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Generaldirektören har ordet 
 

Arbetsförmedlingen bidrar till att göra samhället rikare. Vi gör det genom att hjälpa 

arbetssökande att hitta rätt arbete och arbetsgivare att hitta rätt kompetens. När vi lyckas 

med vårt viktigaste uppdrag – matchningen – påverkar vi i allra högsta grad både 

enskilda individer och samhället i stort. Eget arbete och egen inkomst bidrar till 

individers frihet och oberoende. När landets arbetsgivare hittar rätt kompetens ökar 

tillväxten i Sverige. Denna samhällsnytta som Arbetsförmedlingen genererar är 

myndighetens existensgrund. Därför är det centralt att vi lyckas med uppdraget och att vi 

har förtroendet att vara landets naturliga matchningsmotor. 

 

Under många år har Arbetsförmedlingen haft en alldeles för låg utvecklingskraft. Det gör 

att vi idag har stora behov att utveckla de tjänster som vi erbjuder våra kunder. Vi 

behöver bygga ut våra e-tjänster och förnya våra arbetsmetoder och kontrollfunktioner. 

Allt för att kunna erbjuda en så god service som möjligt och skapa möjlighet för 

myndighetens medarbetare att fullt ut kunna använda sin professionalitet gentemot 

arbetsgivare och arbetssökande. 

 

Under 2014 påbörjade myndigheten därför en omfattande reformering som vi kallar 

Förnyelseresan. Djuplodande kundundersökningar, dialoger med arbetsmarknadens 

parter har tillsammans med analyser av myndighetens verksamhet och behov resulterat i 

en målbild som siktar på 2021. Vi jobbar långsiktigt med vår förnyelse men 

förändringarna mot en modern myndighet sker i kontinuerliga steg. Flera steg togs under 

året och vi kunde sent i höstas glädjas åt ett trendbrott när det gäller det låga förtroendet 

för Arbetsförmedlingen. Svenskt Kvalitetsindex årliga myndighetsundersökning visar att 

kundnöjdheten bland både arbetssökande och arbetsgivare ökat något jämfört med 

föregående år. Vi har dock en lång resa framför oss innan vi är nöjda. Under 2015 

kommer vi bland mycket annat att lansera en rad e-tjänster. Vi kommer också att se över 

vårt kontorsnät och väsentligt stärka våra kontakter med arbetsgivare. 

 

Trots en fortsatt svag utveckling i omvärlden skedde en ljusning på den svenska 

arbetsmarknaden 2014. Antalet varsel minskade, antalet nyanmälda jobb ökade och 

sysselsättningsgraden i Sverige steg till den högsta nivån på över tjugo år. Samtidigt låg 

arbetslösheten kvar på en relativt hög nivå eftersom vi på grund av den starka 

befolkningsutvecklingen fick en hög tillväxt i arbetskraften. Den ökade efterfrågan på 

arbetskraft avsåg i första hand personer med eftergymnasial utbildning. Då en allt större 

andel av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen tillhör grupper som har svårt att 

konkurrera om de nya jobben blir Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag än viktigare. 

Utöver vårt ökade fokus på arbetsgivare kommer vi under 2015 därför att utveckla vår 

samverkan med kommunerna och en rad organisationer. Syftet är självklart att öka 

antalet inskrivna som går till arbete eller studier.  

 



 

Sida: 5 av 159 

ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2014 

 

När jag tillträdde i mars månad möttes jag av närmare 13 000 engagerade och 

professionella medarbetare som visade stor vilja att få bidra till Arbetsförmedlingens 

utveckling. Under 2015 kommer vi tillsammans fortsätta skapa framtidens 

arbetsförmedling. 

 

 

Mikael Sjöberg, Generaldirektör 
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Arbetsförmedlingens uppgifter 
 

Arbetsförmedlingens långsiktiga mål och uppgifter återfinns i förordning (2007:1 030) 

med instruktion för Arbetsförmedlingen. Där anges att Arbetsförmedlingen ansvarar för 

den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet. 

 

Arbetsförmedlingen ska enligt instruktionen verka för att förbättra arbetsmarknadens 

funktionssätt genom att:  

 

 effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft 

 prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden 

 bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt 

 

Arbetsförmedlingen ska vidare säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en 

omställningsförsäkring, anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få 

arbetssökande i arbete samt i samverkan med berörda parter säkerställa att felaktiga 

utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott. 

 

Arbetsförmedlingen har också ett samlat sektorsansvar för handikappfrågor1 inom 

arbetsmarknadspolitiken och ett särskilt ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds 

insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden. Inom ramen 

för EU-arbetet ska Arbetsförmedlingen för Sveriges del fullgöra de uppgifter som den 

centrala arbetsmarknadsmyndigheten och de särskilda förmedlingarna har om 

arbetskraftens fria rörlighet inom unionen. 

 

Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen i väsentliga avseenden fått ett utvidgat 

uppdrag. Arbetsförmedlingen har fått ett samordnande ansvar för vissa nyanländas 

etablering på arbetsmarknaden och har också i uppdrag att, i samarbete med 

Försäkringskassan, vidareutveckla metoder och arbetssätt för att stödja återgång eller 

inträde i arbete för personer som har ersättning från sjukförsäkringen.  

 

I regleringsbrevet för 2014 har regeringen särskilt angett att Arbetsförmedlingens 

verksamhet ska präglas av hög måluppfyllelse, kvalitet och god service. Därigenom ska 

förtroendet för myndigheten stärkas. Vidare ska Arbetsförmedlingen samverka med 

myndigheter, kommuner, arbetsmarknadens parter, trygghetsorganisationer och andra 

som bidrar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsförmedlingen ska 

också använda befintliga resurser på ett effektivt sätt och ha en väl fungerande 

uppföljning samt intern styrning och kontroll. 
  

                                                             
1 I årsredovisningen används begreppet funktionshinderspolitiken. 
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Arbetsförmedlingens förutsättningar 
 

Arbetsmarknadens utveckling  
Återhämtningen i den globala ekonomin har fortsatt men takten i förbättringarna har gått 

långsammare än väntat. Det sammanhänger främst med en svag utveckling i Europa och 

då i synnerhet inom euroområdet. Den svenska Riksbankens sänkning av styrräntan till 

noll är ett tecken på att den ekonomiska krisen i omvärlden inte är över. De geopolitiska 

kriserna, i exempelvis Ukraina, har dessutom spätt på osäkerheten i världsekonomin. 

Skillnaden i den ekonomiska utvecklingen mellan Nordamerika och Europa har ökat 

under året. Detta har framför allt verkat återhållande på den svenska exportsektorn och 

dess sysselsättning. 

 

Efterfrågan på arbetskraft 

Den svenska arbetsmarknaden har förstärkts trots den svaga omvärldsutvecklingen. 

Efterfrågan på arbetskraft i form av antalet lediga platser och antalet sysselsatta har ökat. 

BNP ökade med cirka 2 procent vilken genererade en ökning av antalet sysselsatta med 

43 000 personer.2 Sysselsättningsgraden steg till 76 procent, vilket är den högsta nivån 

sedan år 1992.3 Utrikes födda stod för hela ökningen av sysselsättningen. Den främsta 

anledningen till den goda sysselsättningsutvecklingen är att det skapades betydligt fler 

jobb inom tjänstesektorerna och då främst de hemmamarknadsinriktade tjänsterna.4 

Inom övriga delar av näringslivet, det vill säga mer konjunkturkänsliga sektorer såsom 

industrin och byggnadsverksamheten, har sysselsättningen minskat.  

 

Antalet nyanmälda lediga platser steg under året och nivån var den högsta sedan år 2007. 

Totalt nyanmäldes cirka 796 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen, vilket var cirka 

126 000 fler än 2013.5 Antalet varsel om uppsägningar har minskat i likhet med åren 

närmast innan och var förhållandevis lågt i ett historiskt perspektiv.6 Totalt varslades 

sammanlagt cirka 47 000 personer om uppsägning, vilket var 12 000 färre än under år 

2013. 

 

                                                             
2 Data kring sysselsättningssiffror under denna rubrik är hämtade från SCB:s 
arbetskraftsundersökningar (AKU) och alla tal avser åldrarna 16-64 år. AKU är en undersökning 
som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år. AKU tar 
fram statistik (månad/kvartal/år) med tonvikt på såväl antal som andel sysselsatta respektive 
arbetslösa. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och 
står för det officiella arbetslöshetstalet. Övriga uppgifter är hämtade från Arbetsförmedlingens 
datalager. I Appendix ges en beskrivning av datalagret som källa. 
3 Sysselsättningen som andel av befolkningen 16-64 år. 
4 Enligt Arbetsförmedlingens prognosrapport Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. 
5 Arbetsförmedlingens statistik över lediga platser innebär en viss överskattning på grund av att 
vissa platser kan anmälas mer än en gång. Arbetsförmedlingens marknadsandel för lediga platser 
uppgick till 43,6 procent år 2013. 
6 Enligt främjandelagen är en arbetsgivare skyldig att lämna varsel till Arbetsförmedlingen en viss 
tid innan arbetsgivaren genomför en driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare (inom 
byggnadsverksamheten gäller minst 20 arbetstagare). 
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I en utveckling med starkt stigande efterfrågan på arbetskraft ökar normalt bristen på 

utbildad arbetskraft. Matchningssvårigheterna sett ur ett arbetsgivarperspektiv har dock 

inte ökat nämnvärt trots det stora tillskottet av lediga platser och den stigande 

sysselsättningen. Andelen arbetsgivare som uppgivit brist uppgick till knappt 18 procent 

av samtliga privata arbetsgivare, vilket är en historiskt låg nivå i förhållande till 

efterfrågeläget.7 Det finns mot denna bakgrund ingen indikation på att matchningsläget 

mellan lediga jobb och arbetssökande har medfört försämrade förutsättningar för 

sysselsättningstillväxten under året.  

 

Det finns sannolikt flera förklaringar till de begränsade rekryteringsproblemen. En 

förklaring är att arbetsgivare lättare finner den arbetskraft de önskar rekrytera jämfört 

med motsvarande konjunkturlägen tidigare, till exempel genom internet och genom att 

det fortfarande finns många arbetslösa som söker arbete. En faktor som inverkat kan vara 

den goda efterfrågan på arbetskraft inom flera av de privata tjänstenäringarna, det vill 

säga inom yrken med god tillgång på arbetskraft. Den privata tjänstesektorns tillväxt sker 

dessutom främst inom de tre storstadsregionerna.8 Inom dessa regioner är tillgången på 

arbetskraft betydligt större än i andra regioner genom det stora tillflödet av arbetskraft 

från utbildningsväsendet och genom stor inflyttning av arbetskraft. Andra faktorer att 

beakta i sammanhanget är de ökade inslagen av utländska entreprenörer som verkar på 

den svenska arbetsmarknaden och att det blivit vanligare att lägga ut uppdrag utomlands, 

till exempel inom IT där bristen på arbetskraft tidigare varit mycket omfattande. Det sker 

även en viss arbetskraftsinvandring inom en del stora bristyrken på arbetsmarknaden. 

 

Arbetskraftsutbudet 

Den utbudsinriktade politiken bidrog till att antalet personer i arbetskraften (personer 

som har arbete eller söker arbete aktivt) fortsatte att öka. Under året uppgick 

arbetskraftstillskottet till cirka 40 000 personer, vilket är en något lägre ökningstakt 

jämfört med år 2013.9 Arbetskraftsdeltagandet var det högsta sedan 1992.10 Antalet 

personer som deltog i arbetskraften ökade kraftigt bland utrikes födda samtidigt som det 

skedde en minskning av antalet inrikes födda som tillhörde arbetskraften. Arbetskraftens 

stora uppgång bland utrikes födda håller åtminstone kortsiktigt upp arbetslöshetsnivån 

eftersom det i normalfallet tar tid för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Arbetslösheten minskade marginellt under året och uppgick till i genomsnitt 8,0 procent 

(2013: 8,1 procent, 2012: 8,0 procent). Arbetslösheten har uppvisat en svagt nedåtgående 

utveckling under loppet av året. Antalet arbetslösa var cirka 400 000 enligt AKU, vilket är 

i stort sett oförändrat jämfört med 2013. Antalet arbetslösa steg något bland utrikes födda 

samtidigt som den minskade bland inrikes födda (AKU). Arbetslöshetsnivån för utrikes 

födda var mellan två och tre gånger så hög som för inrikes födda.  

 

                                                             
7 Enligt Konjunkturinstitutets barometerundersökning och enligt Arbetsförmedlingens egen 
intervjuundersökning. 
8 Stockholm, Göteborg och Malmö. 
9 Uppgifter om arbetskraften och arbetslösheten under denna rubrik är hämtade från AKU och 
avser åldrarna 16-64 år. 
10 Arbetskraften som andel av befolkningen 16-64 år. 



 

Sida: 9 av 159 

ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2014 

 

Inskrivna vid Arbetsförmedlingen  

Antalet inskrivna arbetslösa11 vid Arbetsförmedlingen uppgick till i genomsnitt cirka 

379 000 under 2014, vilket var cirka 25 000 färre jämfört med 2013. Minskningen gäller i 

första hand personer som varit arbetslösa relativt kort tid och skedde främst bland 

grupper som har en förhållandevis stark ställning på arbetsmarknaden, till exempel 

inrikes födda med god utbildning. En stor del av minskningen skedde bland ungdomar 

under 25 år. 

 

Grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden hade en fortsatt besvärlig 

arbetsmarknadssituation under 2014.12 Det gäller framför allt utomeuropeiskt födda, 

personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa 

med högst förgymnasial utbildning samt äldre sökande (>55 år).13 De individuella 

förutsättningarna skiljer sig åt inom grupper med utsatt ställning ställt mot bakgrund av 

deras utbildning, arbetslivserfarenhet och andra personliga egenskaper. Att tillhöra 

någon av grupperna behöver alltså inte för den enskilde innebära att man står långt från 

att finna ett arbete, även om gruppen som helhet har en mer utsatt situation på 

arbetsmarknaden jämfört med personer som inte tillhör någon av grupperna. 

 

Antalet inskrivna arbetslösa i grupper med utsatt ställning minskade med 4 000 personer 

under 2014 och uppgick till i genomsnitt 243 000. Antalet inskrivna arbetslösa i grupper 

med utsatt ställning på arbetsmarknaden minskade fram till hösten men ökade något mot 

slutet av året. Nedgången skedde bland arbetslösa med funktionsnedsättning, arbetslösa i 

åldrarna 55-64 år samt bland arbetslösa med högst förgymnasial utbildning och beror 

främst på att Arbetsförmedlingen bidragit till att fler ur dessa grupper kommit ut i arbete 

med olika former av stöd. De stöd som framför allt medverkat till en minskning är 

anställningsstöd, stöd till arbete för arbetslösa med funktionsnedsättning samt 

nystartsjobb. Däremot fortsatte arbetslösheten att öka bland utomeuropeiskt födda 

genom ett stort tillskott av nyanlända, vilket var anledningen till att antalet arbetslösa i 

grupper med utsatt ställning ökade mot slutet av året.  

 

Antalet inskrivna arbetslösa i grupperna med utsatt ställning på arbetsmarknaden har 

ökat kraftigt sett ur ett längre tidsperspektiv och var 60 000 fler jämfört med 2009 och 

knappt 90 000 fler än för tio år sedan. Andelen som tillhör grupper med utsatt ställning 

på arbetsmarknaden av samtliga inskrivna arbetslösa har stigit från 51 procent för fem år 

sedan till 64 procent i genomsnitt 2014. Andelen har fortsatt att stiga successivt under 

året. En starkt bidragande orsak till att både antalet och andelen inskrivna arbetslösa i 

grupper med utsatt ställning ökat över tid är finanskrisens14 effekter på arbetslöshetens 

                                                             
11 Inskrivna arbetslösa är ett begrepp för öppet arbetslösa och deltagare i program med 
aktivitetsstöd. 
12 Arbetslösa som finns i grupper som har svårt att få ett arbete och som riskerar att stå långa tider 
utan arbete och/eller drabbas av ofta återkommande arbetslöshetsperioder. 
13 Observera att den indelning av arbetssökande i grupper som görs i årsredovisningen syftar till att 
redovisningen ska bli överskådlig. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga benämns fortsättningsvis personer med funktionsnedsättning. 
14 Finanskrisen inträffade åren 2008 och 2009. 
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sammansättning samt Arbetsförmedlingens utökade uppdrag i form av 

etableringsuppdraget samt överföringar av personer från sjukförsäkringssystemet.  

 

Figur 1: Inskrivna arbetslösa inom grupper med utsatt ställning på 

arbetsmarknaden och övriga arbetslösa
15

 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager 

 

De nya jobben tillkommer främst inom yrken på eftergymnasial nivå och inom vissa yrken 

på gymnasial nivå medan efterfrågan på arbetskraft inom yrken som kräver kort 

utbildning är begränsad. Den efterfrågebilden kan ställas i relation till den stora och 

växande andelen arbetslösa med kort skolutbildning som är inskrivna på 

Arbetsförmedlingen. Antalet inskrivna med högst förgymnasial utbildning uppgick till 

cirka 113 000 personer vilket utgör 30 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Av dessa 

har cirka 50 000 en utbildningsnivå som inte motsvarar grundskola. Trenden i 

utvecklingen är tydlig, för exempelvis fem år sedan var andelen inskrivna med högst 

förgymnasial utbildning 25 procent medan andelen med denna utbildningsnivå i 

befolkningen uppgick till 17 procent. Den över tid stigande andelen inskrivna med högst 

förgymnasial utbildning har flera orsaker. En anledning är att en del av de nyanlända från 

andra länder har kort utbildning. En annan orsak är att många avbryter eller lämnar 

gymnasieskolan utan godkända betyg.  

 

Denna trend mot allt mer komplexa och komplicerade matchningsuppdrag speglar den 

stora utmaning som Arbetsförmedlingen ställs inför inom sitt verksamhetsområde. Trots 

den svåra utmaningen med hög andel arbetslösa med utsatt ställning har tiderna utan 

arbete kunnat hållas tillbaka. För grupper med utsatt ställning var antalet inskrivna 

                                                             
15 Grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden utgörs här av utomeuropeiskt födda, personer 
med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa med högst 
förgymnasial utbildning samt äldre sökande (>55 år). 
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arbetslösa som varit utan arbete mer än ett år i stort sett oförändrat jämfört med 

föregående år, medan det skett en minskning bland övriga grupper av arbetslösa. 

 

Arbetsförmedlingens resurser 2014 
Arbetsförmedlingen har under året upparbetat ett anslagssparande på 

förvaltningsanslaget, anslagspost 1, på cirka 244 Mkr. Bidragande orsaker till sparandet 

har varit att vissa rekryteringar försenats liksom delar av myndighetens IT-

utvecklingsverksamhet. Mot bakgrund av det föreslagna besparingskravet i 

budgetpropositionen 2014 för 2015 planerade också myndigheten för ett sparande under 

året, i syfte att kunna utjämna negativa effekter för verksamheten. Arbetsförmedlingen 

har också påverkats av systemet med aktivitetsrapportering som infördes 1 september 

2013 och som under 2014 har byggts ut till att omfatta i genomsnitt drygt 365 000 

arbetssökande varje månad. Det är ett stort antal årsarbetskrafter som under året tagits i 

anspråk för att hantera inkomna och uteblivna aktivitetsrapporter.  

 

Arbetsförmedlingens programanslag inom utgiftsområde 14 bedöms ha varit tillräckliga 

för att bedriva en ändamålsenlig programverksamhet. Resurserna på programanslaget 

har gjort att vi kunnat stimulera sökande och arbetsgivare att närma sig varandra. 

 

Arbetsförmedlingens resurser för etableringsuppdraget har varit otillräckliga under 2014 

eftersom det har skett en kraftig ökning av antalet deltagare i uppdraget. Vid slutet av året 

var antalet deltagare cirka 42 000, vilket kan jämföras med cirka 28 000 deltagare vid 

slutet av 2013. Resurserna har varit ansträngda, både förvaltningsresurserna inom 

utgiftsområde 14 på anslag 1:1 (anslagspost 2) och anslaget för etableringsersättning inom 

utgiftsområde 13 (anslag 1:3). Anslagsnivåerna har under en stor del av året legat på en 

nivå som planerades innan krisen i Syrien och övriga Mellanöstern fick den omfattning 

som nu är ett faktum. Myndigheten har återkommande påtalat det ansträngda läget för 

regeringen och gör bedömningen att det har medfört stora problem, både i verksamheten 

och för myndighetens medarbetare. I september förstärkte regeringen 

förvaltningsanslaget, anslagspost 2, med 20 Mkr vilket innebar att myndighetens 

förutsättningar att arbeta med etableringsuppdraget underlättades något. 

 

Organisation  

Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet som finns i hela landet. Verksamheten 

bedrivs vid cirka 320 arbetsförmedlingskontor, fördelade på tio geografiska 

marknadsområden samt vid marknadsområdet Nationell service, som omfattar Af 

Kundtjänst, Af Kultur Media och Af Internet.  

 

Arbetsförmedlingens styrelse är myndighetens högsta beslutande organ. Styrelsen fattar 

beslut i frågor av övergripande strategisk betydelse. Internrevisionen granskar 

myndighetens verksamhet på uppdrag av styrelsen. Generaldirektören utses av 

regeringen. Generaldirektören och biträdande generaldirektören, som tillika är 

ställföreträdande generaldirektör i generaldirektörens frånvaro, utgör myndighetens 

verkställande ledning. I anslutning till generaldirektören finns ledningsstaben, vars 
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uppgift är att stödja ledningen och verksamheten i strategiska och verksamhetskritiska 

frågor. 

 

Under 2014 har Arbetsförmedlingen påbörjat ett genomgripande förnyelsearbete i syfte 

att utveckla verksamheten och öka förtroendet för myndigheten. Utifrån förnyelsearbetet, 

som beskrivs närmare i kapitlet Arbetsförmedlingens verksamhetsutveckling, har vissa 

organisationsförändringar genomförts under året. Arbetsförmedlingens operativa 

verksamhet ligger sedan 2014-09-01  inom tre regioner; Region Syd, Region Mitt och 

Region Nord. I dessa regioner ingår de elva marknadsområdena. Vidare bedrivs operativ 

verksamhet vid 40 operativa enheter inom Rehabilitering till arbete som fördelar sig 

mellan de olika marknadsområdena. Vissa specialistfunktioner arbetar övergripande i 

flera marknadsområden. Därutöver har organisationsförändringen inneburit att det på 

huvudkontoret etablerats en ny avdelning för digitala tjänster samt att övriga stödjande 

funktioner koncentrerats till ett mindre antal avdelningar. 

 

Huvudkontorets främsta uppgift är att ansvara för styrning, ledning, uppföljning och 

utveckling av Arbetsförmedlingen. Huvudkontoret består av avdelningar och staber. 

Direktörer för regioner och avdelningar, chefen för ledningsstaben samt 

organisationschefen utgör tillsammans med generaldirektör och biträdande 

generaldirektör Arbetsförmedlingens ledningsgrupp.  

 

Figur 2: Arbetsförmedlingens organisation
16

 

 

 
 

 

                                                             
16 Arbetsförmedlingens organisation december 2014. 
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Sammanfattande om Arbetsförmedlingens förutsättningar  

Under 2014 har efterfrågan på arbetskraft ökat relativt kraftigt på den svenska 

arbetsmarknaden. Ökningen har emellertid inte lett till någon påtaglig minskning av 

arbetslösheten då antalet arbetslösa personer som söker ett arbete ökat ungefär lika 

mycket som antalet sysselsatta ökat. Sammantaget har dock arbetslösheten minskat något 

och då framför allt bland ungdomar och personer med en kort tid i arbetslöshet. Däremot 

har andelen arbetslösa från grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden fortsatt att 

öka. Mot den bakgrunden har verksamheten och resursutnyttjandet under 2014 inriktats 

på att både tillgodose en ökad efterfrågan på arbetskraft och att stödja arbetslösa med 

utsatt ställning på arbetsmarknaden. Detta uppdrag har i väsentliga avseenden blivit 

alltmer komplicerat genom att de nya jobben främst tillkommer inom yrken på 

eftergymnasial nivå. 
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RESULTATREDOVISNING 
 

Resultatredovisningens principer 

Arbetsförmedlingens resultatredovisning ska ge regeringen underlag för uppföljning av 

myndigheten genom att ge en rättvisande bild av resultatet. Enligt 3 kap. 1§ i 

förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten 

redovisa och kommentera myndighetens resultat. Arbetsförmedlingens 

resultatredovisning utgår ifrån myndighetens instruktion och regleringsbrev. Eftersom de 

tjänster17 som Arbetsförmedlingen levererar till arbetsgivare och arbetssökande är 

beroende av varandra sinsemellan har vi valt att redovisa resultatet under en gemensam 

verksamhetsgren. 

 

Arbetsförmedlingens väsentliga prestation – kundkontakter 

Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall myndigheten 

redovisa myndighetens prestationer med avseende på volym och kostnader. Det är upp 

till varje myndighet att själv bedöma vilken eller vilka prestationer som är väsentliga i den 

egna verksamheten. 

 

Arbetsförmedlingen har valt att redovisa kundkontakter som sin väsentliga prestation. 

Valet av väsentlig prestation grundar sig på att kontakten med våra kunder – 

arbetssökande och arbetsgivare – är en förutsättning för att utföra de huvuduppgifter 

som åligger myndigheten. Begreppet kundkontakt innefattar alla typer av kontakter 

(möten, telefonsamtal, e-post) med arbetsgivare och arbetssökande. Arbetsförmedlingen 

redovisar även kompletterande volym- och kvalitetsmått i syfte att förbättra analysen av 

den väsentliga prestationen.  

 

Läsanvisning 

Dispositionen av Arbetsförmedlingens resultatredovisning utgår i huvudsak från 

instruktionen. Det inledande kapitlet Arbetsförmedlingens verksamhetsutveckling 

beskriver bland annat myndighetens förnyelsearbete samt arbetet för att förhindra 

felaktiga utbetalningar. Kapitlet innehåller också regleringsbrevets återrapporteringskrav 

kring förtroendet för myndigheten samt arbetet med e-förvaltning. 

 

I kapitlet Arbetsförmedlingens resultatutveckling redovisas myndighetens centrala 

resultat samt volymer och kostnader för den väsentliga prestationen kundkontakter med 

arbetssökande och arbetsgivare. Volymer och resultat, bland annat antal i program och 

aktiviteter samt utfall till arbete, återfinns även i övriga kapitel inom respektive uppdrag.  

 

                                                             
17 För arbetssökande: söka arbete, förbättra ditt arbetssökande, vägledning till arbete, utbildning till 
arbete, starta eget företag, klargöra dina arbetsförutsättningar, anpassa din arbetssituation, 
arbetsförberedande insatser. För arbetsgivare: rekrytera nya medarbetare, utbildning inför 
rekrytering. 
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Arbetsförmedlingens tre övergripande uppgifter redovisas i kapitlen Matchning, 

Prioritering av dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och Varaktigt öka 

sysselsättningen. I kapitlet Matchning redovisas också en del av regleringsbrevets 

återrapporteringskrav kring samverkan, ytterligare redovisning om samverkan återfinns i 

kapitlen Arbetslivsinriktad rehabilitering och Nyanlända. 

 

I anslutning till de områden där Arbetsförmedlingen utöver årsredovisningen har 

särskilda återrapporteringskrav listas återrapporter i slutet av kapitlet. I Appendix ges en 

kort redogörelse för principer vid redovisning av uppgifter samt en beskrivning av 

resultatredovisningens huvudkällor. 

 

Intern styrning och kontroll behandlas i kapitlet Intygande om intern styrning och 

kontroll. Kapitlet är placerat efter den finansiella redovisningen, i direkt anslutning till 

styrelsens underskrift. 
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Arbetsförmedlingens 
verksamhetsutveckling 
 

Arbetsförmedlingens verksamhet ska enligt regleringsbrevet präglas av hög 

måluppfyllelse, kvalitet och god service. Därigenom ska förtroendet för myndigheten 

stärkas. I nedanstående kapitel beskrivs hur Arbetsförmedlingen på ett övergripande plan 

har utvecklat verksamheten under året. En central del av detta utvecklingsarbete består 

av det som sker inom ramen för Arbetsförmedlingens förnyelseresa, men kapitlet 

innehåller också beskrivningar av arbetet med e-förvaltning och arbetet med att förhindra 

felaktiga utbetalningar. Kapitlet avslutas med en redovisning av kundernas förtroende för 

Arbetsförmedlingen. 

 

Arbetsförmedlingens förnyelseresa 
Arbetsförmedlingen har under många år haft en bristfällig verksamhetsutveckling och i 

årsredovisningen för 2013 konstaterades bland annat brister i styrningen av utvecklings-

verksamheten. Organisationen har saknat en tydlig inriktning och målbild. Både IT- och 

metodutveckling är eftersatt och dialogen med kunder och uppdragsgivare har inte 

fungerat optimalt. Arbetsförmedlingen präglas även av för mycket detaljstyrning och för 

lite helhet i ledarskapet. Det finns en bred enighet i myndigheten om att vi har stora och 

viktiga utvecklingsbehov och det är mot denna bakgrund som Arbetsförmedlingens 

förnyelseresa inletts under året. Det är bara genom en bättre verksamhet och ökad 

kundnytta som vi kan stärka förtroendet för myndigheten. 

 

Förnyelsearbetet kommer att vara genomgripande och beräknas pågå under flera år. Den 

stora utmaningen ligger i att skapa en ny kultur där detaljstyrning blir överflödig och där 

medarbetares kompetens och kreativitet frigörs för att utveckla verksamheten och tillföra 

arbetsmarknaden och medborgarna större nytta. 

 

Under det gångna året har en ny målbild arbetats fram med siktet inställt mot att till år 

2021 vara den ledande matchningsmotorn med ett tydligt uppdrag och en effektiv 

expertmyndighet med högt förtroende i omvärlden. Myndigheten strävar efter att bli en 

kundorienterad kunskapsorganisation som styrs och utvecklas genom tydliga mål och 

ständiga förbättringar. 

 

Ny ledningsfilosofi, vision och gemensam värdegrund 

Arbetsförmedlingens förnyelsearbete har tre utgångspunkter: en ny ledningsfilosofi, en 

ny vision och en gemensam värdegrund. Ett utvecklat ledarskap inom myndigheten är 

avgörande för att vi ska komma in i en positiv utvecklingsspiral. Vår nya ledningsfilosofi, 

som tar sin utgångspunkt i ett tydligare självledarskap, utgör grunden för ledarskapet och 

är ett stöd i vardagen för varje chef. Om Arbetsförmedlingen ska lyckas genomföra 

förändringen till önskat läge så behöver ledarskapet utvecklas i riktning mot ett 

självledarskap på alla nivåer i myndigheten.  
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I förnyelseresan ingår även att arbeta aktivt med vår gemensamma värdegrund så att den 

genomsyrar hela verksamheten. Värdegrunden, som tar avstamp i den gemensamma 

statliga värdegrunden, ska ge samtliga medarbetare en gemensam vägledning om hur vi 

bemöter varandra och vår omvärld. 

 

Förnyelseresans olika delar presenterades i september 2014 för samtliga chefer i 

organisationen. Under de gemensamma verksamhetsdagarna under perioden oktober 

2014 till februari 2015 involveras samtliga medarbetare i förnyelse- och 

värdegrundsarbetet. Parallellt med dessa dagar pågår en intern dialog om vad värde-

grunden är och vilka värdeord vi ska ha. Denna öppna dialog ska resultera i att ledningen 

i början av 2015 fattar beslut om en värdegrund som har växt fram underifrån. Målet är 

att värdegrunden ska bli styrande för alla medarbetares beteende och förhållningssätt i 

den dagliga yrkesutövningen; i mötet med kunder, kollegor, samverkanspartners och i 

tillämpning av regelverket. Även Arbetsförmedlingens nya vision fastställs i början av 

2015. 

 

Förnyelse i riktning mot ökad kundorientering 

Arbetsförmedlingens tjänsteleverans och kontakt med kunder sker genom olika kanaler. I 

november 2014 beslutade myndigheten om en kund- och kanalstrategi där det slås fast att 

Arbetsförmedlingens leverans av tjänster ska ske i sammanhängande flöden av aktiviteter 

där kunden hela tiden har grepp om helheten. Målet är att kunderna ska erbjudas en 

servicemix och kunna gå emellan olika kanaler i ett och samma ärende. Mötet ska ske 

sömlöst vilket bland annat innebär att det som skett i en kontakt är startpunkten för nästa 

kontakt. Detta gäller oberoende av om kontakten har skett via webb eller på annat sätt. 

 

Inom bara några år kommer majoriteten av kunderna att ta del av vår service och våra 

tjänster via digitala kanaler. Arbetsförmedlarnas arbete kommer då att inriktas mot att ge 

fördjupat stöd. Ett bokat möte på Arbetsförmedlingen kommer att kunna ske på webben, 

via telefon och/eller som ett fysiskt besök. För att fördjupa och förbättra den individuella 

servicen kommer besöken i större utsträckning att vara bokade. Skälet till det är att 

besöket ska vara förberett och att passiva väntetider ska minimeras. Att spontanbesöken 

blir betydligt färre innebär att våra nuvarande kontorsplaceringar påverkas. Ett arbete 

med att se över Arbetsförmedlingens kontorsnät har därför påbörjats under året. 

Arbetsförmedlingen bedömer att det finns en stor potential i att se över 

kontorsstrukturen. I samband med att myndigheten inför nya arbetssätt kommer 

kontorsnätet att kunna minskas vilket frigör viktiga resurser. 

 

Ett viktigt utvecklingsområde i förnyelseresan handlar om själva innehållet i det vi 

erbjuder våra arbetsgivare och arbetssökande. Under året har Arbetsförmedlingen 

påbörjat ett arbete med se över de tjänster som myndigheten erbjuder i nuläget. Det rör 

sig om totalt tio tjänster; två till arbetsgivare och åtta till arbetssökande. Till dessa 

tjänster kopplas också ett antal metoder, program och insatser. Någon genomgripande 

omprövning av tjänsterna och metoderna har inte gjorts sedan de lanserades i början av 
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2000-talet. Denna översyn kommer att ske i nära dialog med våra kunder och 

medarbetare. 

 

I förnyelseresan ingår också att utveckla myndighetens omvärldsbevakning och förmåga 

att på ett mer systematiskt sätt utvärdera effekterna av Arbetsförmedlingens insatser. 

 

Kund- och medarbetardriven utveckling i växthus 

Arbetsförmedlingen påbörjande under 2014 arbetet med att bedriva kund- och 

medarbetardriven utveckling i så kallade växthus. Detta är en central del i omprövningen 

och utvecklingen av våra erbjudanden och tjänster, som nämndes ovan, och bygger på 

den strategi som formulerades 2013 för att öka kundernas förtroende för myndigheten:  

1) Lyssna och lära av kunderna, 2) Involvera medarbetarna och 3) Inspireras av andra. 

 

Växthusen består i ett första skede av sju utvalda kontor från hela landet där med-

arbetarna i nära dialog med kunderna testar och utvecklar olika förslag som kan bidra till 

en effektivare verksamhet och ett ökat förtroende. Förslagen är fokuserade till de 

områden som kunderna, enligt de kundresor18 som genomförts under 2013 och 2014, 

upplever som mest problematiska: att som arbetsgivare veta vilken rekryteringsmetod 

som är bäst lämpad för deras situation och vilket stöd Arbetsförmedlingen kan erbjuda 

inom respektive metod. För arbetssökande rör det sig om hela inskrivningsprocessen och 

behovet av att få en tydlig bild av vilket stöd man kan förvänta sig från 

Arbetsförmedlingen. 

 

Fyra av växthuskontoren – Falun, Uppsala, Ljungby och Kristianstad – har varit inriktade 

på arbetet med arbetsgivare och hur vi kan stödja dem i att välja rätt rekryteringsmetod. 

De övriga tre växthuskontoren – Skärholmen, Mjölby och Växjö – har fokuserat på 

inskrivningen och möjligheten för arbetssökande att boka en tid, där de i lugn och ro kan 

träffa en arbetsförmedlare och göra en planering för hur de ska komma närmare sitt mål. 

 

Växthusen har även, med stöd från huvudkontoret, lagt stor vikt vid att implementera och 

utveckla metodiken kring kund- och medarbetardriven utveckling. Kärnan i detta arbete 

har varit att skapa en arbetsmiljö som främjar ett lärande förhållningssätt till vårt 

vardagliga arbete, vilket är en förutsättning för att vi ska nå vår målbild om ständiga 

förbättringar. 

 

Utveckling av informationssystem och digitala kanaler 

En förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska kunna utföra sitt uppdrag så bra som 

möjligt är att informationstekniken nyttjas effektivt. Utvecklingen av våra digitala tjänster 

och interna IT-stöd har dock hittills varit kraftigt eftersatta och det har konstaterats 

brister i beredskapen för att hantera störningar i myndighetens IT-system. Det är mot 

                                                             
18 Ett verktyg som bygger på kvalitativa djupintervjuer och används för att få en schematisk 
beskrivning av kundens resa i sin relation med oss – från första kontakt och framåt – och de olika 
beröringspunkterna som finns längs vägen. Vid varje beröringspunkt illustreras hur kundens 
attityder och känslor påverkas och vilka behov kunden har i de olika delarna i processen. 
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denna bakgrund Arbetsförmedlingen utvecklar informationssystem och digitala kanaler. 

IT-utvecklingen kan bidra till att stärka den kundinriktade verksamheten genom 

förbättrade tjänster på internet (så kallade e-tjänster), men bidrar även till att 

effektivisera den interna förvaltningen. Det är också en förutsättning för att kunna 

upprätthålla god service över hela landet, även i områden med ett glesare 

befolkningsunderlag. 

 

I slutet av 2013 startade Arbetsförmedlingen NEXT-programmet (Nytt förmedlingsstöd 

med externt kundfokus) som arbetar med att förbättra självservice och personlig service i 

våra digitala kanaler. Genom att göra de digitala kanalerna till den främsta ingången för 

våra grundläggande processer kan mer av den löpande servicen ske via självservice. Färre 

rutinärenden och mindre administration ger utrymme för arbetsförmedlarna att arbeta 

mer med kvalificerad rådgivning. 

 

Under 2014 har NEXT-programmet tagit fram ett antal e-tjänster till arbetsgivare och 

börjat utveckla stöd för självservice baserade på våra kunders behov och förväntningar. 

Från och med 2015 kommer Arbetsförmedlingen löpande att lansera dem till arbetsgivare 

och arbetssökande. Under 2014 har det även utvecklats stöd för självservice till små och 

medelstora arbetsgivare som ska rekrytera. I en förstudie beskrivs Arbetsförmedlingens 

framtida process för beslut och hantering rörande stöd som riktas till arbetsgivare. Syftet 

är att göra hanteringen mer korrekt, effektiv och rättsäker. 

 

Inom ramen för NEXT har Arbetsförmedlingen även utvecklat lösningar för att våra 

kunder ska kunna få personlig service genom webbmöten, seminarier och 

rekryteringsträffar online. Personliga webbmöten online har testats av Kundtjänst, där de 

har träffat arbetssökande och arbetsgivare via chatt och videosamtal samt kunnat guida 

kunderna på vår webbplats. Det har varit väldigt uppskattat av våra kunder och 

tidseffektivt för Kundtjänst. Under 2014 har Arbetsförmedlingen börjat erbjuda 

seminarium online och under 2015 kommer vi även att erbjuda rekryteringsträffar via 

nätet. 

 

Arbetsförmedlingens e-förvaltning 
Arbetsförmedlingen har i enlighet med regleringsbrevet arbetat för att nå målen i 

regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning och har inom ramen för detta 

utvecklat e-förvaltningsrelaterade frågor.19 Som ett led i det arbetet har 

Arbetsförmedlingen bland annat varit aktiv inom E-delegationen, deltagit i olika 

samverkansprojekt för utveckling av e-tjänster samt deltagit i arbetsutskott för 

utarbetande av vägledningar så som ”Digital samverkan”. 

 

Arbetsförmedlingen har även deltagit i utvecklingsarbetet och finansieringen av Mina 

Meddelanden. Under hösten 2014 utvecklades en meddelandeväxel som ska användas för 

att kunna sända meddelanden till privatpersoner och arbetsgivare med anslutna 

                                                             
19 Avsnittet utgör återrapportering av regleringsbrevets uppdrag om arbetet med e-förvaltning. 
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brevlådor. Meddelandeväxeln började användas under det fjärde kvartalet. Under 2015 

beräknar Arbetsförmedlingen kunna ansluta ytterligare ett antal medelanden till tjänsten. 

Därefter kommer anslutningen av nya verksamhetsmeddelanden ske successivt till och 

med 2017. 

 

I mars 2014 lanserades den utvecklade bastjänsten (AFLI – Arbetsförmedlingen 

Levererar Information) för ekonomiskt bistånd. I maj driftsattes den sammansatta 

bastjänsten, SSBTEK, där Sveriges Kommuner och Landsting, Försäkringskassan, 

Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Centrala Studiestödsnämnden, A-kassornas 

samorganisation och Arbetsförmedlingen gemensamt ger kommunernas socialtjänster 

möjlighet att via en e-tjänst ställa frågor inför beslut om ekonomiskt bistånd. Cirka 50 

kommuner var anslutna till tjänsten vid årsskiftet. Redan i september, då endast ett tiotal 

kommuner var anslutna, kunde Arbetsförmedlingen se ett minskat inflöde av manuella 

förfrågningar från kommunerna. Kommunernas anslutning till tjänsten kommer att 

fortsätta under 2015. 

 

Arbetsförmedlingen följer aktivt utvecklingen av Svensk E-legitimation. I februari 2014 

gjordes en framställan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om 

behovet av att granska den tekniska implementeringen av Svensk E-legitimation. 

Arbetsförmedlingen valde i november att teckna ett anslutningsavtal med Svensk  

E-legitimation och inledde samtidigt arbetet med att fastställa vilka e-tjänster som ska 

påbörja eventuella anslutningar under 2015 och framåt. Parallellt med detta pågår ett 

aktivt arbete för att öka användingen av e-legitimation bland våra kunder. 

 

Arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar 
Mot bakgrund av den redovisade bristen i vår förmåga att förhindra felaktiga 

utbetalningar har Arbetsförmedlingen intensifierat och systematiserat arbetet. Under 

2014 har en funktion med övergripande samordningsansvar för kontrollarbetet inom 

myndigheten inrättats. Dessutom har återkravshanteringen centraliserats och det pågår 

etablering av en internutredningsfunktion, med syfte att förebygga och utreda misstankar 

om oegentligheter, korruption och otillåten påverkan inom myndigheten. 

Arbetsförmedlingen har också utökat deltagandet i det myndighetsgemensamma arbetet 

mot grov organiserad brottslighet. 

 

Under året har verksamheten följts upp på olika sätt, bland annat genom stickprov på 

kvaliteten i handläggningen av program och insatser samt genom kontroller av besluts- 

och utbetalningsunderlag. Några av de områden som har omfattats är arbetslöshets-

försäkringen, arbetsgivarstöd samt nystartsjobb. Dessutom följs de arbetsgivare som 

erhållit stöd från Arbetsförmedlingen upp genom en månatlig avstämning mot uppgifter 

från Skatteverket. Misstänkta felaktiga utbetalningar registreras och följs upp.  

 

För att öka effektiviteten i kontrollarbetet ser Arbetsförmedlingen behov av att utveckla 

ett mer systematiskt användande av riskbaserade, differentierade och proaktiva 

kontroller för att förebygga, upptäcka och åtgärda felaktiga utbetalningar. Både före-
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byggande och upptäckande kontroller behöver i än större utsträckning tas fram utifrån 

strukturerade riskbedömningar. 

