yrkesklassificering SSYK som bygger på och har 

kopplingar till en internationell förlaga som internationella arbetsorganisationen, 

                                                           
21 Med ekosystem avses här en digital och organisatorisk infrastruktur som möjliggör informations- och tjänste-
flöden mellan delvis oberoende aktörer, och som har egenskaper som möjliggör självorganisering, skalbarhet 
och hållbarhet över tid. 
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ILO22, ansvarar för. Ett arbete pågår också med att koppla svenska yrkesbenämningar 

till den EU-gemensamma klassificeringen för kompetenser, kvalifikationer och yrken, 

ESCO23.  

Självservicetjänster 

Konkret handlar det i första hand om självservicetjänster som Platsbanken, Yrkes-

kompassen, snabbintervjuer, eller digital karriärvägledning. Tjänster som bidrar till 

att den arbetssökande eller arbetsgivare själva kan söka fram information och hitta 

varandra. Arbetsförmedlingens tjänster möter myndighetens uppdrag, det vill säga 

utvecklas och förvaltas för att tillhandahålla matchning och kompetensförsörjning för 

de målgrupper som prioriteras enligt instruktion och förordningar.  

För de segment av arbetsmarknaden som i första hand söker information och arbets-

kraft på egen hand behövs välorganiserade, användarvänliga tjänster som kommer 

att kräva en produktionsapparat för förvaltning som även har utrymme för att ge sup-

port till användarna.  

Matchningsapplikationer 

Matchningsapplikationer syftar till att effektivisera matchningen jämfört med dagens 

informationssystem. Matchningsapplikationerna bryts ut ur Arbetsförmedlingens nu-

varande informationssystem och ger en ny funktionalitet med snabbare och bättre 

träffbilder. Applikationerna kan exempelvis hitta arbetssökande åt arbetsgivare, om 

den arbetssökande har offentliggjort sitt CV, och det krävs inte längre handpålägg-

ning av en fysisk person, utan arbetsgivarna kan sköta detta själva. Dessa applikat-

ioner ligger utanför CRM men nås genom CRM (för mer information om CRM se 

stycke 3.3.1).  

3.3 Digital och annan infrastruktur för utökat matchningsstöd 

När arbetsgivare ska få ett fördjupat stöd med sin matchning är det viktigt att stödet 

upplevs relevant och tillgängligt. Den upplevelsen startar inte när hen skapar ett 

konto hos myndigheten, utan startar långt tidigare. Arbetsgivarnas förväntningar på 

vilken service de kommer att ta del av måste skapas tidigt, vara tydliga och korrekta. 

Eftersom myndigheten uppfattat att arbetsgivararbetet i den reformerade myndig-

heten behöver bli mer fokuserad utifrån uppdraget är en sortering av vilka arbetsgi-

vare som ska få ett fördjupat stöd central i både kommunikation och i utformningen 

av systemen. Systemen ska stötta uppdraget. Nedan följer en beskrivning av förut-

sättningar för att klara detta. Klart är att oavsett vilka som är utförare så är det Ar-

betsförmedlingen som ansvarar för resultat och kvalitet i genomförandet.  

Utnyttja potentialen i datadriven insikt (DDI) 

Idag bygger mycket av arbetet med arbetsgivare på medarbetarnas erfarenhet, kom-

petens och intuition. En nyckel till framgång är att i större utsträckning utvärdera vad 

som faktiskt leder till resultat och sedan bygga verksamhetsutvecklingen på denna 

                                                           
22 FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor 
23 European Skills, Competences, Qualifications and Occupation 
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data. Arbetsförmedlingen behöver därför bygga verktyg, förmågor och kultur som 

agerar på data i sin dagliga verksamhet. Förmåga till ett evidensbaserat beslutsfat-

tande ska utvecklas via ökad förmåga att hantera analytiska underlag genom att pot-

ential i digital teknik och datadriven insikt används fullt ut. En förutsättning för 

dessa insikter är att data också samlas in. Det innebär att både ärendehanteringssy-

stem och uppföljning av arbetsgivare hos de fristående aktörerna behöver ha förmåga 

att fånga data om arbetsgivaren. Ytterligare en förutsättning är också att resultatmått 

för arbetsgivararbetet formuleras och fastställs. 