 

I slutet av mars 2014 presenterades betänkandet Det ska vara lätt att göra rätt – 

Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

(SOU 2014:16). Utredningen kartlade och analyserade förutsättningarna för 

Arbetsförmedlingens arbete med att motverka felaktiga utbetalningar, med fokus på 

arbetsgivare som får olika former av anställningsstöd, anordnare av olika arbets-

marknadspolitiska program samt leverantörer av kompletterande arbetsförmedlings-

tjänster.  

 

Utredningen presenterade två övergripande förslag: För det första bör regeringen 

tydliggöra gemensamma grundläggande villkor för ekonomiskt stöd eller ersättning till 

arbetsgivare och anordnare med uppdrag inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten. För det andra bör Arbetsförmedlingen överväga en sammanhållen 

kontrollpolicy och kontrollstruktur för alla program. Arbetsförmedlingen anser att de 

båda förslagen utgör grundläggande förutsättningar för möjligheterna att kunna utveckla 

effektiviteten i arbetet mot felaktiga utbetalningar. Utredningens förslag har föranlett en 

grundlig genomgång och analys som resulterat i en delvis förändrad inriktning av 

kontrollarbetet. Arbetsförmedlingen bedömer att ett genomförande av utredningens 

förslag kräver en omfattande, men nödvändig, fördjupning av det interna arbetet.  

 

Förtroendet för Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen har sedan tidigare identifierat risken att våra kunders förtroende 

fortsätter att vara lågt eller försämras ytterligare. Förtroendet utgör även en central del i 

Arbetsförmedlingens målbild som sträcker sig till år 2021. I detta avsnitt redovisar vi hur 

kundernas förtroende för Arbetsförmedlingen har utvecklats under året.  

 

Arbetsgivarnas förtroende för Arbetsförmedlingen 

Nedan redovisas förtroendesiffror från Arbetsförmedlingens kundundersökningar och 

Svenskt Kvalitetsindex. Frågan om förtroendet för Arbetsförmedlingen ingår i vår 

arbetsgivarundersökning där cirka tusen arbetsgivare ingår i urvalet varje månad.20 Som 

framgår av figur 3 var både andelen arbetsgivare med stort förtroende och andelen med 

litet förtroende något högre under 2014 jämfört med de närmaste föregående åren. 

Andelen som svarat att de varken har stort eller litet förtroende ligger på i stort sett 

samma nivå som tidigare. Däremot har andelen arbetsgivare som uppgivit att de inte haft 

någon kontakt med Arbetsförmedlingen minskat.  

 

  

                                                             
20 För en beskrivning av arbetsgivarundersökningen, se Appendix. 
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Figur 3: Utvecklingen av arbetsgivarnas förtroende 2010-2014  

Frågan i arbetsgivarundersökningen: Hur stort förtroende har du för Arbetsförmedlingen. 

Procentuell fördelning.
21

 

 

Källa: Arbetsförmedlingen, arbetsgivarundersökningen 

 

Andelen arbetsgivare som uppger att de har stort förtroende för Arbetsförmedlingen har 

ökat något under 2014. Det samma gäller den andel som uppger att de har litet 

förtroende, vilket medför att den positiva utvecklingen ska tolkas med viss försiktighet. Vi 

kan dock konstatera att även Svenskt Kvalitetsindex (SKI) ser en positiv utveckling i 

mätningen22 av arbetsgivarnas förtroende för Arbetsförmedlingen under 2014: från 56,1 

(år 2013) till 59,2 på en indexskala från 0-100. Nivån för vad som enligt SKI kan anses 

vara godkänt uppgår till 60 och snittet bland svenska myndigheter är 67,1. 

 

De arbetsgivare som i arbetsgivarundersökningen anger att de har litet förtroende för 

Arbetsförmedlingen får en följdfråga om skälen till detta. Flera orsaker kan anges som 

svarsalternativ.23 Fördelningen mellan de olika svaren visas i tabell 1 nedan.  

 

                                                             
21 I svarsalternativen återfinns graderingarna ganska stort och mycket stort respektive ganska litet 
och mycket litet förtroende. Till skillnad från Årsredovisning 2013 är dessa svarsalternativ 
sammanslagna till Stort förtroende respektive Litet förtroende i denna figur för bättre översikt. 
22 SKI genomför varje år en undersökning bland myndigheters kunder utifrån ett antal 
aspekter/områden varav förtroende är en av dem. SKI utgår ifrån en indexskala 0-100 där betyg 
under 60 generellt tyder på stora svårigheter gällande kundnöjdheten. Över 75 visar på en stark 
relation mellan myndighet/företag och kund. 2013 var första året som SKI genomförde 
undersökningen fördelat på våra två kundgrupper arbetsgivare och arbetssökande. En jämförelse 
med tidigare års resultat är därför inte möjlig. 
23 Summan av procentandelarna för alla svarsalternativen är därmed över 100 procent.  
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Tabell 1: Orsaken till arbetsgivarnas låga förtroende.  

Andel arbetsgivare som angivit orsaker till att de har mycket litet eller ganska litet 

förtroende för Arbetsförmedlingen. Procent av samtliga svar. Årsvärden. 

            

  2010 2011 2012 2013 2014 

Brister i servicen  56 51 61 58 49 

Skickar sökande med fel kompetens 30 32 29 32 31 

Af har inget att erbjuda 29 36 28 25 27 

Svårt att få tag på handläggare 10 12 22 12 14 

Annat 37 33 30 34 36 

Källa: Arbetsförmedlingen, arbetsgivarundersökningen 

 

Som tabellen visar anger många av de arbetsgivare som har lågt förtroende för 

Arbetsförmedlingen flera olika skäl till detta. Den upplevda bristen på service är dock den 

orsak som har starkast koppling till arbetsgivarnas låga förtroende. Bland fritextsvaren, 

som varje respondent har möjlighet att lägga till, återkommer ofta att 

Arbetsförmedlingens kunskap om arbetsgivarnas verksamhet och kompetensbehov är så 

bristfällig att det leder till felaktig matchning. Flera arbetsgivare menar även att det alltför 

ofta förekommer att arbetslösa uppmanas att söka jobb trots att de inte uppfyller de krav 

som arbetsgivarna ställt. Bland fritextsvaren återfinns också tydliga önskemål om att 

Arbetsförmedlingen ska vara mer uppsökande och arbeta mer proaktivt. Vikten av god 

service understryks ytterligare av en fördjupad analys som genomfördes under året.24 

Analysen visar att bland de arbetsgivare som är mycket nöjda med servicen uppgår 

andelen med stort förtroende för Arbetsförmedlingen till närmare 90 procent. 

 

Under hösten 2014 genomfördes även en kundresa, bestående av ett 50-tal kvalitativa 

djupintervjuer, med arbetsgivare som nyttjar möjligheten att anställa medarbetare med 

stöd via Arbetsförmedlingen.25 En av huvudinsikterna av kundresan var att arbetsgivare 

upplever att det finns för många olika former av stöd, vilket gör det svårt att förstå vad 

som erbjuds och vilka möjligheter som finns. Flera småföretagare berättar att de helt 

enkelt inte har tid att sätta sig in i allt. Många arbetsgivare upplever dessutom att de 

arbetssökande som finns hos Arbetsförmedlingen inte har tillräcklig kompetens, en 

känsla som förstärks av det sätt som myndigheten kommunicerar kring erbjudandet om 

anställningsstöd.  

 

Kundresan med arbetsgivare visar också att myndigheten i vissa fall skapar felaktiga 

förväntningar på den period som arbete med stöd pågår. Arbetsgivarna förväntar sig att 

Arbetsförmedlingen ska följa upp och finnas till hands under hela perioden, men istället 

upplever många att vi lämnar processen för tidigt vilket leder till en känsla av att man 

som arbetsgivare sitter med hela ansvaret själv. Detta i kombination med att 

anställningsstöd främst ses som ett stöd för den arbetssökande, då kostnaden i tid och 

                                                             
24 Analys av arbetsgivarnas och de arbetssökandes förtroende för Arbetsförmedlingen (2014). 
25 Se rapport Kunddriven utveckling inom Arbetsförmedlingen (2015) 
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pengar upplevs överskrida det ekonomiska bidraget, bidrar till att förtroendet och viljan 

till fortsatt samarbete sjunker. Allt detta är viktiga ingångsvärden i vårt arbete med att se 

över och utveckla våra erbjudanden och tjänster som riktar sig mot arbetsgivare. 

 

Arbetssökandes förtroende för Arbetsförmedlingen 

Frågan om förtroendet för Arbetsförmedlingen ingår också i vår sökandeundersökning 

där cirka 1 300 arbetssökande ingår i urvalet varje månad.26 Sökandeundersökningen 

skiljer sig dock från arbetsgivarundersökningen genom att svarsalternativet ej haft 

kontakt inte finns med. Det motiveras av att arbetssökande kan förutsättas ha åtminstone 

någon kontakt med Arbetsförmedlingen, dels i samband med inskrivningen, dels vid 

upprättande och uppföljning av den individuella handlingsplanen. 

 

Figur 4: Utvecklingen av arbetssökandes förtroende 2010-2014  

Frågan i sökandeundersökningen: Hur stort förtroende har du för Arbetsförmedlingen. 

Procentuell fördelning.
27

 

 

Källa: Arbetsförmedlingen, sökandeundersökningen 

 

Under 2012 och 2013 hade de arbetssökandes förtroende för Arbetsförmedlingen en 

negativ utveckling. Resultatet för 2014 indikerar dock ett trendbrott, då andelen med 

stort förtroende har ökat och andelen med litet förtroende minskat jämfört med 2013. 

Denna bild bekräftas av SKI:s mätning av de arbetssökandes förtroende för 

Arbetsförmedlingen. Även där kan vi se en negativ utveckling under de senaste åren, 

medan resultatet för 2014 visar att förtroendet ökat från 47,5 (år 2013) till 48,8 på en 

indexskala från 0-100. Men mot bakgrund av att nivån för godkänt ligger på 60 och 

                                                             
26 För en beskrivning av sökandeundersökningen, se Appendix. 
27 I svarsalternativen återfinns graderingarna ganska stort och mycket stort respektive ganska litet 
och mycket litet förtroende. Till skillnad från Årsredovisning 2013 är dessa svarsalternativ 
sammanslagna till Stort förtroende respektive Litet förtroende i denna figur för bättre översikt. 
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snittet bland myndigheter uppgår till 67,1, kan vi konstatera att vi har långt kvar innan vi 

når vår målbild om ett högt förtroende. 

 

Tabell 2: Orsakerna till arbetssökandes låga förtroende  

Andel arbetssökande som angivit orsaker till att de har mycket litet eller ganska litet 

förtroende för Arbetsförmedlingen. Procent av samtliga svar. Årsvärden. 

  
        

  2010 2011 2012 2013 2014 

Af har inget (stöd/hjälp) att erbjuda 66 66 64 61 60 

Dålig service 34 33 36 31 30 

Af gör inte sitt jobb  40 40 35 33 26 

Finns för få jobb 34 33 29 23 22 

Af ställer orimliga krav på sökande 20 19 14 15 15 

Dåligt bemötande  23 19 19 17 14 

Programmen inom Af håller låg kvalitet 16 17 17 16 14 

Annan orsak  17 21 22 19 24 

Källa: Arbetsförmedlingen, sökandeundersökningen 

 

Precis som i arbetsgivarundersökningen får arbetssökande i sökandeundersökningen som 

uppger att de har litet förtroende för Arbetsförmedlingen en följdfråga om orsakerna till 

detta. Flera svarsalternativ är möjliga. Tabellen ovan visar att det finns flera olika 

förklaringar till de arbetssökandes låga förtroende, men den dominerande uppfattningen 

är genomgående att Arbetsförmedlingen inte har något att erbjuda (inget stöd och/eller 

ingen hjälp). Denna bild stärks ytterligare i analysen av fritextsvaren där en vanlig 

uppfattning är att man som arbetssökande får göra allt själv, medan arbetsförmedlaren 

mest har en kontrollerande funktion. 

 

Vissa svarsalternativ tycks ha fått minskad betydelse, främst Af gör inte sitt jobb och 

Dåligt bemötande. I vår kompletterande analys där vi ställt svaren i förtroendefrågan i 

relation till andra frågor i sökandeundersökningen kan vi se att personer som är mer 

positiva till Arbetsförmedlingens insatser och arbetssätt har ett större förtroende.28 Det är 

dock inte så stora skillnader så denna koppling är inte lika tydlig som hos arbetsgivarna. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsförmedlingen har långt kvar tills att målet 

om ett högt förtroende är uppnått, men det finns tendenser både bland arbetsgivare och 

arbetssökande som indikerar att vi har bromsat den negativa utvecklingen något och nu 

är på väg åt rätt håll. 
  

                                                             
28 Analys av arbetsgivarnas och de arbetssökandes förtroende för Arbetsförmedlingen (2014). 
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Arbetsförmedlingens resultatutveckling 
 

I kapitlet redovisas Arbetsförmedlingens centrala resultat samt volymer och kostnader för 

myndighetens väsentliga prestation kundkontakter. Många olika faktorer påverkar 

emellertid utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens bidrag är ofta svårt att 

mäta och avgränsa från effekterna av andra möjliga påverkansfaktorer. Analysen av 

resultaten inom Arbetsförmedlingen utgörs därför av indikatorer. 

 

Kapitlet inleds med en redovisning av in- och utflöden i verksamheten. Här redovisas 

antal arbetssökande som myndigheten har arbetat med, resultatet till arbete och i vissa 

fall utbildning samt volymerna i arbetsmarknadspolitiska program. Därefter följer 

analysen av volymer och kostnader för kundkontakter och vissa kompletterande 

indikatorer. 

 

Antal personer som Arbetsförmedlingen arbetat med 
Arbetsförmedlingen har under 2014 arbetat med 1 055 512 personer, vilket är en 

minskning med 38 490 sedan 2013. En förklaring är det förbättrade arbetsmarknadsläget 

under 2014, eftersom antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen brukar följa 

konjunkturutvecklingen. Vid konjunkturuppgång minskar antalet inskrivna och vice 

versa. Tabell 3 visar det totala antalet inskrivna. Grupper som står långt från 

arbetsmarknaden, som t.ex. varit arbetslösa så länge att de kommit in i jobb- och 

utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar särredovisas.29 I tabellen redovisas 

även antalet ny- eller återinskrivna30 under året. Det bör noteras att alla inskrivna vid 

Arbetsförmedlingen inte saknar ett arbete. En del har ett arbete men söker efter ett annat 

(ombytessökande) och en del är deltidsarbetslösa. Att antalet inskrivna sökande som har 

arbete utan stöd31 också har minskat kan dock vara ett tecken på att många fått en fastare 

förankring på arbetsmarknaden. 

 

I tabell 3 särredovisas inskrivna fördelade på olika sökandegrupper. Medan det totala 

antalet inskrivna har minskat under året har antalet inskrivna som är nyanlända32 och 

antalet i jobb- och utvecklingsgarantin ökat. Antalet nyanlända personer har ökat stort. 

Den pågående konflikten i Syrien har medfört att antalet asylsökande i Sverige ökar, 

vilket innebär att inflödet i gruppen nyanlända hos Arbetsförmedlingen har fortsatt öka.  

 

                                                             
29 Grupper som står långt från arbetsmarknaden omfattar här deltagare i garantierna, personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt personer som är nyanlända 
och/eller födda utanför Europa. 
30 Skillnaden mellan ny- och återinskrivna är att återinskrivna har en tidigare historik hos 
Arbetsförmedlingen medan en nyinskriven arbetssökande skriver in sig första gången på 
Arbetsförmedlingen. 
31 Sökande som har arbete utan stöd omfattas av deltidsarbetslösa, tillfällig timanställning, sökande 
med tillfälligt arbete samt ombytessökande. 
32 I Arbetsförmedlingens verksamhet definieras nyanlända arbetssökande som utrikesfödda 
personer som normalt inte vistats i Sverige mer än 36 månader efter att ha fått uppehållstillstånd 
enligt Utlänningslagen (2005:716). 
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Vidare har antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin stigit ytterligare – det gäller 

såväl sysselsättningsfasen som fas 1 och 2. Detta beror på att inflödet i jobb- och 

utvecklingsgarantin har ökat under 2014. Det är utrikes födda deltagare som står för en 

stor del av denna ökning. I nyinflödet av utrikes födda ökar även antalet deltagare som 

lämnat etableringsuppdraget.33 

 

Antalet inskrivna personer med funktionsnedsättning har varit i stort sett oförändrat 

2014 i förhållande till 2013. Antalet inskrivna arbetslösa bland dem minskar men 

eftersom personer med funktionsnedsättning oftast går till arbete med stöd finns de kvar 

bland våra inskrivna. Övergångar till arbete med stöd har ökat i gruppen under 2014.  

 

Den största minskningen av antalet inskrivna står ungdomarna för, dels för att utflödet ur 

jobbgaranti för ungdomar är mycket större än inflödet, dels för att den öppna 

arbetslösheten bland ungdomar minskade under 2014 i förhållande till 2012 och 2013.  

 

Inflödet av nya- eller återinskrivna arbetssökande hos Arbetsförmedlingen minskade med 

cirka 37 800 personer under verksamhetsåret 2014 jämfört med år 2013 (se tabell 3). Det 

är främst ungdomar som står för minskningen. Antalet ny- eller återinskrivna bland 

ungdomar minskade med drygt 19 000 personer i förhållande till verksamhetsåret 2013. 

En viss minskning skedde också bland personer med funktionsnedsättning. 

 

Tabell 3: Antal personer som Arbetsförmedlingen arbetat med fördelade på olika 

sökandegrupper.
34

  

År  2012 2013 2014 

Totalt antal personer 1 075 021 1 094 002 1 055 512 

Därav        

Ny- eller återinskrivna 474 929 469 303 431 500 

Ungdomar (18-24 år) 273 606 273 436 250 121 

Nyanlända 60 749 73 571 89 572 

Utomeuropeiskt födda (exkl. nyanlända) 212 352 221 929 221 076 

Personer med funktionsnedsättning 219 311 234 856 235 154 

Jobbgarantin för ungdomar 106 636 106 873 94 404 

Jobb- och utvecklingsgarantin, fas 1-2 126 985 134 727 141 050 

Sysselsättningsfasen  46 695 52 553 55 218 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager 

 

Det är fler män än kvinnor som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Av de inskrivna 

2014 var 502 350 (47,6 procent) kvinnor och 553 162 (52,4 procent) män. 

Könsfördelningen bland de inskrivna var oförändrad 2014 jämfört med 2013.  

                                                             
33 Se även återrapporten Insatser för att bryta långvarig arbetslöshet (februari 2015). 
34 Samma person kan förekomma i flera grupper. 
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Sökande som fått arbete 

Vad gäller sökande som fått arbete använder vi nedan två huvudsakliga indikatorer. Det 

första är andelen som fått arbete av alla som varit inskrivna någon gång under året. I 

analysen av detta mått redovisar vi även det totala antalet tillfällen med övergång till 

arbete. Den andra indikatorn är tiden till arbete, som vi definierar med andelen i arbete 

90 respektive 180 dagar efter inskrivning.  

 

Totalt var 1 055 512 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen under verksamhetsåret 

2014. Av dessa personer fick 428 388 personer ett arbete vilket motsvarar 40,6 procent 

(se tabell 4 och 5). Antalet och andelen som fick arbete var dock något lägre än 2013. En 

förklaring till att antalet som fick jobb minskade, trots ett förbättrat arbetsmarknadsläge, 

är att sammansättningen bland de arbetslösa har förändrats och fler arbetslösa har en 

svag arbetsmarknadsförankring. Andelen som tillhör grupper med utsatt ställning på 

arbetsmarknaden har ökat de senaste åren.35 Generellt är chansen att få ett arbete lägre 

för dessa individer och arbetslösheten högre än bland andra grupper.36 

 

Tabell 4: Antal personer som fått arbete fördelat på kön, ungdomar och totalt
37

  

Antal som fått arbete      

År 2012 2013 2014 

Totalt 437 093 452 745 428 388 

Därav:       

  kvinnor 214 004 213 281 198 346 

  män 223 089 239 464 230 042 

  ungdomar 18-24 116 205 118 144 107 341 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager 

 

Tabell 5: Personer som fått arbete fördelat på kön, ungdomar och totalt; andel av 

samtliga inskrivna 

 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager 

 

                                                             
35 Se figur 1, kapitel Arbetsförmedlingens förutsättningar. 
36 För ytterligare beskrivning av grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden se kapitel 
Arbetsförmedlingens förutsättningar. 
37 Med arbete menas både anställningar utan stöd och anställningar med stöd inklusive 
nystartsjobb. I arbete innefattas både heltids- och deltidsarbete inklusive timanställningar samt 
såväl tillsvidareanställningar som tidsbegränsade anställningar. Endast anställningar ingår, praktik 
eller andra program med aktivitetsstöd ingår inte. 

Andel som fått arbete 2012 2013 2014 

Totalt 40,7% 41,4% 40,6% 

Därav:       

  kvinnor 40,4% 40,3% 39,5% 

  män 40,9% 42,4% 41,6% 

  ungdomar 18-24 42,5% 43,2% 42,9% 
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Det förekommer att inskrivna personer tillträder flera arbeten under ett år. Det totala 

antalet övergångar till arbete under 2014 uppgick till 532 625, vilket innebär 1,24 

övergångar per person som fick arbete. Motsvarande siffra för 2013 var 1,26. 

 

Vid en fördelning av övergångar till arbete på tidigare status38 framgår att personer i 

öppen arbetslöshet fick arbete i högst utsträckning. 45,5 procent av samtliga som fått 

arbete under året var tidigare öppet arbetslösa vilket är en ökning med 0,6 

procentenheter jämfört med 2013. De som tidigare deltagit i arbetsmarknadspolitiska 

program med aktivitetsstöd utgjorde 21,5 procent av samtliga som fick arbete vilket var 

en ökning med en procentenhet jämfört med föregående år. 30,9 procent av de som fick 

arbete hade tidigare någon form av arbete.39 Det var en minskning med knappt två 

procentenheter jämfört med 2013. 

 

Tid till arbete 

I tabell 6 redovisas övergångar till arbete 90 respektive 180 dagar efter inskrivning. Efter 

90 dagar hade 24,9 procent av de som skrivit in sig som arbetslösa ett arbete under 2014, 

vilket är en något högre andel än tidigare år. Efter 180 dagar var det 35,5 procent av de 

inskrivna som hade ett arbete, vilket också är en liten ökning jämfört med året innan. Det 

innebär i sin tur att ökningen av övergången till arbete mellan dag 90 och dag 180 var i 

stort oförändrad 2014 jämfört med 2013. Det bör dock nämnas att jämförelsen mellan 90 

och 180 dagar inte är helt rättvisande eftersom målgrupperna delvis har olika 

uppföljningsperioder.  

 

Ungdomar fick arbete i något lägre grad än samtliga i gruppen. Samtidigt är ungdomar 

överrepresenterade i den grupp arbetssökande som avaktualiserats från 

Arbetsförmedlingen av okänd orsak, vilket kan påverka utfallet för detta resultatmått. 

Bearbetning av SCB:s MONA-data för perioden 1992-2012 visar att ungdomar (16-24 år) 

utgjorde 44 procent av samtliga som avaktualiserades av okänd orsak november 2012. 

Samma data visar att 39 procent av dessa ungdomar hade fått ett jobb mot 35 procent av 

de som avaktualiserades av okänd orsak i vuxen ålder (25-54 år). Det bör också noteras 

att ungdomar i jämförelse med andra åldersgrupper går in och ut ur arbete i större 

utsträckning och med kortare tidsperioder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Avser personer i öppen arbetslöshet, i program med aktivitetsstöd och övriga arbetssökande.  
39 Övergångar från arbete till arbete avser bland annat övergångar från deltid till heltid och 
övergångar från tillfälligt arbete till mer varaktig sysselsättning. 
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Tabell 6: Andelen i arbete 90 respektive 180 dagar efter inskrivning som arbetslös 

på Arbetsförmedlingen
40

 

Andel som var i arbete 90 dagar efter inskrivning 2012 2013 2014 

Totalt  24,6% 24,2% 24,9% 

kvinnor  25,5% 24,4% 25,6% 

män 23,9% 24,0% 24,5% 

ungdomar 18-24 år 22,8% 22,9% 22,9% 

 
  

 Andel som var i arbete 180 dagar efter 
inskrivning 

2012 2013 2014 

Totalt  35,4% 35,2% 35,5% 

kvinnor  35,2% 34,7% 35,2% 

män 35,5% 35,7% 35,7% 

ungdomar 18-24 år 31,2% 32,1% 31,1% 

Källa: Arbetsförmedlingen, datalager. 

 

Antalet och andelen som fått arbete eller gått till utbildning bland 
grupper som står långt från arbetsmarknaden 

Nedan redovisas resultatet för grupper som står långt från arbetsmarknaden, både antal 

och andel i arbete och i utbildning. Reguljär utbildning med kompetenshöjande insatser, 

som inte kan tillgodoses inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, är en väg för 

många att bli mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. I tabell 7 redovisas antalet 

och andelen som fått arbete eller gått till utbildning, dels bland samtliga inskrivna, dels 

specifikt för personer i garantierna, nyanlända och utomeuropeiskt födda (inklusive 

nyanlända) samt personer med funktionsnedsättning.  

 

Det framgår att andelen som fått arbete varierar mellan de olika grupperna men för 

samtliga grupper är det en lägre andel som fått arbete jämfört med samtliga inskrivna. 

Närmast totalsiffran ligger deltagarna i jobbgarantin för ungdomar. Värt att notera är 

också att utvecklingen vad gäller andelen som gått till arbete under 2014 jämfört med 

2013 är positiv för flertalet av grupperna. Undantagen är nyanlända och utomeuropeiskt 

födda där andelen övergångar till arbete minskade under 2014 jämfört med 2013. Antal 

till arbete har dock ökat bland nyanlända och utomeuropeiskt födda. 

 

Deltagarna i garantierna hade en förhållandevis god resultatutveckling mellan 2013 och 

2014. Särskilt stark är uppgången för deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin. 

Uppgången kan delvis förklaras av att fler personer i jobb- och utvecklingsgarantin har 

fått arbete med stöd. Det gäller i första hand anställningar med särskilt och förstärkt 

särskilt anställningsstöd som är till för inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin. Antalet 

anställningar med dessa stöd ökade stort under 2014, se tabell 8. 

                                                             
40 Inskrivna som arbetslösa per uppföljningsperiod (år) visar de som skrevs in i oktober (året innan) 
till och med september (uppföljningsåret). Resultat efter 180 dagar avser perioden juli (året innan) 
till och med juni (uppföljningsåret). 
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Andelen som gått till utbildning har inte förändrats i någon större utsträckning, vare sig 

totalt sett eller för de olika grupperna. En viss minskning kan dock noteras bland 

nyanlända. Andelen som gått till utbildning, liksom andelen som fått arbete är högst för 

deltagarna i jobbgarantin för ungdomar. 

 

Tabell 7: Personer som fått arbete respektive gått till utbildning totalt och i olika 

grupper; antal och andel i procent av samtliga inskrivna. 

Antal personer Arbete Utbildning 

År 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Totalt 437 093 452 745 428 388 47 809 50 842 46 896 

Nyanlända 13 892 15 351 17 620 3 442 3 433 3 572 

Utomeuropeiskt födda (inkl. 

Nyanlända) 
88 052 94 297 97 324 14 419 15 325 15 213 

Personer med 

funktionsnedsättning 
58 714 64 180 67 020 2 917 3 691 3 951 

Jobbgaranti för ungdomar  34 473 36 748 33 804 9 546 10 018 8 699 

Jobb- och utvecklingsgarantin,  

fas 1 & 2  
34 697 36 107 40 764 4 006 4 580 4 716 

Sysselsättningsfasen  8 722 11 795 13 571 361 449 549 

       Andel som fått arbete 

respektive utbildning 
Arbete Utbildning 

År 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Totalt  40,7% 41,4% 40,6% 4,4 % 4,6 % 4,4 % 

Nyanlända 22,9% 20,9% 19,7% 5,7 % 4,7 % 4,0 % 

Utomeuropeiskt födda (inkl. 

Nyanlända)
41

 
32,2% 31,9% 31,3% 5,3 % 5,2 % 4,9 % 

Personer med 

funktionsnedsättning 
26,8% 27,3% 28,5% 1,3 % 1,6 % 1,7 % 

Jobbgaranti för ungdomar   32,3% 34,4% 35,8% 9,0 % 9,4 % 9,2 % 

Jobb- och utvecklingsgarantin,  

fas 1 & 2   
27,3% 26,8% 28,9% 3,2 % 3,4 % 3,3 % 

Sysselsättningsfasen   18,7% 22,4% 24,6% 0,8 % 0,9 % 1,0 % 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager 

 

I det följande diagrammet (figur 5) illustreras förhållandet mellan övergångar till arbete 

för grupper som står långt från arbetsmarknaden i jämförelse med övriga sökande de 

senaste fem åren. Figuren visar utvecklingen av dels omsättningen till arbete42  bland 

                                                             
41 Siffran för Utbildning 2013 är korrigerad jämfört med Årsredovisning 2013. 
42 Måttet omsättning användes här till månadsdata. Med omsättning till arbete menas här antalet 
som gått till arbete under månaden av de som var öppet arbetslösa (inklusive deltidsarbetslösa och 
timanställda) eller deltog i program med aktivitetsstöd vid månadens början.  
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grupper långt från arbetsmarknaden som andel av den totala omsättningen till arbete, 

dels dessa gruppers andel av samtliga inskrivna under de senaste fem åren.   

 

I diagrammet framgår att andelen av omsättningen till arbete stiger något långsammare 

än andelen av de inskrivna. Om Arbetsförmedlingen inte skulle prioritera arbetet med de 

som står långt ifrån arbetsmarknaden är det troligt att deras andel av omsättningen skulle 

öka ännu långsammare eller inte alls. Gruppernas andel av omsättningen till arbete är 

kontinuerligt lägre än deras andel av de inskrivna, vilket visar att de behöver särskilda 

insatser. De personer som löper störst risk för långvarig arbetslöshet ska tidigt få 

individanpassat stöd, i form av förstärkta förmedlingsinsatser och relevanta 

programinsatser, vilket bör öka deras chans till arbete. Andelen av dessa personer som tar 

del av programinsatser ökar i takt med deras arbetslöshetstid (se kapitel Prioritering av 

dem som står långt ifrån arbetsmarknaden). Arbetsförmedlingen bör ha bidragit till att 

fler ur dessa grupper kommit ut i arbete med olika former av stöd. Att en ökande andel av 

omsättningen består av arbetssökande i dessa grupper är ändå positivt och speglar 

Arbetsförmedlingens arbete med att prioritera arbetssökande som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. 

 

Figur 5: Andel som tillhör grupper som står långt från arbetsmarknaden bland 

samtliga inskrivna respektive samtliga som fått arbete
43

 

Period 2011-2014, månadsdata 

 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager 

 

                                                             
43 Trendlinjen i figuren visar den genomsnittliga ökningen av andelen i grupper som står långt från 
arbetsmarknaden av samtliga inskrivna respektive samtliga som fått arbete. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2
0

1
1

-0
1

2
0

1
1

-0
3

2
0

1
1

-0
5

2
0

1
1

-0
7

2
0

1
1

-0
9

2
0

1
1

-1
1

2
0

1
2

-0
1

2
0

1
2

-0
3

2
0

1
2

-0
5

2
0

1
2

-0
7

2
0

1
2

-0
9

2
0

1
2

-1
1

2
0

1
3

-0
1

2
0

1
3

-0
3

2
0

1
3

-0
5

2
0

1
3

-0
7

2
0

1
3

-0
9

2
0

1
3

-1
1

2
0

1
4

-0
1

2
0

1
4

-0
3

2
0

1
4

-0
5

2
0

1
4

-0
7

2
0

1
4

-0
9

2
0

1
4

-1
1

Gruppernas andel av omsättningen till arbete

Gruppernas andel av samtliga inskrivna



 

Sida: 33 av 159 

ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2014 

 

Program och aktiviteter 
Genom olika former av arbetsmarknadspolitiska program och aktiviteter kan 

Arbetsförmedlingen bidra till att öka omsättningen till arbete för de som står långt från 

arbetsmarknaden och riskerar att bli långtidsarbetslösa. Inriktningen på programmen 

och aktiviteterna kan antingen ha som syfte att bryta en arbetslöshet som redan varat 

länge eller att förhindra långtidsarbetslöshet.  

 

Programdeltagande redovisas här på två sätt, dels som antalet beslut, dels som antalet 

personer som deltagit under året. Skälet till att Arbetsförmedlingen redovisar både beslut 

och individdata är för att åskådliggöra totalomfattningen av Arbetsförmedlingens arbete. 

En förklaring till differensen mellan antal individer och beslut i detta avseende är att en 

individ kan få mer än ett beslut under ett år. 

 

I tabell 8 redovisas antal nya och pågående beslut och antal personer i de 

arbetsmarknadspolitiska programen med aktivitetsstöd samt anställningar med lönestöd, 

med undantag av jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar.44 Av 

tabellen framgår att antalet nya och pågående beslut om arbetsmarknadspolitiska 

program och aktiviteter med aktivitetsstöd uppgick till drygt 430 000 under 2014, vilket 

är knappt 64 000 färre än föregående år. Förklaringen är sannolikt att 

programvolymerna utanför garantierna anpassats till de ramar som angavs för anslaget 

för aktivitetsstöd i regleringsbrevet för 2014.  

 

Förberedande utbildning är den insats inom program med aktivitetsstöd där det fattades 

flest beslut. Detta är naturligt mot bakgrund av att allt fler arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen tillhör grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är 

vanligare att utrikes födda och personer med låg utbildning anvisas till förberedande 

utbildning för att förbereda sig för en arbetsmarknadsutbildning eller annat 

arbetsmarknadspolitiskt program. Arbetspraktik och arbetslivsinriktad rehabilitering är 

andra program där det sker många anvisningar. En förklaring till de jämförelsevis höga 

volymerna inom arbetslivsinriktad rehabilitering är sjukförsäkringsreformen, som 

inneburit ett ökat behov av rehabiliteringsinsatser vid Arbetsförmedlingen. Den 

huvudsakliga förklaringen till minskningen 2014 jämfört med 2013 för aktiviteter inom 

vägledning och platsförmedling och arbetslivsinriktad rehabilitering är att vissa 

kompletterande arbetsförmedlingstjänster, där dessa program används, har fasats ut 

under året och andra tjänster har introducerats. Det har lett till ett minskat deltagarantal i 

glappet mellan nya och gamla tjänster. Se vidare kapitel Kompletterande 

Arbetsförmedlingstjänster. 

 

Antalet personer i tabell 8 har inte summerats eftersom det förekommer att samma 

person deltar i mer än ett arbetsmarknadspolitiskt program under året och även i samma 

program flera gånger under ett år. 

                                                             
44 Om en arbetssökande deltar i ett program inom ramen för ett garantiprogram redovisas detta för 
respektive program. Observera att samma person kan förekomma i flera grupper. 
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Tabell 8: Antal nya och pågående beslut om arbetsmarknadspolitiska program med 

aktivitetsstöd och anställningar med lönestöd samt antalet personer som deltagit i 

dessa, exklusive garantierna. 

Period: 2012–2014 (Observera att samma person kan förekomma i flera grupper) 

  Antal beslut   Antal personer   

  2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Program med aktivitetsstöd              

Aktiviteter inom vägledning och  
platsförmedling 

22 271 27 797 17 098 13 899     17 310     10 868 

Arbetslivsinriktad rehabilitering  82 868 89 360 73 171 40 854     44 028     37 782     

Arbetslivsintroduktion  15 379 18 850 17 084 14 754     18 041     16 235     

Arbetsmarknadsutbildning  65 934 73 069 68 588 39 388     43 646     39 382     

Arbetspraktik 101 194 115 981 101 120 73 726     80 174     72 024     

Förberedande utbildning  99 771 143 903 136 834 67 291     86 791     79 143     

Fördjupad kartläggning och  
vägledning 

10 810 8 758 5 174 7 415     6 214     3 900     

Projekt med arbetsmarknadspolitisk  
inriktning  

1 994 4 156 3 256 1 451     2 787     2 563     

Start av näringsverksamhet  10 900 12 486 8 116 9 580     10 708     6 831     

Totalt program med aktivitetsstöd  
(exkl. garantierna) 

411 121 494 360 430 441       

   
  

  
  

Anställningar med lönestöd              

Förstärkt särskilt anställningsstöd 2 489 8 837 12 698 2 363     7 788     10 257     

Instegsjobb 8 453 10 033 12 551 6 641     7 147     8 965     

Lönebidrag 87 087 75 544 65 183 57 482     50 248     43 427     

Nystartsjobb 115 304 115 273 121 654 80 798     79 490     83 691     

Offentligt skyddat arbete 9 572 9 150 8 149 5 620     5 252     4 829     

Särskilt anställningsstöd 11 244 12 053 14 574 9 848     10 337     11 604     

Trygghetsanställning 35 446 46 958 56 097 25 344     33 289     38 050     

Utvecklingsanställning 11 019 15 941 20 062 9 308     12 556     16 523     

Totalt anställningar med lönestöd  280 614 293 789 310 968       

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

 

För att möjliggöra ingångar till arbetsmarknaden och matchning mot arbete för de som 

står långt ifrån arbetsmarknaden används subventionerade anställningar. Totalt togs 

knappt 311 000 beslut om anställningar med lönestöd under 2014, vilket var en ökning 

med knappt 17 200 beslut jämfört med 2013. Att dessa anställningar ökade i antal under 

2014 förklaras av ökade anslag. De senaste åren har antalet subventionerade 

anställningar ökat efter att tidigare ha minskat under ett antal år. Undantaget är antalet 

anställningar med lönebidrag. Här har minskningen pågått under flera år och 

anledningen är att fler personer har en funktionsnedsättning som bedöms påverka deras 



 

Sida: 35 av 159 

ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2014 

 

arbetsförmåga under en längre tid. Det gör att de är i behov av en mer varaktig 

subventionerad anställning, som till exempel en trygghetsanställning. Insatserna för 

sökande med funktionsnedsättning redovisas mer ingående i kapitlet Prioritering av dem 

som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

 

Antalet anställningar med anställningsstöd har ökat. Att antalet anställningar med 

särskilt och förstärkt särskilt anställningsstöd har ökat förklaras av att antalet deltagare i 

jobb- och utvecklingsgarantin ökat. Även antalet personer som haft ett instegsjobb har 

ökat, vilket kan bero på det ökande antalet deltagare i etableringsuppdraget. 

 

Resultaten ur ett arbetsgivarperspektiv 
Arbetsförmedlingens förutsättningar att matcha arbetssökande med lediga jobb påverkas 

av både arbetskraftsutbudet och efterfrågan på arbetskraft. Denna relation varierar över 

tid och påverkas till stor del av förhållanden som Arbetsförmedlingen inte kan påverka, 

bland annat konjunkturläget. I början av en konjunkturuppgång är utbudet av 

kvalificerad arbetskraft som kan möta arbetsgivarnas ökade behov stort och matchningen 

blir relativt sett enklare. Efter en tid kan matchningen bli svårare och arbetsgivarna 

riskerar att uppleva brist på framförallt utbildad arbetskraft, trots att arbetslösheten 

fortfarande är hög. Under 2014 har efterfrågan på arbetskraft förstärkts. Det avspeglas i 

ökningen av antalet nyanmälda lediga platser vid Arbetsförmedlingen. Samtidigt 

underlättas rekryteringen av att arbetsgivarna under 2014 upplevt mindre brist på 

arbetskraft än vid motsvarande konjunkturlägen tidigare år. Detta indikeras av att 

andelen arbetsgivare som uppgivit brist uppgick till knappt 18 procent av samtliga privata 

arbetsgivare, vilket är en historiskt låg nivå i förhållande till efterfrågeläget.45  

 

De begränsade rekryteringsproblemen kan bero på flera saker. En förklaring är att antalet 

arbeten ökar inom näringsgrenar där det finns god tillgång på arbetskraft. Det handlar 

om tjänstenäringarna där det inte ställs så höga krav på utbildning eller yrkeserfarenhet, 

vilket gör att arbetsgivare och arbetssökande lättare än tidigare hittar varandra (beskrivs 

mer i kapitlet Arbetsförmedlingens förutsättningar).  

 

Indikatorerna i Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning tyder också i huvudsak på 

att förutsättningarna att tillgodose efterfrågan på arbetskraft varit goda. Undersökningen 

visar att en hög andel av arbetsgivarna är nöjda med hur Arbetsförmedlingen hanterat 

deras ärende och att de får tillräckligt med arbetssökande till den lediga platsen, 88 

respektive 77 procent. Det innebär en minskning med tre respektive fyra procentenheter 

jämfört med 2013. Det bör noteras att arbetsgivarundersökningen endast riktar sig till 

arbetsgivare som är kunder hos Arbetsförmedlingen. (Arbetsgivarundersökningen 

beskrivs närmare i kapitlet Arbetsförmedlingens verksamhetsutveckling samt i 

Appendix). 

 

                                                             
45 Enligt Konjunkturinstitutets barometerundersökning. 
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För Arbetsförmedlingen är goda kontakter med arbetsgivare en avgörande faktor för en 

framgångsrik matchning på arbetsmarknaden. Arbetsgivarkontakterna är centrala för att 

lyckas med matchningsuppdraget och myndigheten behöver bygga upp långsiktiga 

relationer med arbetsgivare. Som en del i myndighetens förnyelsearbete bedrivs därför ett 

intensivt arbete inom hela Arbetsförmedlingen för att konkretisera hur 

arbetsgivarkontakterna ska bli flera och mer kvalitativa. Fler kontakter med arbetsgivare 

är nyckeln till att få in fler platser för arbetssökande, men också för att kunna göra bättre 

bedömningar av arbetsgivarnas kompetenskrav samt korta tiden mellan 

anställningsbehov och rekrytering. 

 

Mot bakgrund av att en allt större andel av de arbetssökande har en utsatt ställning på 

arbetsmarknaden är det även ur ett sökandeperspektiv viktigt att Arbetsförmedlingen 

utvecklar och intensifierar arbetet med arbetsgivarkontakter. Arbetsförmedlingen har ett 

viktigt uppdrag att stödja personer med svaga nätverk på arbetsmarknaden ut till 

potentiella arbetsgivare, något som kan vara personal- och resurskrävande men som 

också kan göra avgörande skillnad för många individer. Arbetet för att öka arbetsgivarnas 

förtroende för Arbetsförmedlingen beskrivs närmare i kapitlet Arbetsförmedlingens 

verksamhetsutveckling. 

 

Kundkontakter  
Enligt Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten redovisa 

verksamhetens prestationer med avseende på volym och kostnader. Det är upp till varje 

enskild myndighet att själv bedöma vilka prestationer som är väsentliga i den egna 

verksamheten. Arbetsförmedlingen har definierat sin väsentliga prestation som 

kundkontakter, både med arbetsgivare och arbetssökande. Kontakter med kunderna är 

grunden i Arbetsförmedlingens uppdrag att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad 

både för arbetssökande och för arbetsgivare. Genom kontakter ger arbetsförmedlaren 

stöd och följer upp jobbsökandet för att underlätta för den arbetssökande att både hitta 

lämpliga jobb och komma i kontakt med arbetsgivare. Genom kontakter ger också 

arbetsförmedlaren stöd till arbetsgivarna. Vårt viktigaste uppdrag är att sammanföra 

arbetssökande med arbetsgivare som söker arbetskraft. Valet av kundkontakter som en 

väsentlig prestation grundar sig på att kontakten med kunden är en förutsättning för att 

Arbetsförmedlingen ska kunna utföra de huvuduppgifter som åligger myndigheten. 

 

Tidmätning  

För att mäta Arbetsförmedlingens kostnad och volym för kundkontakt genomförs 

tidmätningar genom enkäter som skickas ut till ett urval medarbetare. Mätning gjordes 

första gången 2011. Enkäten har sedan dess utvecklats och förenklats. Under 2014 

genomfördes två mätningar, en i maj och en i oktober. Det redovisade resultatet under de 

två mätmånaderna antas vara representativt för hela året.  Mätningen görs som tidigare 

under en fyraveckorsperiod men tiden mäts under en dag för respektive person. 

Resultaten redovisas som genomsnitt av de båda mätningarna. Urvalet för de båda 

mätningarna bestod av totalt 7 161 personer. Svarsfrekvensen uppgick till 69 procent, 
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vilket är en förbättring med tio procentenheter jämfört med 2013. Ytterligare beskrivning 

av metoden redovisas i Appendix.  

 

Under 2014 förändrades metoden för tidmätning. Det främsta syftet med förändringen 

var att erhålla högre kvalitet och därmed en mer rättvisande bild genom att dels förenkla 

enkäten, dels öka enhetligheten i begrepp jämfört med tidigare mätningar. Huvuddragen 

i metodförändringarna redovisas i avsnittet Förändringar i tidmätningen 2014. För att 

kunna jämföra resultaten mellan åren har resultaten från tidigare års tidmätningar 

räknats om i enlighet med den utvecklade metoden 2014. Jämförelsen mellan åren bör 

dock tolkas med försiktighet. Det gäller speciellt uppgifterna om personliga möten med 

arbetsgivare i tabell 11. 

 

Förändringar i tidmätningen 2014 

Nedan listas förändringar i metod i korthet. 

 

Mätningen: Mätningen görs två gånger under året. Respektive mätning genomförs 

under en fyraveckorsperiod (som tidigare). Tiden mäts under en dag för respektive 

person. Periodens alla dagar täcks in genom att de svarande sprids ut på alla dagar. 

Resultatet redovisas som ett genomsnitt av de båda mätningarna. 

 

Urval: I urvalet ingår arbetsförmedlare och specialister men också medarbetare inom 

kundtjänst samt etableringshandläggare. I tidigare mätningar hämtades uppgifter för 

kundtjänst från interna system. Resultatet för medarbetare inom kundtjänst och 

etableringshandläggare går att särredovisa.  

 

Enkäten: Enkäten har förenklats genom att antalet frågor har minskat.  

 

Definitioner 

Möte: Begreppet möte omfattar alla slags möten; gruppmöten, enskilda möten, 

direktservice (kundmottagningen), ackvirering46 och jobbmässor. Förutom för- och 

efterarbete samt restid ingår även tid för matchning. Definitionen för möte är densamma 

för både arbetssökande och arbetsgivare i samtliga tabeller och diagram. I enkäten är 

tiden för möte en direkt fråga. Tidigare år har tiden för möte summerats från ett flertal 

frågor. 

 

Samverkan: Frågan om samverkan har tagits bort eftersom det arbetet enligt tidigare 

definition inte utförs av förmedlare eller specialister. Med samverkan avsågs när olika 

myndigheter diskuterade övergripande frågor som inte rörde enskilda ärenden. Vid om-

räkning av tidsserien ingår därför inte samverkan i produktionstiden. I stället ingår den i 

Internt arbete. En följd av detta är att den totala produktionstiden minskar, vilket i sin 

tur betyder att kostnaden per produktionstimme ökar.47 

                                                             
46 Ackvirering av arbete sker genom att efterfråga arbete för en specifik arbetssökande där 
arbetsgivaren inte har anmält ett rekryteringsbehov. 
47 Eftersom hela förvaltningskostnaden fördelas på produktionstiden. 
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Beräkningar 

Sökandegrupper: Årets tidmätningsenkät innehåller inga frågor om sökandegrupper.48  

Istället används samma fördelning mellan sökandegrupper för möteskontakterna som i 

Arbetsförmedlingens informationssystem (AIS). Fördelningen utgår från de handläggare 

som ingår i mätningen. Undantaget är etableringsuppdraget som kan beräknas direkt 

från mätningen. 

 

Mötestid: För att beräkna möteskostnaden för olika sökandegrupper antas alla 

mötestider med arbetssökande vara lika långa.  

 

Direktservice och kundtjänst: Kostnaden för direktservice och kundtjänst kan beräknas 

direkt från mätningen. Dessa redovisas som varav-poster av den totala produktionstidens 

kostnad. Tidigare togs uppgifterna avseende kundtjänst ur myndighetens interna system. 

 

Uppräkning: Uppräknat på myndighet och år utgör produktionstiden nu summan av tid 

för möte, telefon, e-post och övrig tid49 som läggs på arbete med arbetssökande och 

arbetsgivare. Tidigare ingick även tid för samverkan. Kostnad för en produktionstimme 

utgörs av myndighetens totala förvaltningskostnad dividerat med det totala antalet 

arbetade timmar (produktionstid). Personalresurser i beräkningarna baseras på 

månadsgenomsnittet.  

 

Fördelning av arbetstid  

I figur 6 framgår hur myndighetens personal fördelar sin tid mellan olika 

arbetsuppgifter.50 Fördelningen är relativt stabil över perioden 2012-2014. Mest tid läggs 

på att arbeta med arbetssökande, vilket är en naturlig följd av att arbetssökanden är den 

kundgrupp som är störst till antal och att fokus har legat på arbetssökande.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 Med sökandegrupper avses sökandeflöden inom arbetsförmedlingens olika 
arbetsmarknadspolitiska program eller verksamhetsområden. 
49 Övrig tid är tid som ägnas åt enskilda ärenden men som inte görs i anslutning till en kontakt, 
exempelvis förlängning av beslut. 
50 Tid som ägnas åt arbetsgivare, arbetssökande samt tid för internt arbete är hämtat från 
tidmätningen. För central ledning och administration samt lokalt ledningsarbete är ingen 
tidmätning gjord, där baseras volymen på resurser inom respektive område utifrån 
personalsystemet. 
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Figur 6: Tidsfördelning av Arbetsförmedlingens totala tillgängliga 

personalresurser.
51

  

 

Källa: Arbetsförmedlingens tidmätning 2012-2014 och data ur personalsystemet Palasso. 

 

Antalet kundkontakter 

Antal kundkontakter fördelade på arbetsgivare och arbetssökande framgår av tabell 9. 

Det totala antalet kundkontakter under 2014 uppgick till cirka 26,5 miljoner, varav 20,9 

miljoner kontakter med arbetssökande och 5,6 miljoner kontakter med arbetsgivare. 

Jämförelsen med föregående år tyder på att antalet kontakter med kunderna har ökat. 

Förändringarna mellan åren bör dock tolkas med försiktighet med hänsyn till att metoden 

för tidmätning förändrades under 2014.  

 

Antalet personliga möten med både arbetsgivare och arbetssökande har minskat något, 

men samtidigt har antalet kontakter via andra kanaler (telefon och e-post) ökat kraftigt. 

Att både arbetsgivarkontakterna och kontakterna med arbetssökande ökar i formen av  

e-post och telefon är i sig inte förvånande eftersom medborgarna blir alltmer vana vid att 

kommunicera på detta sätt. Kontakter via telefon och e-post sker sannolikt oftare än 

personliga möten, vilket förklarar den sammanlagda ökningen av antalet kundkontakter.  

 

En möjlig orsak till att antalet personliga möten med arbetssökande minskat är att 

Arbetsförmedlingen från och med april 2014 inte längre har som målsättning att sökande 

med långvarig arbetslöshet ska erbjudas två personliga möten per månad. Det är istället 

en individuell bedömning av varje kunds behov som ska styra dels antalet möten, dels 

huruvida mötet ska vara personligt möte eller om det kan genomföras med hjälp av 

                                                             
51 Uppgifterna för 2012 och 2013 har räknats om utifrån ny produktionstid eftersom tid för 
samverkan numera räknas till Internt arbete. Andelarna för 2014 summerar inte till 100 procent på 
grund av avrundning. 
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telefon eller e-post. Systemet med aktivitetsrapportering som infördes under 2013 kan 

också ha påverkat antalet personliga möten. Det är möjligt att aktivitetsrapporteringen 

inneburit att en del personliga möten har ersatts med e-postkontakt och/eller 

telefonsamtal. Det kan också vara så att aktivitetsrapporteringen tagit så mycket tid i 

anspråk att tiden för personliga möten minskat.  

 

Utvecklingen av antalet kontakter ska också ses i förhållande till den under året beslutade 

kund- och kanalstrategin som syftar till att flytta alltmer av Arbetsförmedlingens service 

till digitala kanaler. På sikt förväntas en stor del av telefon- och e-postkontakterna kunna 

ersättas av självservice i de digitala kanalerna. Det frigör resurser för personliga insatser 

som behövs för att stärka arbetet med att bryta och förhindra långtidsarbetslöshet. 

 

Tabell 9: Antal kundkontakter (miljoner) 

  
    

  2012 2013
52

 2014 

Totalt 22,6 23,2
53

 26,5 

Arbetsgivare
54

 3,1 4,8 5,6 

– varav personliga möten 0,8 1,3 1,0 

Arbetssökande 19,5
55

 18,3 20,9 

– varav personliga möten 9,5 8,5 7,2 

Källa: Arbetsförmedlingens tidmätning 2012-2014. 

 

I tabell 10 har antalet kontakter med arbetsgivare respektive arbetssökande satts i 

relation till antalet handläggare. I genomsnitt hanterade en handläggare 226 kontakter 

per månad under 2014. Eftersom antalet handläggare varit i stort sett oförändrat har det 

ökade antalet kontakter medfört en ökning av antalet kontakter per handläggare jämfört 

med år 2013. Antalet kontakter per handläggare har ökat för både arbetsgivare och 

arbetssökande och detta i ungefär samma omfattning relativt sett. För arbetsgivare utgörs 

ökningen av fler telefon- och e-postkontakter, medan de personliga mötena minskat 

något jämfört med 2013. Även för arbetssökande utgörs ökningen av fler telefon- och  

e-postkontakter. I likhet med kontakten med arbetsgivarna har antalet personliga möten 

med arbetssökande minskat. Förklaringen torde vara att telefon- och e-postkontakter är 

avsevärt mindre tidskrävande än personliga möten, vilket har möjliggjort årets stora 

ökning av antalet kundkontakter per handläggare.  

 

 

 

                                                             
52 Delsummorna stämmer ej med totalen på grund av avrundning. 
53 Jobbmässor ingår. Har förändrats jämfört med Årsredovisning 2013. 
54 Uppgifterna för 2012 och 2013 skiljer sig mot Årsredovisning 2013. Skillnaden beror på tid för 
jobbmässor som i årets undersökning ingår i möte för arbetsgivare. Därför har siffrorna för 2012-
2013 räknats om. Uppgifter om personliga möten med arbetsgivare redovisades inte i 
Årsredovisning 2013 
55 I Årsredovisning 2013 angavs 19,6 på grund av avrundning. 
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Tabell 10: Antal kundkontakter per handläggare i genomsnitt per månad 

  
    

  2012 2013 2014 

Totalt 
56

 193 193 226 

Arbetsgivare 27 40 47 

– varav personliga möten 7 10 9 

Arbetssökande 166 153 178 

– varav personliga möten 81 71 61 

Källa: Arbetsförmedlingens tidmätning 2012-2014. 

 

Kostnad för kundkontakter och övrig tid 

Personliga möten tar en relativt stor del av arbetsförmedlarnas tid i anspråk. Genom 

tidmätningen har myndigheten kunnat sätta en kostnad på såväl personliga möten som 

övriga kundkontakter. Möten med arbetsgivare är generellt längre än möten med 

arbetssökande. Ett genomsnittligt möte med arbetsgivare tog drygt en timme medan ett 

genomsnittligt möte med en arbetssökande tog 36 minuter under 2014. Ett personligt 

möte med en arbetsgivare består, förutom den faktiska mötestiden, av förberedelser, 

efterarbete och eventuell restid. Ett möte med en arbetssökande kan i många fall ske i 

kundmottagning utan föreberedelsearbete eller restid. Skillnaden i tid innebär att 

kostnaden för ett möte med en arbetsgivare uppgick till 860 kronor medan ett möte med 

en arbetssökande kostade 436 kronor. 

 

Tabell 11: Tid och kostnad per personligt möte
57

 

  2012 2013 2014 

  

Tid
58

 Kostnad
59

 

(kronor) 

Tid Kostnad 

(kronor) 

Tid Kostnad 

(kronor) 

Arbetsgivare 02:50 1 974 01:40 1 223 01:11 860 

Arbetssökande 00:36   422 00:34    425 00:36 436 

Källor: Arbetsförmedlingens tidmätning 2012-2014, Ekonomisystemet 

 

En jämförelse med tidigare år när det gäller tiden för möte med arbetsgivare försvåras av 

att den nya definitionen av möte inkluderar tid som tidigare räknades till övrig tid. För 

                                                             
56 Uppgifterna för 2012 och 2013 skiljer sig mot Årsredovisning 2013. Skillnaden beror på tid för 
jobbmässor som i årets undersökning ingår i möte för arbetsgivare. Därför har siffrorna för 2012-
2013 räknats om.  Motsvarande uppgifter om arbetsgivare redovisades inte i Årsredovisning 2013. 
57 Tidsåtgång och kostnad för möte påverkas generellt av ny definition, se faktaruta. Tid och 
kostnad för möte med arbetsgivare ökar jämfört med Årsredovisning 2013. Tid och kostnad för 
möte med arbetssökande minskar jämfört med Årsredovisning 2013.  
58 Mötestiden för 2012 och 2013 skiljer sig från det som redovisades i Årsredovisning 2013. Det 
beror på förändringar i tidmätningen. För arbetsgivare 2012 betyder det att tid för ackvirering och 
matchning ingår vilken utgör en betydande del av totala tiden, samtidigt som den inte är kopplad 
till kontakter. Tiden för möte ökar då väsentligt jämfört med Årsredovisning 2013. För 2013 betyder 
det att tid för matchning ingår samtidigt som den tiden inte är kopplad till kontakter. Tiden för 
möte ökar då jämfört med vad som redovisats i Årsredovisning 2013. 
59 Kostnad för 2012 och 2013 skiljer sig mot det som redovisades i Årsredovisning 2013. Det beror 
på förändringar i tidmätningen. 
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2012 och 2013 finns inga uppgifter om antalet kontakter för denna tid. I 2014 års mätning 

ingår däremot antalet kontakter, vilket gör att den totala tiden divideras med fler 

kontakter 2014 jämfört med tidigare år, vilket i sin tur innebär att tiden per kontakt blir 

mindre. Samtidigt har även antalet kontakter som tar kortare tid än genomsnittet ökat 

under 2014, till exempel matchnings- och ackvireringskontakter. Sammantaget har detta 

lett till att den genomsnittliga tiden för ett arbetsgivarmöte minskat påtagligt, speciellt 

jämfört med 2012. Möteslängden med arbetssökande har däremot varit i stort sett 

oförändrad under de tre år som här redovisas.  

 

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader för verksamhetsåret 2014 uppgick till 8 079 

miljoner kronor, vilket är en minskning med 187 miljoner kronor i förhållande till 2013.60 

I figur 7 redovisas de totala förvaltningskostnaderna fördelade på arbetsgivare och 

arbetssökande. Dessa kostnader fördelas dessutom på möten, telefon- och  

e-postkontakter samt övrigt arbete med arbetsgivare och arbetssökande. Eftersom en 

kontakt via telefon eller e-post kostar mindre än en kontakt i form av ett personligt möte 

är det en större andel av förvaltningskostnaden som hänförs till personliga möten, trots 

att antalet personliga möten är färre än antalet telefon- och e-postkontakter.  

 

Figur 7: Totalkostnad för produktionstid, miljoner kronor
61

,
62

 

 

Källor: Arbetsförmedlingens tidmätning 2012-2014, Ekonomisystemet 

                                                             
60 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader definieras som verksamhetens kostnader enligt 
resultaträkningen (8 130 miljoner kronor). Dock exkluderas programkostnader hänförliga till 
anslag 1:3, utgiftsområde 14, avseende köp av arbetsmarknadsutbildning från annan statlig 
myndighet (51 miljoner kronor). 
61 Kostnaderna ökar för samtliga poster utom för övrig tid arbetsgivare jämfört med vad som 
redovisades i Årsredovisning 2013 För åren 2012 och 2013 har resultaten räknats om och 
direktservice ingår i möte med arbetssökande. Tid för matchning och ackvirering ingår i möte med 
arbetsgivare.  
62 Delsummorna stämmer inte med totalsumman på grund av avrundning. 
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I tabell 12 redogörs mer i detalj för hur förvaltningskostnaderna fördelats på arbetsgivare 

och arbetssökande med utgångspunkt i produktionstiden. Kostnaden för möten med 

arbetsgivare uppgick till 900 miljoner kronor under 2014. Det innebär en minskning 

jämfört med 2013 som förklaras av att såväl antalet möten som nedlagd tid per möte i 

genomsnitt har minskat. Däremot är den totala förvaltningskostnaden för arbetet med 

arbetsgivare på ungefär samma nivå som under föregående år. Kostnaden för möten med 

arbetssökande uppgick till 3 119 miljoner kronor, vilket också är en minskning jämfört 

med 2013, om än inte lika kraftig som för arbetsgivare. En förklaring till detta är att den 

genomsnittligt nedlagda tiden för möten med arbetssökande inte har minskat till skillnad 

mot tiden för möten med arbetsgivare. Medan kostnaden för personliga möten har 

minskat har istället kostnaderna för kontakter via telefon och e-post ökat, både för 

arbetsgivare och för arbetssökande, vilket är en naturlig följd av att dessa kontaktvägar 

blivit allt vanligare. 

 

I tabell12 särredovisas kostnader för personliga möten med arbetssökande som deltar i 

insatserna jobb- och utvecklingsgaranti, jobbgaranti för ungdomar, arbetslivs-

introduktion och etableringsuppdraget samt sökande med funktionsnedsättning. 

Dessutom redovisas kostnaden för möten med nyinskrivna sökande och övriga sökande. 

Generellt minskar kostnaderna för personliga möten, med undantag för jobb- och 

utvecklingsgarantin fas 1 och 2 samt etablering vilket borde förklaras av det ökade antalet 

deltagare. Kostnaden för möten i direktservice har ökat jämfört med år 2013 medan 

kostnaden för möten med kundtjänst minskat något. Förändringarna i volymer för vissa 

sökandeinsatser som redovisas i tabell 12 återfinns i det följande avsnittet 

Kompletterande mått till den väsentliga prestationen.  
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Tabell 12
63

: Förvaltningskostnaden fördelad på produktionstidens olika delar 

(miljoner kronor)
64

 

  2012 2013
65

 2014 

        

Arbetsgivare - personliga möten 1 575 1 532 900 

Arbetsgivare - telefon 347 374 574 

Arbetsgivare - e-post 118 242 324 

Arbetsgivare - övrig tid 266 257 521 

Summa Arbetsgivare 2 306 2 406 2 319 

        

Arbetssökande - personliga möten 3 994 3 627 3 119 

Varav:
66

       

  Jobb- och utvecklingsgarantin, fas 1 & 2 444 403 457 

  Jobb- och utvecklingsgarantin, sysselsättningsfasen 195 178 152 

  Jobbgaranti för ungdomar 336 305 227 

  Arbetslivsintroduktion 22 20 18 

  Nyanlända/Etablering
67

 444 403 421 

  Personer med funktionsnedsättning 565 513 421 

  Nyinskrivna(<1mån) 716 650 473 

  Övriga inskrivna 1 272 1 155 950 

Arbetssökande - telefon 821 931 1 201 

Arbetssökande - e-post 325 532 901 

Arbetssökande - övrig tid 833 770 539 

Summa Arbetssökande 5 973 5 861 5 760 

    

SUMMA 8 279 8 266 8 079 

Varav;       

  Direktservice 962 962 1179 

  Kundtjänst 347 452 437 

      varav;       

     Arbetsgivare 45 46 66 

     Arbetssökande 302 405 371 

Källor: Arbetsförmedlingens tidmätning 2012-2014, Ekonomisystemet 

                                                             
63 I Årsredovisning 2013 redovisades förvaltningskostnader för kundkontakter. 
64 Ökad kostnad per produktionstimme och ändrade definitioner påverkar kostnaderna. Samtliga 
kostnader förutom övrig tid för arbetsgivare är högre för 2012 och 2013 jämfört med vad som 
redovisats i Årsredovisning 2013.  
65 Delsummorna stämmer ej med totalen på grund av avrundning. 
66 Kostnaden för möten med deltagare inom jobbgaranti för ungdomar, arbetslivsintroduktion 
(ALI) och personer med funktionsnedsättning för 2012 minskar, övriga ökar jämfört med vad som 
redovisades i Årsredovisning 2013. Kostnaden för sysselsättningsfasen, ALI och personer med 
funktionsnedsättning för 2013 minskar, övriga ökar jämfört med Årsredovisning 2013. 
67 För 2012 och 2013 redovisas nyanlända inklusive deltagare i etableringsuppdraget. För 2014 
enbart deltagare i etableringsuppdraget. 
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Kompletterande mått till den väsentliga prestationen 
I detta avsnitt ställs uppgifterna om väsentliga prestationer och förvaltningskostnader för 

personliga möten i förhållande till ett antal kompletterande indikatorer.68 Undantaget är 

tabell 19 avseende etableringsuppdraget där myndighetens totala förvaltningskostnader 

under anslag 1:1, anslagspost 2, redovisas. Som framgår av tidigare avsnitt skedde 26,5 

miljoner kontakter år 2014 mellan handläggarna på Arbetsförmedlingen och 

myndighetens kunder. Huvudsyftet med kontakterna är att underlätta en matchning 

mellan arbetssökande och lediga platser. Ett antal indikatorer från kundundersökningar 

redovisas i detta avsnitt för att få en indikation på vad kundkontakterna lett till. 

Dessutom redovisas kostnaderna i form av ersättning till deltagare och ersättning till 

anordnare av aktiviter samt volymen av deltagare i ett antal arbetsmarknadspolitiska 

program som är resursintensiva. 

 

Arbetsgivare 

I tabell 13 redogörs för kompletterande mått som rör Arbetsförmedlingens kontakter med 

arbetsgivare. Förvaltningskostnader relaterade till personliga möten med arbetsgivare 

samt antalet kontakter ställs i förhållande till uppgifter från arbetsgivarundersökningen 

som speglar hur Arbetsförmedlingens service upplevs bland arbetsgivarna. 

 

Tabell 13: Kompletterande mått, arbetsgivarkontakter 

  
    

  2012 2013 2014 

Förvaltningskostnader
69

 (miljoner 

kronor) 
1 575 1 532 900  

Antal arbetsgivarkontakter (miljoner)
70

 3,1 4,8
71

 5,6 

Tillräckligt med sökande
72

 (procent) 81,8 81,3 77,0 

Nöjda arbetsgivare
73

 (procent) 88,2 90,5 88,0 

Källor: Arbetsförmedlingens tidmätning 2012-2014, Ekonomisystemet, Datalagret, 

Arbetsgivarundersökningen 2012-2014 

 

Indikatorer på i vilken utsträckning Arbetsförmedlingen bidrar till att tillgodose 

arbetsgivarnas rekrytering är andelen arbetsgivare som tycker att de får tillräckligt med 

sökande på sina platsannonser och andelen arbetsgivare som uppgett att de är nöjda med 

Arbetsförmedlingens hantering av ärendet. Dessa har minskat något från 2013 till 2014 

men ligger fortfarande på en hög nivå. Sannolikt är den under året ökande efterfrågan på 

                                                             
68 Kostnadsuppgifterna från tidmätningen är hämtade från tabell 12 och skiljer sig från uppgifterna 
i Årsredovisning 2013. Skillnaden förklaras av metodförändringarna i tidmätningen. 
69 Baseras på tidmätningen, kostnaden för personliga möten. 
70 Samtliga kontakter, dvs. personliga möten, e-postkontakter, och telefonkontakter. Källa: 
tidmätningen. 
71 Jobbmässor ingår (gäller även 2012). 
72 Alla som i Arbetsgivarundersökningen 2012-2014 svarat Ja på frågan Har ni fått tillräckligt med 
sökande för att kunna anställa? 
73 Alla som i Arbetsgivarundersökningen 2012-2014 svarat Ja på frågan Är ni nöjda med 
Arbetsförmedlingens hantering av ärendet? 
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arbetskraft den huvudsakliga förklaringen till nedgången i dessa indikatorer. Orsaker till 

att arbetsgivare inte får tillräckligt med sökande kan vara att efterfrågad arbetskraft 

saknas i regionen eller att de efterfrågar arbetssökande inom ett bristyrke, vilket i båda 

fallen är omständigheter som påverkas av många olika faktorer. 

 

Förklaringen till de minskade förvaltningskostnaderna för personliga möten med 

arbetsgivare är dels att kostnaden per möte minskat jämfört med 2013, dels att antalet 

personliga möten minskat. Anledningen till det minskade antalet personliga möten är 

sannolikt att kunderna skiftat kontaktkanal från personliga möten till e-post och telefon.  

 

Arbetssökande 

I tabell 14 ställs antalet personliga möten mellan arbetssökande och arbetsförmedlare i 

relation till ett antal indikatorer från sökandeundersökningen.  

 

Tabell 14: Kompletterande mått, arbetssökande  

  
    

  2012 2013 2014 

Antal personliga möten
74

 (miljoner) 9,5 8,5 7,2 

Andel som fått handlingsplan inom 30 

dagar (procent)
75

 84 90 88 

Har arbetsförmedlaren under de 

senaste 30 dagarna gett dig förslag på 

lediga jobb att söka? Andel ja 

(procent)
76

 31 38 34 

Hur många jobb har du sökt de senaste 

30 dagarna?
77

 8,32 8,26 7,93 

Är handlingsplanen ett bra stöd? 

(procent)
78

  81 (64+17) 80(62+18) 82 (63+19) 

Källor: Arbetsförmedlingens tidmätning 2012-2014, Datalagret, Sökandeundersökningen 2012 – 

2014 

 

Det framgår att såväl andelen som fått en handlingsplan inom 30 dagar och andelen 

arbetssökande som tycker att handlingsplanen är ett bra stöd har upprätthållits väl 

jämfört med året innan. Möjligen har införandet av aktivitetsrapporteringen bidragit till 

att sätta fokus på uppföljning där handlingsplanen utgör ett viktigt underlag för samtalet. 

Både det genomsnittliga antalet sökta jobb och andelen arbetssökande som angett att de 

                                                             
74 Källa: tidmätningen. 
75 Måttet avser alla öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa, tillfälligt timanställda samt sökande i 
program med aktivitetsstöd. Arbetssökande som tillhör etableringsuppdraget är inte inkluderade i 
urvalet då de inte ska ha en handlingsplan utan en etableringsplan. Siffrorna är korrigerade jämfört 
med Årsredovisning 2013, se även fotnot till tabell 21, kapitel Matchning. Källa: datalagret. 
76 Måttet avser samtliga tillfrågade i sökandeundersökningen, medelvärde. 
77 Måttet avser samtliga tillfrågade i sökandeundersökningen, medelvärde. 
78 Måttet avser samtliga tillfrågade i sökandeundersökningen, medelvärde. Inom parantes anges (ja 
+ ja, delvis) 
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fått förslag från arbetsförmedlaren på lediga jobb att söka har minskat något. En tänkbar 

förklaring till minskningen är att Arbetsförmedlingens ledning i mars 2014 upphävde 

kravet på platsförslag vid varje kontakt. 

 

Jobb- och utvecklingsgarantin 

I tabell 15 ställs förvaltningskostnaderna för personliga möten inom jobb- och 

utvecklingsgarantins fas 1 och 2 i relation till indikatorer från sökandeundersökningen 

avseende deltagare i denna insats. Dessutom redovisas kostnaderna i form av ersättning 

till deltagare, ersättning till anordnare av aktiviter, volymen av deltagare och antalet 

deltagare som övergått till arbete.  

 

Tabell 15: Kompletterande mått, jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 och 2 

  
    

  2012 2013 2014 

Förvaltningskostnader
79

 (miljoner 

kronor) 
444 403 457  

Ersättning enskilda
80

 (miljoner kronor),  6 519 6 361 6 649  

Ersättning anordnare
81

 (miljoner kronor),  1 098 1 397 1 750 

Deltagare, volym i genomsnitt per 

månad
82

 
63 708 64 440 68 640 

Är handlingsplanen ett bra stöd? 

(procent)
83

 
83 (61+22) 84 (64+20) 85 (64+21) 

Andel som fått jobbförslag (procent)
84

 34 41 38 

Genomsnittligt antal sökta jobb per 

månad enligt sökandeundersökningen 
10,4 9,6 9,6 

Antal övergångar till arbete
85

 36 584 38 179 43 213 

Källor: Arbetsförmedlingens tidmätning 2012-2014, Ekonomisystemet, Datalagret, 

Sökandeundersökningen 2012-2014 

 

Det framgår att ökningen av antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, liksom 

ökade förvaltningskostnader, har åtföljts av högre kostnader för ersättning till både 

enskilda deltagare och anordnare. Ersättning till enskilda ökade med knappt 5 procent. 

När det gäller kostnaden för ersättning till anordnare har den ökat med 25 procent 

jämfört med 2013. Den ökade sammanlagda ersättningen till anordnare förklaras till stor 

del av fler deltagare. Dessutom har antalet deltagare som har anställningar med särskilt 

och förstärkt särskilt anställningsstöd, där kompensationsnivån är hög, ökat i 

                                                             
79 Baseras på tidmätningen, kostnaden för personliga möten. 
80 Källa: Ekonomisystemet 
81 Källa: Ekonomisystemet 
82 Måttet avser 16-64 år. Källa: Datalagret 
83 Sökande med handlingsplan som i Sökandeundersökningen 2012-2014 svarat Ja eller Ja, ganska 
på frågan Är handlingsplanen ett bra stöd? 
84 Sökande som i Sökandeundersökningen 2012-2014 svarat Ja på frågan Har Arbetsförmedlingen 
under de senaste 30 dagarna gett dig förslag på lediga jobb att söka? 
85 Samma person kan övergå till arbete flera gånger under perioden. 
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förhållande till 2013. Antalet övergångar till arbete har ökat med 13 procent. Ökningen 

speglar att deltagarna i garantin gynnats av det förbättrade arbetsmarknadsläget.  

 

Indikatorer från sökandeundersökningen för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins 

fas 1 och 2 visar att jämfört med 2013 har både andelen som anser att handlingsplanen 

utgör ett bra stöd och det genomsnittliga antalet sökta jobb upprätthållits väl. 

Minskningen av andelen som fått platsförslag, som skett för sökande generellt, gäller även 

jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2. Redovisade indikatorer från 

sökandeundersökningen ligger dock på en något högre nivå för jobb- och 

utvecklingsgarantins fas 1 och 2 än för sökande generellt.  

 

I tabell 16 görs motsvarande redovisning för jobb- och utvecklingsgarantins 

sysselsättningsfas. 

 

Tabell 16: Kompletterande mått, jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas 

  
    

  2012 2013 2014 

Förvaltningskostnader
86

 (miljoner 

kronor) 
195 178 152 

Ersättning enskilda
87

 (miljoner kronor),  4 044 4 400 4 326 

Ersättning anordnare
88

 (miljoner kronor),  1 446 1 588 1 545 

Deltagare, volym i genomsnitt per 

månad
89

 
31 432 34 196 34 386 

Är handlingsplanen ett bra stöd? 

(procent)
90

 
75 (55+20) 78 (58+20) 79 (57+22) 

Andel som fått jobbförslag (procent)
91

 23 30 30 

Genomsnittligt antal sökta jobb per 

månad enligt sökandeundersökningen 
7,5 7,8 7,3 

Antal övergångar till arbete
92

 9 095 12 274 14 147 

Källor: Arbetsförmedlingens tidmätning 2012-2014, Ekonomisystemet, Datalagret, 

Sökandeundersökningen 2012-2014 

 

Förvaltningskostnaden för personliga möten med deltagare inom sysselsättningsfasen har 

minskat 2013 till 2014 medan antalet deltagare varit i stort sett oförändrat. Ersättningen 

till enskilda och anordnare ligger på ungefär samma nivå som 2013, vilket är förväntat 

eftersom dessa två kostnader är direkt kopplade till antalet deltagare i 

                                                             
86 Baseras på tidmätningen, kostnaden för personliga möten. 
87 Källa: Ekonomisystemet 
88 Källa: Ekonomisystemet 
89 Avser åldersgruppen 16-64 år. Källa: Datalagret 
90 Sökande med handlingsplan som i Sökandeundersökningen 2012-2014 svarat Ja eller Ja, ganska 
på frågan Är handlingsplanen ett bra stöd? 
91 Sökande som i Sökandeundersökningen 2012-2014 svarat Ja på frågan Har Arbetsförmedlingen 
under de senaste 30 dagarna gett dig förslag på lediga jobb att söka? 
92 Samma person kan övergå till arbete flera gånger under perioden. 
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sysselsättningsfasen. Trots att antalet deltagare i sysselsättningsfasen varit i stort sett 

oförändrat 2014 jämfört med 2013 har antalet övergångar till arbete ökat med 15 procent 

under motsvarande period.  

 

De tre redovisade indikatorerna från sökandeundersökningen ligger på en klart lägre nivå 

för sysselsättningsfasen jämfört med fas 1 och 2, och även något lägre jämfört med 

sökande generellt. Ingen av indikatorerna har förändrat nivå nämnvärt jämfört med 2013.  

 

Jobbgarantin för ungdomar 

Minskningen av antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar har fortsatt under 2014. 

Det beror både på minskade ungdomskullar och på att ungdomar gynnats av ökad 

efterfrågan på arbetskraft. Färre deltagare förklarar de minskande 

förvaltningskostnaderna för personliga möten inom jobbgarantin för ungdomar. 

Kostnaden för ersättning till enskilda har minskat i ungefär samma grad som antalet 

deltagare. Ersättningen till anordnare har dock inte minskat lika mycket, vilket beror på 

att Arbetsförmedlingen, i likhet med för jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2, haft 

inriktningen att öka andelen deltagare i arbetsplatsförlagda aktiviteter inom programmet.  

 

Tabell 17: Kompletterande mått, jobbgarantin för ungdomar 

  
    

  2012 2013 2014 

Förvaltningskostnader
93

 (miljoner 

kronor) 
336 305 227 

Ersättning enskilda
94

 (miljoner kronor) 1 678 1 815 1 593 

Ersättning anordnare
95

 (miljoner kronor) 554 727 699 

Deltagare, volym i genomsnitt per 

månad
96

 
39 713 38 074 33 199 

Är handlingsplanen ett bra stöd? 

(procent)
97

 
86 (66+20) 84 (64+20) 85 (69+17) 

Andel som fått jobbförslag (procent)
98

 40 45 45 

Genomsnittligt antal sökta jobb per 

månad enligt sökandeundersökningen 
10,7 10,6 9,2 

Antal övergångar till arbete
99

 37 141 39 831 36 586 

Källor: Arbetsförmedlingens tidmätning 2012-2014, Ekonomisystemet, Datalagret, 

Sökandeundersökningen 

                                                             
93 Baseras på tidmätningen, kostnaden för personliga möten. 
94 Källa: Ekonomisystemet 
95 Källa: Ekonomisystemet 
96 Måttet avser 16-64 år. Källa: Datalagret 
97 Sökande med handlingsplan som i Sökandeundersökningen 2012-2014 svarat Ja eller Ja, ganska 
på frågan Är handlingsplanen ett bra stöd? Delsummorna för 2014 stämmer inte med totalen p.g.a. 
avrundning. 
98 Sökande som i Sökandeundersökningen 2012-2014 svarat Ja på frågan Har Arbetsförmedlingen 
under de senaste 30 dagarna gett dig förslag på lediga jobb att söka? 
99 Samma person kan övergå till arbete flera gånger under perioden. 
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Antalet övergångar till arbete har förvisso minskat, men minskningen är inte lika stor 

som minskningen av antalet deltagare. Liksom för jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 

och 2 ligger de redovisade indikatorerna från sökandeundersökningarna på en högre nivå 

för deltagarna i jobbgarantin för ungdomar än för sökande generellt. Särskilt hög är 

andelen som fått jobbförslag.  

 

Arbetslivsintroduktion 

Programmet arbetslivsintroduktion är en kort programinsats på maximalt tre månader 

som riktar sig till personer som skrivs in på Arbetsförmedlingen efter att de lämnat 

sjukförsäkringen. Programmet är personalintensivt och består av specialistinsatser för att 

bland annat kartlägga arbetsförmågan och utreda förutsättningar för fortsatta insatser på 

Arbetsförmedlingen.  

 

Tabell 18: Kompletterande mått, arbetslivsintroduktion 

  
    

  2012 2013 2014 

Förvaltningskostnader
100

 (miljoner 

kronor) 
22 20 18 

Ersättning enskilda
101

 (miljoner kronor) 311 373 347 

Ersättning anordnare
102

 (miljoner 

kronor) 
6 4 4 

Deltagare, volym i genomsnitt per 

månad
103

 
2 634 3 184 3 093 

Status 90 dagar efter avslutad 

arbetslivsintroduktion
104

 (procent) 
52,5 41,1 30,3 

Genomsnittligt antal personliga möten
105

 0,45 0,71 0,59 

Källor: Arbetsförmedlingens tidmätning 2012-2014, Ekonomisystemet, Datalagret, 

Sökandeundersökningen 

 

Förvaltningskostnaden för personliga möten med deltagare i arbetslivsintroduktion har 

minskat stadigt sedan år 2012. Kostnaden följer inte antalet deltagare i programmet. En 

förklaring kan vara att det nu är många deltagare som skrivs in i programmet efter att för 

andra gången ha lämnat sjukförsäkringen, samtidigt som det förstärkta samarbetet med 

Försäkringskassan för personer inom sjukförsäkringen har utvecklats. Det har medfört att 

planeringen och insatserna kan ha påbörjats redan innan personen lämnat 

sjukförsäkringen. Det kan i sin tur ha bidragit till ett minskat behov av särskilda insatser 

under programmet arbetslivsintroduktion, vars huvudsyfte är att planera för de fortsatta 

                                                             
100 Baseras på tidmätningen, kostnaden för personliga möten. 
101 Källa: Ekonomisystemet 
102 Källa: Ekonomisystemet 
103 Måttet avser 16-64 år Källa: Datalagret 
104 Andel av de som avslutat arbetslivsintroduktionen och dag 90 efter avslut tillhör någon av 
följande statusgrupper: öppet arbetslösa, program, arbete med stöd, arbete utan stöd eller 
avaktualiserats till annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning (orsak 7). Källa: Datalagret 
105 Källa: Datalagret 
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insatserna på Arbetsförmedlingen. Möjligen förklarar detta också minskningen av det 

genomsnittliga antalet möten 2014 jämfört med 2013. 

 

Kostnaden för ersättning till anordnare ligger på samma nivå som 2013, men är avsevärt 

lägre än 2012. Det beror främst på att det, jämfört med tidigare år, är en större andel 

deltagare som inte tar del av någon aktivitet. Det beror i sin tur på ökad ohälsa bland 

deltagarna.106 Minskningen kan också bero på att Arbetsförmedlingen valt att lägga mer 

fokus på aktiviteter som inte kräver externa anordnare, exempelvis 

Yrkesvägledningssamtal. Ersättningen till enskilda, som minskat med 26 miljoner kronor 

år 2014 jämfört med år 2013, följer tydligt minskningen av antalet deltagare.   

 

Måttet status 90 dagar efter avslutad arbetslivsintroduktion indikerar försämrat resultat 

jämfört med 2013. Tre månader efter deltagandet i arbetslivsintroduktion var 

sammanlagt 30 procent av deltagarna antingen öppet arbetslösa, i program (16,5 procent) 

eller i ett arbete (10,3 procent) under 2014.  

 

Etableringsuppdraget 

Etableringsuppdraget ger nyanlända rätt att delta i etableringsinsatser och är en 

rättighetslagstiftning som ställer ett antal krav som Arbetsförmedlingen ska leva upp till. 

Som framgår av tabell 19 har den kraftiga ökningen av antalet deltagare fortsatt beroende 

på de flyktingströmmar som har sitt ursprung främst i krisen i Syrien och övriga 

Mellanöstern. Att Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader trots det inte är högre 2014 

än 2013 beror på ett begränsat anslag, vilket har inneburit stor belastning på de 

arbetsförmedlare som arbetar med etableringsuppdraget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
106 Se även återrapport Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete – 
arbetslivsintroduktion  
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Tabell 19: Kompletterande mått, nyanlända inom etableringsuppdraget 

  
    

  2012 2013 2014 

Förvaltningskostnader
107

 (miljoner 

kronor) 
435 704

108
 701 

Ersättning enskilda
109

 (miljoner kronor) 855 1 671 2 685 

Ersättning anordnare
110

 (miljoner 

kronor) 
444 930 1 743 

Deltagare, volym i genomsnitt per 

månad
111

 
12 347 22 871 36 478 

Antal som gått till arbete eller studier 

dag 90 efter avslutad etableringsplan
112

 
120 1 546 1 926 

Källor: Ekonomisystemet, Datalagret  

 

Ersättningen till deltagarna i etableringsuppdraget har ökat avsevärt vilket beror på att 

antalet deltagare i uppdraget ökat. Eftersom det är en rättighet för deltagarna att få 

ersättning har Arbetsförmedlingen inte haft några möjligheter att vidta 

utgiftsbegränsande åtgärder. Ersättning till anordnare, dvs. etableringslotsar och andra 

insatser såsom förberedande utbildning, har i det närmaste fördubblats jämfört med 

2013. Av de som deltagit i etableringsuppdraget har 1 926 personer gått vidare till arbete 

eller studier 90 dagar efter avslutad etableringsplan. Vanligast är att lämna 

etableringsuppdraget för nystartsjobb eller annat jobb med stöd. 

 
  

                                                             
107 Utgör faktisk kostnad, dvs. myndighetens totala förvaltningskostnader under anslag 1:1, 
anslagspost 2. Är inte baserad på tidmätningen varför det inte är samma belopp som i tabell 12. 
Källa: Ekonomisystemet 
108 I årsredovisningen 2013 redovisades felaktigt 714 miljoner kronor. 
109 Källa: Ekonomisystemet 
110 Källa: Ekonomisystemet 
111 Måttet avser samtliga åldersgrupper. För statistikuppgifter rörande etableringsuppdraget gäller 
följande: Vid varje ny mätperiod uppdateras data genomgående med den senast kända 
informationen tre månader bakåt i tiden. Efter tre månader låses uppgifterna och uppdateras inte. 
Detta innebär att uppgifterna för 2013 är uppdaterade jämfört med förra årsredovisningen och även 
att uppgifterna för 2014 kommer att låsas först i mars 2015. Källa: Datalagret 
112 Måttet har förändrats jämfört med Årsredovisning 2013. Då redovisades antal som gått till arbete 
eller studier dag 1 efter avslutad etableringsplan. För statistikuppgifter rörande 
etableringsuppdraget gäller följande: Vid varje ny mätperiod uppdateras data genomgående med 
den senast kända informationen tre månader bakåt i tiden. Efter tre månader låses uppgifterna och 
uppdateras inte. Uppgifterna för 2014 kommer att låsas först i mars 2015. Källa: Datalagret. 
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Matchning 
 

En av Arbetsförmedlingens primära uppgifter är att underlätta och förbättra matchningen 

av arbetssökande med lediga platser på arbetsmarknaden. Viktiga delar i detta arbete är 

att stärka arbetet med arbetsgivarkontakter samt att öka sökaktiviteten genom tydliga 

krav och ökad uppföljning. 

 

Matchningens förutsättningar 
Arbetsförmedlingens förutsättningar att matcha arbetssökande med lediga jobb påverkas 

av relationen mellan arbetskraftsutbudet och efterfrågan på arbetskraft. Denna relation 

varierar över tid och påverkas bland annat av konjunkturläget. Under 2014 har 

efterfrågan på arbetskraft förstärkts, vilket också avspeglas i en ökning av antalet 

nyanmälda lediga platser vid Arbetsförmedlingen. Under 2014 har cirka 796 000 lediga 

platser anmälts vilket är cirka 126 000 fler än 2013. Samtidigt uppgick det totala antalet 

inskrivna arbetssökande till knappt 676 000, varav cirka 379 000 inskrivna arbetslösa 

(inklusive deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd), i båda fallen 

en minskning jämfört med 2013 (se tabell 20 nedan). 