Att utveckla verksamheten utifrån data är också en förutsättning för vidare digitali-

sering och automatisering. Precis som man utvecklat ett statistiskt bedömningsstöd 

för sökande kan motsvarande verktyg även utvecklas för arbetsgivare.  

De verktyg och stöd som tas fram som bygger på DDI behöver också tillgängliggöras 

för de fristående aktörerna. En möjlighet är att utveckla verktyg som sorterar vilka 

arbetsgivare som kan få utökat stöd av fristående aktörer. En svårighet kan vara om 

det reformerade systemet lämnar stort utrymme för den fristående aktören själv att 

hantera arbetsgivare.  

En risk med att använda datadriven insikt i stor utsträckning är att den bygger på hi-

storiska data. Om det finns skevheter i handläggning eller uppföljning kommer DDI 

att reproducera dessa skevheter. En risk är exempelvis att män i större utsträckning 

bedöms vara i behov av insatser, eftersom det historiskt sett ser ut så i Arbetsför-

medlingens handläggning.24 Därför behöver den balanseras om och tas hänsyn till vid 

utvecklandet av tjänster med datadriven insikt som grund. 

CRM-system (kundvårdssystem) 

Kärnan i myndighetens möte med arbetsgivare kommer att ligga i det nya kundvårds-

systemet, eller CRM-systemet. Även det nya ärendehanteringssystemet kommer för-

ändra myndighetens kontakt med arbetsgivare. Ärendehanteringssystemet kommer 

hantera de myndighetsutövande delarna, medan CRM-systemet kommer hantera 

hela kundens livscykel och kommunikation med myndigheten. I Arbetsförmedlingens 

svar på analysuppdraget25 ställde myndigheten sig frågan hur omfattade stödet till 

mindre fristående aktörer skulle vara. Skulle till exempel Arbetsförmedlingen erbjuda 

CRM-system för att underlätta kontakten mellan arbetsgivare och fristående aktörer. 

Sedan dess har Arbetsförmedlingen utvecklat, och utvecklingen pågår alltjämt, sitt 

CRM-system och det är en central del i förberedelserna inför reformeringen. I den ut-

sträckning fristående aktörer vill ansluta sig till det av Arbetsförmedlingens CRM-sy-

stem kommer också det vara möjligt. 

CRM-systemet kommer innehålla flera olika funktioner varav några särskilt viktiga 

för att förbättra matchningen och därmed mer effektivt möta arbetsgivares efterfrå-

gan. Nedan beskrivs några exempel som är aktuella inom en överblickbar framtid, 

                                                           
24 Progression i etableringsuppdraget? Af-2018/0006 5626 
25 Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen, dnr af-2019-0021 5123 
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men arbetet med att utveckla systemet är en pågående process och utvecklingen sker 

i snabb takt. 

Segmentering  

I syfte att kunna rikta rätt stöd till rätt kund behöver myndigheten och de fristående 

aktörerna lära känna sina kunder. Ett pågående utvecklingsarbete är ett verktyg för 

segmentering. Segmentering innebär att man delar in sina kunder i olika segment för 

att kunna analysera varje segments unika behov. En minimal viable product, eller 

prototyp, är framtagen och utveckling av fler segment kräver att mer data kan hämtas 

in. Det kan i sin tur kan kräva regelförändringar. Till exempel gör aktuella 

registerförfattningar det omöjligt att inhämta känsliga personuppgifter. Uppgifter 

kring enskilda firmor faller till exempel inom den kategorin. Det går heller inte att 

spara listor över arbetsgivare eller att exportera dessa till andra användare såsom fri-

stående aktörer.  

Marketing automation 

Det är en funktion som innebär automatiserad och riktad marknadsföring baserad på 

kundens beteende. Genom att lagra data om arbetsgivarens tidigare kontakt med 

myndigheten kan Arbetsförmedlingen rikta erbjudanden skräddarsydda för kunder 

och kundgrupper. Det skulle till exempel innebära en riktad kommunikation om po-

tentiella arbetssökande som snart examineras från en AUB inom just det yrket ar-

betsgivaren visat intresse för.  