 

Tabell 20: Totalt antal nyanmälda lediga platser hos Arbetsförmedlingen med 

varaktighet mer än tio dagar samt genomsnittligt antal inskrivna arbetssökande 

och arbetslösa. 

  
        

  2010 2011 2012 2013 2014 

Nyanmälda lediga platser 

(totalt under året) 
550 659 690 511 664 348 669 459 795 539 

Inskrivna arbetssökande 

(årsgenomsnitt) 
711 926 678 180 689 273 704 683 675 950 

Därav öppet arbetslösa 

och arbetssökande i 

program med 

aktivitetsstöd 

410 834 377 382 392 534 403 679 379 087 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

 

Att antalet inskrivna arbetssökande minskat samtidigt som antalet lediga platser ökat 

tyder på att förutsättningarna för matchning ur den arbetssökandes perspektiv bör ha 

varit något mer gynnsam under 2014. Det bör dock tilläggas att utvecklingen kan variera 

mellan olika delar av arbetsmarknaden beroende på yrkesmässiga och geografiska 

obalanser. 

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid analys av matchningens förutsättningar är att 

en större andel av de arbetssökande står långt från arbetsmarknaden. En starkt 

bidragande orsak till detta är de senaste årens förändrade uppdrag, t.ex. reformerna inom 

sjukförsäkringssystemet samt etableringsuppdraget. En tydlig trend är också att de lediga 
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jobben främst uppkommer på eftergymnasial nivå eller åtminstone kräver fullständig 

gymnasieutbildning samtidigt som antalet arbetslösa med kort eller bristfällig utbildning 

ökar113. Dessa förändringar leder till att matchningsuppdraget blir alltmer komplext. 

 

Arbetsförmedlingens matchningsarbete 
Inför verksamhetsåret 2014 identifierades risken att vi tappar fokus på matchning och 

arbetsgivare samt risken att vi inte erbjuder tillräckligt effektiva insatser för att korta 

arbetslöshets- och vakanstider. För att reducera denna risk har Arbetsförmedlingen 

fortsatt att prioritera matchningsarbetet. 

 

Vid inskrivningen genomför Arbetsförmedlingen en kartläggning där den arbetssökandes 

meriter verifieras. Arbetsförmedlingen registrerar vilka kompetenser den arbetssökande 

har och vilka yrkeskategorier hen söker arbete inom. Arbetsförmedlingen gör en 

bedömning om den arbetssökande är i behov av stöd för att förhindra långvarig 

arbetslöshet och upprättar en individuell handlingsplan. Ett matchningsunderlag med 

god tillförlitlighet är en förutsättning för en effektiv matchning. Matchningen förutsätter 

dessutom goda kunskaper om arbetsgivarnas kompetensbehov. När Arbetsförmedlingen 

har goda kunskaper om såväl de arbetssökandes kompetenser som arbetsgivarnas behov 

kan vi föreslå rätt arbetssökande till rätt jobb och inrikta arbetsmarknadsutbildningarna 

mot rätt yrken. 

 

Arbetsgivarkontakter 

Kvalitativa arbetsgivarkontakter är en viktig del i Arbetsförmedlingens matchningsarbete. 

Genom aktiva och förtroendefulla kontakter med arbetsgivarna kan vi öka chanserna för 

arbetssökande att få arbete, inte minst för arbetssökande som står långt ifrån 

arbetsmarknaden.  

 

För att ytterligare effektivisera och förbättra arbetet gentemot arbetsgivare har 

Arbetsförmedlingen under 2014 tagit fram en arbetsgivarstrategi som består av ett antal 

fokuspunkter. Arbetsgivarstrategin beskriver vilken service Arbetsförmedlingen ska 

erbjuda arbetsgivare för att bli en mer effektiv mötesplats för både arbetsgivare och 

arbetssökande. Den tydliggör vikten av att Arbetsförmedlingen har en kvalitativ och 

träffsäker matchning. Arbetsgivarstrategin tydliggör också vikten av att 

Arbetsförmedlingen har ett professionellt bemötande, en hög tillgänglighet samt erbjuder 

snabb återkoppling och uppföljning. Det är resultatet av kontakterna snarare än antalet 

kontakter som är det centrala. Arbetsförmedlingen har även inlett ett arbete för att ta 

fram nya indikatorer som möjliggör analys av Arbetsförmedlingens arbetsmetoder.  

 

Inom ramen för förtroendearbetet har ett antal kundresor genomförts. Med kundresor 

avses den studie med kundperspektiv som Arbetsförmedlingen genomfört för att öka 

                                                             
113 Källa: Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick, 2015-01-15, För mer 
information, se kapitlet Arbetsförmedlingens förutsättningar. 
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insikten om hur myndigheten bäst kan uppnå ett ökat förtroende bland arbetsgivare och 

arbetssökande114. 

 

Arbetsförmedlingen erbjuder arbetsgivare flera olika rekryteringskanaler, t.ex. 

annonsering på Platsbanken, Eures115, urval, rekryteringsträffar, jobbmässor och CV-

databas. En del av matchningsarbetet består också av rikstäckande överenskommelser 

mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Arbetet med riksrekryterande kunder 

innebär att proaktivt identifiera nationella företag och organisationer som har behov av 

arbetskraft och ingå överenskommelser om arbete, praktik eller utbildning med dessa.  

 

Antalet registrerade arbetsgivarkontakter har ökat något under de senaste åren. Under 

2014 hade Arbetsförmedlingen 491 905 registrerade arbetsgivarkontakter (2013: 470 538, 

2012: 436 559).116 Även antalet order och antalet nyanmälda lediga platser har ökat 

jämfört med föregående år. Antalet order uppgick 2014 till 447 574 (2013: 374 136, 2012: 

376 508). Det är i synnerhet antalet order som direktöverförs till Platsbanken från 

arbetsgivarens egna onlineverktyg som ökat. Antalet nyanmälda lediga platser uppgick 

2014 till 795 539 (2013: 669 459, 2012: 664 348).117  

 

Arbetsförmedlingen har deltagit i projektet Jobbsökarna tillsammans med Företagarna. 

Projektet startades den 1 maj 2013 efter att det framkommit att småföretag inte använder 

sig av Arbetsförmedlingen i särskilt hög grad. Ett övergripande syfte med projektet har 

varit nätverksskapande och utveckling av nya metoder och arbetssätt i syfte att tillsätta de 

dolda jobben, det vill säga potentiella anställningstillfällen som inte har utannonserats 

tidigare. En av målsättningarna i projektet har också varit att hitta nya samarbetsformer 

mellan småföretagare och Arbetsförmedlingen. Under 2014 har projektet genererat 1 726 

platser varav 841 är tillsatta (totalt hittills under projektet 2 332 platser, varav 1 176 har 

blivit tillsatta).118 

 

Handlingsplanen 

Den individuella handlingsplanen fyller en viktig funktion för att tydliggöra de krav som 

ställs på sökaktivitet och de aktiviteter som den arbetssökande ska genomföra för att 

                                                             
114 I förstudien genomfördes djupintervjuer via telefon med ett urval av små och medelstora 
arbetsgivare över hela landet. Fokus riktades mot arbetsgivare som använt sig av 
Arbetsförmedlingens tjänster samt en mindre kontrollgrupp av arbetsgivare som inte hade använt 
sig av Arbetsförmedlingens tjänster. För mer information, se kapitlet Arbetsförmedlingens 
verksamhetsutveckling. 
115 Eures (European Employment Services) är ett nätverk av offentliga arbetsförmedlingar inom 
EU/EES-länderna och Schweiz. 
116 Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. Kontakterna är registrerade manuellt i 
Arbetsförmedlingens informationssystem. Arbetsgivare med 1–100 anställda, exklusive 
internetarbetsgivare. En registrerad kontakt kan innefatta ett mail, ett besök, ett telefonsamtal eller 
en rekryteringsträff. Arbetsförmedlingen genomför även en tidmätning där arbetsförmedlare 
uppskattat hur många kontakter de har med arbetsgivare. För mer information om tidmätningen, 
se kapitlet Arbetsförmedlingens resultatutveckling.  
117 Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. Totalt antal nyanmälda lediga platser hos 
Arbetsförmedlingen med varaktighet mer än tio dagar. Se även stycket Matchningens 
förutsättningar ovan. 
118 Källa: Manuell uppföljningsfil Jobbsökarna. 
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komma närmare ett arbete. Varje handlingsplan ska innehålla en arbetsmarknadspolitisk 

bedömning utifrån den arbetssökandes förutsättningar och behov som sedan ligger till 

grund för inbokade aktiviteter i handlingsplanen. Om den arbetssökandes förutsättningar 

förändras eller om nya behov uppkommer ska detta dokumenteras och en ny 

handlingsplan upprättas119. Handlingsplanen har fått en förstärkt roll i samband med 

införandet av aktivitetsrapporteringen. Den individuella överenskommelsen i 

handlingsplanen ska vara utgångspunkten för aktivitetsrapporten och för 

Arbetsförmedlingens uppföljning av sökaktiviteten.  

 

Arbetsförmedlingen ska upprätta en handlingsplan senast 30 dagar från det att den 

arbetssökande anmäler sig på Arbetsförmedlingen. För den som inte fyllt 25 år bör en 

handlingsplan upprättas tidigare.120 Vid en jämförelse mellan 2014 och 2013 har det skett 

små förändringar i andelen inskrivna som fått en handlingsplan inom 30 dagar, se tabell 

21. 

 

Tabell 21: Antal nyinskrivna arbetssökande och andel som fått handlingsplan 

upprättad inom 30 dagar, 2011–2014.  

Avser öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa, timanställda, arbetssökande med tillfälligt 

arbete samt arbetssökande i program med aktivitetsstöd.
121

  

     

 2011 2012 2013 2014   

Totalt 415 960 450 716 442 670 396 983 

Inom 30 dagar (procent) 68 84 90 88 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

 

Arbetssökande som är anmälda till en arbetslöshetskassa får i större utsträckning en 

upprättad handlingsplan inom 30 dagar än övriga. Arbetssökande som har en 

funktionsnedsättning och arbetssökande som saknar gymnasial utbildning får i betydligt 

lägre grad än övriga en handlingsplan upprättad inom 30 dagar.122 En möjlig förklaring 

till att det tar längre tid innan arbetssökande med funktionsnedsättning får sin 

handlingsplan är att det krävs mer tid för arbetsförmedlaren att analysera behov och 

möjligheter för denna grupp.  

 

                                                             
119 Arbetsförmedlingen använder begreppet upprättad handlingsplan (inte uppdaterad 
handlingsplan). En ny handlingsplan ska upprättas vid behov eller senast efter fyra månader. 
120 Källa: 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
121 Mätningen av antalet nyinskrivna som fått handlingsplan skiljer sig från motsvarande tabell i 
Årsredovisning 2013. Urvalet omfattade i Årsredovisning 2013 de som fått handlingsplan inom en, 
fem och/eller 30 dagar, även de som tillhörde etableringsuppdraget. Detta år visas endast de som 
har en aktuell handlingsplan den 30:e inskrivningsdagen och om de saknar detta de arbetssökande 
som varit inskrivna i minst 30 dagar. Arbetssökande som tillhör etableringsuppdraget är inte 
inkluderade i urvalet då de inte ska ha en handlingsplan utan en etableringsplan. Antalet har också 
påverkats av att handlingsplaner som upprättats tidigare år men makulerats under 2014 inte är 
medräknade. 
122 Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 
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Handlingsplanernas kvalitet ur de arbetssökandes perspektiv kan avläsas i 

Arbetsförmedlingens sökandeundersökning. Av de tillfrågade arbetssökande 2014 tycker 

82 procent att handlingsplanen är ett bra eller ganska bra stöd, vilket är i nivå med 

föregående års resultat (2013: 80 procent, 2012: 81 procent). I de fall arbetssökande 

redovisat att de varit missnöjda med handlingsplanen ifrågasätter de huvudsakligen 

nyttan och/eller innehållet samt att de inte anser sig ha behov av någon handlingsplan. 

 

Granskning av inlämnade aktivitetsrapporter 

Inför verksamhetsåret 2014 identifierades risken att förändringarna i 

arbetslöshetsförsäkringen inte skulle få avsedd effekt. För att reducera denna risk har 

Arbetsförmedlingen under 2014 fortsatt prioritera arbetet med de arbetssökandes 

aktivitetsrapportering.  

 

Den arbetssökande ska lämna in aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen där hen ska 

redovisa sökta jobb och vilka åtgärder hen har vidtagit för att ta sig ur arbetslösheten.123 

Vid uppföljningen av aktivitetsrapporten tittar arbetsförmedlaren på resultatet av 

aktiviteterna. Aktivitetsrapporten bidrar till att Arbetsförmedlingen kan ge en tydlig 

återkoppling till den arbetssökande. Den är dessutom ett underlag för 

Arbetsförmedlingens bedömning om den arbetssökande följer planeringen i sin 

handlingsplan, eller om sökaktiviteten behöver förändras. I det sistnämnda fallet ska 

Arbetsförmedlingen och den arbetssökande fortsättningsvis ha tätare kontakt. På så vis 

sker en individuell bedömning av den arbetssökandes behov med aktivitetsrapporten som 

grund. 

 

Arbetsförmedlingen ska granska alla inkomna aktivitetsrapporter inom 14 kalenderdagar 

från det att de kommit in. I tabell 22 (se nedan) framgår att cirka 80 procent av 

aktivitetsrapporterna granskades inom 14 kalenderdagar i början av 2014. Denna andel 

ökade efter halvårsskiftet, och under senare delen av 2014 granskades nära 90 procent av 

aktivitetsrapporterna inom 14 dagar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
123 Källa: 6 a § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
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Tabell 22: Antal och andel inlämnade aktivitetsrapporter under 2014 som granskats 

inom 14 dagar. 

  
  

  Antal Andel 

Januari 112 028 77 

Februari 177 855 82 

Mars 213 872 83 

April 173 743 71 

Maj 193 686 83 

Juni 164 118 79 

Juli 190 423 89 

Augusti 192 904 86 

September 193 033 87 

Oktober 206 416 88 

November 206 028 87 

December 217 064 88 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

 

Arbetet med aktivitetsrapporterna är omfattande. Under 2014 har i genomsnitt drygt 

365 000 arbetssökande omfattats av skyldigheten att aktivitetsrapportera varje månad124. 

I genomsnitt har 62 procent lämnat in rapporten varje månad. Förutom att granska och 

bedöma inlämnade aktivitetsrapporter samt återkoppla till de arbetssökande ska 

Arbetsförmedlingen dessutom kontakta de som inte skickar in sina rapporter för att 

påminna och motivera dem att aktivitetsrapportera. Det finns viss teknisk möjlighet för 

Arbetsförmedlingen att kontakta de arbetssökande automatiskt men till stor del måste 

kontakterna och återkopplingarna göras genom telefonsamtal eller bokade besök.125 

 

Sökaktivitet 

För att uppnå en effektiv matchning mellan arbetssökande och lediga platser är det viktigt 

att de arbetssökandes sökaktivitet är hög. En högre sökaktivitet bör leda till fler lyckade 

matchningar mellan arbetsgivare och arbetssökande och därmed till en lägre arbetslöshet. 

En högre sökaktivitet innebär att arbetsgivare som söker arbetskraft får fler sökande till 

sina utlysta tjänster, vilka då kan tillsättas snabbare.  

 

Arbetsförmedlingen ska kontrollera och följa upp arbetssökandet för alla arbetslösa, 

oavsett om de uppbär arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd eller ekonomiskt bistånd. 

Det är viktigt att den arbetssökande söker rätt jobb på rätt sätt. Genom uppföljning kan 

Arbetsförmedlingen i ett tidigt skede påverka omfattning och inriktning på sökandet och 

underlätta för den arbetssökande att både komma i kontakt med arbetsgivare och hitta 

                                                             
124 Kravet att lämna in aktivitetsrapport infördes successivt under hösten 2013 och det är därför inte 
lämpligt att jämföra antalet som omfattats av skyldigheten att lämna in aktivitetsrapport med 2013.  
125 För mer information om kravet att lämna in aktivitetsrapport, se kapitlet 
Arbetslöshetsförsäkringen en omställningsförsäkring.  
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lämpliga jobb. Arbetsförmedlingens uppföljning sker genom olika former av kontakt med 

den arbetssökande; personliga möten, telefonkontakter och e-post. 

 

Arbetsförmedlingen mäter sökaktiviteten på två sätt. Dels mäts hur mycket tid den 

arbetssökande lagt ner på att leta efter lediga arbeten, dels mäts hur många arbeten den 

arbetssökande har sökt. Figur 8 visar att sökaktiviteten ligger på ungefär samma nivå som 

under 2013, cirka nio sökta jobb per månad och åtta söktimmar per vecka. Den 

förändrade sammansättningen av arbetssökande har därmed inte inneburit att den 

genomsnittliga sökaktiviteten har minskat. Sökaktiviteten påverkas inte heller i någon 

nämnvärd utsträckning av arbetslöshetens längd. 

 

Figur 8: Antal sökta jobb i genomsnitt per månad respektive genomsnittligt antal 

timmar söktid per vecka, arbetslösa och personer i program, 2004–2014 

 

Källa: Arbetsförmedlingen, sökandeundersökningen. 

 

En del i arbetet med att stödja den arbetssökande i att hitta ett arbete är att 

Arbetsförmedlingen matchar och överlämnar jobbförslag.126 Den arbetssökande kan även 

få tips om t.ex. rekryteringsträffar där arbetsgivare som är i behov av arbetskraft deltar. 

När Arbetsförmedlingen överlämnar ett jobbförslag är det också ett sätt att säkerställa att 

arbetsgivare får kontakt med lämpliga arbetssökande. En viktig uppgift för 

Arbetsförmedlingen är att säkerställa att jobbförslagen stämmer överens med de 

                                                             
126 Ett jobbförslag kan vara en platsanvisning eller ett platsförslag. Vid en platsanvisning till 
lämpligt arbete är det ett krav att den arbetssökande redovisar till Arbetsförmedlingen om hen sökt 
eller inte sökt arbetet. När Arbetsförmedlingen överlämnar en platsanvisning kan det vara ett sätt 
att följa upp om den arbetssökande söker lämpliga tjänster. För mer information, se kapitlet 
Arbetslöshetsförsäkringen en omställningsförsäkring. Vid platsförslag finns det inga sådana 
formella krav och den arbetssökande kan själv välja att söka arbetet. 
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arbetssökandes kompetenser och arbetsgivarnas behov. I mars 2014 upphävdes ett 

tidigare beslut om att Arbetsförmedlingen skulle lämna ett platsförslag vid varje kontakt 

med arbetssökande. Skälet till att beslutet hävdes var att Arbetsförmedlingen ska 

fokusera på att platsförslagen håller god kvalitet istället för att sträva mot en viss volym. 

 

Arbetet med ungdomar 

Många ungdomar har en relativt god ställning på arbetsmarknaden och många har 

relativt korta arbetslöshetsperioder. För många unga är den första tiden på 

arbetsmarknaden också förknippad med rörlighet mellan t.ex. studier och arbete eller 

mellan olika jobb. Arbetsförmedlingen ska genom matchnings- och vägledningsinsatser 

ge ungdomar stöd för att öka deras möjlighet att få ett arbete eller återgå till studier.  

 

Det är viktigt att tidigt identifiera de ungdomar som har svårast att etablera sig på 

arbetsmarknaden på egen hand. Ungdomar med ökad risk för långvarig arbetslöshet har 

ett större behov av stöd och ska få insatser i form av förstärkta förmedlingsinsatser och 

programinsatser. Arbetsförmedlingen arbetar också för att öka ungdomars rörlighet på 

arbetsmarknaden, både yrkesmässigt och geografiskt. Arbetsförmedlingen arbetar även 

för att öka arbetsgivares intresse för att anställa ungdomar eller ta emot dem i 

arbetsmarknadspolitiska insatser eller program. 

 

En betydande andel av de unga arbetssökande som har svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden har inte fullföljt en gymnasieutbildning eller har utbildat sig inom ett 

yrke där konkurrensen om jobben är mycket stor. Arbetsförmedlingen arbetar därför 

förebyggande och långsiktigt för att ge ungdomar tillräckligt med beslutsunderlag inför 

valet av utbildning och yrke. För att öka förutsättningarna för att ungdomar ska göra 

medvetna och informerade val har Arbetsförmedlingen utvecklat ett informations- och 

vägledningsmaterial om den svenska arbetsmarknaden. Materialet fungerar både som ett 

stöd för arbetsförmedlare, lärare, studie- och yrkesvägledare och som en plattform för 

ökad dialog om arbetsmarknad, arbetsliv, yrken och utbildningsvägar. 

 

För ungdomar med funktionsnedsättning kan Arbetsförmedlingen i samarbete med 

skolan erbjuda extra vägledning eller information utifrån elevens behov. 

Arbetsförmedlingen kan också erbjuda olika typer av stöd under perioder av praktisk 

arbetslivsorientering för unga med funktionsnedsättning. 

 

Yrkesintroduktionsanställningar 

Yrkesintroduktionsavtal är branschspecifika avtal om anställningar för personer (15–24 

år) utan tidigare erfarenhet i yrket eller som har varit arbetslösa i minst tre månader 

under en fyramånadersperiod. Personerna ska introduceras i ett yrke genom handledning 

och utbildning under en del av arbetstiden som inte är lönegrundande. Ett ekonomiskt 

stöd127 utgår till arbetsgivare som anställer unga personer på 

                                                             
127 Stödet består dels av en kreditering på arbetsgivarens skattekonto, motsvarande en ordinarie 
arbetsgivaravgift (31,42 procent av bruttolönen), dels ett ekonomiskt handledarstöd till 
arbetsgivaren på 115 kr/dag. 
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yrkesintroduktionsanställningar. Stödet för yrkesintroduktionsanställningar trädde i kraft 

den 15 januari 2014.  

 

Det har under året inkommit 997 ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställning 

varav Arbetsförmedlingen har beviljat ansökningar gällande 902 personer och avslagit 95. 

Det är 612 män (68 procent) och 290 kvinnor (32 procent) som har anställts.128 Den 

ojämna könsfördelningen beror troligen på att fler anställningar har kommit till stånd 

inom traditionellt mansdominerade yrken. Det totala antalet inkomna ansökningar om 

stöd för yrkesintroduktionsanställningar fördelar sig på 36 olika branschspecifika avtal. 

Störst antal ansökningar har beviljats inom avtalen Teknikföretagen/IF Metall, 

EIO/Elektrikerförbundet samt inom SKL/Kommunal.129  

 

Antalet yrkesintroduktionsanställningar ligger under Arbetsförmedlingens prognos.130 

Det genomsnittliga antalet deltagare har dock ökat kontinuerligt under året och ökningen 

beräknas fortgå under de kommande åren.131 Att ett större antal ansökningar inte har 

inkommit kan förklaras med att stödformen är relativt ny. Antalet ansökningar påverkas 

också av arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft, samt av att det tar tid att hitta former 

för utbildning och handledning av unga på arbetsplatsen.  

 

Arbetsförmedlingens arbete vid varsel 

Arbetsförmedlingen har en central varselsektion som handlägger samtliga varsel som 

arbetsgivare anmäler till myndigheten. Sektionen svarar även på såväl interna som 

externa frågor rörande varsel. Varselhandläggarna fördelar inkomna ärenden till de 

lokala arbetsförmedlingskontoren där behöriga arbetsförmedlare sedan tar kontakt med 

arbetsgivarna för att komma överens om vilken hjälp Arbetsförmedlingen kan erbjuda. 

Anledningen till arbetsgivares skyldighet att varsla vid driftinskränkningar är att 

Arbetsförmedlingen ska få tid att planera och vidta nödvändiga arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder för att underlätta omställningen för berörda arbetstagare. Antalet varsel har i år 

berört 2 631 arbetsställen (2013: 3 084132, 2012: 3 408).  

 

Samverkan 
Arbetsförmedlingen ska enligt regleringsbrevet samverka med myndigheter, kommuner, 

arbetsmarknadens parter, trygghetsorganisationer och andra som bidrar till att förbättra 

arbetsmarknadens funktionssätt. Samverkan är en viktig del i Arbetsförmedlingens 

matchningsarbete då det kan bidra till att arbetssökande får arbete. Arbetsförmedlingen 

ska i årsredovisningen för 2014 redovisa hur myndigheten har samverkat med andra i 

                                                             
128 Källa: Arbetsförmedlingen; datalager (beviljade) samt manuell hantering (avslag).   
129 Källa: Arbetsförmedlingen; datalager samt manuell avtalshantering.  
130 Källa: Arbetsförmedlingens återrapportering 2014 - prognoser för utbetalningar 2014–2018, 
2014-02-21 
131 Källa: Arbetsförmedlingens återrapportering 2014 - prognoser för utbetalningar 2014–2018, 
2014-11-04 
132 Uppgiften om antal arbetsställen 2013 skiljer sig från redovisningen i Årsredovisning 2013 på 
grund av registrerade varselärenden som har felregistrerats. 
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olika delar av verksamheten och vilka resultat det har lett till. Resterande del av kapitlet 

är en del av denna redovisning.133 Samverkan sker på nationell-, regional- och lokal nivå. 

 

Samverkan på nationell nivå 

Arbetsförmedlingen samverkar på nationell strategisk nivå inom olika områden. 

Partsrådet för samverkan regleras i förordningen (2007:1030) med instruktion för 

Arbetsförmedlingen. Partsrådet är ett rådgivande organ på nationell nivå i frågor som rör 

Arbetsförmedlingens verksamhet. Partsrådet består av biträdande generaldirektören som 

ordförande och 14 ledamöter som till lika antal representerar parterna arbetsgivare och 

arbetstagare på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ingår också i Försvarsmaktsrådet 

som har till syfte att lyfta frågor om hur olika parter kan bistå Försvarsmakten i 

personalförsörjning för att underlätta för deras personal att planera för sin framtid efter 

en anställning. 

 

Rådet för kulturarbetsmarknaden stödjer samverkan inom kulturarbetsmarknaden med 

syftet att ge råd och föra en dialog kring arbetskraftsutbud, kompetensförsörjning, 

sysselsättningsutveckling samt bidra till utveckling av integrations- och 

jämställdhetsarbete. Samarbetet har bland annat bidragit till prognosen om utvecklingen 

på arbetsmarknaden inom kulturområdet samt kunskap om kulturarbetsmarknadens 

funktionssätt.  

 

Arbetsförmedlingen deltar i nätverket Nationellt forum för validering. Syftet med 

nationellt forum är att fungera som ett samverkansorgan på strategisk nivå, underlätta 

och effektivisera samordning av insatser inom valideringsområdet, tydliggöra 

ansvarsområden och gränsdragningar mellan organisationerna, identifiera 

utvecklingsområden samt att förankra beslut och policys i respektive organisation. 

Samarbetet har bidragit till ökad kunskap om parternas uppdrag respektive ansvar inom 

validering.  

 

Arbetsförmedlingen medverkar också i Skolverkets nationella programråd för 

gymnasieskolans yrkesprogram134 kring frågor som rör de olika yrkesprogrammen i 

förhållande till arbetsmarknadens efterfrågan. Samverkan har bidragit till ett bredare 

kontaktnät och en ökad förståelse av hur matchningen mellan utbildningssystemet och 

arbetsmarknaden kan förbättras.  

 

Inför varje nationell upphandling av arbetsmarknadsutbildningar samverkar 

Arbetsförmedlingen med respektive branschorganisation i syfte att få branschens syn på 

behov och kompetenskrav. Samarbetet bidrar till att Arbetsförmedlingen kan upphandla 

utbildningar som bättre överensstämmer med arbetsmarknadens behov. I arbetet med att 

                                                             
133 Ytterligare redovisning av Arbetsförmedlingens samverkan finns i kapitlen Arbetslivsinriktad 
rehabilitering och Nyanlända. 
134 För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns ett nationellt programråd med 
branschföreträdare för respektive program. Arbetsförmedlingen deltar i programrådet inom det 
industritekniska programmet och vård- och omsorgsprogrammet. Ledamöterna utses av 
Skolverket. 
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uppdatera yrkesmallarna135 samarbetar Arbetsförmedlingen med rekryterare, 

arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer, yrkesnämnder m.fl. Yrkesmallarna 

ligger till grund för matchning mellan lediga platser och arbetssökande, både i 

Arbetsförmedlingens interna system och på Arbetsförmedlingens webbsida. Uppdaterade 

yrkesmallar resulterar i att matchningen underlättas.  

 

Samverkan på nationell-, regional- och lokal nivå 

Inom vissa områden samverkar Arbetsförmedlingen på flera nivåer, som nationell-, 

regional- och lokal nivå. En stor del av samverkan sker på lokal nivå tillsammans med 

kommunerna. Eftersom nästan samtliga kommuner ställer krav på arbetslösa 

biståndstagare att även skriva in sig på Arbetsförmedlingen är en stor andel inskrivna hos 

myndigheten. Genom samverkan skapar Arbetsförmedlingen och kommunerna en 

samsyn kring insatserna för den arbetssökande. Det ökar möjligheterna att förhindra och 

bryta långvarig arbetslöshet. Det finns många exempel på lokala samarbetsformer där 

Arbetsförmedlingen och kommunerna tillsammans träffar den arbetssökande och gör en 

gemensam planering.  

 

Arbetsförmedlingen har därutöver drivit pilotprojektet Nationell samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen, kommunerna och Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med 

pilotprojektet var dels att förkorta arbetssökandes tid i arbetslöshet genom att erbjuda 

insatser tidigt, dels att utveckla nya samarbetsformer mellan Arbetsförmedlingen och 

kommuner. Resultatet av pilotprojektet är ökad kunskap om behovet av att identifiera 

exempel på väl fungerande samverkan samt vikten av att skapa forum att sprida dessa i. 

 

Inom ramen för Arbetsförmedlingens samverkan med trygghetsorganisationerna finns en 

central överenskommelse mellan parterna där det bland annat framgår att en 

samrådsgrupp ska bildas i samband med större varsel. Målet är att samverkan ska leda till 

bättre samarbete och kortare ledtider till arbete för de arbetssökande. Samverkan med 

trygghetsorganisationer förekommer även på regional och lokal nivå.  

 

Arbetsförmedlingen samverkar på olika nivåer i olika branschråd där arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer samt enskilda arbetsgivare ingår. Syftet är att identifiera 

respektive branschs kompetensförsörjningsbehov och därigenom förbättra matchningen.  

 

Arbetsförmedlingen har under året deltagit i Rikspolisstyrelsens regeringsuppdrag om 

sociala insatsgrupper för unga som är eller riskerar att bli kriminella. Sociala 

insatsgrupper har på lokal nivå funnits på 36 orter och Arbetsförmedlingen har på 

samtliga orter haft utsedda chefer och arbetsförmedlare som kunnat delta i verksamheten 

                                                             
135 Yrkesmallarna bygger på ett system för gruppering av yrken enligt Standard för svensk 
yrkesklassificering, (SSYK). Yrkesmallarna består av cirka 3 400 olika yrkesbenämningar som 
fortlöpande uppdateras så att begreppen speglar det som efterfrågas på arbetsmarknaden. 
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vid behov. Arbetsförmedlingen har deltagit i de sociala insatsgrupperna på 13 orter varav 

vi på sju orter haft ett konkret uppdrag med arbetssökande.136  

 

Inom studie- och yrkesvägledning medverkar Arbetsförmedlingen i Skolverkets 

utbildningsprojekt för att lärare ska kunna integrera yrkesvägledning och 

arbetsmarknadskunskap i undervisningen. En del av denna samverkan sker nationellt 

med Skolverket och en annan del av samverkan sker regionalt och lokalt genom regionala 

kompetensplattformar och skolor. Samarbetet har lett till att pilotverksamheter med 

utbildningsinsatser startade på sju orter i september 2014.  

 

Arbetsförmedlingen samverkar också med regionförbund och länsstyrelser i frågor om 

arbetskraftsförsörjning och utbildning utifrån regionala förutsättningar. På regional och 

lokal nivå har Arbetsförmedlingen också i uppdrag att sprida kunskaper om utvecklingen 

på arbetsmarknaden till bland annat studie- och yrkesvägledare samt lärare och elever. 

 

Utöver det som redovisas i kapitlet ovan har Arbetsförmedlingen i enlighet 

med regleringsbrevet för 2014 inkommit med nedanstående särskilda 

återrapporter till regeringen:  

 Yrkesintroduktionsanställning (den 1 april 2014, den 1 augusti 2014 och den 20 

februari 2015). 

 Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet (13 juni 2014 och 20 februari 

2015) 

 Ökad sökaktivitet genom tydligare krav och ökad uppföljning (den 13 juni 2014 

och den 20 februari 2015). 

 Arbetsgivarkontakter (den 13 juni 2014 och den 20 februari 2015). 
  

                                                             
136 Flera av de sociala insatsgrupperna har valt att arbeta med åldersgruppen under 16 år. På dessa 
orter har det inte varit aktuellt med Arbetsförmedlingens medverkan. 
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Prioritering av dem som står långt ifrån 
arbetsmarknaden 
 

Att prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden innebär att arbeta för att 

bryta och förhindra långvarig arbetslöshet. Arbetsförmedlingen har därutöver ett 

sektorsansvar för funktionshindersfrågor inom arbetsmarknadspolitiken.137  

 

De personer som löper störst risk för långvarig arbetslöshet ska enligt regleringsbrevet få 

tidigt individanpassat stöd i form av förstärkta förmedlingsinsatser eller relevanta 

programinsatser. Genom en hög aktivitetsnivå och med insatser av god kvalitet ska 

Arbetsförmedlingen stärka individens förutsättningar att få ett arbete eller påbörja en 

utbildning. 

 

Arbetssökande fördelade efter tid i arbetslöshet 
Ett sätt att beskriva den arbetssökandes ställning och behov av extra stöd är den 

sammanhängande tiden som en person varit öppet arbetslös eller deltagit i ett program 

med aktivitetsstöd. I figur 9 (se nedan) redovisas denna grupp fördelad på 

arbetslöshetstid. Av figuren framgår att andelen som varit arbetslösa mindre än sex 

månader minskat medan andelen med längre arbetslöshetstider ökat under 2014 jämfört 

med 2013. Huvuddelen av årets minskning av det genomsnittliga antalet arbetslösa och 

programdeltagare återfinns bland dem som varit arbetslösa mindre än sex månader.138 

Statistiken pekar på att en allt större andel av de arbetssökande behöver extra stöd. 

 

  

                                                             
137 Arbetsförmedlingens arbete för arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga (benämns arbetssökande med funktionsnedsättning) behandlas dels i detta kapitel 
och dels i kapitlet Arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända 
behandlas i kapitlet Nyanlända.  
138 För mer information, se tabell 20 i kapitel Matchning. 
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Figur 9: Inskrivna arbetslösa fördelade efter genomsnittlig arbetslöshetstid 

 
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

 

Arbetsmarknadspolitiska insatser och program 
En av Arbetsförmedlingens uppgifter är att erbjuda arbetssökande som står långt ifrån 

arbetsmarknaden möjlighet att genom arbetsmarknadspolitiska insatser och program 

anpassa sin kompetens till de krav som de lediga jobben ställer. 

 

I figur 10 (se nedan) framgår att arbetssökande som varit utan arbete länge får ta del av 

arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd i högre utsträckning än andra. I 

likhet med föregående år stiger andelen i program tydligt med tiden i arbetslöshet. Under 

2014 deltog i genomsnitt 47 procent i program (2013: 47 procent, 2012: 46 procent).139 

Bland dem som varit arbetslösa i mer än 24 månader deltog i genomsnitt 86 procent i 

program, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med 2013. Motsvarande siffra 

för dem som varit arbetslösa 0–6 månader är 26 procent, vilket är en minskning med en 

procentenhet jämfört med föregående år.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
139 Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. Andelen av summan av öppet arbetslösa och 
arbetssökande i program med aktivitetsstöd. 
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Figur 10: Andelen
140

 kvarstående arbetssökande i program med aktivitetsstöd, 

grupperade efter tid utan arbete. Månadsgenomsnitt per år; procent. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

 

Det finns flera orsaker till att inte en ännu större andel av dem som varit arbetslösa länge 

deltar i något program. Arbetssökande kan tacka nej till att delta i ett program, vilket till 

exempel kan bero på att hen har påbörjat eller väntar på att påbörja en anställning eller 

en utbildning. 

 

Bedömning av behov och insatser för att förhindra långvarig 
arbetslöshet 

I samband med inskrivningen gör Arbetsförmedlingen en bedömning om den 

arbetssökande är i behov av stöd för att förhindra långvarig arbetslöshet. Arbetsökande 

som bedöms löpa störst risk för långvarig arbetslöshet kan ta del av förstärkta 

förmedlingsinsatser och programinsatser. Det individuella behovet avgör vilken typ av 

insats som blir aktuell. Alla förmedlingsinsatser kan användas för att ge arbetssökande 

som löper störst risk för långvarig arbetslöshet ett förstärkt stöd för att förkorta tiden till 

arbete. Totalt antal nyinskrivna öppet arbetslösa 2014 var 339 813 personer (2013: 

368 072 personer, 2012: 373 831 personer). Av dessa bedömdes totalt 35 599 personer, 

motsvarande 10 procent, löpa störst risk för långvarig arbetslöshet (2013: 39 382 

personer, 11 procent, 2012: 32 676 personer, 9 procent).141 Närmare hälften av de 

arbetssökande som bedömts löpa störst risk för långvarig arbetslöshet har högst 

förgymnasial utbildning.  

 

                                                             
140 Andelen av summan av öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd. 
141 Uppgifterna skiljer sig från Årsredovisning 2013 eftersom mätsättet för insatser för att förhindra 
långvarig arbetslöshet har förändrats.  
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Vid uppföljning under 2014 är det 3 404 personer, motsvarande 10 procent, av de med 

behov av insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet som har arbete 90 dagar efter 

inskrivning (2013: 3 839 personer, 10 procent, 2012: 2 520 personer, 11 procent).  

 

Genom Arbetsförmedlingens ordinarie statistik är det inte möjligt att ta fram vilka 

arbetssökande som fått ta del av förstärkta förmedlingsinsatser och i vilken utsträckning. 

Arbetsförmedlingen genomför därför kontinuerliga stickprovsundersökningar där 

uppgifterna tas fram manuellt. Under 2014 har tre rikstäckande större undersökningar 

genomförts. Undersökningarna genomfördes under januari, maj och september och 

omfattade totalt 7 916 arbetssökande. Gemensamt för de arbetssökande var att de hade 

bedömts löpa störst risk för långvarig arbetslöshet tre månader före respektive 

undersökning.  

 

Resultatet från undersökningen som genomfördes under januari 2014 visar att 68 procent 

av de arbetssökande hade fått ta del av insatser inom tre månader efter bedömningen. 

Motsvarande resultat i maj uppgick till 65 procent och i september till 56 procent. 

Uppföljningen från september avser de arbetssökande som bedömdes ha behov av tidiga 

insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet i maj. Den aktuella uppföljningsperioden 

inkluderar därmed i huvudsak sommarmånaderna och nedgången kan därför delvis 

förklaras av en kalendereffekt.  

 

Dessa större undersökningar visar även på orsaker till att en del arbetssökande inte fått ta 

del av någon insats trots att de bedömts vara i behov av det för att förhindra långvarig 

arbetslöshet. En orsak är att det inte gjorts någon planering för den arbetssökande. Andra 

orsaker ligger utanför Arbetsförmedlingens påverkan, det kan till exempel handla om att 

den arbetssökande har uteblivit från inbokade besök eller snart efter bedömning blivit 

förhindrad att delta i en insats. 

 

Jobb- och utvecklingsgarantin 

Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att bryta långa tider i arbetslöshet genom att 

deltagarna så snabbt som möjligt får arbete. Garantin består av tre faser: fas 1, fas 2 och 

sysselsättningsfasen. Under 2014 deltog i genomsnitt 103 026  personer i jobb- och 

utvecklingsgarantin vilket motsvarar 27 procent av samtliga öppet arbetslösa eller 

deltagare i program med aktivitetsstöd. Det är en uppgång jämför med föregående år 

(2013: 98 635 deltagare, 24 procent, 2012: 95 140 deltagare, 24 procent).142  

 

Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2 år 2014 var i genomsnitt 

68 640, vilket är en ökning jämfört med tidigare år (2013: 64 440, 2012: 63 708). Antalet 

övergångar till arbete från jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 och 2 uppgick till 43 213 år 

2014 motsvarande 47 procent av samtliga deltagare som lämnat programmet. Det är en 

                                                             
142 Uppgiften för 2012 skiljer sig från motsvarande siffra i Årsredovisning 2013 på grund av 
avrundning till 100-tal. 
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ökning jämfört med föregående år (2013: 38 179, 46 procent, 2012: 36 584, 46 

procent).143  

 

Den månadsvisa utvecklingen av antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin under 

de senaste åren framgår av figur 11.  

 

Figur 11: Antal deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) varav fas 1–2 och 

sysselsättningsfasen (fält) samt andelen i JOB av samtliga öppet arbetslösa eller 

deltagare i program med aktivitetsstöd, månadsvis 2011–2014. 

 

Arbetsförmedlingen; datalager.  

 

Alla deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin ska få ta del av insatser under sin tid i 

programmets två inledande faser. De nyinskrivna i sysselsättningsfasen under 2014 hade 

i genomsnitt deltagit i 4,1 unika aktiviteter i jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 och 2, 

vilket är en ökning jämfört med föregående år (2013: 3,8, 2012: 3,4).144 Av de deltagare 

som påbörjat sysselsättningsfasen under 2014 har 87 procent tagit del av 

arbetsplatsförlagda aktiviteter före inträdet i sysselsättningsfasen, vilket är en uppgång 

jämfört med föregående år (2013: 84 procent, 2012: 78 procent). 

 

Sökandeundersökningen som genomfördes hösten 2014 för deltagarna i jobb- och 

utvecklingsgarantins fas 1 och 2 visade att antalet timmar som deltagare i genomsnitt 

varit sysselsatta i aktivitet hos Arbetsförmedlingen inklusive kompletterande aktör och 

                                                             
143 En arbetssökande kan ha lämnat programmet för arbete flera gånger under året. 
144 Mätningen gäller unika aktiviteter. Deltagare kan ha deltagit i samma typ av aktivitet flera 
gånger. 
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eget jobbsökande har ökat till 19 timmar per vecka (hösten 2013: 16 timmar, hösten 2012: 

16 timmar). 

 

Sysselsättningsfasen 

Under andra halvåret 2014 har det skett en viss förskjutning mot att en lägre andel av 

deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin återfinns i sysselsättningsfasen. År 2014 ingick 

i genomsnitt per månad 34 386 arbetssökande i sysselsättningsfasen vilket motsvarar 33 

procent av samtliga deltagare i garantin (2013: 34 196, 35 procent 2012: 31 432, 33 

procent).145  

 

Antalet övergångar till arbete från sysselsättningsfasen uppgick 2014 till 14 147 vilket 

motsvarar 55 procent av samtliga deltagare som lämnat programmet. Det är en ökning 

jämfört med 2013 (2013: 12 274, 54 procent, 2012: 9 095, 55 procent).146 

 

Arbetsförmedlingen har under 2014 fortsatt arbetet med att säkerställa enhetliga och 

rättssäkra rutiner kring tillsättningen av sysselsättningsplatser. Under 2013 utformades 

ett nytt centralt stödmaterial för anmälan och uppföljning av platser hos anordnare. Med 

hjälp av stödmaterialet har Arbetsförmedlingen under 2014 successivt ersatt gamla lokala 

överenskommelser och tidigare uppföljningsmodell.  