Digital infrastruktur för fristående aktörer 

Arbetsförmedlingen utvecklar vidare sin plattform för fristående aktörer som ska ge 

större effekter på arbetsmarknaden och vara ett draglok mot den reformerade myn-

digheten. Plattformen ska hantera öppen data, analys, kontroll och digitalt partner-

skap. I första hand har gränssnitt mot arbetssökande och fristående aktörer utfors-

kats men även arbetsgivare ska kunna använda sig av plattformen i framtiden. 

3.4 Diskussion  

Sammantaget behöver myndigheten i ett reformerat uppdrag kunna stötta leverantö-

rerna att få tillgång till kundunderlaget på ett effektivt sätt, digitalt men även via 

andra kanaler. De avtal, överenskommelser, principer och system som ligger till 

grund för ett främst externt utförande behöver stötta de fristående aktörerna att 

agera så att anställningsstöd eller andra insatser prioriteras till de arbetssökande som 

står långt från arbetsmarknaden och till de arbetsgivare som enligt segmenteringen 

är aktuella för Arbetsförmedlingen att samarbeta med. Det är viktigt både i dagsläget 

och efter en reformering att samtliga system som utvecklas syftar till att möta myn-

dighetens uppdrag. Nya tjänster och system behöver kunna utvärderas och deras bi-

drag i uppfyllandet av mål och uppdrag behöver kunna mätas.  

Ett par perspektiv som kan påverka utvecklingen av den digitala infrastrukturen är 

hur effektivitet ska mätas i det reformerade systemet och vilka gränsytor som kom-

mer att finnas mellan Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, arbetssökande och fri-

stående aktörer.  
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3.4.1 Totalförsvar - konsekvenser för den digitala infrastrukturen  

Om Arbetsförmedlingen ska ha kvar uppdraget att kompetensförsörja under förhöjd 

beredskap behöver myndigheten ha system och digital infrastruktur som har vissa 

förmågor. Myndigheten behöver kunna identifiera individer som har totalförsvars-

plikt och som kan kallas till tjänstgöringen inom ramen för det. Det innebär förmåga 

att hitta stora volymer individer snabbt samt att kunna kommunicera anvisningar till 

dessa. Det är ett sannolikt ett myndighetsbeslut som systemen behöver ha förmåga 

att hantera. 

3.4.2 Perspektiv på effektivitet 

Enligt frågeställningen ska arbetsgivares efterfrågan mötas effektivt. Det antyder att 

systemet behöver bidra till att effektivitet uppnås. För att förstå vilka resultat syste-

met ska uppnå behöver även begreppet ”effektivt” redas lite i.  

I synonymordboken beskrivs ordet effektivt vara synonymt med verkningsfullhet, 

verkningsgrad, kraft, styrka, faktisk verkan, och så vidare. Det innebär att matchning-

sinsatser verkligen måste ge effekt och vara av en sådan styrka att det går att mäta att 

själva insatsen gav resultat och att det inte skulle ha gått att få till utan tillförda resur-

ser. Men frågan är fortfarande vad och var resultaten ska visa sig.  

Resultaten kan uppstå på fler olika nivåer och i olika perspektiv. Varje nivå eller per-

spektiv innehåller olika typer av indikatorer. I rapporten använder vi tre olika per-

spektiv på effektivitet, arbetsmarknadspolitisk effektivitet, ekonomisk effektivitet och 

effektivitet utifrån kundnytta. Till alla dessa kan läggas perspektivet tid. Ingen av de 

nedanstående kan sägas uppnås om det inte finns en aspekt av att respektive mål är 

uppnått inom rimlig tid. Vad som kan vara rimlig tid kan däremot skilja sig beroende 

på vilket värde det är som främst ses som effektivitet.  

Arbetsmarknadspolitisk effektivitet 

Genom arbetsmarknadspolitiken vill politiken att vissa skeenden och rörelser på den 

arbetsmarknaden ska uppstå. Det innebär att insatserna och den förda politiken ha 

givit positiva effekter. Med effekter menas en förändring som inträffat till följd av en 

vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat26. Samtidigt är det viktigt att 

insatser inte leder till andra negativa effekter. Genom det statsskick vi har är förvalt-

ningsmyndigheterna som operationaliserar dessa skeenden och rörelser. När myn-

digheterna inte själva står för utförandet behöver samma värden som myndigheterna 

representerar överföras på de som ska utföra arbetsmarknadspolitiken. I det uppstår 

flera nya relationer. Myndigheten blir en intermediär mellan utföraren och uppdrags-

givare, och utföraren blir en intermediär mellan myndigheten och slutkunden. I varje 

led behöver både möjligheten att åstadkomma resultat, men även mäta resultat sä-

kerställas. 