 

Av sökandeundersökningen som genomfördes hösten 2014 framgår att den totala tiden 

på sysselsättningsplatsen tillsammans med eget jobbsökande ligger i nivå med 2012 och 

2013 på över 30 timmar i veckan. Resultatet visar på en fortsatt hög aktivitetsnivå hos 

deltagarna. Angående deltagarnas nöjdhet med sysselsättningsplatsen svarade 89 procent 

att de var helt eller delvis nöjda med platsen (hösten 2013: 89 procent, hösten 2012: 87 

procent). Av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin som har eller har haft en 

sysselsättningsplats svarade 83 procent att de upplever arbetsuppgifterna meningsfulla 

(hösten 2013: 83 procent, hösten 2012: 82 procent). 

 

Av totalt 10 860 arbetsplatser som tagit emot deltagare i sysselsättningsfasen 2014 

återfinns 41 procent på enskilda företag och 25 procent i allmännyttiga organisationer 

(2013: 12 096 arbetsplatser, 2012: 12 344 arbetsplatser).147 Flertalet arbetsplatser har ett 

fåtal deltagare, 44 procent av arbetsplatserna har tagit emot endast en deltagare från 

sysselsättningsfasen (2013: 47 procent, 2012: 53 procent). Uppföljning av anordnare för 

att säkra att platserna håller den inriktning och kvalitet som överenskommits sker 

fortlöpande inom sex månader från överenskommelsen.  

 

Av regleringsbrevet framgår att Arbetsförmedlingen ska redovisa resultatet av 

programinsatser inom sysselsättningsfasen i årsredovisningen. Sedan sommaren 2011 är 

                                                             
145 Avgränsning 16-64 år. 
146 En arbetssökande kan ha lämnat programmet för arbete flera gånger under året. 
147 Uppgifterna skiljer sig från Årsredovisning 2013 och avser 2014 antal unika anordnare. 



 

Sida: 71 av 159 

ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2014 

 

det möjligt för deltagare i sysselsättningsfasen att ta del av arbetsmarknadsutbildning.148 

Deltagarna kan från år 2013 också ta del av Arbetsförmedlingens övriga 

programinsatser.149 Under 2014 har i genomsnitt 494 deltagare per månad i 

sysselsättningsfasen deltagit i arbetsmarknadsutbildning (2013: 918, 2012: 682). 

Motsvarande volym för arbetspraktik 2014 var 474 (2013: 388) och förberedande 

utbildning 95 (2013: 306).  

 

Av de 2 741 deltagare som avslutade en arbetspraktik 2014 hade 39 procent arbete 90 

dagar efter avslutad insats (2013: 1 237, 39 procent). Av de 1 926 deltagare som avslutade 

en arbetsmarknadsutbildning 2014 hade 18 procent arbete 90 dagar efter avslutad insats, 

vilket är något högre resultat än föregående år (2013: 2 619, 16 procent, 2012: 1 597, 14 

procent). Motsvarande resultat för förberedande utbildning var 1 158 deltagare eller 6 

procent (2013: 2 110 deltagare, 6 procent).150  

 

Jobbgarantin för ungdomar 

Syftet med jobbgaranti för ungdomar är att förkorta ungdomars tid i arbetslöshet genom 

att de hittar ett arbete eller påbörjar, alternativ återupptar, en utbildning. Jobbgarantin 

för ungdomar är det mest omfattande arbetsmarknadspolitiska programmet för 

ungdomar. Under 2014 har i genomsnitt 33 199 ungdomar varje månad tagit del av 

programmet vilket är en minskning från föregående år (2013: 38 074, 2012: 39 713). Det 

motsvarar 38 procent av samtliga ungdomar som varit arbetslösa eller deltagit i program 

med aktivitetsstöd (2013: 39 procent, 2012: 40 procent). Utvecklingen under året visas i 

figur 12 (se nedan).  

 

Antalet övergångar till arbete uppgick 2014 till 36 586 vilket motsvarar 47 procent av 

samtliga deltagare som lämnat programmet. Sett till antal är det en minskning jämfört 

med föregående år (2013: 39 831, 47 procent, 2012: 37 127, 46 procent). Antalet 

övergångar till utbildning under 2014 var 8 916 (2013: 10 299, 2012: 9 777).151 Antalet 

övergångar till jobb- och utvecklingsgarantin har minskat och var 2014 11 478 (2013: 

13 201, 2012: 12 987). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
148 Siffrorna är korrigerade jämfört med Årsredovisning 2013 på grund av statistikproblem i 
samband med byte av systemstöd för registrering av utbildningsbeslut.  
149 Siffrorna är korrigerade jämfört med Årsredovisning 2013 på grund av att principen för 
redovisning av parallella beslut inom sysselsättningsfasen har förändrats, se Appendix. 
150 Resultatet för 2014 avser avslutad insats under perioden oktober 2013–september 2014. 
Resultatet har tagits fram på motsvarande sätt för 2012 och 2013. 
151 En arbetssökande kan ha lämnat programmet för arbete och/eller utbildning flera gånger under 
året. 
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Figur 12: Antal deltagare (-24 år) i jobbgarantin för ungdomar (UGA) samt andelen 

av samtliga öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd (-24 år), 

månadsvis 2011–2014. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

 

Antalet timmar som deltagare i genomsnitt varit sysselsatta i aktivitet hos 

Arbetsförmedlingen inklusive kompletterande aktör och eget jobbsökande var 16 timmar i 

veckan hösten 2014, vilket är en nedgång jämfört med föregående år (hösten 2013: 18 

timmar, hösten 2012: 17 timmar).152  

 

Studiemotiverande kurs på folkhögskola  

Studiemotiverande kurs på folkhögskola är sedan 2010 en arbetsmarknadspolitisk insats 

som bygger på ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. 

Insatsen syftar till att motivera och underlätta för deltagaren att påbörja eller återgå till 

reguljär utbildning. Kursen innebär tre månaders studier på heltid och kan innehålla 

inslag av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär. Målgruppen för 

insatsen är arbetssökande som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan, samt 

är 16–24 år eller som har fyllt 25 år och deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. 

 

Regeringen avsatte under 2014 medel till studiemotiverande folkhögskolekurs 

motsvarande 8 000 årsplatser som fördelades av Folkbildningsrådet. Antalet deltagare 

under 2014 uppgick till 5 695 (2013: 6 138, 2012: 4 415) varav 3 351 män och 2 344 

kvinnor (2013: 3 616 män, 2 522 kvinnor, 2012: 2 585 män, 1 830 kvinnor).153 

 

                                                             
152 Källa: Arbetsförmedlingen; sökandeundersökning. 
153 Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. En person kan ha deltagit flera gånger. 
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2014 års uppföljning av deltagare 90 dagar efter avslutad studiemotiverande 

folkhögskolekurs visar att 1 184 personer motsvarande 23 procent har gått vidare till 

reguljär utbildning (2013: 1 192 personer, 25 procent, 2012: 651 personer, 21 procent).154 

Av de deltagare som avslutat studiemotiverande folkhögskolekurs under 2013 hade 1 965 

personer, motsvarande 38 procent, påbörjat reguljär utbildning någon gång inom ett år 

efter avslutad insats (2012: 1 391 personer, 38 procent, 2011: 775 personer, 37 procent).  

 

Rättelse av aktivitetsstöd 

Under våren 2014 uppmärksammade Arbetsförmedlingen en felaktig administrativ rutin. 

På grund av felet har ett stort antal arbetssökande anvisats till ett 

arbetsmarknadspolitiskt program utan att Försäkringskassan har meddelats. Det har 

resulterat i att arbetssökande inte har haft möjlighet att söka aktivitetsstöd under tiden 

som de har deltagit i program. Istället för att få aktivitetsstöd har personerna haft andra 

former av ersättningar.  

 

Felet har funnits sedan slutet av 1990-talet. Under perioden 1 april 2012–31 mars 2014 

berördes cirka 27 000 personer vilka i maj 2014 fick ett brev med information om vad 

som inträffat och om möjligheten att begära rättning. Under 2014 har cirka 600 personer 

begärt rättning. Ett flertal av dessa personer har därefter återtagit sin begäran om 

rättning och utredning har visat att ytterligare ett antal av dessa personer inte varit 

berörda av den felaktiga rutinen.  

 

Insatser och program för personer med 
funktionsnedsättning 
I följande avsnitt redovisas Arbetsförmedlingens insatser och program särskilt avsedda 

för personer med funktionsnedsättning. Syftet med insatserna är att möjliggöra 

delaktighet på lika villkor i arbetslivet genom anpassning och stöd på arbetsplatsen 

och/eller genom ekonomisk kompensation till arbetsgivaren för den anställdes nedsatta 

arbetsförmåga. 

 

Lönebidrag och andra subventionerade anställningar 

De subventionerade anställningar, eller lönestöd, som riktas till personer med 

funktionsnedsättning utgör en viktig del i att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för 

personer med nedsatt arbetsförmåga. Under 2014 har i genomsnitt 76 647 personer per 

månad haft en anställning med någon form av lönestöd och de senaste åren har det 

sammanlagda antalet ökat, se tabell 23 nedan. Det pågår en omfördelning mellan de olika 

stödformerna där antalet utvecklingsanställningar och trygghetsanställningar ökar 

samtidigt som antalet lönebidragsanställningar minskar. År 2014 har 

trygghetsanställning varit den stödform som omfattat flest personer i genomsnitt, medan 

det föregående år har varit lönebidrag. Antalet personer i skyddat arbete hos offentlig 

arbetsgivare minskar långsamt men stabilt. Omfördelningen är en indikation på att 
                                                             
154 Resultatet för 2014 avser deltagare som avslutat studiemotiverande folkhögskolekurs under 
perioden oktober 2013–september 2014. Resultatet har tagits fram på motsvarande sätt för 2012 
och 2013. 
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behovet av stöd bland arbetssökande med funktionsnedsättning förändras. En av 

anledningarna till att exempelvis antalet trygghetsanställningar ökar är att allt fler 

personer bedöms ha en nedsättning av arbetsförmågan som innebär behov av långvarigt 

stöd. Vad gäller sammansättningen av personer med lönestöd är könsfördelningen 

fortfarande ojämn. Cirka sex av tio personer med lönestöd är män.  

 

Enligt regleringsbrevet för 2014 ska minst 40 procent av de nya deltagarna i 

trygghetsanställning komma från vissa prioriterade grupper, som överensstämmer med 

de som gäller för anvisning till Samhall AB.155 Under 2014 kom ca 36 procent av de som 

påbörjade en trygghetsanställning från dessa grupper (2013: ca 36 procent, 2012: ca 38 

procent) och målet har därmed inte uppnåtts. Enligt regleringsbrevet ska vidare andelen 

som går från en anställning med lönebidrag till en osubventionerad anställning öka 

jämfört med föregående år. Som framgår av tabell 23 nedan har detta mål inte uppnåtts. 

Allt högre krav på arbetsmarknaden i kombination med att många i gruppen med 

lönebidrag har en kvarstående funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan 

försvårar övergångar till osubventionerat arbete. 

 

Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag för vissa unga med funktionsnedsättning. 

Som framgår av tabell 23 har i genomsnitt 12 421 unga under 30 år haft en 

subventionerad anställning per månad under 2014, vilket är en ökning jämfört med 

föregående år. Utvecklingsanställningar står för den största ökningen och en av 

anledningarna till detta är den nya satsningen på utvecklingsanställningar hos Samhall 

AB där unga under 30 år ska prioriteras.156   

 

  

                                                             
155 De prioriterade grupperna redovisas i avsnitt Samhall AB nedan.  
156 För mer information, se stycket Tillfälliga arbetsmarknadssatsningar för personer med 
funktionsnedsättning. 
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Tabell 23: Antal anställda i genomsnitt, samt antal övergångar till arbete utan stöd 

(andel inom parentes), 16-64 år. År 2010–2014. 

  
        

  2010 2011 2012 2013 2014 

Kvarstående (snitt per månad) 
   

  

Lönebidrag 46 725 45 936 44 094 37 606 32 230 

  varav unga under 30 år 4 528 5 196 5 565 5 177 4 803 

Offentligt skyddat arbete 4 446 4 334 4 208 3 881 3 586 

  varav unga under 30 år 358 365 385 374 396 

Utvecklingsanställning 2 463 3 280 3 818 5 168 7 841 

  varav unga under 30 år 662 966 1 192 1 840 3 275 

Trygghetsanställning 13 902 17 694 20 995 27 534 32 990 

  varav unga under 30 år 1 700 2 071 2 487 3 293 3 948 

Totalt 67 535* 71 244 73 115 74 189 76 647 

  varav unga under 30 år 7 247* 8 597* 9 629 10 684 12 421* 

      

Till arbete utan stöd      

Från lönebidrag 2 034 (4,4) 2 165 (4,7) 2 094 (4,7) 1 859 (4,9) 1 562 (4,8) 

  varav unga under 30 år 278 (6,1) 321 (6,2) 347 (6,2) 324 (6,3) 308 (6,4) 

Från offentligt skyddat arbete 62 (1,4) 74 (1,7) 69 (1,6) 77 (2,0) 86 (2,4) 

  varav unga under 30 år 11 (3,1) 12 (3,3) 11 (2,9) 21 (5,6) 21 (5,3) 

Från utvecklingsanställning 89 (3,6) 164 (5,0) 178 (4,7) 242 (4,7) 344 (4,4) 

  varav unga under 30 år 22 (3,3) 49 (5,1) 67 (5,6) 70 (3,8) 138 (4,2) 

Från trygghetsanställning 172 (1,2) 223 (1,3) 349 (1,7) 479 (1,7) 609 (1,8) 

  varav unga under 30 år 29 (1,7) 20 (1,0) 55 (2,2) 78 (2,4) 87 (2,2) 

Totalt 2 357 (3,5) 2 626 (3,7) 2 690 (3,7) 2 657 (3,6) 2 601 (3,4) 

  varav unga under 30 år 340 (4,7) 402 (4,7) 480 (5,0) 493 (4,6) 554 (4,5) 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

*Delsummorna summerar ej till totalen på grund av avrundning. 

 

Den genomsnittliga bidragsprocenten varierar mellan de olika subventionerade 

anställningarna. Lönebidrag har lägst genomsnittlig bidragsnivå och 

utvecklingsanställning högst. Enligt regleringsbrevet för 2014 får den genomsnittliga 

bidragsnivån för lönebidrag högst vara 66 procent, vilket har uppnåtts (se tabell 24 

nedan). Den genomsnittliga bidragsnivån för lönebidrag har minskat något de senaste två 

åren. En av anledningarna kan vara att personer med varaktig och omfattande 

nedsättning av arbetsförmågan övergått till trygghetsanställning.  
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Tabell 24: Genomsnittlig bidragsprocent. År 2010–2014. 

  
        

  2010 2011 2012 2013 2014 

Lönebidrag 62,5 64,0 65,1 64,4 63,9 

Offentligt skyddat arbete 73,9 74,3 74,7 74,8 74,5 

Utvecklingsanställning 76,2 76,9 77,2 77,3 76,3 

Trygghetsanställning 67,8 67,4 67,7 68,5 68,4 

Källa: Arbetsförmedlingen; Ekonomisystemet. 

 

Inför verksamhetsåret 2014 identifierades en risk för att beslut om ekonomiskt stöd till 

arbetsgivare fattas i strid med gällande regelverk. Det pågår ett arbete med att utveckla 

uppföljningen och kontrollen av handläggningen av de subventionerade anställningarna 

för att säkerställa en korrekt handläggning och minska risken för felaktiga utbetalningar. 

Detta bidrar till att subventionerade anställningar kan genomföras på ett sätt som svarar 

mot såväl arbetsgivares som anställdas behov. En enhetlig och rättssäker handläggning är 

också centralt för att Arbetsförmedlingen ska kunna stärka sitt förtroende. Uppföljningen 

och kvalitetssäkringen har intensifierats genom utökade stickprovskontroller samtidigt 

som utbildning för arbetsförmedlare och chefer inom området prioriterats. 

 

Tillfälliga arbetsmarknadssatsningar för personer med 
funktionsnedsättning 

Praktikantprogrammet inom statsförvaltningen för personer med funktionsnedsättning 

infördes i januari 2013. Hittills har 49 myndigheter tecknat överenskommelser om totalt 

cirka 1 490 platser.157 För att öka myndigheternas intresse för, och kunskap om, 

praktikantprogrammet har Arbetsförmedlingen genomfört en rad riktade 

informationsinsatser under hösten 2014. Bland annat har ett handledarseminarium för 

handledare och mottagande chefer hållits på tre orter i landet. Under 2014 har 232 

personer fått en praktikplats inom ramen för praktikantprogrammet, varav 113 personer 

på Arbetsförmedlingen (2013: 233 personer totalt, varav 159 på Arbetsförmedlingen).158 

 

Kulturarvslyftet och utvecklingsanställning hos Samhall AB är två satsningar som pågått 

mellan 2012 och 2014. Anställningarna inom dessa satsningar har fasats ut under 2014. 

Totalt har 448 personer tagit del av en utvecklingsanställning inom Kulturarvslyftet 

under 2012–2014, varav 80 personer har fått en anställning under 2014 (2013: 212 

personer, 2012: 156 personer).159 Utvecklingsanställningarna hos Samhall AB har under 

                                                             
157 Några myndigheter skriver i överenskommelsen att de avser erbjuda ungefär ett visst antal 
platser. 
158 Avser unika individer per år. Formuleringen ”inom ramen för praktikantprogrammet” avser 
arbetssökande med kod för funktionsnedsättning som är i praktik förlagd till en myndighet som har 
tecknat överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Antalet deltagare 2013 skiljer sig något i 
förhållande till Årsredovisning 2013 vilket förklaras av att vissa myndigheter som har tecknat 
överenskommelse i början av 2014 har mottagit en praktikant under 2013. 
159 Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. Det fåtal personer som fick ett beslut om 
utvecklingsanställning inom Kulturarvslyftet innan systemstöd för satsningen fanns är inte 
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2014 haft ett snitt på 447 personer vilket är i enlighet med det i regleringsbrevet angivna 

målet för uppdraget om högst 500 personer i genomsnitt.160  

 

Arbetsförmedlingen fick i regleringsbrevet för 2014 i uppdrag att anvisa minst 1 000 

personer från sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin till 

utvecklingsanställningar hos Samhall AB. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras. Målet 

om 1 000 personer har uppnåtts. Totalt har 1 298 personer fått en utvecklingsanställning 

hos Samhall AB inom ramen för satsningen under 2014, varav 903 unga under 30 år. 126 

personer har gått vidare till en anställning utanför Samhall AB.161 

 

Samhall AB 

Arbetsförmedlingen svarar för alla anvisningar till skyddade anställningar inom Samhall 

AB. I regleringsbrevet för 2014 anges att minst 40 procent av dem som anställs hos 

Samhall AB ska komma från de prioriterade grupper som Samhall AB och 

Arbetsförmedlingen enats om. Detta mål har uppnåtts; 44 procent kom från dessa 

grupper.162  

 

Enligt tabell 25 (se nedan) har i genomsnitt 1 810 personer anställda hos Samhall AB varit 

aktuella som ombytessökande vid Arbetsförmedlingen. Detta är en minskning jämfört 

med föregående år. Arbetsförmedlingen och Samhall AB påbörjade under 2013 en 

gemensam genomgång för att säkerställa att de som står som ombytessökande har en 

aktiv planering mot annat arbete än Samhall AB. Detta arbete har fortsatt under 2014 och 

är en anledning till att antalet ombytessökande minskar. 

 

  

                                                                                                                                                                       
medräknade här. I Årsredovisning 2013 var dessa personer medräknade vilket gör att siffran för 
2012 skiljer sig något från redovisningen i Årsredovisning 2013.  
160 Källa: Samhall AB. 
161 Källa: Samhall AB. 
162 Källa: Samhall AB. De prioriterade grupperna på Samhall AB är personer med psykisk 
funktionsnedsättning, generella inlärningssvårigheter, neuropsykologisk funktionsnedsättning, 
personer med mer än en funktionsnedsättning som tillsammans medför omfattande nedsättning av 
arbetsförmågan och personer – främst unga under 30 år – som deltar i sysselsättningsfasen inom 
jobb- och utvecklingsgarantin. 
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Tabell 25: Antal arbetssökande vid Arbetsförmedlingen som avaktualiserats till 

Samhall AB samt antal ombytessökande i genomsnitt från Samhall AB.  

År 2010–2014.  

  
        

  2010 2011 2012 2013 2014 

Antal avaktualiserade till Samhall AB 
   

  

Män 562 1 012 1 184 972 1 592 

Kvinnor 446 712 865 761 1 096 

Totalt 1 008 1 724 2 049 1 733 2 688 

Antal ombytessökande Samhall AB 
   

 
 

Män 1 401 1 605 1 513 1 391 1 053 

Kvinnor 1 121 1 288 1 242 1 105 757 

Totalt 2 522 2 893 2 755 2 495 1 810 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.  

 

Arbetsförmedlingen stödjer Samhall AB i dess uppdrag att antalet personer som övergår 

till arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska uppgå till minst 1 100 personer vid 

utgången av år 2014. Antalet övergångar från Samhall AB till annat arbete var 1 122 under 

2014 (2013: 912 personer, 2012: 987 personer).163 

 

Andra insatser för personer med funktionsnedsättning 

En nedsatt arbetsförmåga kan ofta kompenseras genom olika typer av stöd och 

anpassningar i arbetet. Arbetsförmedlingen erbjuder därför arbetshjälpmedel, stöd till 

personligt biträde, särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) och särskilt stöd 

vid start av näringsverksamhet som alternativ eller komplement till en subventionerad 

anställning. Som framgår av tabell 26 har antalet personer som får stöd till personligt 

biträde och SIUS ökat de senaste åren. Att det sker en ökning både av lönestöd och av 

dessa insatser är en indikation på att allt fler arbetssökande med funktionsnedsättning 

har ett omfattande behov av stöd för att få och behålla ett arbete. Eftersom stöd ges 

utifrån varje individs förutsättningar blir det ofta aktuellt att använda mer än en form av 

stöd för att kompensera nedsättningen av arbetsförmågan. Antalet personer som får 

arbetshjälpmedel har minskat något 2014 jämfört med 2013 och antalet personer som får 

särskilt stöd vid start av näringsverksamhet har minskat sedan 2011. 

 

  

                                                             
163 Källa: Samhall AB. Statistiken för 2012 och 2013 gäller endast övergångar från kärnuppdraget, 
då uppdraget endast gällde kärnuppdraget dessa år. År 2014 ingår både kärnuppdraget och de 
tillfälliga satsningarna med utvecklingsanställningar. Av de 1 122 övergångarna år 2014 är 891 från 
kärnuppdraget. 
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Tabell 26: Antal personer som har fått stöd för arbetshjälpmedel, personligt biträde, 

SIUS och särskilt stöd vid start av näringsverksamhet.  

År 2010–2014. 

  
        

  2010 2011 2012 2013 2014 

Arbetshjälpmedel 5 535 6 385 6 965 7 682 7 042 

  varav unga under 30 år 579 688 853 1 165 1 055 

Personligt biträde 8 626 11 451 14 779 19 059 22 174 

  varav unga under 30 år 2 526 3 430 4 682 6 318 7 337 

SIUS 4 658 6 173 8 405 9 287 9 908 

  varav unga under 30 år 2 148 2 622 3 686 4 177 4 327 

Särskilt stöd vid start av 

näringsverksamhet 
657 669 653 601 550 

  varav unga under 30 år 51 54 79 68 55 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.  

 

Antalet SIUS-konsulenter har fortsatt att öka under 2014. SIUS-konsulenterna ger ett 

individuellt stöd till arbetssökande med funktionsnedsättning inför och under en 

anställning.164 Genom ackvirering av enskilda platser matchas arbetssökandes 

förutsättningar och intressen med arbetsgivares behov. Ackvirering har identifierats som 

en framgångsrik insats för att öka andelen personer med funktionsnedsättning som får en 

anställning. Under 2014 har 6 170 personer (2013: 4 836) fått ett arbete via SIUS.165 

 

Utöver det som redovisas i kapitlet ovan har Arbetsförmedlingen i enlighet 

med regleringsbrevet för 2014 inkommit, eller ska inkomma, med 

nedanstående särskilda återrapporter till regeringen:  

 Uppdrag om praktikantprogram inom statsförvaltningen för personer med 

funktionsnedsättning (den 30 maj 2014). 

 Insatser för att bryta långvarig arbetslöshet (den 13 juni 2014 och den 20 februari 

2015). 

 Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet (den 13 juni 2014 och den 20 

februari 2015). 

 Lönestöd för personer med funktionsnedsättning (den 13 juni 2014 och den 20 

februari 2015). 

 Kulturarvslyftet (den 31 maj 2015). 
 
  

                                                             
164 SIUS är en programinsats som bygger på metoden Supported Employment. Metoden Supported 
Employment innebär också ett stöd för arbetsgivaren i upp till två år. 
165 Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. Under 2012 implementerades ett nytt programbeslut för 
SIUS som möjliggör tydligare uppföljning av de olika faserna i SIUS-metodiken samt ett annat sätt 
att räkna resultat efter insats av SIUS. Motsvarande siffor för antal till arbete för år 2012 finns 
därför inte. 
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Varaktigt öka sysselsättningen 
 

Arbetsförmedlingen kan inte mer än marginellt påverka det totala antalet arbetstillfällen. 

Däremot kan Arbetsförmedlingen, genom ett framgångsrikt arbete med matchning och 

med insatser som rustar dem som står långt ifrån arbetsmarknaden så att de kan 

konkurrera om de lediga platserna, bidra till att varaktigt öka sysselsättningen på lång 

sikt. 

 

Demografiska förutsättningar 
Demografiska förändringar påverkar sysselsättningens förutsättningar. Inom 

åldersgruppen 16-64 år har befolkningen under den senaste sexårsperioden ökat i åldrar 

med relativt högre arbetskraftsdeltagande (25-54 år) och minskat i åldrar med relativt 

lägre arbetskraftsdeltagande (16-24 år respektive 55-64 år) vilket varit gynnsamt ur ett 

sysselsättningsperspektiv.166 Den utbildningsexplosion som skett i befolkningen är 

ytterligare en faktor som varit gynnsam för sysselsättningen. Antalet personer med 

eftergymnasial utbildning har ökat mer än dubbelt så mycket som befolkningen totalt, 

medan antalet personer med enbart förgymnasial utbildning minskat betydligt.167 

Eftergymnasialt utbildade har generellt en hög sysselsättningsgrad medan det motsatta 

råder för förgymnasialt utbildade, se vidare tabell 27 nedan.  

 

Mer dämpande ur ett sysselsättningsperspektiv är det faktum att det är utrikes födda som 

svarar för mer än hela befolkningstillskottet. Den utrikes födda befolkningen har ökat 

med 207 000 personer medan den totala befolkningen 16-64 år ökat med 76 000 

personer mellan 2009 och 2014.168 Det innebär med andra ord att den inrikes födda 

befolkningen minskar. Utrikes födda har lägre arbetskraftsdeltagande och 

sysselsättningsgrad än inrikes födda. Samtidigt utgör de utrikes födda givetvis ett 

tillskott, förutan vilket både befolkning och sysselsättning hade minskat.  

 

Politiska reformer för att stimulera en ökning av arbetskraftsdeltagandet i grupper som 

står långt ifrån arbetsmarknaden (exempelvis sjukförsäkringsreformen 2008 och 

Etableringsuppdraget 2010) har också inneburit en utmaning för Arbetsförmedlingen i 

arbetet med att främja ökad sysselsättning, se vidare kapitel Arbetsförmedlingens 

förutsättningar. 

 

Sysselsättningens utveckling 
Sysselsättningen i Sverige är hög i en internationell jämförelse. År 2013 hade Sverige 

högst sysselsättningsgrad bland alla EU-länder: 79,8 att jämföra med 68,4 i snitt i EU28 

                                                             
166 SCB, AKU. För åldersgruppen 16-24 år skedde en ökning fram till år 2011, därefter har gruppen 
minskat i antal.  
167 AKU tilläggstabeller, TTAB 36. Avser åldersgruppen 20-64 år. 
168 SCB, AKU.  
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(avser personer mellan 20 och 64 år).169 Sysselsättningsutvecklingen i antal och andel av 

befolkningen 16-64 år under perioden 2009-2014 redovisas i tabell 27 nedan.  

 

Tabell 27: Antal sysselsatta och sysselsättningsgrad (procent), 2009-2014 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal 16-64 (1000-tal) 4 380,8 4 394,8 4 490,5 4 501,7 4 545,1 4 588,0 

Andel 16-64 73,5 73,4 74,8 74,9 75,5 76,0 

              

Andel 16-24 41,3 41,9 44,0 43,1 44,5 45,7 

Andel 25-54 84,4 84,0 85,1 85,2 85,4 85,4 

Andel 55-64 70,1 70,6 72,2 73,1 73,7 74,2 

              

Andel kvinnor 16-64 71,4 70,8 72,4 72,9 73,5 74,2 

Andel män 16-64 75,5 75,8 77,1 76,8 77,5 77,7 

              

Andel inrikes födda 16-64 75,7 75,9 77,4 77,5 78,4 79,0 

Andel utrikes födda 16-64 62,5 61,7 63,0 63,4 63,4 64,0 

              

Andel förgymnasial 

utbildning 20-64 
62,1 61,0 61,9 61,2 59,2 58,5 

Andel gymnasial  

utbildning 20-64 
78,7 78,6 80,1 80,2 80,4 80,6 

Andel eftergymnasial 

utbildning 20-64 
84,2 83,8 84,6 84,4 85,0 85,1 

Källa: SCB, AKU 

 

Sysselsättningen har utvecklats positivt sedan 2010 och nådde under 2014 sin högsta nivå 

sedan 1990-talskrisen, se figur 13 nedan. Samtidigt har även arbetskraften ökat påtagligt, 

vilket medfört att arbetslöshetsnivån inte påverkats nämnvärt.  

 

Antalet sysselsatta har ökat med 207 000 personer mellan år 2009 och 2014, se tabell 27 

ovan. Eftergymnasialt utbildade svarar för hela sysselsättningsökningen; de ökar mer i 

antal än antalet sysselsatta totalt sett.170 Detta förklaras dels av det faktum att allt fler 

inrikes födda utbildar sig efter gymnasiestudierna, dels av ett tillskott av utrikes födda 

med eftergymnasial utbildning. Men det beror också på att deras jobbchanser är större i 

förhållande till andra med relativt lägre utbildningsnivå. Under perioden 2005-2013 har 

de nya jobben framför allt tillkommit inom yrken som kräver högskolekompetens samt 

inom ledningsarbete.171 Eftersom det är betydligt fler kvinnor än män som skaffar sig en 

                                                             
169 Eurostat databas, utdrag 17 oktober 2014 [lfsa_ergacob]. 
170 AKU tilläggstabeller, TTAB 36. Avser åldersgruppen 20-64 år. 
171 Arbetsförmedlingen 2014, Utbildningsexplosion i befolkningen - men får akademikerna jobb i 
nivå med sin utbildning? 
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lång eftergymnasial utbildning drar kvinnorna ifrån männen utbildningsmässigt och 

skaffar sig därmed bättre jobbchanser än männen.172  

 

Sysselsättningsnivån har stigit för såväl inrikes som utrikes födda under 2014, se tabell 27 

ovan. När det gäller akademiker med längre eftergymnasial utbildning har gapet i 

sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda minskat avsevärt under perioden 

2005-2013. Specialbeställd statistik från SCB visar dock att skillnaderna fortfarande är 

stora, i synnerhet mellan inrikes och utomeuropeiskt födda kvinnor.173  

 

Figur 13: Utveckling av sysselsättningsgrad, arbetskraftstal och befolkning (16-64 

år) 1987-2014, säsongsrensade och trendade värden 

 
Källa: SCB, AKU 

 

Arbetsförmedlingens arbete med att främja ökad 
sysselsättning 
Arbetsförmedlingens bidrag till att varaktigt öka sysselsättningen handlar till stor del om 

de insatser som görs för att förbättra matchningen och att prioritera dem som står långt 

från arbetsmarknaden. Dessa har redan beskrivits i respektive kapitel.  

 

Arbetsförmedlingen bidrar även till varaktigt ökad sysselsättning genom att minska 

struktur- och friktionsarbetslösheten samt genom att öka arbetskraftsdeltagandet. Det är 

ett arbete som i första hand sker genom: 

 bedömning av arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens 

                                                             
172 Arbetsförmedlingen 2014, Utbildningsexplosion i befolkningen - men får akademikerna jobb i 
nivå med sin utbildning? 
173 Arbetsförmedlingen 2014, Utbildningsexplosion i befolkningen - men får akademikerna jobb i 
nivå med sin utbildning? 
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 matchning 

 kompetensutvecklande insatser 

 rörlighetsfrämjande insatser 

 stöd vid start av egen näringsverksamhet 

 subventionerade anställningar 

 etableringsuppdraget 

 insatser för ökad mångfald och minskad könsuppdelning på arbetsmarknaden 

 

Bedömning av arbetsmarknaden 

Goda kunskaper om arbetsmarknadens funktion, utveckling och struktur är av stor 

betydelse för Arbetsförmedlingens förmåga att anpassa verksamheten och ge stödjande 

insatser som förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsförmedlingen analyserar 

arbetsmarknadens funktionssätt och utvärderar olika insatser. Resultaten publiceras i 

den årliga arbetsmarknadsrapporten. 

 

Kunskap om arbetsgivarnas rekryteringsbehov, kompetensen hos de sökande liksom 

allmän kännedom om enskilda företag är nödvändig för en effektiv matchning. Två 

gånger per år publicerar Arbetsförmedlingen arbetsmarknadsprognoser på riks- och 

länsnivå. Prognoserna bygger bland annat på intervjuer med privata och offentliga 

arbetsgivare angående antal sysselsatta, framtida rekryteringsbehov och upplevd 

arbetskraftsbrist.  

 

Prognos- och analysarbetet inkluderar även att uppdatera innehållet i det webbaserade 

informationsverktyget Yrkeskompassen som innehåller yrkesinformation och prognoser. 

Arbetsförmedlingens prognoser och Yrkeskompassen fyller en viktig funktion för bland 

annat arbetssökande och studie- och yrkesvägledare då de innehåller information om 

olika yrkens framtidsutsikter och förutsättningar på arbetsmarknaden. 

 

Matchning  

En väl fungerande och effektiv matchning som förkortar vakanstider bidrar till en ökad 

sysselsättning genom att färre är arbetslösa i väntan på nytt jobb. Att arbetsgivare inte 

minskar sin produktion på grund av arbetskraftsbrist kan också bidra till en ökad 

sysselsättning på ett bredare plan. (För en mer utförlig redovisning av 

Arbetsförmedlingens arbete med detta, se kapitel Matchning.) 

 

Kompetensutvecklande insatser  

För att underlätta matchningen kan Arbetsförmedlingen bidra till att arbetskraften har 

den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden, bland annat genom olika typer av 

arbetsplatsförlagd praktik och arbetsmarknadsutbildning.  

 

Praktik kan användas för att ge den arbetssökande en yrkesorientering, yrkespraktik, 

arbetslivserfarenhet eller för att stärka den yrkeskompetens den arbetssökande redan har. 

Antalet deltagare i praktik uppgick till cirka 72 000 personer år 2014, vilket innebär en 
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minskning jämfört med år 2013.174 Effekten av arbetspraktik varierar över tid. De 

skattade effekterna var som störst 2007 och 2008 då omkring 6-7 procentenheter fler av 

dem som deltagit i arbetspraktik fick ett arbete utan stöd jämfört med dem som inte fått 

någon arbetspraktik. Därefter har effekterna varit mer blygsamma. Detta gäller dock inte 

om även andelen som fått nystartsjobb eller annat arbete med stöd inkluderas i 

utfallsmåttet. Det är en högre andel av deltagarna i arbetspraktik än i jämförelsegruppen 

som får ett nystartsjobb eller en subventionerad anställning. Det är således möjligt att 

nystartsjobben trängt undan arbeten utan stöd, dvs. att många av dem som fått ett 

nystartsjobb skulle ha fått ett arbete utan stöd om inte nystartsjobben hade funnits.175 

 

En arbetsmarknadsutbildning ska vara kort och tydligt inriktad mot aktuell efterfrågan på 

arbetsmarknaden som inte kan tillgodoses via det reguljära utbildningsväsendet. Det ska 

vara en yrkesinriktad utbildning som syftar till att stärka den enskilde arbetssökandes 

möjligheter att få ett arbete och som underlättar för arbetsgivarna att få arbetskraft med 

lämplig kompetens. De arbetsmarknadsutbildningar som bedrivs ska kännetecknas av 

snabb rörlighet mellan olika områden i takt med förändringar på arbetsmarknaden. 

Mixen av yrkesinriktningar inom arbetsmarknadsutbildningarna har även anpassats till 

det växande antalet arbetssökande som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och vårt 

uppdrag att prioritera dem.  

 

Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning har minskat det senaste året. Totalt deltog 

cirka 39 400 personer under 2014.176 Både utvecklingen av andel i arbete 90 dagar efter 

avslutat program (se tabell 29 nedan) och effektstudier177 visar på kraftigt försämrade 

utfall för arbetsmarknadsutbildningar de senaste fem åren. Enligt resultat från en intern 

utredning förklaras de minskade effekterna av arbetsmarknadsutbildning av flera 

omständigheter: bristande styrning inom myndigheten, förändrad 

sökandesammansättning, det kraftiga efterfrågefallet hösten 2008 samt ändrade 

upphandlingsrutiner. Med en allt större förskjutning mot arbetssökande som står långt 

ifrån arbetsmarknaden har det också visat sig svårt att upprätthålla syftet med 

arbetsmarknadsutbildningen då denna inte enbart använts som en insats för att utbilda 

arbetssökande mot bristyrken.178 

 

Rörlighetsfrämjande insatser 

En viktig förutsättning för ökad sysselsättning är en hög rörlighet på arbetsmarknaden, 

såväl yrkesmässig som geografisk. Rörligheten säkerställs genom Arbetsförmedlingens 

arbete med arbetslöshetsförsäkringen som en omställningsförsäkring. Den yrkesmässiga 

rörligheten främjas även genom möjligheten för sökande att bredda sin kompetens 

                                                             
174 Se tabell 8, kapitel Arbetsförmedlingens resultatutveckling. Siffrorna avser unika individer. 
175 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsrapport 2014. IFAU:s rapport från 2012 Leder 
nystartsjobben till högre sysselsättning? visar att ungefär 63 procent av alla nystartsjobb är 
undanträngning av jobb som skulle ha kommit till stånd även utan nystartssubventionen. 
176 Se tabell 8, kapitel Arbetsförmedlingens resultatutveckling. Siffrorna avser unika individer. 
177 Se vidare Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 2014. 
178 Arbetsförmedlingen 2014, intern utredning - Fördjupad analys av de minskade effekterna av 
arbetsmarknadsutbildningen. Se även Arbetsmarknadsrapport 2014. 
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genom utbildning och praktik. Arbetsförmedlingen bidrar också till en ökad geografisk 

rörlighet genom bland annat flyttbidrag och pendlingsstöd. Programresor utgör här den 

vanligaste rörlighetsfrämjande insatsen. Antalet beslut om programresor och 

utredningsresor har dock minskat jämfört med föregående år, se tabell 28 nedan. 

Minskningen i antalet programresor kan tr0ligen förklaras med att antalet sökande i 

arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning minskat jämfört med år 2013. Då dessa 

program inte alltid finns tillgängliga på hemorten blir antalet resor högre ju fler som 

deltar i dessa program. 

 

Tabell 28: Antal beslut om flyttbidrag och programresa 2010-2014 

Restyp           

  2010 2011 2012 2013 2014 

Dagpendling 1 247 1 273 1 659 1 587 1 720 

Veckopendling 2 431 2 280 1 905 2 166 1 934 

Bohagstransport 1 161 1 070 888 861 852 

Intervjuresa 30 148 27 418 32 130 35 838 35 467 

Programresa
179

 64 041 50 606 61 354 68 740 54 998 

Utredningsresa 4 888 4 539 5 319 5 375 3 402 

Totalt 103 916 87 186 103 255 114 567 98 373 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager
180

 

 

I september 2013 infördes aktivitetsrapportering som en förändring i regelverket kring 

arbetslöshetsförsäkringen. Införandet har skett successivt och kom under 2014 även att 

inkludera sökande som inte uppbär arbetslöshetsersättning. Alla arbetssökande ska 

numera rapportera sina aktiviteter i en aktivitetsrapport. Syftet är att öka sökaktiviteten 

bland de arbetssökande och tydliggöra att det är den arbetssökande som själv ansvarar för 

att lösa sin arbetslöshetssituation. En ökad sökaktivitet bör leda till en ökad rörlighet, (se 

även kapitel Matchning). 

 

Stöd vid start av näringsverksamhet  

Syftet med stöd till start av näringsverksamhet är att, genom att bidra till en 

näringsidkares försörjning under inledningsskedet av näringsverksamheten, skapa 

varaktig sysselsättning. Av de arbetsmarknadspolitiska programmen är stöd till start av 

näringsverksamhet det som ger bäst resultat sett till andel i arbete efter avslutat program 

(se vidare tabell 29 nedan). Det kan förklaras av den direkta kopplingen till 

sysselsättning. Deltagare i stöd till start av egen näringsverksamhet står också 

jämförelsevis närmare arbetsmarknaden redan innan anvisning till programmet.  

 

Under 2014 har cirka 6 800 personer startat ett eget företag med stöd vid start av 

näringsverksamhet. Det är en betydande minskning jämfört med förra året.181  

                                                             
179 En resa en arbetssökande gör för att kunna ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program. 
180  Siffrorna är ej jämförbara med siffrorna i Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013. Detta på 
grund av ändrat räknesätt för transaktionsdatum och retroaktiva beslut.  

file:///C:/Users/parli/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/818562D8.tmp%23RANGE!_ftn1
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Subventionerade anställningar  

Subventionerade anställningar kompenserar arbetsgivaren ekonomiskt om de anställer 

en sökande som uppfyller de kriterier som ställs för de olika stöden. Det kan vara sökande 

som är långtidsarbetslösa, nyanlända eller personer med funktionsnedsättning. Detta kan 

bidra till en minskad strukturarbetslöshet då arbetsgivarens osäkerhet inför att anställa 

minskar och att därmed fler får ta del av de lediga arbeten som finns.  

 

Drygt 217 000 personer hade en subventionerad anställning under 2014.182 Nystartsjobb 

är den subventionerade anställningsform som flest personer fått ta del av. Enligt en studie 

från IFAU ökar nystartsjobben flödet från arbetslöshet till arbete med i genomsnitt 17 

procent vid nuvarande subventionsgrad.183 År 2014 hade cirka 83 700 personer 

nystartsjobb. Samtliga subventionerade anställningar, förutom lönebidrag och offentligt 

skyddat arbete, har ökat jämfört med år 2013.184  

 

Etableringsuppdraget 

Arbetsförmedlingen har genom lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare ett övergripande ansvar för nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden. Etableringsuppdraget redovisas i kapitel Nyanlända. 

 

Insatser för ökad mångfald och minskad könsuppdelning på 
arbetsmarknaden  

Arbetsförmedlingen ska enligt instruktionen utforma sin verksamhet så att den ökar 

mångfalden och motverkar diskriminering i arbetslivet. Diskriminering har negativa 

konsekvenser, inte enbart för den enskilde individen som drabbas, utan också för 

samhället eftersom kompetens därmed inte utnyttjas optimalt. Flera studier visar att det 

förekommer diskriminering på den svenska arbetsmarknaden.185 Arbetsförmedlingen har 

därmed en viktig uppgift att hjälpa individer som riskerar att utsättas för diskriminering 

och därför har mindre chans att få jobb.186 Viss statistisk diskriminering kan motverkas 

genom att minska arbetsgivarnas osäkerhet vid bedömningen av den arbetssökande.187 

Detta kan ske genom att arbetsförmedlaren rekommenderar och går i god för att den 

arbetssökande har den kompetens som efterfrågas. Det kan även ske genom att 

arbetsgivaren får möjlighet att skaffa sig mer information om den arbetslöse via 

arbetspraktik eller en subventionerad anställning.188 

                                                                                                                                                                       
181 Se tabell 8, kapitel Arbetsförmedlingens resultatutveckling. Inklusive aktiviteter i garantierna. 
Avser unika individer. 
182 Beräkningar utifrån tabell 8, kapitel Arbetsförmedlingens resultatutveckling. Siffrorna avser 
unika individer. 
183 IFAU 2012, Leder nystartsjobb till ökad sysselsättning? 
184 Se tabell 8, kapitel Arbetsförmedlingens resultatutveckling. Siffrorna avser unika individer. 
185 Se exempelvis Carlsson och Rooth, 2007, Evidence of ethnic discrimination in the Swedish labor 
market using experimental data, eller Karin Attström, 2007, Discrimination against Native 
Swedes of Immigrant Origin in Access to Employment. 
186 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsrapport 2014. 
187 Avser s.k. statistisk diskriminering där arbetsgivaren i en situation med ofullständig information 
utvärderar de arbetssökande utifrån deras grupptillhörighet och den uppfattning arbetsgivaren har 
om hur olika grupper genomsnittligt skiljer sig åt. 
188 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsrapport 2014. 
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Kvinnor och män ska ha tillgång till förmedlings- och programverksamhet på samma 

villkor. Arbetsförmedlingen arbetar målinriktat för att aktivt främja jämställdhet. Detta 

sker genom strategin jämställdhetsintegrering som innebär att ett 

jämställdhetsperspektiv integreras i alla led av planering, beslutsfattande, utförande och 

uppföljning av Arbetsförmedlingens verksamhet.  

 

Arbetsförmedlingen har under året gjort en jämställdhetsanalys av de två 

arbetsmarknadspolitiska programmen arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik.189 

Analysen visar att det finns betydande skillnader mellan mäns och kvinnors deltagande i 

arbetsmarknadsutbildning. Kvinnor deltar i utbildning i lägre grad än män, deltar i 

utbildningar med lägre genomsnittlig kostnad och får efter avslutad utbildning arbete i 

mindre utsträckning än män. Män och kvinnor tar del av utbildningar inom olika 

områden, det vill säga i traditionellt manliga respektive kvinnliga branscher. Männen får 

dessutom ta del av utbildning inom branscher där en högre andel deltagare får arbete 

efter utbildningen vilket kan vara en förklaring till att män i större utsträckning än 

kvinnor får arbete efter utbildningen. Mäter man däremot effekten av 

arbetsmarknadsutbildning på utflöde till arbete för deltagarna, genom att jämföra med en 

kontrollgrupp som inte deltar i utbildning, är skillnaderna mellan män och kvinnor små.  

 

När det gäller arbetspraktik har ungefär lika många kvinnor som män deltagit under 

perioden 2007-2013. Skillnaderna är dock stora när det gäller inom vilka branscher som 

kvinnor och män får arbetspraktik. Inom flera mansdominerade sektorer är däremot 

andelen kvinnor i arbetspraktik betydligt högre än på arbetsmarknaden i stort, vilket 

tyder på att arbetspraktik bidrar till att bryta könsuppdelningen på arbetsmarknaden. 

 

Arbetsförmedlingen ska sprida information och kunskap bland romer om den service och 

det stöd som kan erbjudas.190 Under åren 2012-2015 bedrivs uppdraget i form av ett 

utvecklingsarbete i fem pilotkommuner; Göteborg, Malmö, Helsingborg, Linköping och 

Luleå. Arbetsförmedlingen ansvarar för att det inom myndigheten finns tillräckligt med 

kunskap om romer som nationell minoritet för att kunna genomföra uppdraget på rätt 

sätt. Arbetsförmedlingen har inom ramen för uppdraget anställt så kallade brobyggare. 

De har sin fysiska arbetsplats på ett arbetsförmedlingskontor och arbetar för att nå romer, 

bland annat genom uppsökande verksamhet och informationsspridning. Brobyggarna är 

en del av regeringens strategi för romsk inkludering där målet är att alla romer som föds i 

Sverige idag ska ha samma möjligheter som alla andra i det svenska samhället om 20 

år.191 

 

                                                             
189 Jämställdhetsanalys av två arbetsmarknadspolitiska program, Bilaga till 
Arbetsmarknadsrapport 2014. 
190Uppdrag angående strategin för romsk inkludering. A2012/1386/DISK 
191 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032. Skr. 2011/12:56 
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Resultat och effekter av arbetsmarknadspolitiska program 
I tabell 29 nedan visas resultat 90 dagar efter avslutat program, sett utifrån antal och 

andel som fått arbete. Högst andel deltagare till arbete återfinns inom programmet stöd 

till start av näringsverksamhet. Att alla program inte har lika hög andel deltagare som 

övergår till arbete ska inte betraktas som dåliga resultat. För många av programmen som 

visas i tabellen är syftet att mer övergripande rusta den sökande och successivt, via en 

kedja av insatser, öka möjligheterna till arbete eller studier. De flesta av de program som 

tas upp i tabellen kan likaledes vara aktiviteter inom garantierna. I tabellen redovisas 

dock enbart programbeslut och inte aktiviteter.192 Garantiprogrammen skiljer sig från 

övriga gällande hur de avslutas. Det sker när den sökande får arbete, blir föräldraledig, 

påbörjar en utbildning eller när programanvisningen återkallas. Övriga program avslutas 

efter en tid som beslutas när programmet påbörjas. Det bidrar till att försvåra 

resultatjämförelsen mellan programmen. 

 

Resultaten av arbetsmarknadspolitiska program beror till stor del på arbetsmarknadens 

efterfrågan, men också på vilka som tar del av insatserna. Under de senaste åren har ett 

allt tydligare fokus riktats mot dem som står längst från arbetsmarknaden. Det påverkar 

sannolikt resultatutvecklingen av de olika programmen. Resultaten 90 dagar efter 

avslutat program säger emellertid inget om effekten av programmen, det vill säga hur 

utfallet hade blivit om den arbetssökande inte hade deltagit i programmet. Forskning 

visar generellt att arbetsmarknadspolitiska program som liknar vanliga anställningar ger 

bäst effekt sett till övergång till arbete.193 För ytterligare resonemang om effekterna av 

olika arbetsmarknadspolitiska program, se Arbetsförmedlingens 

Arbetsmarknadsrapport 2014. 

 

I vilken omfattning Arbetsförmedlingen bidrar till att varaktigt öka sysselsättningen går 

inte säkert att säga. För att kunna göra det skulle man behöva veta hur sysselsättningen 

hade utvecklats om Arbetsförmedlingens verksamhet inte funnits. 194 Det vi kan uttala oss 

om är hur vissa delar av Arbetsförmedlingens verksamhet bidrar till att korta 

arbetslöshets- och vakanstiderna och därigenom en ökad sysselsättning. Det gör vi genom 

att titta på olika indikatorer och effektmått. 

 
  

                                                             
192 Se vidare tabell 8 i kapitlet Arbetsförmedlingens resultatutveckling för beslut om program 
inklusive aktiviter inom garantierna. 
193 SOU 2010:88, Vägen till arbete. 
194 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsrapport 2014. 
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Tabell 29: Resultat 90 dagar efter avslutat program (procent) 

Andel och antal personer i arbete 90 dagar efter avslutat program. Exklusive aktiviteter i 

garantierna och övriga huvudprogram. 2011-2014. Gäller personer som avslutat 

respektive program oktober-september respektive år. 

 2011 2012 2013 2014 Därav till arbete 

  Andel Andel Andel Andel Antal 
utan 

stöd 

med 

stöd 

Nystarts-

jobb 

Start av närings- 

verksamhet 
86,8 84,0 83,2 85,1 4 381 84,4 0,1 0,6 

                  

Arbetspraktik 41,1 39,8 38,9 37,9 6 172 10,7 14,9 12,3 

Praktisk kompetens- 

utveckling 
44,1 39,6 38,3 36,4 828 11,6 13,5 11,3 

Prova på-plats 35,4 34,8 34,4 36,1 1 425 7,4 19,0 9,7 

                  

Arbetsmarknadsutbildning 35,6 29,4 27,3 24,0 3 587 13,9 3,6 6,6 

Förberedande utbildning 11,1 11,4 12,9 11,8 4 829 4,3 4,7 2,9 

                  

Arbetslivsinriktad  

rehabilitering 
31,0 32,5 30,8 30,8 10 435 7,2 21,1 2,5 

Fördjupad kartläggning  

och vägledning  
7,1 6,8 6,8 6,7 273 3,8 2,5 0,4 

Aktiviteter inom vägledning 

och platsförmedling 
12,5 12,9 13,4 12,6 1 433 5,2 5,5 1,8 

                  

Projekt med arbetsmarknads-

politisk inriktning 
23,7 13,4 19,5 15,0 254 8,5 3,4 3,1 

                  

Arbetslivsintroduktion 8,7 9,8 10,3 10,3 1 252 6,7 2,9 0,6 

               

Jobbgaranti för ungdomar 50,8 47,9 49,4 50,1 36 767 41,4 2,6 6,0 

Jobb- och utvecklings- 

garantin, fas 1 & 2 
55,6 49,8 49,5 52,4 43 317 23,0 13,5 15,9 

Sysselsättningsfasen 58,4 61,5 63,0 63,9 15 471 15,0 35,6 13,4 

               

Särskilt anställningsstöd 47,1 43,4 38,2 37,0 1 789 11,3 3,6 22,1 

Förstärkt särskilt  

anställningsstöd 
 11,7 26,6 26,6 1 087 5,6 5,3 15,7 

Instegsjobb 50,1 46,8 38,8 40,0 2 037 7,1 0,6 32,4 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 
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Arbetslöshetsförsäkringen en 
omställningsförsäkring 
 

Syftet med arbetslöshetsförsäkringen är att vid arbetslöshet ge ekonomisk ersättning för 

inkomstbortfall under en begränsad period. Arbetsförmedlingen ska enligt instruktionen 

säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. 

 

Arbetsförmedlingens ansvar inom 
arbetslöshetsförsäkringen 
Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en frivillig 

inkomstbortfallsförsäkring och ersättningen betalas ut av arbetslöshetskassorna. För att 

ha rätt till arbetslöshetsersättning måste den arbetssökande uppfylla de allmänna 

villkoren i försäkringen som bland annat innebär att vara anmäld som arbetssökande hos 

Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande.  

 

Arbetsförmedlingens uppdrag är att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar 

som en omställningsförsäkring. Arbetsförmedlingen ger de arbetssökande information 

om arbetslöshetsförsäkringens villkor och kontrollerar om den arbetssökande som begär 

ersättning uppfyller dessa. Arbetsförmedlingen ska lämna information till berörd 

arbetslöshetskassa om anmälningsdatum, avaktualiseringsdatum och övriga förhållanden 

som kan påverka den enskildes arbetslöshetsersättning. Ett lämnat meddelande används 

som underlag då arbetslöshetskassan beslutar om den arbetssökandes 

arbetslöshetsersättning. På så sätt motverkar Arbetsförmedlingen bidragsbrott och 

felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning. 

 

Enligt figur 14 (se nedan) fick 36 procent av de som var öppet arbetslösa 

arbetslöshetsersättning i september 2014 (deltidsarbetslösa 35 procent, timanställda 38 

procent).195 Under perioden oktober 2011–september 2014 har andelen öppet arbetslösa, 

timanställda och deltidsarbetslösa som fått arbetslöshetsersättning varit relativt stabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
195 Statistiken samkörs med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) uppgifter om 
utbetald arbetslöshetsersättning och på grund av att utbetalningen av arbetslöshetsersättning sker 
med en viss eftersläpning har vi valt att presentera statistik till och med september. 
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Figur 14: Andelen öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda 

som fick arbetslöshetsersättning, oktober 2011–september 2014. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

 

För att få en bild av kontrollfunktionens utveckling och förbättrad möjlighet att följa upp 

och se effekter av insatser har ett antal indikatorer som belyser olika delar av 

arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen tagits fram. Bland annat 

mäts utvalda aspekter av myndighetens arbete med anvisningar till lämpligt arbete, 

meddelanden till arbetslöshetskassorna, granskning av aktivitetsrapporter samt 

utvecklingen av de arbetslösas sökaktivitet. Tillsammans med annan relevant statistik, 

enkätundersökningar och stickprovsundersökningar har indikatorerna under 2014 

använts för att följa hur Arbetsförmedlingen uppfyller kontrollfunktionen inom 

arbetslöshetsförsäkringen. Resultaten av uppföljningarna har bland annat använts som 

underlag i myndighetens resultatdialoger.  

 

Utvecklingsarbete inom internt stöd och dokumentation 

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion inom arbetslöshetsförsäkringen förutsätter att 

arbetsförmedlarna har god kunskap om myndighetens uppdrag och kännedom om 

villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Under 2014 har Arbetsförmedlingen kontinuerligt 

arrangerat utbildningar och förmedlat information om uppdraget till nätverket av 

resurspersoner för arbetslöshetsförsäkringen, vilket omfattar ungefär 500 medarbetare.  

 

Under 2014 har Arbetsförmedlingen genomfört kvalitetsuppföljningar av 

kontrollfunktionen med hjälp av ärendegranskning av arbetsförmedlares handläggning, 

statistik gällande meddelanden till arbetslöshetskassa och aktivitetsrapporter samt 

resultat från Arbetsförmedlingens sökandeundersökning. Respektive marknadsområde 

har sedan fått del av kvalitetsuppföljningen för att kunna följa upp och vidta eventuella 

åtgärder. Ytterligare syften med uppföljningen är att identifiera utvecklingsområden och 
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att löpande få underlag i arbetet med att säkerställa kontrollfunktionen. Ett 

utvecklingsområde är att utveckla dokumentationen, bland annat har utbildningar för 

arbetsförmedlare i ärendedokumentation genomförts och ett nytt handläggarstöd om 

förvaltningslagen har tagits fram. 

 

I Arbetsförmedlingens sökandeundersökning får ett urval av arbetssökande besvara 

frågan: ”Fick du information om vad som gällde för att få ersättning från a-kassan när du 

skrev in dig hos Arbetsförmedlingen?”. Av de arbetslösa som var anmälda till 

arbetslöshetskassan var det 82 procent som svarade ja på den frågan 2014.196 

 

Meddelande till arbetslöshetskassa 

När det finns skäl till det ska Arbetsförmedlingen underrätta berörd arbetslöshetskassa 

genom ett elektroniskt meddelande. Genom systemstödet för meddelanden skickas ett 

meddelande automatiskt om en arbetssökande uteblir från ett bokat möte eller kontakt 

och i de fall aktivitetsrapporten inte inkommer inom utsatt tid. Ett meddelande skickas 

också automatiskt när arbetsförmedlaren registrerar att den arbetssökande är förhindrad 

att ta arbete under en viss tid men ändå vill kvarstå som arbetssökande. 

 

Under 2014 skickade Arbetsförmedlingen 298 meddelanden per 1 000 ersättningstagare 

per månad. Under 2014 skickade Arbetsförmedlingen totalt 625 571 meddelanden till 

arbetslöshetskassorna, varav 473 362 skickades automatiskt och 152 209 skickades 

manuellt. Flest meddelanden (342 682) skickades på grund av att arbetssökande inte 

lämnat in sin aktivitetsrapport i tid.197 

 

På grund av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringens regelverk kring meddelanden 

som infördes den 1 september 2013 är det inte lämpligt att göra en direkt jämförelse 

mellan resultatet 2014 och föregående år. Under perioden september–december 2014 har 

dock Arbetsförmedlingen skickat färre meddelanden jämfört med motsvarande period 

2013 (september–december 2014: 191 365, september–december, 2013: 225 929). 

Minskningen beror delvis på att Arbetsförmedlingen initialt, på grund av tekniska 

problem, skickade automatiska meddelanden även för arbetssökande som inte 

omfattades av myndighetens kontrolluppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen. Även 

antalet meddelanden som skickas manuellt har dock minskat. 

 

Uppföljning av anvisningar 

Arbetsförmedlingen ska följa upp att de arbetssökande söker de platsanvisningar som 

lämnats och ska meddela arbetslöshetskassan när vi får kännedom om att den 

arbetssökande inte sökt eller inte redovisat om hen sökt det anvisade arbetet. 

 

Under 2014 fick Arbetsförmedlingen kännedom om att en arbetslös som var anmäld till 

en arbetslöshetskassa inte sökt anvisat arbete i 4 837 fall. Arbetsförmedlingen skickade 

                                                             
196 Källa: Arbetsförmedlingen; sökandeundersökningen. Frågan och bakgrundsvariablerna har 
förändrats till år 2014 och resultatet är därför inte direkt jämförbart med resultatet för tidigare år. 
197 Källa: Arbetsförmedlingen; datalager 
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2 050 meddelanden med orsaken att den arbetssökande inte sökt anvisat arbete, 

motsvarande i 42 procent av fallen. Arbetsförmedlingen förändrade uppföljningen av 

anvisningar i samband med regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen den 1 

september 2013. Det är därför inte lämpligt att göra en direkt jämförelse mellan resultatet 

under 2014 och tidigare år. Under perioden september–december 2014 har dock 

Arbetsförmedlingen skickat färre meddelanden med orsaken att den arbetssökande inte 

sökt anvisat arbete jämfört med motsvarande period 2013 (september–december 2014: 

618 meddelanden, 42 procent av fallen, september–december 2013: 1 589 meddelanden, 

58 procent av fallen). Under 2014 har dock utvecklingen varit relativt stabil.198 

 

Av Arbetsförmedlingens ordinarie statistik går det inte att bedöma hur stor andel av de 

arbetslösa som hade giltiga skäl att inte söka anvisat arbete. Ett arbete pågår inom 

Arbetsförmedlingen som syftar till att närmare analysera orsakerna till skillnaderna 

mellan antalet inte sökta anvisade arbeten och antalet meddelanden till 

arbetslöshetskassorna. Det är för tidigt att presentera några preliminära resultat och 

slutsatser från det arbetet. 

 

Arbetsförmedlingen har följt upp ett urval av de anvisningar där den arbetssökande själv 

uppger att hen har sökt det anvisade arbetet. Uppföljningen har gjorts genom 

stickprovskontroller där Arbetsförmedlingen kontaktat arbetsgivare för att kontrollera 

om den arbetssökande har sökt det aktuella arbetet. Av 270 besvarade enkäter under 

2014 är det 157 som har velat eller kunnat besvara frågan. Av dessa fall är det 9 procent av 

de arbetssökande som enligt arbetsgivaren inte har sökt arbetet.199  

 

Arbetsförmedlingen, arbetslöshetsförsäkringen och EU/EES 

Utöver det nationella uppdraget inom arbetslöshetsförsäkringen har Arbetsförmedlingen 

ett uppdrag som följer av EU:s regler om samordning av medlemsstaternas sociala 

trygghetssystem.200 EU:s regler gör det möjligt för en arbetssökande att fortsätta få sin 

arbetslöshetsersättning när hen söker arbete i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz. 

Under 2014 har 643 personer med bibehållen rätt till arbetslöshetsersättning från ett 

annat land anmält sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (2013: 595 personer, 

2012: 691 personer). Antal ärenden ökade med 8,1 procent jämfört med 2013.201 

 

Arbetsförmedlingen är också en aktör i det arbete som rör samordningen av den sociala 

tryggheten inom EU/EES-området och Schweiz. Under 2014 har Arbetsförmedlingen haft 

                                                             
198 Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. I Arbetsförmedlingens systemstöd kopplas inte ett 
meddelande som skickas med orsaken att arbetssökande inte har sökt anvisat lämpligt arbete ihop 
med själva anvisningen. Urvalet är personer som är kvarstående den sista i månaden, arbetslösa 
och är anmälda till en arbetslöshetskassa. 
199 Källa: Arbetsförmedlingen; stickprovskontroller. På grund av förändringar i stickprovskontrollen 
är det inte möjligt att jämföra resultatet med tidigare år. Förändringar i stickprovskontrollen har 
gjorts för att öka effektiviteten. Under perioden april 2013–september 2014 har 
Arbetsförmedlingen inte genomfört stickprovskontroller för att kontrollera om den arbetssökande 
har sökt anvisat arbete. 
200 Enligt förordning (EG) nr 883/2004 och förordning 987/2009 
201 Källa: Arbetsförmedlingens diarium Af Dia 
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kontinuerliga kontakter med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, 

Arbetslöshetskassornas Samorganisation och Försäkringskassan, bland annat i frågor om 

utvecklingen av ett system för elektroniskt informationsutbyte mellan medlemsstaterna 

(EESSI). 

 

Utöver det som redovisas i kapitlet ovan har Arbetsförmedlingen i enlighet 

med regleringsbrevet för 2014 inkommit med nedanstående särskilda 

återrapport till regeringen:  

 Ökad sökaktivitet genom tydligare krav och ökad uppföljning (den 13 juni 2014 

och den 20 februari 2015). 
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Kompletterande 
arbetsförmedlingstjänster 
 

Arbetsförmedlingen ska enligt instruktionen anlita kompletterande aktörer för att snabbt 

och effektivt få arbetssökande i arbete. Arbetsförmedlingen har dock det yttersta ansvaret 

för alla tjänster som tillhandahålls, oavsett om de levereras av Arbetsförmedlingen eller 

av kompletterande aktörer. Det innebär att Arbetsförmedlingen definierar vilka insatser 

som ska ingå i tjänsterna, preciserar kraven på leverantörerna samt upphandlar och 

kvalitetssäkrar tjänsterna. 

 

Kompletterande arbetsförmedlingstjänster 2014 
Under 2014 har två nya kompletterande arbetsförmedlingstjänster lanserats: 

”Introduktion till arbete” och ”Stöd och matchning”. De två nya tjänsterna ersätter helt 

eller delvis de tre tjänster som har fasats ut under året: ”Sysselsättningsplatser med 

rehabiliterande inslag för personer med psykisk funktionsnedsättning”, ”Aktiviteter inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering” och ”Aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin 

samt jobbgarantin för ungdomar”. För att ge en överblick över användandet av 

kompletterande aktörer under de senaste åren redovisas även tjänster som avslutades 

under 2012 eller 2013 i tabellerna nedan. 

 

Tjänsten Introduktion till arbete lanserades under sommaren 2014. Målgruppen för 

tjänsten är arbetssökande som behöver förberedande aktiviteter och insatser innan de 

kan tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens övriga insatser och program. Kännetecknande 

för målgruppen är att de flesta har varit borta länge från, eller aldrig har etablerat sig på, 

den svenska arbetsmarknaden. Tjänsten är uppdelad i en arbetsförberedande del och en 

arbetsplatsförlagd del. 

 

Tjänsten Stöd och matchning lanserades under december 2014. Målgruppen för tjänsten 

är arbetssökande som bedöms kunna arbeta men som behöver ett förstärkt stöd för att 

komma ur sin arbetslöshet. Leverantören ska hjälpa deltagaren att finna och behålla ett 

arbete. Stöd och matchning har fyra olika nivåindelningar, så kallade spår, varav två 

innehåller språkstöd för deltagare med låga kunskaper i svenska och engelska. Tjänsten 

har ett stort fokus på resultat, det vill säga hur väl leverantören lyckas med att hjälpa 

deltagare till arbete eller utbildning. 

 

Målgruppen för tjänsten Etableringslots är personer som har en etableringsplan.  

Etableringslotsens uppdrag är att vara ett professionellt stöd under den nyanländes 

etablering. Stödet omfattar minst tre timmar i månaden. Tjänsten är rättighetsstyrd enligt 

lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, vilket innebär att 

alla personer som deltar inom etableringsuppdraget kan välja att ta del av tjänsten.202  

                                                             
202 För information om Arbetsförmedlingens översyn av tjänsten etableringslots, se kapitlet 
Nyanlända. 
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I tabell 30 nedan framgår att antalet deltagare hos kompletterande aktörer uppgick till 

112 163 personer under 2014. Det är en minskning från 2013 då antalet deltagare hos 

kompletterande aktör var 148 513. Den huvudsakliga förklaringen till minskningen är att 

vissa tjänster har fasats ut under året och andra tjänster har introducerats. Det har lett till 

ett minskat deltagarantal i glappet mellan nya och gamla tjänster. Sett till samtliga öppet 

arbetssökande och arbetssökande i program varierade andelen som var hos 

kompletterande aktörer mellan 13 och 18 procent per månad under året.  

 

Totalt 1 115 olika aktörer har varit kontrakterade under 2014 (2013: 1 012 aktörer, 2012: 

793 aktörer). Flest leverantörer finns inom de tjänster som upphandlas i 

valfrihetssystem203, framför allt inom jobbcoachning med 770 leverantörer. Tjänsten 

jobbcoachning avslutades vid årsskiftet 2013/2014 och under början av 2014 minskade 

antalet leverantörer. 

 

Tabell 30: Antal kompletterande aktörer
204

 och antal deltagare varav andelen 

kvinnor och män (i procent) per tjänst, 2012–2014.  

Tjänst 

Antal 

kompletterande 

aktörer 

Antal deltagare 
 

Varav 

kvinnor/män  

  2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Garantierna 51 32 30 58 569 65 306 57 604 42/58 40/60 40/60 

Rehabilitering till 

arbete
205

 
112 188 212 10 096 17 739 4 879 65/35 63/37 61/39 

Introduktion till arbete - - 11 - - 4 586 - - 57/43 

Nyanlända 15 - - 650 - - 47/53 - - 

Etableringslots 238 326 404 13 755 28 988 44 180 45/55 45/55 42/58 

Jobbcoachning 606 767 770 42 333 40 889 352 51/49 50/50 53/47 

Stöd och matchning   77   2 054   37/63 

Totalt 793 1 012 1 115 121 421 148 513  112 163 47/53 46/54 42/58 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

 
                                                             
203 Vid årsskiftet 2014/2015 fanns två tjänster i valfrihetssystem; etableringslots och stöd och 
matchning. Att upphandla i ett valfrihetssystem innebär att de arbetssökande själva får välja 
leverantör av en tjänst. Leverantörer kan träda in på marknaden om de uppfyller de krav som ställs 
för tjänsten. När en tjänst har upphandlats enligt lag (2010:536) om valfrihet hos 
Arbetsförmedlingen kan ytterligare leverantörer tillkomma så länge tjänsten är i bruk. 
204 Ett antal kompletterande aktörer tillhandahåller flera tjänster. Det innebär att en 
kompletterande aktör som tillhandahåller flera olika tjänster endast räknas en gång i totalen. 
Antalet kompletterande aktörer skiljer sig från Årsredovisning 2013 eftersom deltagare i tjänsten 
coacher över tröskeln inte är medräknade i Årsredovisning 2014 på grund av få deltagare. En 
person kan ha deltagit i flera tjänster under ett år, totalen är därför inte summan av antalet 
deltagare i de olika tjänsterna. 
205 Här ingår tjänsterna aktiviteter inom arbetslivsinriktad rehabilitering och sysselsättningsplatser 
med rehabiliterande inslag för personer med psykisk funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 
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I tabell 31 (se nedan) visas utbetalningar till kompletterande aktörer, uppdelat på olika 

tjänster. Utbetalningen inom tjänsten etableringslots har ökat successivt under de senaste 

åren vilket beror på att antalet personer som ingår i etableringsuppdraget har ökat. Att 

utbetalningen för tjänster inom rehabilitering har varit låg under året beror på att det på 

grund av överprövning av upphandlingen saknades tjänster för målgruppen under det 

första halvåret 2014.  

 

Tabell 31: Utbetalt (i miljoner kronor) per kompletterande tjänst, 2012–2014. 

Tjänst 
 

    

  2012 2013 2014 

Garantierna 547 678 575 

Rehabilitering 139 560 151 

Introduktion till arbete - - 36 

Nyanlända 6 1 - 

Etableringslots 174 370 608 

Personlig jobbcoachning 5 - - 

Jobbcoachning 249 342 8 

Stöd och matchning
206

 - - 0 

Totalt
207

 1 119 1 950 1 378 

Källa: Arbetsförmedlingen, Presto. 

 

Resultat för deltagare hos kompletterande aktörer 

I tabell 32 (se nedan) redovisas andelen deltagare som fått arbete eller påbörjat 

utbildning efter deltagande i någon av de kompletterande arbetsförmedlingstjänsterna. 

Resultaten i tjänsterna kan inte jämföras med varandra eftersom målgrupperna som har 

tillgång till respektive tjänst står olika långt ifrån arbetsmarknaden. Tjänsten inom 

garantierna hade högst andel deltagare som gick till arbete 2014, 32 procent hade arbete 

90 dagar efter att de avslutat tjänsten. När det gäller tjänsten etableringslots gör 

etableringsplanens uppbyggnad med parallella etableringsinsatser det svårt att påvisa 

huruvida ett resultat kan härledas till just etableringslotsens insats. I och med att tjänsten 

utgör en begränsad del av den arbetssökandes etableringsplan blir det svårt att särskilja 

tjänstens effekt och resultat. Stöd och matchning har inte varit i bruk tillräckligt länge för 

att det ska vara möjligt att redovisa resultat till arbete för tjänsten.  

 

Det har gjorts flera studier där man jämför kompletterande aktörers insats med 

Arbetsförmedlingens egen verksamhet. Studierna har inte kunnat påvisa några 

genomgående skillnader mellan övergång till arbete för deltagare hos kompletterande 

aktör jämfört med de personer som tar del av insatser i Arbetsförmedlingens regi.208  
                                                             
206 Eftersom tjänsten Stöd och matchning startade i december 2014 har inga utbetalningar gjorts 
under året. 
207 Avrundning har skett i summeringen för 2012 och 2013.  
208

 
Se till exempel ”Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen 

vid Arbetsförmedlingen” IFAU 2012:24 och ”Marknaden för arbetsmarknadspolitik: om privata 
komplement till Arbetsförmedlingen” IFAU 2011:13 



Sida: 98 av 159 

ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2014 

Tabell 32: Status till arbete eller utbildning 90 dagar efter avslutad aktivitet hos 

kompletterande aktör. Antal och andelar (inom parentes) i procent, 2012–2014.
209

 

Tjänst Totalt antal deltagare Antal och andel i arbete 
Antal och andel i reguljär 
utbildning 

  2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Garantierna 32 307 47 906 51 213 8 233 (25) 14 381 (30) 16 196 (32) 2 118 (7) 3 453 (7) 3 510 (7) 

Rehabilitering  
till arbete 

2 166 16 222 7 651 203 (9) 1 658 (10) 793 (10) 64 (3) 307 (2) 119 (2) 

Nyanlända 776 52 - 126 (16) 6 (12) - 30 (4) 5 (10) - 

Jobbcoachning 7 405 52 556 2 899 2 136 (29) 17 803 (34) 675 (23) 376 (5) 1 575 (3) 91 (3) 

Personlig 
jobbcoachning 

20 639 23 - 5 746 (28) 7 (30) - 662 (3) - - 

Introduktion till 
arbete 

- - 73 - - 6 (8) - - 3 (4) 

Totalt** 63 293 116 759 61 836 16 444 (26) 33 855 (29) 17 670 (29) 3 250 (5) 5 340 (5) 3 723 (6) 

Etableringslots* 1 646 8 065 12 450 212 (13) 1 215 (15) 1 365 (11) 17 (1) 289 (4) 354 (3) 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager.  

**Deltagare i etableringslots ingår inte i totalsiffran. 

*Resultat för etableringslots mäts på annat sätt än övriga kompletterande arbetsförmedlingstjänster. 

För etableringslots uppdateras de tre senaste månaderna vid varje månadsskifte för att få med 

retroaktiva registreringar. Data som är äldre än tre månader låses.  

 

Fortsatt arbete med kvalitetssäkring 

Sedan slutet av 2012 har Arbetsförmedlingens modell för leverantörsuppföljning 

reviderats och utvecklats och i oktober 2013 fattade arbetsförmedlingen beslut om en 

plan för att etablera modellen i hela myndigheten. Samtidigt utökades resurserna för 

leverantörsuppföljning tillfälligt för att snabba på etableringen av modellen. 

Leverantörsuppföljningen omfattar alla externt upphandlade leverantörer.  

 

Leverantörsuppföljningsmodellen skapar en plattform för samarbete mellan 

Arbetsförmedlingens marknadsområden och huvudkontoret kring uppföljning av 

leverantörer. Under 2014 implementerades verktyg och metoder för hantering av 

avtalsstarter med en avtalskontroll, följt av uppstartsmöten för alla upphandlade avtal. 

Arbetsförmedlingen har även etablerat en enhetlig hantering av klagomål i hela landet.  

 

Samma uppföljningsverktyg och forum används för alla leverantörer, men det finns 

variationer med vilken frekvens och på vilken nivå, nationellt eller regionalt, respektive 

leverantör följs. En nivåindelning av leverantörer är grunden för arbetet med att skapa en 

tydlighet i vem som ska följas och i vilken omfattning. Nivåindelningen utgör sedan 

grunden för den årliga uppföljningsplan som tas fram på nationell och regional nivå. Att 

arbetet utgår från en årlig plan innebär att Arbetsförmedlingen arbetar proaktivt, både 

                                                             
209 Resultatet för 2014 avser deltagare som avslutat programmet under perioden oktober 2013–
september 2014. Resultatet har tagits fram på motsvarande sätt för 2012 och 2013. 
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när det gäller nationell och regional uppföljning. Utöver uppföljning av leverantörer 

innefattar arbetssättet även internt arbete med att leda och styra arbetet med 

leverantörerna och användningen av avtalen. Allt detta skapar en struktur för 

uppföljningsarbetet, vilket in sin tur ger förutsägbarhet, möjlighet att planera och en 

beredskap för att hantera uppföljning på ett professionellt sätt. 

 

Under 2014 har 2 447 leverantörsbesök genomförts. Sammantaget hävde 

Arbetsförmedlingen avtalen med elva leverantörer på sammanlagt 23 

verksamhetsadresser på grund av olika typer av avtalsbrott. Utöver det sades avtal med 13 

leverantörer på 28 verksamhetsadresser upp på grund av konkurs eller andra liknande 

omständigheter.210 

 
  

                                                             
210 Under 2013 genomfördes 981 leverantörsbesök och femton avtal hävdes (varav ett på grund av 
konkurs) på sammanlagt 104 verksamhetsadresser. Under 2012 genomfördes 988 
leverantörsdialoger och 231 kvalitetskontroller. Under 2012 hävdes avtalen med fyra leverantörer 
(varav två på grund av konkurs). 
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Arbetslivsinriktad rehabilitering 
 

Arbetsförmedlingen har enligt instruktionen ett sektorsansvar för funktionshindersfrågor 

inom arbetsmarknadspolitiken och ska vidare samverka med ett antal aktörer i syfte att 

uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. 

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga211 har generellt en 

mer utsatt ställning på arbetsmarknaden än personer utan funktionsnedsättning. För att 

kunna erbjuda stöd till arbetssökande med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering har 

Arbetsförmedlingen arbetsförmedlare med fördjupad kompetens inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering, specialister212 och SIUS-konsulenter.  

 

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga 
Vid utgången av 2014 var 190 942 personer med funktionsnedsättning inskrivna på 

Arbetsförmedlingen (2013: 195 245, 2012: 187 088). Det motsvarar 28,1 procent av 

samtliga inskrivna, vilket är en något högre andel än föregående år. Antalet inskrivna 

personer med funktionsnedsättning har däremot minskat i år jämfört med 2013, vilket 

även gäller för det totala antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Av de inskrivna med 

funktionsnedsättning hade drygt hälften, 98 590 personer, en anställning. Det är en liten 

ökning jämfört med föregående år både sett till andel och antal. 79 262 personer hade ett 

arbete med stöd medan 11 543 personer hade ett arbete utan stöd och 7 785 personer 

hade ett nystartsjobb. 

 

Arbetsförmedlingen ser tre huvudsakliga orsaker till att andelen inskrivna personer som 

har en funktionsnedsättning har ökat under en längre tid. För det första ledde 

finanskrisen 2008-2009 till omfattande rationaliseringar som medförde att många 

personer med funktionsnedsättning förlorade sina anställningar. För det andra har 

sjukförsäkringsreformen inneburit att ett stort antal personer överförts från 

sjukförsäkringssystemet till Arbetsförmedlingen. För det tredje har vi blivit än mer 

grundliga i kartläggningen av de arbetssökande, vilket leder till att allt fler identifieras och 

registreras med funktionsnedsättning. 

 

Arbetsförmedlingens sektorsansvar inom 
funktionshinderspolitiken  
Arbetsförmedlingen har sedan 2002 ett samlat ansvar, sektorsansvar, för 

funktionshindersfrågor inom arbetsmarknadspolitiken och ska inom ramen för detta 

ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. 

Målet med Sveriges funktionshinderspolitik, som utgår från FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning, är att skapa full delaktighet och 

jämlikhet för alla personer med funktionsnedsättning. Regeringen antog 2011 En strategi 

                                                             
211 Hädanefter personer med funktionsnedsättning. 
212 Arbetsförmedlingens specialister består av psykologer, socialkonsulenter, 
arbetsterapeuter/sjukgymnaster, synspecialister, dövpedagoger/dövkonsulenter och audionomer. 
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för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Syftet med strategin är att 

presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur 

resultaten ska följas upp under de aktuella åren. Utifrån regeringens inriktningsmål för 

arbetsmarknadspolitiken213 har Arbetsförmedlingen formulerat fyra delmål: 

 

 Delmål ett: Andelen personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga som får en anställning eller utbildning ska årligen öka under perioden. 

Resultat: 2011 (nollmätning214): 5,4 %, 2012: 5,2 %, 2013: 5,0 %, 2014: 5,7 %. 

 Delmål två: Andelen ungdomar, under 30 år, med en funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga som får en anställning eller utbildning ska årligen öka 

under perioden. 

Resultat: 2011 (nollmätning): 7,1 %, 2012: 6,4 %, 2013: 6,1 %, 2014: 7,1 %.  

 Delmål tre: Arbetsförmedlingen ska, med säkerställd kvalitet i arbetet, förkorta 

tiden från att en arbetssökande blir inskriven vid Arbetsförmedlingen till att en 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är identifierad och 

registrerad. 

Resultat: 2011 (nollmätning): 270 dagar, 2012: 272 dagar, 2013: 260 dagar, 2014: 

250 dagar. 

 Delmål fyra: Vid Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadspolitisk 

verksamhet ska krav på tillgänglighet alltid ställas i förfrågningsunderlag och finnas 

med i avtal. 

Resultat: Från och med 2011 finns kravet på tillgänglighet med i alla 

förfrågningsunderlag och avtal som Arbetsförmedlingen tecknar. 

 

Under året har en positiv utveckling skett vad gäller delmål ett, två och tre. Som redovisas 

i kapitlet Prioritering av dem som står långt från arbetsmarknaden har antalet personer 

med funktionsnedsättning som har ett arbete med stöd ökat under året. Det är 

utvecklings- och trygghetsanställningar som står för ökningen. Samtidigt har antalet 

personer med funktionsnedsättning som är öppet arbetslösa eller i program med 

aktivitetsstöd minskat. Delmål tre handlar om att individen så snabbt som möjligt ska få 

rätt insatser utifrån sina förutsättningar och behov. År 2014 har tiden från att en person 

blir inskriven vid Arbetsförmedlingen till att en funktionsnedsättning är identifierad och 

registrerad minskat med tio dagar jämfört med 2013.215  

 

Insatser och program särskilt avsedda för personer med funktionsnedsättning redovisas i 

kapitlet Prioritering av dem som står långt från arbetsmarknaden. Antal och andel 

                                                             
213 Inriktningsmålen fastställs i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-
2016 (S2012.028). 
214 Då strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken gäller år 2011-2016 utgör 2011 års 
resultat utgångsvärde, dvs. nollmätning, för delmålen. Källa delmålen: Arbetsförmedlingens 
datalager.  
215 För en utförligare beskrivning av genomförda åtgärder och uppnådda resultat 2014 utifrån 
sektorsansvaret se återrapport En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-
2016 (15 mars 2015). 
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personer med funktionsnedsättning som fått arbete eller gått till utbildning redovisas i 

kapitlet Arbetsförmedlingens resultatutveckling. 

 

Inom ramen för myndighetens ansvar inom funktionshinderspolitiken har 

Arbetsförmedlingen också ett tillgänglighetsuppdrag och ska verka för att verksamhet, 

information och lokaler är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Under 

2014 har en ny handlingsplan för tillgänglighetsarbetet på Arbetsförmedlingen tagits 

fram. I handlingsplanen ingår bland annat aktiviteter som syftar till att öka 

tillgängligheten i myndighetens information, kommunikation och IT-system. Under året 

har även interna kompetensutvecklingsinsatser genomförts och stödmaterial för 

tillgängliga möten, inbjudningar och besöksinformation har tagits fram.  

 

Samverkan inom rehabilitering 
Arbetsförmedlingen samverkar med en rad aktörer inom rehabiliteringsområdet för att 

förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. 

Samverkan med andra myndigheter och med kommuner och landsting/regioner är viktig 

för att ge individen ett samlat stöd på vägen mot ett arbete eller utbildning och för att 

använda samhällets resurser så effektivt som möjligt. Genom samverkan med bland annat 

arbetsmarknadens parter och brukarorganisationer ökar kunskapen om situationen på 

arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och initiativ kan tas för att 

stärka densamma.216 Arbetsförmedlingen ska i årsredovisningen för 2014 redovisa hur 

myndigheten har samverkat med andra i olika delar av verksamheten och vilka resultat 

det har lett till.217 Nedan redovisas samverkan inom rehabiliteringsområdet. 

 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ett gemensamt uppdrag om tidiga och 

aktiva insatser för personer som har ersättning från sjukförsäkringen där insatser bedöms 

nödvändiga för att stödja individens återgång eller inträde i arbetslivet. Utgångspunkten 

är att öka individens delaktighet och förutsättningar att ta ansvar för sin egen 

rehabilitering och att stödja personen tillbaka till arbetslivet. I samarbetet ingår att 

särskilt stödja unga med aktivitetsersättning som har behov av arbetslivsinriktad 

rehabilitering eller samordnade rehabiliteringsinsatser. Under 2014 har 12 651 personer 

påbörjat aktiva insatser inom ramen för det förstärkta samarbetet (2013: 9 766, 2012: 

11 060), varav 2 888 unga under 30 år (2013: 2 450, 2012: 1 295).218  

 

År 2014 inledde Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetet med ett gemensamt 

regeringsuppdrag för att pröva och effektutvärdera olika typer av arbetslivsinriktade 

                                                             
216 För att öka kunskapen om bland annat sysselsättning och behov av anpassningar i arbetslivet för 
personer med funktionsnedsättning genomför även Statistiska centralbyrån på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen en årlig undersökning om situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning. Rapporten som gäller 2014 lämnas till regeringen den 31 mars 2015. 
217 Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Arbetsförmedlingen. Se även kapitel Matchning 
och Nyanlända. 
218 För en utförligare beskrivning se återrapport Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas 
återgång i arbete – Rehabiliteringsinsatser i samarbete (1 augusti 2014 och 28 februari 2015). 
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rehabiliteringsinsatser för unga med aktivitetsersättning. Syftet är att förbättra 

kunskapen om hur olika insatser påverkar ungas möjligheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Projektet kommer att pågå från 2014 till första kvartalet 2017 

(uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2017). 

 

Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam) 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landsting/region och kommun kan samordna 

rehabiliteringsinsatser genom gemensam finansiering i ett samordningsförbund. 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen fick i 2014 års regleringsbrev 

ett gemensamt uppdrag att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting stödja 

utvecklingen av samordningsförbundens verksamhet. Viktiga aktiviteter inom ramen för 

detta uppdrag har varit att ta fram en ny fördelningsmodell för den statliga 

medelstilldelningen till samordningsförbunden, att göra en kartläggning av förbundens 

insatser till målgruppen unga samt att genomföra kompetensinsatser för förbundens 

medarbetare.219  

 

Kriminalvården 

Arbetsförmedlingen samarbetar med Kriminalvården för att stärka förankringen på 

arbetsmarknaden för Kriminalvårdens klienter. Genom arbetsförmedling, vägledning, 

information om arbetsmarknaden samt arbetsmarknadsutbildningar bidrar 

Arbetsförmedlingen till att underlätta inträde eller återgång i arbete för målgruppen. 