Med det här perspektivet blir synen på effektivitet kopplat till i vilken utsträckning 

systemet klarar av att skapa de effekter på arbetsmarknaden som politiken vill uppnå. 

Det kan till exempel handla om hur en individ får rätt jobb utifrån bakgrund och 

                                                           
26 Ekonomistyrningsverkets definition i Effektutvärdering 2006:8 
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erfarenhet, och inte vilket jobb som helst som den arbetssökande exempelvis är över-

kvalificerad för. Det kan handla om hur fristående aktörer kan prioritera de som står 

längst ifrån arbetsmarknaden och hur fristående aktörer kan bidra till att minska den 

könssegregerade arbetsmarknaden. 

Att möta arbetsgivares efterfrågan effektivt i detta perspektiv skulle innebära att man 

genom uppföljning och utvärdering till exempel kan mäta att fler arbetsgivare får sitt 

kompetensbehov tillfredsställt genom att anställa personer som står långt ifrån ar-

betsmarknaden.  

Om fristående aktörer bidrar till att kompetensförsörja bristyrken och samhällskri-

tiska branscher samt bidrar till de prioriteringar och satsningar som varje region ge-

nom sitt regionala kompetensförsörjningsarbete överenskommit kommer matchning 

upplevas som effektiv i syfte att möta de nationella och regionala arbetsmarknads- 

och utbildningspolitiska målen. I så fall handlar frågan i grund och botten om hur det 

som beskrivs i den första delen av rapporten, det vill säga strategiskt arbetsgivarear-

bete på nationell och regional nivå, har förutsättningar att få genomslag i ett utförar-

system som ligger utanför Arbetsförmedlingens organisatoriska ramar.  

Ekonomisk effektivitet 

All offentlig, skattefinansierad verksamhet är skyldig att ha god resursanvändning 

och effektiv förvaltning. Arbetsmarknadsinsatser är inget undantag och därför bör sy-

stem som den nya reformerade myndigheten bygger på konstrueras så att insatsernas 

ekonomiska effektivitet är lätt att följa och blir en naturlig del i den dagliga driften 

och i verksamhetsutveckling. Ekonomisk effektivitet innebär vidare ett viktigt inslag i 

verksamhetsutvecklingen, oavsett om den sker hos Arbetsförmedlingen eller den fri-

stående aktören. Insatser och metoder som inte visar sig vara effektiva, det vill säga 

inte ger rimligt utfall i förhållande till satsad krona, måste således utvecklas eller av-

vecklas. Det vill säga aktörer med goda resultat borde få fler kunder och därmed 

större kritisk massa, medan aktörer med sämre resultat får färre kunder och blir an-

tingen tvungna att utveckla sin verksamhet eller avveckla. 

Att möta arbetsgivares efterfrågan effektivt i det här perspektivet skulle innebära att 

kostnaden för att goda resultat uppnås inte överstiger den sammanlagda vinsten för 

till exempel en lyckad rekrytering. Det innebär i sin tur att arbetsgivare får vänta så 

kort som möjligt på en lämplig kandidat, så att minimalt med inkomster för arbetsgi-

varen går förlorade.  

Ytterligare en infallsvinkel på ekonomisk effektivitet handlar om att systemet i sig ska 

vara kostnadseffektivt, inte bara insatserna som finns tillgängliga inom systemet.  

Effektivitet utifrån kundperspektiv 

Det tredje perspektivet är effektivitet handlar om hur nöjd kunden är med levererad 

tjänst. Det vill säga, i det här fallet om arbetsgivarens upplevelse hur effektivt Arbets-

förmedlingen mött hens efterfrågan. Stämmer leveransen med det kundens förvänt-

ningar och behov? Att möta arbetsgivares efterfrågan effektivt i det här samman-

hanget skulle betyda att de fristående aktörerna har goda resultat i 
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kundnöjdhetsundersökningar. Det behöver däremot inte betyda att effektivitet är 

uppnått i de två andra perspektiven. 