Under 2014 har Arbetsförmedlingen upphandlat arbetsmarknadsutbildningar till 36 av 

landets 47 anstalter. Dessutom har en förberedande utbildning, Min väg till arbete, 

upphandlats till samtliga anstalter. Under året har 175 personer deltagit i den 

förberedande utbildningen på 15 anstalter och 526 personer (2013: 656, 2012: 695) har 

deltagit i arbetsmarknadsutbildning på anstalt.220 

 

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården avslutade den 31 maj 2014 det särskilda 

regeringsuppdraget om åtgärder för att främja dömda kvinnors förutsättningar på 

arbetsmarknaden.221 Arbetsförmedlingen deltar även i Krami som är en samverkan 

mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och berörd kommun som syftar till att 

underlätta inträde på arbetsmarknaden för personer som har varit i kontakt med 

Kriminalvården.  

 

Socialt företagande 

Arbetsförmedlingen ska medverka till att öka antalet sociala företag och antalet anställda 

hos sociala företag. Som ett led i detta arbete upphandlade Arbetsförmedlingen år 2012 

en pilotutbildning för start av arbetsintegrerande sociala företag. Utbildningen har 

                                                             
219 För mer information, se återrapporten Stödja samordningsförbundens verksamhet (28 februari 
2015). 
220 Källa: Arbetsförmedlingens datalager. Definitionen har ändrats jämfört med föregående 
årsredovisning. Siffrorna är låsta och påverkas inte av retroaktiva beslut. 
221 Uppdraget redovisas i återrapporten Åtgärder för att främja dömda kvinnors förutsättningar 
på arbetsmarknaden (30 maj 2014). 
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bedrivits 2012-2014 i samarbete med tre projekt finansierade av Europeiska 

socialfonden.222  

 

Arbetsförmedlingens generaldirektör fattade i september 2014 beslut om en plan för 

myndighetens fortsatta arbete med arbetsintegrerande sociala företag. En arbetsgrupp 

tillsätts för att utreda möjligheterna för fler grupper av arbetssökande att omfattas av vad 

de sociala företagen kan erbjuda samt för att inventera vad som krävs för att stödja 

arbetsintegrerande sociala företag på bästa sätt. 

 

Samråd och kunskapsspridning 

Från år 2014 har Arbetsförmedlingen regelbundna samråd med Handikappförbunden 

och Lika Unika. Grunden för samrådet är FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning.223 Syftet är att skapa möjligheter för ömsesidig information 

från respektive verksamhet och dialog kring strategiska utvecklingsfrågor inom det 

funktionshinderspolitiska området. Samrådet utgör också en del av regeringens strategi 

för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016. 

 

Arbetsförmedlingen är sekretariat för Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering som är 

ett forum för samarbete mellan myndigheter, organisationer, kommuner och parterna på 

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen är vidare sammankallande för Brukarrådet för 

döva och personer med hörselskada, synskada eller dövblindhet. Deltagare är 

representanter för intresseorganisationerna på nationell nivå, deras 

ungdomsorganisationer och Arbetsförmedlingen. 

 

KUR-projektet har fått en fortsättning 2014-2015.224 Regeringen har gett 

Försäkringskassan i uppdrag att, i nära samråd med Arbetsförmedlingen och Sveriges 

Kommuner och Landsting, genomföra lokala satsningar på kunskapsutveckling och 

samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa. Syftet är att 

öka den gemensamma kunskapsgrunden och förbättra samverkansformerna. 

Arbetsförmedlingen finns representerad i styrgrupp och projektgrupp på nationell nivå. 

 

Utöver det som redovisas i kapitlet ovan har Arbetsförmedlingen i enlighet 

med regleringsbrevet för 2014 inkommit, eller ska inkomma, med 

nedanstående särskilda återrapporter till regeringen:  

 Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2014 (31 

mars 2015). 

 Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete – 

Rehabiliteringsinsatser i samarbete (1 augusti 2014 och 28 februari 2015). 

                                                             
222 Springprojektet, Explosionsprojektet och Sigridprojektet. 
223 Samrådet bygger på artikel 4:3 som tillskriver konventionsstaterna att aktivt involvera och 
samråda med personer med funktionsnedsättning, däribland barn, genom de organisationer som 
företräder dem. 
224 KUR står för kompetensutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och 
funktionsnedsättning. 
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 Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete – 

Arbetslivsintroduktion (1 augusti 2014). 

 Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete – Stödja 

samordningsförbundens verksamhet (28 februari 2015). 

 

Återrapporter utanför regleringsbrevet: 

 Åtgärder för att främja dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden (30 

maj 2014). 

 Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning (1 augusti 2014). 

 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 (15 mars 

2015). 
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Nyanlända 
 

Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser 

som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden och också ett särskilt 

ansvar för personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare. Myndighetens uppdrag är att underlätta och påskynda vägen till 

arbete eller högre studier och ge förutsättningar för egenförsörjning.  

 

Arbetsförmedlingen ska tillsammans med personen i etableringsuppdraget upprätta en 

individuell etableringsplan som ska innehålla arbetsförberedande aktiviteter, 

undervisning i svenska och samhällsorientering. Arbetsförmedlingen ska också hjälpa 

personer som anmäler behov av hjälp med bosättning enligt 6 § i förordningen 

(2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare. 

 

Under 2014 har 89 572 nyanlända varit inskrivna på Arbetsförmedlingen.225 Antalet 

nyanlända har ökat jämfört med 2013 (2013: 73 571, 2012: 60 749). 58 procent av de 

nyanlända har omfattats av etableringsuppdraget vilket är en högre andel jämfört med 

tidigare år (2013: 48 procent, 2012: 31 procent).226 

 

Nyanlända 
Antalet inskrivna nyanlända har ökat sedan i fjol. En anledning till detta är att antalet nya 

deltagare i etableringsuppdraget har fortsatt att öka under 2014. Under året har 

Arbetsförmedlingen fortsatt att anpassa insatser och aktiviteter till de nyanländas behov 

för att möjliggöra ett tidigt deltagande och påskynda övergången till arbete eller 

utbildning. Deltagarna erbjuds tidiga insatser med fokus på arbete. 17 620 nyanlända har 

fått arbete vilket är fler jämfört med 2013 (2013: 15 351, 2012: 13 892). 3 572 nyanlända 

har gått till utbildning vilket är fler jämfört med 2013 (2013: 3 433, 2012: 3 442). Andelen 

som går till arbete och studier är dock något lägre jämfört med 2013, se kapitel 

Arbetsförmedlingens resultatutveckling.  

 

Instegsjobb är ett anställningsstöd till arbetsgivare riktat till nyanlända som inom de 

senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd och som studerar svenska för 

invandrare, sfi. Under 2014 har 8 965 personer haft ett instegsjobb vilket är en ökning 

jämfört med året innan (2013: 7 147, 2012: 6 641). Det kan bero på det ökande antalet 

deltagare i etableringsuppdraget. 

 

Arbetsförmedlingen har under året arbetat med ett regeringsuppdrag som syftar till att 

utveckla arbetssätt och metoder för att flera nyanlända ska få möjlighet att få sin 

                                                             
225 Se tabell 3, kapitel Arbetsförmedlingens resultatutveckling. 
226 För statistikuppgifter rörande etableringsuppdraget gäller följande: Vid varje ny mätperiod 
uppdateras data genomgående med den senast kända informationen tre månader bakåt i tiden. 
Efter tre månader låses uppgifterna och uppdateras inte. Detta innebär att uppgifterna för 2013 är 
uppdaterade jämfört med förra årsredovisningen och även att uppgifterna för 2014 kommer att 
låsas först i mars 2015. 
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kompetens validerad. Genom att föra dialog med ansvariga aktörer kring ett gemensamt 

synsätt på validering och utveckla stödstrukturer för att individen ska kunna synliggöra 

sina kunskaper och erfarenheter har förutsättningarna för en tidig validering 

förbättrats.227 

 

Arbetsförmedlingen har implementerat kundresurser som en ny yrkesroll i verksamheten. 

Kundresurser arbetar bland annat med att förbereda nyanlända inför en 

arbetsplatsförlagd aktivitet, skapa kontakt med arbetsgivare, ackvirera praktik samt 

stödja både arbetsgivare och den arbetssökande.  

 

Etableringsuppdraget 
Antalet nya deltagare i etableringsuppdraget har fortsatt att öka kraftigt under året. 

Samtidigt har de ekonomiska anslagen för Arbetsförmedlingen inte ökat i motsvarande 

omfattning. På kort sikt innebär detta att antalet deltagare per arbetsförmedlare stiger, 

vilket bland annat försämrar möjligheten till enskilda möten med deltagarna. 

Konsekvensen kan bli att deltagarna får mindre individuellt anpassade 

etableringsinsatser och att deras kompetens och erfarenhet inte tillvaratas. I slutändan 

innebär detta att deltagarnas etablering på arbetsmarknaden fördröjs och att 

matchningen på arbetsmarknaden försämras. 

 

Andelen personer i etableringsuppdraget som deltar i arbetsförberedande aktiviteter och 

arbetsmarknadspolitiska program, samhällsorientering och svenska för invandrare har 

minskat endast marginellt. Arbetsförmedlingen ser dock stora utmaningar i att framöver 

kunna fortsätta att erbjuda kvalitativa etableringsinsatser till personer i 

etableringsuppdraget när antalet deltagare per arbetsförmedlare stiger.  

 

Färre kvinnor än män deltar i en arbetsmarknadsutbildning, förberedande utbildning och 

arbetspraktik. Kvinnor arbetar också i mindre utsträckning än män efter avslutad 

etableringsplan. Att säkerställa att både kvinnor och män får tillgång till kvalitativa 

insatser är därmed en av de största utmaningarna inom etableringsuppdraget.  

 

En betydelsefull förändring i förutsättningarna för etableringsuppdraget är att 

deltagarnas genomsnittliga utbildningsnivå har ökat, vilket gäller både kvinnor och män. 

Andelen personer med en eftergymnasial utbildning på två år eller längre har ökat från 20 

procent i december 2013 till 25 procent i december 2014. Andelen med 

högskoleutbildning inom etableringsuppdraget ligger därmed på ungefär samma nivå 

som befolkningen i stort.228 

 

Arbetsförmedlingen identifierade i årsredovisningen för 2013 risken att vi inte erbjuder 

tillräckligt effektiva insatser för att minska arbetslöshetstider och vakanstider. Utifrån 

bland annat denna risk har Arbetsförmedlingen under året initierat ett erfarenhetsbaserat 

                                                             
227 Arbetsförmedlingen (2015) Uppdrag till Arbetsförmedlingen att utveckla metoderna för och 
omfattningen av validering av nyanlända invandrares kompetens. 
228 Statistiska centralbyrån (2014) Befolkningens utbildning 2013, Nr 2014:97.  
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metodutvecklingsarbete som syftar till att säkra och höja nivån på service och insatser för 

personer inom etableringsuppdraget. Arbetssättet testas på tio pilotkontor runt om i 

landet. Syftet är att tydliggöra den röda tråden av insatser som ska leda till arbete eller 

studier och på så sätt ytterligare stärka den individuella anpassningen och 

tillvaratagandet av kompetens. Utvecklingsarbetet är viktigt, inte minst ur ett 

jämställdhetsperspektiv.  

 

I februari 2014 startade den nya insatsen Folkhögskoleutbildning inom 

etableringsuppdraget som främst riktar sig till personer med kort utbildningsbakgrund. 

Utbildningen innehåller orienterande och arbetsförberedande insatser samt studier i 

svenska och bedrivs på heltid under sex månader. Under 2014 har 1 066 personer deltagit 

i utbildningen, varav cirka hälften kvinnor och hälften män.  

 

Arbetsförmedlingen kan konstatera att tjänsten etableringslots för nyanlända inte har 

tillräckligt arbetsmarknadsfokus, att det finns en otydlighet i tjänsten rörande det så 

kallade sociala stödet och att ersättningsmodellen inte uppmuntrar till kvalitet i tillräcklig 

utsträckning. Under 2014 påbörjade Arbetsförmedlingen därför en intern översyn av 

tjänsten etableringslots. Översynen syftade till att vidareutveckla tjänsten inom befintligt 

regelverk. Eftersom regeringen har aviserat att regelverket för tjänsten kommer att 

förändras, måste översynens tidigare utgångspunkter nu omprövas. Myndigheten har 

därför gjort ett uppehåll i översynen (se även kapitel Kompletterande 

arbetsförmedlingstjänster). 

 

Fortsatt utveckling av bosättningsarbetet 

Figur 15 visar utvecklingen av relationen mellan antal personer som anmäler behov av 

bosättning och antal personer var bosättningsärende har avslutats då personen har 

anvisats plats för bosättning eller avbrutit bosättningsärendet. Figur 15 visar även antal 

personer som har ett kvarstående bosättningsärende. 
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Figur 15: Antal personer som anmäler behov av bosättning, antal personer vars 

bosättningsärende har avslutats och antal personer med ett pågående 

bosättningsärende per månad, januari 2012 till december 2014
229

  

 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

 

Under de senaste månaderna har antalet inkomna bosättningsärenden minskat och 

antalet avbrott ökat. Anledningen är att Arbetsförmedlingen den 1 oktober 2014 

förändrade riktlinjerna för vilka som bedöms ha behov av bosättning. Riktlinjerna 

påverkar främst personer som bor i eget boende, eftersom personer på 

anläggningsboende alltid bedöms ha behov av bosättning. För personer i eget boende ska 

behov av att anvisas plats för bosättning anses föreligga endast om de vuxna personerna i 

ett hushåll, utifrån deras yrkes- och utbildningsbakgrund, har betydligt bättre 

förutsättningar att få anställning eller påbörja reguljär utbildning på annan ort. 

 

Antalet personer på anläggningsboende som anvisas en plats för bosättning har ökat, men 

inte i samma utsträckning som antalet personer som anmäler behov. Detta leder till att 

allt fler personer blir kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden och att ledtiden från 

uppehållstillstånd till anvisad bosättning är fortsatt lång. Arbetsförmedlingen arbetar 

kontinuerligt för att öka antalet personer som anvisas en plats för bosättning. Den 

viktigaste faktorn för att korta ledtiderna är dock att kommunerna ökar sitt mottagande 

så att fler kan få en anvisning. Det främsta hindret för detta bedöms vara bristande 

tillgång på lediga bostäder.  

                                                             
229 Personer som har rätt till en etableringsplan kan begära stöd med bosättning via 
Arbetsförmedlingen. Om Arbetsförmedlingen bedömer att personen har behov av att anvisas en 
plats för bosättning upprättas ett bosättningsärende som omfattar personen samt övriga som ingår i 
samma hushåll. Ett bosättningsärende avslutas när hushållet anvisas en plats för bosättning. 
Bosättningsärendet kan också avslutas genom att hushållet ordnar bosättning på egen hand. 
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Samverkan inom etableringsuppdraget 

Arbetsförmedlingen ska enligt regleringsbrevet i årsredovisningen för 2014 redovisa hur 

myndigheten har samverkat med andra aktörer i olika delar av verksamheten och vilka 

resultat det har lett till.230 Inom etableringsuppdraget ska Arbetsförmedlingen samordna 

etableringsinsatser och vara stödjande och pådrivande i förhållande till berörda parter.231  

 

Den nationella samverkan inom etableringsuppdraget har i stora delar skett inom ramen 

för Samverkansdelegationen. I delegationen ingår representanter från 

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, länsstyrelserna och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). Delegationen har bland annat implementerat ett 

metodstöd för lokala överenskommelser som ska förbättra möjligheterna till samverkan 

och samordning inom etableringsuppdraget. Inom ramen för samverkansdelegationen 

har myndigheterna och SKL även arrangerat fyra regionala konferenser under temat 

migration och hälsa. Syftet var att utveckla samverkan mellan aktörerna inom området. 

Konferenserna vände sig till chefer, politiker och sakområdesansvariga inom 

myndigheter, kommuner och landsting. Arbetsförmedlingen har även deltagit i ett 

samverkansuppdrag som Migrationsverket initierade.232 Myndigheten har också 

tillsammans med Försäkringskassan och Migrationsverket samverkat i processen för 

framtagande av prognoser om anslag för etableringsuppdraget. 

 

Resultat för etableringsuppdraget 

I tabell 33 presenteras status för personer som lämnat etableringsuppdraget 90 dagar 

efter att deras etableringsplan avslutades, fördelat på kön. Under 2014 var det 6 736 

personer som lämnat etableringsuppdraget och passerat 90 dagar jämfört med 5 872 

personer under 2013.233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
230 Redovisning av samverkan finns också i kapitel Matchning och kapitel Arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 
231 3 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
232 Migrationsverket (2014) Arbeta tillsammans - Redovisning av samverkanuppdraget mellan 
myndigheter i processen från ansökan till etablering med egen försörjning alternativt 
återvändande. 
233 Arbetsförmedlingen bedömer att det inte är möjligt att jämföra 2013 och 2014 års resultat med 
tidigare år. Det beror på att personer som lämnat etableringsuppdraget före 2013 gjorde det i förtid, 
dvs. innan etableringsplanen löpt ut. Resultaten för tidigare år är därför inte jämförbara med 
resultaten för 2013 0ch 2014. 
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Tabell 33 Status 90 dagar efter avslutad etableringsplan i procent, fördelat på kön, 

december 2014 

    2013     2014   

Status efter avslutad 

etableringsplan 
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Arbete/Studier 19 31 26 20 35 29 

varav arbete med stöd 4 6 5 2 5 4 

varav arbete utan stöd 3 6 5 3 7 5 

varav nystartsjobb 5 12 9 5 16 12 

varav avaktualiserad till studier 7 7 7 9 7 8 

Arbetsmarknadspolitiska program 55 52 53 50 48 49 

varav jobb- och utvecklingsgarantin 48 43 45 45 42 43 

varav jobbgaranti för ungdomar 5 6 5 4 4 4 

Öppet arbetslös 6 7 7 6 7 6 

Förhindrad att ta arbete direkt 6 4 5 10 4 7 

Övriga avaktualiserade från AF 13 6 9 13 6 9 

Totalt 100 100 100 100 100 100 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

 

Av de som lämnade etableringsuppdraget under 2014 arbetade eller studerade 29 procent 

efter 90 dagar. Motsvarande andel bland de som lämnade etableringsuppdraget under 

2013 uppgick till 26 procent. Ökningen har främst skett bland männen. 

 

Ökningen av andelen i arbete eller studier har skett trots Arbetsförmedlingens 

försämrade förutsättningar för ett effektivt matchningsarbete och goda 

arbetsgivarkontakter inom etableringsuppdraget. En bidragande orsak till att fler kommit 

i arbete kan vara att arbetsmarknadsutsikterna förbättrats.234 Av de som lämnat 

etableringsuppdraget har andelen med en eftergymnasial utbildning ökat samtidigt som 

andelen med en kortare utbildningsbakgrund har minskat, vilket också kan ha bidragit till 

det förbättrade resultatet.  

 

Det är genomgående en betydligt lägre andel kvinnor än män som arbetar efter att de 

lämnat etableringsuppdraget. Kvinnor har deltagit i arbetspraktik, 

arbetsmarknadsutbildningar och haft arbete i form av instegsjobb och nystartsjobb i 

mindre utsträckning än män under tiden de har en etableringsplan. Det bidrar sannolikt 

till att kvinnor i mindre utsträckning än män går ut i arbete efter att de lämnat 

etableringsuppdraget. 

 

Av de som har lämnat etableringsuppdraget under 2014 och passerat 90 dagar efter att 

etableringsplanen avslutades, deltog 49 procent i ett arbetsmarknadspolitiskt program 

dag 90. Andelen har minskat något jämfört med 2013. Av de som lämnat 

etableringsuppdraget under 2014 är andelen som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin 

                                                             
234 Se kapitel Arbetsförmedlingens förutsättningar. 
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eller jobbgarantin för ungdomar ungefär densamma dag 90 som dag 180. Andelen som 

arbetar eller studerar är också ungefär densamma dag 90 som dag 180.  

 

Den sammanlagda progressionen efter att personerna lämnat etableringsuppdraget tycks 

således vara svag. Av de som lämnat etableringsuppdraget och varit fortsatt inskrivna på 

Arbetsförmedlingen deltar flertalet i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för 

ungdomar. Arbetsförmedlingen har tidigare påpekat att personer som lämnar 

etableringsuppdraget bör få fortsatt tillgång till särskilt stöd för att kunna etablera sig.235 

En grundförutsättning är möjligheten till tät kontakt med arbetsförmedlare och 

tillräckliga medel till insatser för målgruppen. 

 

Utöver det som redovisas i kapitlet ovan har Arbetsförmedlingen i enlighet 

med regleringsbrevet för 2014 inkommit med nedanstående särskilda 

återrapporter till regeringen:  

 5 a) Etablering av vissa nyanlända – statistik kring etableringsuppdraget (1 nov 

2014, 2 maj 2014) 

 5 a) om aktivitetsrapportering och aktivt arbetssökande (20 feb 2015). 

 Uppdrag till Arbetsförmedlingen att utveckla metoderna för och omfattningen av 

validering av nyanlända invandrares kompetens (20 feb 2015). 
  

                                                             
235 Arbetsförmedlingen (2014) Etablering av vissa nyanlända – statistik kring 
etableringsuppdraget (1 november) 
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Internationell verksamhet 
 

Arbetsförmedlingen arbetar, i enlighet med myndighetens instruktion, tillsammans med 

övriga EU-medlemsstaters offentliga arbetsförmedlingar och EU-kommissionen för att 

den europeiska arbetsmarknaden ska fungera så väl som möjligt. 2014 formaliserades det 

tidigare informella nätverket för de offentliga arbetsförmedlingarna i EU:s 

medlemsländer. Genom beslutet stärks ytterligare de offentliga arbetsförmedlingarnas 

roll som en viktig aktör för att nå målen i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europa 

2020. 

 

Som en del av den svenska biståndspolitiken och EU:s stöd till länder utanför unionen 

bidrar Arbetsförmedlingen till utvecklingen av arbetsmarknadsmyndigheter och 

arbetsmarknad i andra länder. Under 2014 har sysselsättningsfrågorna fått en allt större 

tyngd i de nya strategier som styr det svenska utvecklingssamarbetet. 2014 har också 

präglats av att Arbetsförmedlingen under perioden 2012 -2015 är ordförande i den 

världsomfattande organisationen för offentliga arbetsförmedlingar, Wapes (World 

Association of Public Employment Services). 

 

Verksamhet och resultat 
Ungdomsarbetslösheten har varit i fortsatt starkt fokus inom EU-samarbetet. Detta har 

bland annat utmynnat i Sysselsättningsinitiativet för unga i de EU-regioner som har den 

högsta ungdomsarbetslösheten. Inom ramen för initiativet driver Arbetsförmedlingen ett 

pilotprojekt i tre svenska regioner. 

 

Eures är ett europeiskt nätverk av arbetsförmedlingar som har till direkt uppgift att 

stimulera arbetskraftens rörlighet på den europeiska arbetsmarknaden. Samarbetet ska 

utvecklas mot ännu större fokus på matchning över nationsgränserna och på ett förbättrat 

utbyte av arbetsmarknadsinformation. Under 2014 har Arbetsförmedlingen bidragit med 

expertis, bland annat i samband med förhandlingar om reformen på EU-nivå. 

Arbetsförmedlingen har också genomfört en översyn av myndighetens Eures-verksamhet 

i syfte att effektivisera arbetet och stärka matchningsuppdraget. 

 

Via Eures-nätverket i Sverige fick 522 EU-medborgare (2013:525, 2012:370) arbete i 

Sverige under året, främst inom bristyrken. 3 697 (2013: 3 177, 2012: 2 037) svenskar fick 

arbete i annat EU-/EES-land eller i Schweiz och 8 125 (2013: 8 587, 2012: 7 789) 

arbetsgivare, både i Sverige och i andra EU-länder, har fått hjälp med rekrytering, 

matchning och information. Arbetsförmedlingen avslutade också den första omgången av 

ett särskilt mobilitetsprojekt för ungdomar, Ditt första Eures-jobb. 

 

EU-fonderna är ett viktigt finansiellt verktyg som den offentliga arbetsförmedlingen har 

till sitt förfogande för att uppnå målsättningarna i Europa 2020-strategin. 

Arbetsförmedlingen arbetar främst med Europiska socialfonden (ESF). Under året har 

myndigheten bedrivit 12 ESF-projekt i egen regi, samt medfinansierat ytterligare 140 
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projekt. (2013: 12 i egen regi och 200 medfinansierade, 2012: ett 20-tal i egen regi och 

200 medfinansierade) På uppdrag av arbetsmarknadsdepartementet har myndigheten 

också bedrivit ett projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden (EGF) i syfte 

att ge stöd till varslade anställda vid Saab Automobile AB. Stödet gavs bland annat i form 

av yrkesvägledning, skräddarsydd utbildning, validering av arbetslivserfarenhet och stöd 

till eget företagande. 72 procent av målgruppen hade arbete efter projektets slut. 

 

Under 2014 bedrev Arbetsförmedlingen externt finansierat bilateralt 

utvecklingssamarbete i bland annat Nordafrika, Sydostasien, Afrika söder om Sahara och 

östra Europa. Resultaten av samarbetsprojekten är ofta nya tjänster och metoder, till 

exempel för att göra arbetsmarknadsprognoser och analyser. Under 2014 fick 

Arbetsförmedlingen också i uppdrag av Sida att kartlägga vilka aktörer i Sverige som är 

relevanta för utvecklingssamarbete inom området produktiv sysselsättning.  

 

Wapes är en världsomfattande organisation för offentliga arbetsförmedlingar där ett 

drygt 90-tal länder är medlemmar. Arbetsförmedlingen är ordförande under perioden 

2012-2015. Under det svenska ordförandeskapet har Wapes utvecklats i sin roll som 

global aktör, bland annat genom ett ökat samarbete med andra världsorganisationer och 

ett fokuserat kommunikationsarbete. Chefer och medarbetare från Arbetsförmedlingen 

har medverkat vid workshops, utbildningar och utvecklingsarbete inom ramen för Wapes 

och har därmed bidragit till att stärka myndighetens internationella referensram. 

Arbetsförmedlingen är också aktiv i OECD/LEED-kommittén och i ISSA (International 

Social Security Association). 

 

Arbetsförmedlingen har under 2014 varit aktiv i två stora internationella konferenser i 

Stockholm. En anordnades av en mellanstatlig plattform för dialog: Globala forumet för 

migration och utveckling (GFMD) med deltagare från 150 länder. Arbetsförmedlingen var 

också medarrangör när OECD/LEED Forum on Partnerships and Local Development 

anordnade konferensen Job Creation Just Ahead, tillsammans med arbetsmarknads-

departementet, Sveriges kommuner och landsting, Wapes och EU-kommissionen. 

 

Under 2014 tog Arbetsförmedlingen emot 27 studiebesök från andra länder. (2013: 41 

besök, 2012: 35 besök) Delegationerna kommer huvudsakligen från systermyndigheter i 

andra EU-länder och besöken har bland annat handlat om myndighetens arbete med 

ungdomar och nyanlända invandrare. Studiebesöken ger också möjlighet till ömsesidigt 

lärande. Den holländska arbetsförmedlingen UWV delade till exempel under året med sig 

av sina erfarenheter av hur kunderna blivit nöjdare samtidigt som myndigheten övergått 

till att nästan enbart erbjuda service via digitala kanaler.  

 

Utöver det som redovisas i kapitlet ovan har Arbetsförmedlingen i enlighet 

med regleringsbrevet för 2014 inkommit med nedanstående särskilda 

återrapport till regeringen:  

 Kommissionens genomförandebeslut om Euresnätverk (15 mars 2014) 
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Tjänsteexport 
 

Arbetsförmedlingen bidrar till utvecklingen av arbetsmarknadsmyndigheter och 

arbetsmarknad i andra länder, som en del av den svenska biståndspolitiken och EU:s stöd 

till länder utanför unionen. Detta utvecklingssamarbete finansieras till övervägande del 

av Sida och EU. Myndighetens tjänsteexport finansieras i huvudsak av bidragsmedel, men 

till viss del även av avgiftsintäkter. I nedanstående tabell redovisas hur den totala 

intäkten avseende tjänsteexport är fördelad mellan bidrag och avgifter. 

 

Tabell 34: Totala intäkter, tjänsteexport  

Tkr 2012 2013 2014  

Bidrag 14 058 12 170 12 756 

Avgifter 155 793 1 074 

Totalt 14 213 12 963 13 830 

Källa: Arbetsförmedlingen; ekonomisystemet. 

 

Under 2014 har arbetsförmedlingen bedrivit externfinansierat bilateralt 

utvecklingssamarbete i Albanien, Algeriet, Kambodja, Kroatien, Marocko, Serbien, 

Tunisien och Vitryssland. Dessa projekt är inriktade på att stärka kapaciteten hos 

arbetsmarknadsmyndigheterna i samarbetsländerna och på så sätt bidra till en mer väl 

fungerade arbetsmarknad i samarbetslandet. Arbetsförmedlingen har ett internationellt 

utbildningsprogram med aktörer från olika arbetsmarknadsinstitutioner från Afrika 

(Etiopien, Mocambique, Kenya, Sydafrika och Tanzania) och Asien (Kambodja, Laos och 

Vietnam), i vilket deltagarna utvecklar och driver egna projekt i sina hemländer. 

Dessutom ledde myndigheten, i samarbete med andra EU-medlemsstater, ett EU-

finansierat projekt i Moldavien med fokus på arbetskraftsmigration. I tabell 35 nedan 

redovisas myndighetens antal pågående och avslutade projekt. 

 

Tabell 35: Antal pågående och avslutade projekt 

 

Källa: Arbetsförmedlingen; ekonomisystemet. 

 

Antal 2012 2013 2014  

Sida   
 

  

Pågående projekt 4 2 8 

Avslutade projekt 9 3 0 

EU       

Pågående projekt 7 6 6 

Avslutade projekt 1 2 2 

Särskilda medel från Regeringskansliet       

Pågående projekt 1 1 1 

Avslutade projekt 1 1 0 
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Enligt ESV:s föreskrifter till 3 kap. 2§ ska myndigheten särredovisa avgiftbelagd 

verksamhet. Redovisningen ska följa den indelning och struktur som framgår av budgeten 

för avgiftsbelagd verksamhet i myndighetens regleringsbrev. 

 

Arbetsförmedlingen erhöll särskilda medel från regeringskansliet för projektet i 

Moldavien för att bistå den moldaviska arbetsmarknadsmyndigheten med att ta fram en 

arbetsmarknadsprognos. 

 

För Arbetsförmedlingens del har 2014 inneburit ett minskat inflöde av nya EU-

finansierade projekt. Arbetsförmedlingen har under 2014 flera EU-finansierade projekt 

som avslutats men ser positivt på inflödet av projekt för 2015. I och med att flera Sida- 

och EU-finansierade förstudier avslutats under 2014 bör några av dessa förstudier 

utmynna i Sida- eller EU-finansierade projekt med start under 2015. 

 

Tabell 36: Resultatet för tjänsteexport 

  Ackumulerat         Ackumulerat 

         +- t.o.m.      +/-      Int.     Kost.    +- utgången 

Verksamhet, tkr 2012 2013 2014 2014   +- 2014  +- 2014 

Uppdragsfinansierad verksamhet             

Tjänsteexport 5 145 – 2 098 3 957 – 5 895 – 1 938 1 009 

Källa: Arbetsförmedlingen; ekonomisystemet. 

 

Ackumulerat överskott uppgår till cirka 1 miljon kronor för 2014. Icke resultatförda 

intäkter för årets pågående och avslutade projekt uppgår till 13,8 miljoner kronor, varav 

Sida 5,1 miljoner kronor, EU 8,6 miljoner kronor och 79 000 kronor i särskilda medel 

från Regeringskansliet. Kostnaderna för pågående och avslutade projekt uppgår till 15,4 

miljoner kronor. Totala intäkter för tjänsteexport uppgår till 17,8 miljoner kronor och 

totala kostnader till 21,3 miljoner kronor. 

 

Arbetsförmedlingens redovisning avseende tjänsteexport följer regleringsbrevets 

struktur. Däremot skiljer sig Arbetsförmedlingens redovisning mot den budget som 

återfinns i regleringsbrevet. I huvudsak beror det på att de intäkter och kostnader som 

redovisas för 2014 i ovanstående tabell är från årets avslutade och resultatförda projekt. 
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Arbetsförmedlingens 
kompetensförsörjning 
 

Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag har under de senare åren blivit alltmer 

komplext. Regeringen har vid flera tillfällen tillskjutit resurser men takten och 

omfattningen av förändringarna har utsatt organisationens kompetensförsörjning för 

betydande belastningar. 

 

Utgångspunkter 
Arbetsförmedlingen ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att 

kompetens finns för att fullgöra Arbetsförmedlingens uppgifter. Enligt förordning 

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska det i redovisningen ingå en 

bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till fullgörandet av 

uppgifterna. 

 

Två risker identifierades inom området kompetensförsörjning inför 2014; risken att våra 

medarbetare inte har rätt kompetens för uppdraget och risken att våra chefer och 

medarbetare utsätts för alltmer negativ stress i sitt arbete. Utöver dessa risker har flera 

interna och externa utredningar identifierat brister i tillämpning av lagar och regler samt 

en risk för felaktiga utbetalningar. 

 

Arbetsförmedlingen har alltid anpassat sin verksamhet utifrån konjunktursvängningar, 

variationerna i arbetslöshet och nya uppdrag. De senaste sju åren har dessa förändringar 

varit mycket påtagliga, vilket inneburit en kraftig påverkan på organisationens förmåga 

att upprätthålla en strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. 

 

Tabell 37: Medelantal anställda samt rekryteringar och avgångar 2008-2014 

Förändring antalet anställda (både tillsvidare och visstid) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antalet (medeltal) 9 568 9 876 11 593 10 901 12 662 12 874 12 658 

Förändring föregående år  - 308 1 717 -692 1 761 212 -216 

Antalet nyanställda 60 1 848 1 960 739 2 753 396 1 157 

Antalet avgångar 956 602 1 245 594 868 962 1 173 

Procent nyanställda och avgångar 11% 25% 28% 12% 29% 11% 18% 

Personalomsättning avgångar 10% 6% 11% 5% 7% 7% 9% 

Källa: Arbetsförmedlingen Lasso. 

 

Tabell 37 visar förändringen av medelantalet anställda 2008-2014 och det kan 

konstateras att de senaste åren har kännetecknats av en mycket hög personalomsättning.  

 

Arbetsförmedlingen har en personalintensiv verksamhet där personalen är den viktigaste 

resursen. En väl fungerande kompetensförsörjning är därför central för att myndigheten 
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ska klara sina uppdrag. Den ökade komplexiteten i Arbetsförmedlingens uppdrag och 

regelverk har dessutom successivt skärpt kompetenskraven. Samtidigt har introduktionen 

av nya medarbetare dragits ner till en alltför låg nivå, som inte gett nyanställda rätt 

förutsättningar. 

 

Mot denna bakgrund är det utvecklingsarbete som sker inom ramen för 

Arbetsförmedlingens förnyelseresa av central betydelse.236 Förnyelseresan har tre 

utgångspunkter; en ny ledningsfilosofi, en ny vision och en gemensam värdegrund, men 

kommer också att innebära utveckling av moderna tjänster och IT-stöd för både kunder 

och medarbetare. 

 

Förnyelseresan är därmed en viktig del i Arbetsförmedlingens arbete med att återta ett 

strategiskt, långsiktigt perspektiv i kompetensförsörjningen samt höja omfattningen och 

kvaliteten i utbildningarna. Detta för att möta de risker som identifierats inom området 

kompetensförsörjning samt höja kvaliteten i myndighetens tillämpning av lagar och 

regler.  

 

Årets indikatorer och resultat 
 

Sjukfrånvaro 

 

Tabell 38: Sjukfrånvaro
237

 

Sjukfrånvaro       

  2012 2013 2014 

Totalt 4,7% 5,6% 6,5% 

Kön:       

Kvinnor 5,3% 6,5% 7,6% 

Män 3,3% 3,8% 4,3% 

Åldersgrupper:       

Upp till - 29 3,1% 4,2% 4,5% 

Mellan 30 - 49 4,4% 5,4% 6,2% 

Över 50 - 5,2% 6,1% 7,1% 

Andel långtidssjukskrivna (över 60 dagar) av totalt 
sjukskrivna  

      

Andel 48,7% 56,1% 62,8% 

Källa: Arbetsförmedlingen Lasso 

 

Många medarbetare har under året upplevt en stressad arbetssituation och sjuktalen har 

stigit. Arbetsförmedlingen konstaterar att hälsoläget bland medarbetarna är allvarligt. 

                                                             
236 För en mer ingående beskrivning av förnyelseresan, se kapitlet Arbetsförmedlingens 
verksamhetsutveckling. 
237 Sjukfrånvaron redovisad enligt den definition som Ekonomistyrningsverket fastställt för 
årsredovisning.  
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Ökningen av sjuktalen är störst bland kvinnor och andelen långtidssjukskrivna ökar 

fortlöpande. 

 

Under året har antalet framställningar enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6A och antalet 

förelägganden från Arbetsmiljöverket ökat. Ökningen avser främst brister i den 

psykosociala arbetsmiljön, och då särskilt inom ramen för etableringsuppdraget där årets 

anslag inte stått i proportion till det ökande inflödet av nyanlända. 

 

Medelantal anställda och årsarbetskrafter 

 

Tabell 39: Medelantal anställda och årsarbetskrafter
238

 

Medelantal anställda och årsarbetskrafter     

  2012 2013 2014 

Medelantal anställda  12 662 12 874 12 658 

Årsarbetskrafter 11 606 11 730 11 452 

Källa: Arbetsförmedlingen Lasso. 

 

På grund av minskad medelstilldelning är medelantalet anställda lägre 2014 jämfört med 

2013. 

 

Medarbetarundersökning  

Under hösten 2014 genomfördes en medarbetarundersökning (MBU) och under 

november påbörjades arbetet med den myndighetsövergripande handlingsplanen samt 

regionala och lokala analyser. Den myndighetsövergripande handlingsplanen togs fram 

av ledningsgruppen i samverkan med arbetsmiljögruppen och myndighetens fackliga 

parter. 

 

På myndighetsnivå identifierades framförallt behovet av fortsatt fokus på att skapa ett 

öppet arbetsklimat, skapa en bättre feedback-kultur, minska den upplevda stressen samt 

utveckla IT-stöden för att skapa en mer hanterbar vardag. I förhållande till tidigare år 

visade medarbetarundersökningen dock ett positivt trendbrott när det gäller 

medarbetarnas upplevelse av ett öppet arbetsklimat. Undersökningen uppvisar också 

höga värden i förtroendefrågorna om närmaste chef och generaldirektören. 

 

Åtgärder för att säkra kompetens 
 

Handlingsplan medarbetarundersökning 

Den myndighetsövergripande handlingsplanen beskriver ansvaret som ligger på 

myndighetens ledning. Arbetsförmedlingen bedömer att den pågående förnyelseresan 

kommer att ha en direkt påverkan på de utvecklingsområden som identifierats i MBU. 

Utöver förnyelseresan planeras följande aktiviteter: 

                                                             
238 Med årsarbetskrafter avses i detta sammanhang antal anställda omräknat till heltidsarbetande 
enligt definition fastställd av Ekonomistyrningsverket. 
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 Säkerställa kompetensen i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt 

efterlevnaden av styrande dokument inom arbetsmiljö- och säkerhetsområdet. 

Fokus på regelbundna avstämningar mellan chef och medarbetare 

 Öka användandet av konsultstöd från företagshälsovården för tidiga insatser och 

rehabilitering 

 Ökat fokus på det hälsofrämjande arbetet genom kompetenslyft för chefer och 

hälsoinspiratörer samt tydliggöra vikten av att kunna ta ut friskvårdstimme under 

arbetstid 

 Aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som integreras i hela verksamheten 

mot bakgrund av stora skillnader i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor. 

 Arbeta för förbättrad feedback-kultur och öppet arbetsklimat. Tillhandahålla 

metoder för bättre dialog på arbetsplatserna parallellt med implementering av ny 

ledningsfilosofi. 

 Förebyggande arbete gällande utsatthet internt och ett kraftfullt agerande i 

samband med att situationer uppstår. Arbetsförmedlingen ska under 2015 

genomföra en analys kring utsatthet relativt andra myndigheter 

 

Sjuktal och stress 

För att möta risken att våra chefer och medarbetare utsätts för alltmer negativ stress, med 

ökade sjuktal som följd, har Arbetsförmedlingen under året fokuserat hälsoarbetet på 

tidiga insatser vid ohälsa och rehabilitering. Exempel på insatser under 2014: 

 

 Lättnader i detaljstyrningen genomfördes under våren 2014. Bland annat togs 

kravet på att lämna jobbförslag vid alla möten och kraven på viss besöksfrekvens 

bort.  

 Chefer över hela landet har erbjudits utbildning/kurs i stresshantering. 

 Samarbetet med företagshälsovården har utvecklats i riktning mot mer fokus på 

prioriterade tjänster som ger effekt utifrån analyserat hälsoläge. 

 Identifiering av riskkontor med särskild satsning på kartläggning och extra 

rehabiliteringsstöd till chefer samt start av pilotprojekt om stresshantering för 

medarbetare. 

 Ett aktivt rehabiliteringsarbete för att få långtidssjuka åter i arbete. 

 Ny inriktning på hälsoinspiratörsutbildningen för att få större effekt på den 

psykosociala arbetsmiljön. 

 Fortsatt handledning för både chefer och medarbetare. 

 

För att komma åt den negativa trenden med sjuktalen krävs att Arbetsförmedlingen 

arbetar med förutsättningarna på organisatorisk nivå. Delar av det pågående 

förnyelsearbetet bedöms vara avgörande för att bryta den negativa trenden i sjuktalen. 

 

Strategisk kompetensplanering 

För att åtgärda risken att våra medarbetare inte har rätt kompetens för uppdraget 

inleddes under hösten 2014 ett arbete med att utveckla Arbetsförmedlingens 
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kompetensförsörjningsprocess. Målet är att processen ska innefatta alla delar av arbetet 

med kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt knyta ihop 

utvecklingssamtalet med kompetensplaneringen.  

 

Personalavdelningen har också inlett en genomlysning av myndighetens förmåga att 

producera och leverera kompetensutveckling i den omfattning och på det sätt som är 

nödvändigt för att säkra kvaliteten i tillämpning av lagar och regler samt minska risken 

för felaktiga utbetalningar. 

 

Kompetensutveckling 

För att klara uppdraget, säkra kompetensen och höja kvaliteten i myndighetsutövningen 

har Arbetsförmedlingen under 2014 haft särskilt fokus på ett nytt och utvecklat 

introduktionsprogram för alla medarbetare samt nya chefsutbildningar.  

 

Det nya introduktionsprogrammet innehåller ett blandat lärande i moduler såsom lokal 

introduktion, webbutbildningar, klassrumsdagar, webbmöten, hemuppgifter och 

examinationer. Fokus i utbildningen ligger på statstjänstemannarollen samt 

Arbetsförmedlingens uppdrag och regelverk. 

 

Huvudsyftet med revideringen av introduktionsprogrammet var att ge nyanställda 

medarbetare bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag och en god introduktion till 

statsförvaltningen. För att utöka möjligheterna att uppdatera och komplettera kompetens 

är det nya introduktionsprogrammet också uppbyggt så att redan anställd personal som 

behöver förnya sina kunskaper inom specifika område kan ta del av de fristående 

delutbildningarna.  