Om fokus är kundupplevelsen eller kundnöjdheten rör det en annan typ av infra-

struktur. Då kan olika typer av uppföljning och mätsystem vara det som behöver ut-

vecklas. Till detta kommer också system och processer för att återföra resultaten från 

kundmätningarna i verksamhetsutveckling hos både fristående aktörer och Arbets-

förmedlingen. Effektiviteteten, eller upplevelsen av effektiviteten, kommer avgöras av 

i vilken utsträckning den enskilda arbetsgivaren uppfattar att hen får det stöd och 

den hjälp hen behöver för att hitta lämplig kandidat. Kundnöjdheten ligger således 

inom ramen för den fristående aktörens skicklighet, och hur Arbetsförmedlingen 

samverkar till deras verksamhetsutveckling. En av grundbultarna i valfrihetssystem 

är just tanken om att konkurrens driver kvalitet.27 

3.4.3 Gränsytor mellan Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och fristående 

aktörer 

Ytterligare ett perspektiv som kan påverka hur den digitala infrastrukturen bör utfor-

mas handlar om hur arbetsgivares kundflöden kommer att se ut i den reformerade 

myndigheten. Denna kartläggning pågår inom ramen för arbetet med Arbetsför-

medlingens nya Strategi för kundarbete – digitalt först. Utöver myndighetens egen 

utformning av dessa processer finns även utrymme för politiska beslut som exempel-

vis skulle kunna innebära en tydligare uppföljning på resultat för arbetsgivare. Detta 

skulle i så fall ytterligare ställa krav på att infrastrukturen stöttar sådan uppföljning. 

Gränsytan mellan Arbetsförmedlingen, fristående aktörer och arbetsgivare kommer 

under förberedelsearbetet inför reformeringen att ytterligare utforskas. Utifrån reso-

nemang i denna rapport verkar det som att det kommer att finnas ett par olika in-

gångar för arbetsgivare till arbetsmarknadspolitiken.  

Dessa ingångar består av digitala självservicetjänster28, direktkontakt mellan arbets-

givare och fristående aktörer och behovsbedömning hos Arbetsförmedlingen. Be-

hovsbedömning skulle fungera ungefär som för arbetssökande. Arbetsförmedlingen 

bedömer att en arbetsgivare behöver stöd för att hitta rätt kompetens eller är intres-

serad av att anställa med stöd, och hänvisar därmed arbetsgivaren till en fristående 

aktör (efter segmentering). Arbetsgivare har ofta uttryckt att de vill ha en ingång till 

Arbetsförmedlingen, och i förlängningen dess fristående aktörer. Detta innebär även 

att det vore önskvärt om de fristående aktörerna samarbetar för att lösa uppdraget. 

De kan behöva kommunicera sinsemellan för att fylla en plats hos en arbetsgivare, 

om en annan fristående aktör än den som arbetsgivaren har initial kontakt med har 

en arbetssökande som kan vara aktuell för en matchning. Detta kan verka svårt i och 

med att de fristående aktörerna kommer att verka i konkurrens mellan varandra. Ar-

betsgivarkontakterna kommer med stor sannolikhet att vara en konkurrensfördel för 

en fristående aktör.  

                                                           
27 För mer information om valfrihetssystem inom arbetsmarknadspolitiken se Stöd och matchning – ett valfri-
hetssystem för arbetssökande, RiR 2020:13 
28 Exempelvis Intresseanmälan, där arbetsgivare själva visar intresse för att anställa någon som står längre från 
arbetsmarknaden med stöd 
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Ersättningsmodell och styrning 

När utformningen av reformeringen och ersättningsmodell för fristående aktörer har 

kommit längre kommer resonemang kring styrning och uppföljning utifrån arbetsgi-

varperspektivet behöva utvecklas. Möjligheten att koppla ersättningsnivåerna till 

matchning som bidrar till samhällets kompetensförsörjning är viktigt, särskilt kopp-

lat till bristyrken och tillvaratagande av kompetens. 

En risk om ersättningsmodellen inte tar hänsyn till bristyrken och tillvaratagande av 

kompetens är att fokus hamnar på snabb matchning för att fristående aktörer ska få 

ersättning, och att de därför inte tar hänsyn till om en arbetssökande skulle kunna 

matchas mot ett bristyrke.  

Ersättningsmodellen behöver även kunna skilja mellan behovsanställningar/korttids-

anställningar och tillsvidareanställningar, vilket är viktigt inte minst ur jämställd-

hetssynpunkt. De yrkesområden som är mansdominerade består i större utsträckning 

av fasta heltidsjobb medan kvinnodominerade yrkesområden generellt består av be-

hovs- och timanställningar. Hur dessa incitament ska utformas i ersättningsmodellen 

för de fristående aktörerna återstår att bestämma. 

Samverkan med kommuner  

Samverkan med kommunerna har varit en fråga som återkommit i flera återrapporte-

ringsuppdrag efter beslutet om 73-punktsprogrammet. I ett arbetsgivarperspektiv är 

frågan om samverkan med kommunerna intressant ur två synvinklar. Dels utifrån lo-

kala arbetsmarknadsinsatser såsom till exempel lokala jobbspår och dels utifrån att 

kommunen på många håll är en stor arbetsgivare. De lokala jobbspåren har ett tydligt 

arbetsgivarfokus eftersom de utformas tillsammans med lokala arbetsgivare som se-

dan också är beredda att anställa de arbetssökande som genomgår insatserna. Frågan 

om samverkan med kommunerna kommer inte att utredas i denna rapport, utom 

konstaterandet att även här finns intresse från arbetsgivare att resultaten av samver-

kan upprätthålls.29 

3.4.4 Återstående frågor 

Arbetsförmedlingen och totalförsvar 

Det är regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (f.n. Arbetsför-

medlingen)30 som beslutar hos vilka arbetsgivare eller uppdragsgivare som allmän 

tjänsteplikt ska fullgöras samt vilka arbetstagare och uppdragstagare som ska omfat-

tas av allmän tjänsteplikt. Den allmänna tjänsteplikten fullgörs genom att den som är 

totalförsvarspliktig kvarstår i sin anställning eller fullföljer ett uppdrag, tjänstgör en-

ligt avtal om frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret eller utför arbete som anvisas av 

Arbetsförmedlingen. 

Vid höjd beredskap kan strategiskt arbetsgivararbete även innebära att säkerställa 

strategisk kompetensförsörjning, och därmed och bidra till Försvarsmaktens 

                                                           
29 För mer information om samverkan i den reformerade myndigheten se Vissa förutsättningar inför reforme-
ringen av Arbetsförmedlingen, dnr af-2019-0021 5123 
30 Förordningen (1195:238) om totalförsvarsplikt 6 kap 2 § 
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förmåga. Detta innebär en begränsad valmöjlighet för individ och arbetsgivare att 

välja bort anvisad tjänst eller medarbetare. Det aktualiserar frågan om hur ansvars-

fördelningen mellan Arbetsförmedlingen och fristående aktörer ska se ut rörande 

dessa frågor. 

Nya tjänster för arbetsgivare 

En frågeställning som kan ha påverkan på arbetsgivares ingångar i arbetsmarknads-

politiken är om det kommer att utvecklas nya tjänster för arbetsgivare. Det kommer 

troligtvis att finnas utrymme för fristående aktörer att lämna förslag på nya tjänster 

som de ser kan ge bättre resultat i matchning eller kompetensförsörjning. Ett bra ex-

empel på en ny tjänst som förenar matchningsuppdraget med prioriterade målgrup-

per är den tjänst för arbetsgivare som föreslogs i samband med etableringsjobben.31 

Förslaget om matchningspeng är ett matchningsstöd riktat till arbetsgivare som be-

höver extra stöd vid urval och rekrytering. Tanken är även att tjänsten skapar en yt-

terligare incitamentsstruktur för att öka antalet tillgängliga etableringsjobb genom 

att aktörerna informerar och uppmanar arbetsgivare att använda etableringsjobb. 

Tjänsten kan leda till en effektiviserad matchning. 

                                                           
31 Återrapport Arbetsförmedlingen 2018, Modell för upphandlad matchning till etableringsjobb, Af-2018/0028 
8138 