 

För att möta den externa granskningen om felaktiga utbetalningar har en obligatorisk 

webbutbildning, Från beslut till utbetalning, tagits fram. Utbildningen avslutas med att 

alla kontor, under chefens ledning, har en dialog utifrån ett framtaget manus. Övrigt 

utbud av påbyggnadsutbildningar berör främst arbetslivsinriktad rehabilitering och 

behörighetsutbildning för handläggare inom etableringsuppdraget. Även efterfrågade 

utbildningar inom vägledning, såsom Yrkesvägledningssamtalet, Vägledning med 

mångkulturellt perspektiv och Gruppvägledning har genomförts under året.  

 

Särskild satsning på ledarskap 

Arbetsförmedlingen har påbörjat ett arbete för att etablera ett system för chefsförsörjning 

på tre nivåer; direkt, indirekt och strategiskt ledarskap. Utvecklingen har kommit olika 

långt för de olika nivåerna och är viktig för den framtida försörjningen av ledare.  

 

Förnyelseresans nya ledningsfilosofi där chef och medarbetare tar eget ansvar och 

fokuserar på möjligheter istället för problem är i sammanhanget central. Vi ska utifrån en 

helhetssyn arbeta flexibelt med tydliga mål och väl fungerande dialoger. Processen med 

att implementera ledningsfilosofin startade under hösten 2014 på strategisk nivå. 

Utvecklingen på övriga nivåer kommer att pågå under hela 2015. Detta är en stor 
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investering vars yttersta syfte är att förbättra Arbetsförmedlingens resultat, den interna 

arbetsmiljön och förtroendet hos kunder, medborgare och uppdragsgivare. 

 

Arbetsförmedlingens värdegrund 

Under hösten 2014 och tidig vår 2015 genomfördes verksamhetsdagar för alla 

medarbetare i hela landet. Huvudtemat på dessa dagar var myndighetens värdegrund.  

Parallellt med dessa dagar har det också pågått en intern dialog om vad värdegrunden är 

och vilka värdeord myndigheten ska ha. Denna öppna dialog ska resultera i en 

värdegrund som har växt fram i stor delaktighet.  

 

Målet är att värdegrunden ska bli styrande för alla medarbetares beteende och 

förhållningssätt i den dagliga yrkesutövningen; i mötet med kunder, kollegor, 

samverkanspartners och i tillämpning av regelverket. Arbetsförmedlingens värdegrund 

kommer att vila på den gemensamma statliga värdegrunden och beslutas och 

implementeras under våren 2015. 

 

Sammanfattande bedömning 
Under 2014 har Arbetsförmedlingen gjort bedömningen att de senaste årens 

kompetensförsörjning har varit alltför kortsiktig och ryckig. Myndigheten har inte satsat 

tillräckligt med resurser på kompetensutveckling. Under 2015 och de år som följer 

behöver Arbetsförmedlingen därför återställa kompetensutvecklingen av både 

medarbetare och chefer till en bättre nivå, genomföra ett kompetenslyft. 

 

Den eftersatta kompetensutvecklingen i kombination med hög arbetsbelastning och flera 

nya uppdrag är bidragande orsaker till den höga stressnivån bland medarbetarna, 

stigande sjuktal samt sämre kvalitet och rättssäkerhet i verksamheten. Under 2014 har en 

rad åtgärder tagits fram och genomförts för att motverka detta. Som exempel kan 

nämnas: utvecklad modell för strategisk kompetensplanering, nytt introduktionsprogram, 

specifika utbildningar riktade mot felaktiga utbetalningar samt breddade insatser mot 

sjuktal och stress. Parallellt har Arbetsförmedlingens förnyelseresa inletts, innehållande 

bland annat ny ledningsfilosofi, värdegrund, kompetenslyft samt utveckling av moderna 

tjänster och interna IT-stöd. 

 

Bedömningen är att dessa åtgärder redan har börjat ge effekt, bland annat genom 

förbättrade resultat i medarbetarundersökningen. Under de kommande åren förväntas 

förnyelseresan ge effekt även på identifierade risker och brister i verksamheten. 
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Sammanställning av väsentliga uppgifter 
 

I enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag redovisas en 

sammanställning av väsentliga uppgifter från resultaträkning, balansräkning och 

anslagsredovisning samt uppgifter om låneram, anslagskredit samt vissa nyckeltal. 

 

 
 
  

Låneram hos Riksgäldskontoret  

- beviljad låneram 540 000 500 000 536 000 350 000 399 500

- utnyttjad låneram 334 742 454 568 293 441 248 770 264 107 

Krediter hos Riksgäldskontoret

- beviljad  kredit 300 000 200 000 470 000 470 000 411 000

- maximalt utnyttjad kredit 0 0 0 0 149 954 

Ränta på konto i Riksgäldskontoret

- räntekostnader 0 0 0 0 27 

- ränteintäkter 2 676 3 881 9 452 8 786 990 

Totala avgiftsintäkter

- beräknade enligt regleringsbrev  30 488 39 190 34 605 37 085 30 942

- Myndighetens totala avgiftsintäkter 85 095 95 619 96 058 109 876 98 040 

Tjänsteexport *

Intäkter från tjänsteexport 13 830 12 963 14 213 23 969 29 934 

Anslagskredit/anslagssparande

Anslagskredit, förvaltningsanslaget 213 320 209 811 215 565 177 932 178 653

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagskredit, övriga anslag 2 853 530 2 712 165 2 726 473 2 720 609 3 035 510

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagssparande, förvaltningsanslaget  249 733 58 453 160 365 192 391 36 268 

Anslagssparande, övriga anslag 3 123 089 4 430 944 5 822 845 7 707 852 17 906 430

Tilldelade bemyndiganden

Tilldelade bemyndiganden, Uo 13 1:4:1 2 600 000 1 400 000 750 000 700 000 60 000

Utestående åtaganden 2 363 221 1 261 830 365 812 219 595 582 

Tilldelade bemyndiganden,  Uo 14 1:3:1 4 997 000 4 475 000 3 990 000 3 675 000 3 675 000

Utestående åtaganden 4 146 982 3 645 954 3 532 554 3 274 117 2 494 238

Tilldelade bemyndiganden, Uo 14 1:4:1 13 000 000 12 500 000 12 000 000 11 000 000 11 000 000

Utestående åtaganden 12 178 350 11 029 814 10 822 108 10 084 283 8 634 856

Personal

- antal årsarbetskrafter ** 11 452 11 730 11 606 9 964 10 739 

- medeltal anställda 12 658 12 874 12 661 10 901 11 593 

Driftkostnad per årsarbetskraft  692 692 703 673 643 

Kapitalförändring

Årets kapitalförändring -184 925 -77 146 -85 204 84 642 2 744 

Balanserad kapitalförändring -66 304 10 841 96 045 11 404 8 660 

* För att erhålla en rättvisande redovisning avseende tjänsteexport redovisas i år intäkter från tjänstexport istället för intäkter av 

projekt. Intäkterna avser i huvudsak bidrag men även avgifter.

** Årsarbetskraft enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) definition för årsredovisning. Differensen mellan talen för 

Årsarbetskrafter i denna Årsredovisning och de från 2010 och 2011, beror på att vi från och med årsredovisningen 2012 fullt ut

tillämpade ESV:s definition.

Belopp i tusental kronor 2012 2011 201020132014
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Arbetsförmedlingens styrelse 
 

Styrelseledamöter under budgetåret 2014 
 

Lena Erixon (fr.o.m. 2014-02-27) 

Ordförande 

 

Mikael Sjöberg (fr.o.m. 2014-03-17) 

Generaldirektör 

 

Clas Olsson (t.o.m. 2014-03-16) 

Tillförordnad generaldirektör  

 

Christina Gustafsdotter Johansson 

Tillförordnad ordförande (t.o.m. 2014-02-26), vice ordförande (fr.o.m. 2014-02-27) 

 

Mari Andersson (fr.o.m. 2014-02-27) 

Ledamot 

 

Joachim Berner (t.o.m. 2014-08-27) 

Ledamot 

 

Catharina Håkansson Boman 

Ledamot 

 

Ebba Lindsö 

Ledamot 

 

Henry Ohlsson 

Ledamot 

 

Ingrid Petersson (fr.o.m. 2014-07-01) 

Ledamot 

 

Mats Sjöstrand (t.o.m. 2014-05-30) 

Ledamot 

 

Personalföreträdare 

Christer Gustafsson (Saco) 

Helena Perlerot (ST) 

Gunnar Carlsson (adj.) (SEKO) 
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Ersättningar och förmåner till styrelsemedlemmar och 
ledande befattningshavare 2014239 
 

Mikael Sjöberg 2014-03-17 – 2014-12-31 

Bruttolön 1 384 869,20 

Skattefri reseersättning 11 539,39 

  
Clas Olsson 2014-01-01 – 2014-03-16 

Bruttolön 305 856,00 

Skattefri reseersättning 951,00 

  
Lena Erixon 2014-02-27 – 2014-12-31 

Arvode 91 667,00 

  
Christina Gustafsdotter Johansson 2014-01-01 – 2014-12-31 

Arvode 55 833,00 

Skattepliktig reseersättning 5 406,00 

Skattefri reseersättning 12 902,22 

Förlorad arbetsförtjänst 22 753,00 

  
Mari Andersson 2014-02-27 – 2014-12-31 

Arvode 37 500,00 

  
Joachim Berner 2014-01-01 – 2014-08-27 

Arvode 27 924,00 

  
Catharina Håkansson Boman 2014-01-01 – 2014-12-31 

Arvode 43 333,00 

  
Ebba Lindsö 2014-01-01 – 2014-12-31 

Arvode 43 333,00 

  
Henry Ohlsson 2014-01-01 – 2014-12-31 

Arvode 43 333,00 

Skattefri reseersättning 4 489,40 

Förlorad arbetsförtjänst 30 000,00 

  
Ingrid Petersson 2014-07-01 – 2014-12-31 

Arvode 22 500,00 

  
Mats Sjöstrand 2014-01-01 – 2014-05-30 

Arvode 17 083,00 

                                                             
239 Källa: Arbetsförmedlingen, Palasso 
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Arbetsförmedlingens styrelsemedlemmars övriga uppdrag 
under budgetåret 2014 
 

Mikael Sjöberg (fr.o.m. 2014-03-17) 

Skolinspektionens insynsråd, ledamot 

 

Clas Olsson (t.o.m. 2014-03-16) 

Försäkringskassans insynsråd, ledamot 

Konstnärsnämnden, ledamot 

 

Lena Erixon (fr.o.m. 2014-02-27) 

SVEDAB, ordförande 

Öresundsbrokonsortiet, vice ordförande 

 

Christina Gustafsdotter Johansson 

Geddegårdens Förvaltnings AB, ledamot 

Kommuninvest ekonomisk förening, ersättare 

Swedish Service Support AB, ledamot 

Hällefors Värme AB, suppleant 

Svartälvstorps förvaltning AB, ledamot 

 

Mari Andersson (fr.o.m. 2014-02-27) 

Domarnämnden, ledamot 

Partibidragsnämnden, ledamot (fr.o.m. 2014-04-01) 

Hjärt-Lungfonden, ordförande 

 

Joachim Berner (t.o.m. 2014-08-27) 

Pensionsmyndigheten, ledamot 

Riksteatern, ordförande 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitets råd, ordförande 

Christian Berner Invest AB, ordförande 

Christian Berner Tech Trade AB, ledamot (t.o.m. 2014-04-29), ordf. (fr.o.m. 2014-04-30) 

Lautex Oy, ledamot 

Forma Publishing Group AB, ordförande (t.o.m. 2014-07-31) 

NHST Mediagroup AS (publ), ledamot 

Dagens Näringsliv AS, ledamot 

Talentum Oy (publ), ledamot 

Swereco AB, ordförande (t.o.m. 2014-05-30), ledamot (fr.o.m. 2014-05-31) 

Sensia AB, ledamot (t.o.m. 2014-01-31) 

Mitt i AB, ordförande (fr.o.m. 2014-08-01) 

 

Catharina Håkansson Boman 

Folkbildningsrådets styrelse, ordförande 
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Ebba Lindsö 

Sjätte AP fonden, ordförande 

SCB:s insynsråd, ledamot 

UNICEF Sverige, ledamot 

SBAB bank, ledamot 

Burenstam & Partners, ledamot 

Förbundsstyrelsen LRF, ledamot 

Lindsö & Partners AB, ledamot 

AB Veritas, ledamot 

 

Henry Ohlsson 

Industrins ekonomiska råd, ledamot 

Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet, ledamot 

Statskontorets vetenskapliga råd, ledamot 

Uppsala universitet, konsistoriet, ledamot 

 

Ingrid Petersson (fr.o.m. 2014-07-01) 

Formas forskarråd, ledamot 

Svenska Turistföreningen AB, vice ordförande 

Ipcon Consulting AB, ordförande 

 

Mats Sjöstrand (t.o.m. 2014-05-30) 

SIDA, ordförande 

Trafikverket, ordförande 

Högskolan i Gävle, ordförande 

Sveriges Författarfond, ordförande 
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Appendix 
 

I appendix ges en kort redogörelse av principerna för redovisning av uppgifter och hur 

Arbetsförmedlingen hanterar de grunder som resultatredovisningen vilar på. Här ges 

också en beskrivning av huvudkällorna i resultatredovisningen samt en redogörelse för 

några förändrade definitioner som påverkar delar av årets resultatredovisning. 

 

Redovisning av uppgifter/data och dokumentation av 
grunder 
Redovisning av numeriska uppgifter/data sker i löpande text samt i tabeller och figurer. 

Tabeller ska i princip kunna läsas självständigt men kommenteras i regel i anslutande 

text. Uppgifter/data redovisas i regel i minst treårsserier. Undantag från detta finns dock. 

Vid redovisning av fördjupningsuppgifter i anslutning till en tabell eller figur har vi i 

enstaka fall avstått från flerårig redovisning, med syftet att öka begripligheten. I några fall 

har vi inte kunnat ta fram jämförbara underlag eller så saknas underlag för tidigare år, 

vilket då anges i anslutning till detta. I de fall vi har kommenterande text till en figur och 

tabell, är tabellens tidsserie den fullständiga redovisningen och i den tillhörande texten 

kommenteras huvudsakligen årets resultat. 

 

I de fall definitioner eller beräkningar har ändrats från föregående år kommenteras detta. 

Föregående års resultat är också justerat i konsekvens med detta för att skapa 

jämförbarhet. I avsnitt nedan kommenteras vissa definitionsändringar mer ingående.  

 

De grunder som resultatredovisningen vilar på ska finnas dokumenterade på annat ställe. 

I resultatredovisningen anges källan till uppgifter, antingen genom fotnot eller som 

referens i anslutning till text eller tabell/figur. Några av huvudkällorna i 

resultatredovisningen (tidmätning, arbetsgivarundersökning, sökandeundersökning samt 

datalager) beskrivs i appendix. Arbetsförmedlingen har upprättat en bakomliggande 

dokumentation, genom vilka källor kan återfinnas, och där bakomliggande beräkningar, 

metoder och dataskript beskrivs. 

 

Principer för redovisning av Arbetsförmedlingens 
verksamhetsstatistik 
Vid redovisning av resultat och övrig uppföljning av Arbetsförmedlingens verksamhet 

används två olika redovisningsbaser. De två olika redovisningsbaserna är 

sökandekategori eller programbeslut (benämns fortsättningsvis beslut) och val av bas 

grundar sig på vilken som är mest lämplig utifrån vad som ska belysas. Principerna för de 

två olika sätten att redovisa Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik beskrivs 

översiktlig nedan. 

 

Sökandekategori som redovisningsbas 

Den historiskt mest använda redovisningsbasen och den som ligger till grund för det som 

månatligen samt veckovis publiceras under samlingsbegreppen ”Månadsstatistik” samt 
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”Veckostatistik” baserar sig på sökandekategorier. En arbetssökande kan endast ha en 

sökandekategori vid ett givet tillfälle (mättidpunkt). Vilken kategori den sökande tillhör 

styrs antingen automatiskt via deltagande i program eller via manuell inmatning av en 

arbetsförmedlare.  

 

När redovisningsbasen är sökandekategori kan dessa summeras och därmed också 

relateras till varandra för att till exempel redovisa samtliga kvarstående på 

Arbetsförmedlingen vid en viss tidpunkt och deras inbördes relation. Ett exempel ur 

Årsredovisning 2014 är figur 11 med tillhörande text som beskriver hur stor andel de som 

ingår i jobb- och utvecklingsgarantin utgör av öppet arbetslösa samt sökande i program 

med aktivitetsstöd.  

 

Beslut som redovisningsbas 

Under senare år har det blivit allt vanligare att en person har ett huvudprogram 

(exempelvis jobb- och utvecklingsgarantin) som genererar en sökandekategori och 

samtidigt deltar i ett eller flera andra program samtidigt (exempelvis 

arbetsmarknadsutbildning eller arbetspraktik). Huvudprogrammet genererar 

sökandekategori och som tidigare nämnts kan en person enbart ha en sökandekategori i 

taget men ha flera beslut under en och samma period.  I takt med att det blivit mer 

frekvent förekommande att en individ har flera olika beslut om program som pågår 

parallellt har Arbetsförmedlingen valt att i allt större utsträckning komplettera eller 

ersätta delar av resultatredovisningen med mera med en redovisning som baseras på 

beslutens start- och slutdatum. 

 

När beslut är redovisningsbas kan dessa inte summeras för att få en bild över antalet 

kvarstående inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det ger istället en total redovisning av hur 

deltagandet inom de olika programmen och insatserna har sett ut under olika perioder. 

 

Förändring redovisningsprincip, parallella beslut inom 
sysselsättningsfasen samt antal beslut om flyttbidrag och 
programresa 

Som huvudprincip för framtagning av data gäller att de hämtas från tabeller i 

Arbetsförmedlingens datalager som visar ett månadsavtryck (frysta eller låsta tabeller) för 

de händelser som tabellen innehåller. Dessa tabeller laddas månadsvis och visar senast 

kända information om arbetssökande som är kvarstående eller har avaktualiserats, 

programbeslut eller aktiviteter den sista dagen i varje månad. Tabellerna kan laddas om 

utan förändring då händelser registreras med utgångspunkt från transaktionsdatum 

(datum då händelsen registrerades), inte det datum då händelsen inträffade (det faktiska 

datumet för händelsen). Fortsättningsvis benämns de tabeller som visar ett 

månadsavtryck under samlingsnamnet ”Månadsstatistik”. 

 

Exempel: Ett beslut om deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program tas den 2 

januari år 2014 men med startdatum den 15 december 2013 (ett så kallat retroaktivt 

beslut som kan tas i särskilda fall). Transaktionsdatum för händelsen (Start av program) 
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blir den 2 januari, det faktiska datumet för händelsen (Startdatum) blir den 15 december. 

I månadsstatistiken, som har utgångspunkt ”beslut”, kommer programstarten tillfalla 

januari månad 2014, månadsstatistiken för december 2013 förblir oförändrad då den är 

låst. I detta exempel kommer beslutet redovisas inom ramen för 2014 års redovisning, 

2013 förblir oförändrad. 

 

Tidigare år har, av tekniska skäl, redovisningen av sökande som har parallella beslut inom 

sysselsättningsfasen samt beslut om flyttbidrag och programresor inte kunnat följa ovan 

beskrivna redovisningsprincip. Data har hämtats från grundtabeller som inte är låsta utan 

hela tiden förändras vid exempelvis retroaktiva beslut. Förändringen som gjorts i och 

med denna årsredovisning är att data nu hämtas från låsta tabeller. Ändringen medför att 

uppgifter gällande tidigare års data till viss del förändrats.  

 

Huvudkällor i resultatredovisningen 
 

Datalager och verksamhetssystem 

Arbetsförmedlingens datalager är en databas som samlar information från flera 

produktionssystem i syfte att sammanställa rapporter och statistik. Historiska data finns 

med vissa undantag från och med 1991. Datalagret syftar till att stödja verksamheten med 

insamling, strukturering, analys, kvalitetssäkring, lagring och tillgängliggörande av data. 

Informationen i datalagret används främst för att ta fram och sammanställa 

verksamhetsstatistik till såväl interna som externa intressenter. Efter sekretess- och 

utlämnandeprövning levereras data även till andra myndigheter, forskare etc. via 

specialuttag eller direktåtkomst.  

 

I datalagret finns bland annat information om:  

 Arbetssökande; bakgrundsdata såsom utbildningsnivå, sökt yrke, sökandekategori 

och geografiskt sökområde inklusive händelser (förändring i status, programbeslut 

etc.). 

 Arbetsgivare; bakgrundsdata såsom storlek, arbetsgivarklass, näringsgren. 

 Arbetsförmedlingens organisation; kontor och marknadsområde (MO).  

 Program/ärenden; bakgrundsdata såsom start- och slutdatum, avbrott, programkod 

och anordnare. 

 Varsel; bakgrundsdata såsom antalet personer berörda av varsel, antal lagda varsel 

samt information om företag.  

 

Huvudsakliga system som levererar till datalagret: 

 AIS; AIS-Förmedling, AIS-Åtgärd och utbildningsregistret. System som ger stöd för 

inskrivning av platsannonser, arbetssökande och företag/arbetsplatser. Det ger även 

stöd för matchning av sökande och platser, anvisning av plats och program samt 

uppföljning. 

 TLR, tjänsteleverantörsregistret (Kompletterande aktörer); innehåller information 

om avtal, leverantörer och de tjänster som tillhandahålls. 
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 KA-webb och KA-webbstöd; verktyg för att hantera handlingar från kompletterande 

aktörer samt att registrera och hantera uppgifter om kompletterande aktör i TLR. 

 Varsel; system där arbetsgivare registrerar varsel om driftsinskränkningar.  
 

Tidmätning 2014 

För att mäta Arbetsförmedlingens kostnad och volym för kundkontakt genomförs en 

tidmätning. Tidmätningen är en urvalsundersökning och genomfördes första gången 

2011. Slumpvis utvalda medarbetare i den operativa verksamheten som i sitt dagliga 

arbete har någon form av kundkontakt fyller i en webbenkät om sin fördelning av 

arbetstid och hur många kontakter de har med arbetssökande och arbetsgivare. 

 

Under 2014 förändrades metoden för tidmätning. Enkäten har förenklats och mätningen 

görs två gånger (maj och oktober) under en fyraveckorsperiod, men tiden mäts under en 

dag istället för som tidigare under en vecka. Resultat redovisas som genomsnitt av de 

båda mätningarna. I årets mätning används registerdata för att fördela sökandekontakter 

för möte på olika kategorier. Eftersom tiden för varje möte inte anges i registret antas att 

alla möten med arbetssökande är lika långa, baserat på genomsnittstiden i tidmätningen.  

 

För att möjliggöra särredovisning av direktservice och kundtjänst gjordes förändringar i 

oktobermätningen jämfört med majmätningen. Extra frågor om direktservice lades till 

samt förstärkt urval av kundtjänst.  

 

Urvalet av handläggare (arbetsförmedlare och specialister) uppgick till 3 497 i maj och 

3 664 i oktober av en urvalsram på cirka 10 000 handläggare. Webbenkäten skickades ut 

till deltagarna via e-post. De skulle redovisa hela sin arbetstid under en specifik dag, 

fördelat på arbetssökande och arbetsgivare.  

 

Tid som inte kunde placeras i någon av kategorierna registrerades på övrigt. 

Arbetsgivartid och arbetssökandetid utgörs utöver tiden för kundkontakt även av tid som 

ägnas åt enskilda ärenden men som inte görs i anslutning till en kontakt, till exempel 

förlängning av beslut.  

 

Antal kundkontakter som redovisas i Årsredovisning 2014 baseras på tidmätningen och 

räknas upp på hela myndigheten med hjälp av det årliga månadsgenomsnittet av 

personalresurser vilket innebär säsongsutjämning. 

 

Produktionstiden definieras som de arbetade timmar av hela myndighetens tid som 

utgörs av arbetsgivartid och arbetssökandetid. Timkostnaden för produktion beräknas 

som kvoten mellan totala förvaltningskostnaden och produktionstiden. Kostnaden 

inkluderar huvudkontoret och marknadsområden och därmed ingår overhead-kostnad. 

Den beräknade timkostnaden har sedan använts för att beräkna totala kostnader för olika 

områden inom Arbetsförmedlingens operativa verksamhet. Samma genomsnittskostnad 

har använts oavsett typ av arbete. Det gör med andra ord ingen skillnad att löner eller 

andra kostnader kan variera beroende på handläggare eller kontaktform.  
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Sökandeundersökningen  

Sökandeundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar öppet arbetslösa och 

sökande i program med aktivitetsstöd som varit inskrivna vid förmedlingen i minst tre 

månader. Urvalsramen är Arbetsförmedlingens sökanderegister (AIS), ramen stratifieras 

från 2014 efter marknadsområden (MO). Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval 

(OSU) inom strata, dvs. per MO. Urvalsstorleken har varierat över tiden, för närvarande 

dras ett urval på cirka 1 250 sökande per månad. Under vissa månader har förstärkning 

skett för enstaka kontor eller sökandekategorier. Totalurvalet under 2014 var 18 646 

arbetssökande och svarsfrekvensen uppgick till cirka 73 procent. Antal svarande under 

2014 var totalt 13 679. 

 

För att hålla nere uppgiftslämnarbördan för enskilda sökande kan varje person endast 

ingå i undersökningen med minst tre månaders mellanrum 

 

Undersökningen genomförs av Arbetsförmedlingens statistikenhet i Söderhamn i form av 

datorstödda telefonintervjuer i kombination med webbenkäter. Frågorna berör de 

sökandes synpunkter på vad Arbetsförmedlingen hjälpt till med och vad de sökande själva 

gjort under inskrivningstiden. Varje kvartal redovisas resultat efter län och 

bakgrundsvariabler. Även årstabeller publiceras. 

 

Arbetsgivarundersökningen  

Arbetsgivarundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar arbetsgivare som till 

Arbetsförmedlingen anmält order (lediga tjänster) som avrapporterats under den senaste 

månaden. Ordern ska ha en varaktighet på över tre månader och med arbetstid dagtid, 

skiftarbete eller schemalagd arbetstid. Ordern får inte vara återtagen. Urvalsramen är 

Arbetsförmedlingens platsbank och ramen stratifieras från 2014 efter marknadsområden 

(MO). Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) inom strata, dvs. per MO. 

Urvalsstorleken har varierat över tiden, för närvarande dras ett urval på cirka 1260 order 

per månad. Under senare delen av 2014 har förstärkning skett för enstaka kontor. 

Totalurvalet för 2014 var 16 420 order och svarsfrekvensen uppgick till cirka 70 procent. 

Antal svar som erhölls under 2014 var 11 251. 

 

Datainsamling sker via datorstödda telefonintervjuer riktat till den av arbetsgivaren 

angivna kontaktpersonen för respektive order. Intervjuerna genomförs av 

Arbetsförmedlingens statistikenhet i Söderhamn. Frågorna i undersökningen berör 

tillgång till sökande till respektive tjänst samt erfarenheter av Arbetsförmedlingens 

service. Resultat för län, MO, samt redovisningar på SNI-grupper och yrkeskodsgrupper, 

publiceras varje kvartal samt för helår. 
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FINANSIELL REDOVISNING 
 

Tillämpade redovisningsprinciper med mera 

 

Allmänt 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag, förordningen (2000:606) om myndigheters 

bokföring, kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) och anslagsförordningen 

(2011:223) i dessa förordningars senaste lydelse jämte Ekonomistyrningsverkets 

föreskrifter och allmänna råd till dessa förordningar. 

 

I resultaträkningen redovisas Finansiella intäkter och kostnader under avsnitten 

Verksamhetens intäkter, Verksamhetens kostnader och Transfereringar. Lämnade bidrag 

har underindelats för att bättre återspegla verksamheten. 

 

Kassamässig anslagsavräkning enligt 12 § i anslagsförordningen (2011:223) har tillämpats 

för arbetsmarknadspolitiska program, etableringsersättning, etableringslotsar, lönebidrag 

och bidrag till arbetslöshetsersättning. 

 

Information av väsentlig betydelse 

Försäkringskassan ansvarar för utbetalning av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och 

etableringsersättning. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har inte gemensam 

dispositionsrätt till berörda anslag. I stället betalas bidrag mellan myndigheterna. Det 

innebär att de bidrag som Arbetsförmedlingen lämnar till Försäkringskassan ingår i 

kolumnen Nettoutgifter i anslagsredovisningen och i resultaträkningen under 

transfereringar på raden Lämnade bidrag. Motsvarande anslagsintäkt finns på raden 

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag. 

 

De bidrag som Arbetsförmedlingen erhåller från andra myndigheter till myndighetens 

egen förvaltning återfinns i resultaträkningen under verksamhetens intäkter på raden 

Intäkter av bidrag. De bidrag som Arbetsförmedlingen erhåller från andra myndigheter 

för transfereringar återfinns i resultaträkningen under transfereringar på raden Medel 

som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag. 

 

Arbetsförmedlingen har ett antal pågående rättstvister. Dessa har för året redovisats som 

en ansvarsförbindelse, det vill säga möjliga förpliktelser, som härrör från inträffade 

händelser. Utfallet av dessa händelser ligger delvis utanför myndighetens kontroll och är 

därmed osäkra. Ansvarsförbindelsen redovisas i anslutning till balansräkningen och i not. 

 

Korrigering av felaktig administrativ rutin 

Arbetsförmedlingen uppmärksammade under våren 2014 en felaktig administrativ rutin. 

På grund av felet anvisades ett stort antal arbetssökande till program utan att 
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Försäkringskassan meddelades. Det resulterade i att en del arbetssökande inte gavs 

möjlighet att söka aktivitetsstöd under tiden som de deltog i program. Istället för 

aktivitetsstöd uppbar personerna andra former av ersättningar. 

 

Under perioden 1 april 2012 till 31 mars 2014 berördes cirka 27 000 personer, vilka i maj 

2014 fick ett brev med information om vad som inträffat och om möjligheten att begära 

rättning. Cirka 600 personer har t.o.m. den 31 december 2014 inkommit med en begäran 

om rättning. Av dessa har Försäkringskassa handlagt cirka 150 ärenden, varav 92 

personer har fått utbetalningar på sammanlagt cirka 2 500 tkr. 

 

Arbetsförmedlingen uppskattar att ytterligare cirka ett hundratal kan ha haft en potentiell 

möjlighet att få utbetalning under 2014, till ett estimerat belopp om cirka 3 000 tkr. 

Antagandet baseras i huvudsak på den låga andelen personer som innan årsskiftet 

inkommit med de underlag till Försäkringskassan som krävs för en rättningsprövning och 

på Försäkringskassans och Arbetslöshetskassornas handläggningstid för 

rättningsansökningarna. Siffrorna är en uppskattning och är således osäkra. 

 

I Arbetsförmedlingens årsredovisning redovisas inga förpliktelser på balansräkningens 

passivsida. Detta eftersom det innebär en svårighet att uppskatta den ekonomiska 

konsekvensen för myndigheten, eftersom både belopp och tidpunkt för regleringen är 

oviss. 

 

En ny rutin som säkerställer att samtliga anvisningar skickas till Försäkringskassan 

infördes i februari 2014. 

 

Undantag från det ekonomiadministrativa regelverket 

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev finns följande undantag från det 

ekonomiadministrativa regelverket: 

 

Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända 

invandrare och anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd utan 

särskilt bemyndigande fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför 

framtida behov av anslag. 

 

Förändrade redovisningsprinciper  

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har under året utrett hur fordringar avseende 

återkrav av aktivitetsstöd och etableringsersättning ska hanteras i bokföringen hos 

respektive myndighet. Detta har resulterat i att Arbetsförmedlingen redovisar fordran i 

sin helhet, inklusive värdereglering, i balansräkningen.  

 

För att möjliggöra motpartsavstämning har myndigheterna behövt spegla varandras 

bokföring. Detta har resulterat i att Arbetsförmedlingen behövt klassificera om sin 

fordran gentemot Försäkringskassan från Övriga upplupna intäkter till Fordringar hos 

andra myndigheter, då Försäkringskassan redovisar en skuld gentemot 
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Arbetsförmedlingen. Jämförelsetalen för det närmaste räkenskapsåret har räknats om för 

ovanstående balansposter. 

 

Brytdag 

Brytdag för räkenskapsåret 2014 och för den löpande redovisningen enligt ESV:s 

föreskrifter till 10 § förordningen om myndigheters bokföring är måndagen den 5 januari 

2015.  

 

Periodavgränsningsposter 

Upplupna intäkter och kostnader och förutbetalda intäkter och kostnader periodiseras 

när kostnaden eller intäkten överstiger 20 000 kr. Skadestånd periodiseras i sin helhet 

oavsett belopp. Till skillnad från föregående år periodiseras samtliga fakturor 

överstigande 20 000 kr och som tillhör förvaltningsanslaget. Arbetsförmedlingen har 

manuellt kontrollerat alla fakturor som inkommit i anslutning till brytdagen för att få ett 

så rättvisande kostnadsutfall som möjligt.   

 

Värdering av omsättningstillgångar 

Tillgångar har värderats till lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 

 

Värdering av anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar har värderats till anskaffningskostnad med avdrag för 

ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningarna baseras på tillgångarnas 

nyttjandeperiod. 

 

Värdering av fordringar och skulder 

Fordringarna har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar som 

bedöms som osäkra bokförs som befarad förlust. 

 

Skulder har upptagits till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta är omräknade till 

Riksbankens växelkurs på balansdagen.  
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Resultaträkning (tkr) 
 

 
 

 

 
  

2014-01-01 2013-01-01

Not  -- 2014-12-31  -- 2013-12-31

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 7 500 217 7 698 869

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 85 095 95 619

Intäkter av bidrag 3 564 015 606 196

Finansiella intäkter 4 3 044 3 989

Summa verksamhetens intäkter 8 152 371 8 404 673

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -6 305 089 -6 384 581

Kostnader för lokaler 6 -635 389 -635 866

Övriga driftkostnader 7 -1 032 085 -1 190 663

Finansiella kostnader 8 -3 128 -7 508

Avskrivningar och nedskrivningar -154 518 -146 425

Summa verksamhetens kostnader -8 130 209 -8 365 043

Verksamhetsutfall 22 162 39 630

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras -14 770 3 689

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 14 994 -52 970

Saldo uppbördsverksamhet 9 224 -49 281

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 55 575 623 55 225 335

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 177 621 206 218

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 17 28

Finansiella intäkter 367 312

Finansiella kostnader 214 -217

Lämnade bidrag -35 487 566 -34 422 041

Köp av utbildning -3 478 537 -3 199 516

Köp av tjänst från kompletterande aktör -769 181 -1 580 763

Ersättning lotsar -608 455 -369 552

Kostnader EAK (erkända arbetslöshetskassor) -15 617 414 -15 927 299

Saldo transfereringar 10 -207 311 -67 495

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 11 -184 925 -77 146
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Balansräkning (tkr) 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

TILLGÅNGAR Not 2014-12-31 2013-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 109 686 86 167

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 7 202 9 266

Summa immateriella anläggningstillgångar 12 116 888 95 433

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 181 470 193 400

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 115 052 165 198

Summa materiella anläggningstillgångar 13 296 522 358 598

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 200 200

Summa finansiella anläggningstillgångar 14 200 200

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 16 303 13 824

Fordringar hos andra myndigheter 228 588 301 538

Övriga kortfristiga fordringar 13 984 19 210

Summa kortfristiga fordringar 15 258 875 334 572

Periodavgränsningsposter 

Förutbetalda kostnader 203 366 198 508

Upplupna bidragsintäkter 32 254 32 479

Övriga upplupna intäkter 4 169 4 169

Summa periodavgränsningsposter 16 239 789 235 156

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket -9 065 498 759

Summa avräkning med statsverket 17 -9 065 498 759

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 18 838 394 536 247

Kassa och bank 3 706 1 821

Summa kassa och bank 842 100 538 068

SUMMA TILLGÅNGAR 1 745 309 2 060 786
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KAPITAL OCH SKULDER Not 2014-12-31 2013-12-31

Myndighetskapital

Statskapital 132 132

Balanserad kapitalförändring -66 304 10 841

Kapitalförändring enligt resultaträkningen  -184 925 -77 145

Summa myndighetskapital 19 -251 097 -66 172

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 14 834 36 984

Övriga avsättningar 21 80 337 76 458

Summa avsättningar 95 171 113 442

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 22 334 742 369 649

Övriga krediter i Riksgäldskontoret 23 54 968 60 354

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 24 238 847 209 650

Leverantörsskulder 25 316 605 587 687

Övriga kortfristiga skulder 26 109 713 92 950

Summa skulder m.m. 1 054 875 1 320 290

Periodavgränsningsposter 

Upplupna kostnader 845 251 692 365

Oförbrukade bidrag 1 109 861

Summa periodavgränsningsposter 27 846 360 693 226

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 1 745 309 2 060 786

Ansvarsförbindelser

1. Statliga garantier för lån och krediter Inga Inga

2. Övriga ansvarsförbindelser, Pågående rättsliga tvister 28 59 624 Inga
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Finansieringsanalys (tkr) 
 

 
 
  

2014-01-01          

-- 2014-12-31 Not

2013-01-01          

-- 2013-12-31

DRIFT

Kostnader -7 991 744 29 -8 206 976

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 7 500 217 7 698 869

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 84 512 30 77 873

Intäkter av bidrag 564 015  606 196

Övriga intäkter 3 044  3 989

Summa medel som tillförts för finansiering av drift 8 151 788 8 386 927

Ökning (-) minskning (+) av lager 0 16

Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar 87 950 172 873

Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder 18 654 -225 822

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL DRIFT 266 648 127 018

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella tillgångar -76 554 -247 068

Investeringar i immateriella tillgångar -40 884 -71 749

Summa investeringsutgifter -117 438 -318 817

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 133 366 278 572

- amorteringar -168 273 -157 548

Kreditiv från Riksgäldskontoret -5 386 54 473

Försäljning av anläggningstillgångar 1 906 24 662

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar -38 387 200 159

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -2 626 -19 096

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL INVESTERINGAR -158 451 -137 754

UPPBÖRDSVERKSAMHET (EAK, EU)

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av 

myndigheten

-14 770 3 689

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -207 -218

Inbetalningar i uppbördsverksamhet -14 977 3 471

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 14 994 -52 971

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL UPPBÖRDSVERKSAMHET 17 -49 500
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2014-01-01          

-- 2014-12-31 Not

2013-01-01          

-- 2013-12-31

TRANSFERERINGSVERKSAMHET

Lämnade bidrag -55 960 940 -55 499 389

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -104 695 -224 516

Utbetalningar i transfereringsverksamhet -56 065 635 -55 723 905

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 55 575 624 55 225 335

Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 177 621 206 218

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 384 341

Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 55 753 629 55 431 894

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL TRANSFERERINGSVERKSAMHET -312 006 -292 011

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -203 792 -352 247 

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Likvida medel vid årets början 1 036 827 1 389 074

Ökning (+) minskning (-) av kassa och bank 1 885 1 821

Ökning (+) minskning (-) av tillgodohavande Riksgäldskontoret 302 147 -183 282

Ökning (+) minskning (-) av avräkning med statsverket -507 824 -170 786

Summa förändring av likvida medel -203 792 -352 247

Likvida medel vid årets slut 833 035 1 036 827
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REDOVISNING MOT ANSLAG (tkr)

Anslag Benämning Ingående Årets tilldelning Omdispone- Utnyttjad del Indragning Totalt Nettoutgifter Utgående Not

överförings- enligt rade anslags- av medgivet disponibelt överförings-

belopp regleringsbrev belopp överskridande belopp belopp

Uo 01 7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer 

(ramanslag) 0 700 0 0 0 700 -700 0

Uo 01 7:2:4

Arbetsmarknadsåtgärder för den nationella 

minoriteten romer (ram) 0 700 0 0 0 700 -700 0

Uo 13 1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända 

invandrare (ramanslag) 247 933 2 792 424 0 0 -247 933 2 792 424 -2 684 917 107 507 31

Uo 13 1:3:1

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 

(ram) 247 933 2 792 424 0 0 -247 933 2 792 424 -2 684 917 107 507 31

Uo 13 1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för 

vissa nyanlända invandrare (ramanslag) 853 047 1 891 146 0 0 -853 047 1 891 146 -1 743 442 147 704 32

Uo 13 1:4:1

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa 

nyanlända invandrare (ram) 853 047 1 891 146 0 0 -853 047 1 891 146 -1 743 442 147 704 32

Uo 14 1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 

(ramanslag) 58 452 7 110 650 0 0 0 7 169 102 -6 919 369 249 733 33-34

Uo 14 1:1:1 Förvaltningskostnader för AF (ram) 48 582 6 433 857 -20 000 0 0 6 462 439 -6 217 998 244 441 33

Uo 14 1:1:2 Nyanländas etablering (ram) 9 870 676 793 20 000 0 0 706 663 -701 371 5 292 34

Uo 14 1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och 

aktivitetsstöd (ramanslag) 2 913 108 32 134 598 0 0 -2 913 108 32 134 598 -30 067 406 2 067 192 35-36

Uo 14 1:2:1 Aktivitetsstöd (ram) 906 801 15 062 913 0 0 -906 801 15 062 913 -14 449 992 612 921 35

Uo 14 1:2:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram) 2 006 307 14 899 906 0 0 -2 006 307 14 899 906 -13 445 635 1 454 271 36

Uo 14 1:2:3 Statliga ålderspensionsavgifter (ram) 0 2 171 779 0 0 0 2 171 779 -2 171 779 0

Uo 14 1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program 

och insatser (ramanslag) 204 464 9 171 645 0 0 -149 612 9 226 497 -8 649 302 577 195 37-39

Uo 14 1:3:1

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 

insatser (ram) 149 612 9 171 645 0 0 -149 612 9 171 645 -8 620 822 550 823 37

Uo 14 1:3:9

Projekt inom Europeiska globaliseringsfonden - 

AstraZeneca (ram) 28 813 0 0 0 0 28 813 -3 465 25 348 38

Uo 14 1:3:10

Proj inom Europeiska globaliseringsfonden - Saab 

Automobile AB (ram) 26 039 0 0 0 0 26 039 -25 015 1 024 39

Uo 14 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. (ramanslag) 212 393 13 252 591 0 0 -212 393 13 252 591 -13 029 100 223 491 40

Uo 14 1:4:1 Lönebidrag m.m. (ram) 212 393 13 252 591 0 0 -212 393 13 252 591 -13 029 100 223 491 40

Anslag totalt 4 489 397 66 353 754 0 -4 376 093 66 467 058 -63 094 236 3 372 822  
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FINANSIELLA VILLKOR, ANSLAGSKREDIT (tkr)

Anslag Benämning Beviljad Utnyttjad

anslagskredit anslagskredit

Uo 13 1:3:1 Etableringsers till vissa nyanlända invandrare (ram) 139 621 0

Uo 13 1:4:1 Ers till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (ram) 94 557 0

Uo 14 1:1:1 Förvaltningskostnader för AF (ram) 193 016 0

Uo 14 1:1:2 Nyanländas etablering (ram) 20 304 0

Uo 14 1:2:1 Aktivitetsstöd (ram) 753 146 0

Uo 14 1:2:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram) 744 995 0

Uo 14 1:3:1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram) 458 582 0

Uo 14 1:4:1 Lönebidrag m.m (ram) 662 629 0

FINANSIELLA VILLKOR, I ÖVRIGT (tkr)

Anslag Avser Enligt Nettoutgifter Saldo Not

regleringsbrev

Högstbestämningar

Uo 13 1:4:1 Ers till etableringslotsar o insatser för vissa nyanlända

invandrare i Af:s egen regi 25 000 0 25 000

Uo 13 1:4:1 Folkbildningsrådet 60 000 -60 000 0

Uo 14 1:2:1 Kostn för arbetsmarknadspolitiska program o insatser 400 000 0 400 000 41

Uo 14 1:3:1 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 400 000 0 400 000 41

Uo 14 1:3:1 Folkhögskoleutbildningar för ungdomar 168 000 -120 000 48 000

Uo 14 1:3:1 Program och insatser inom sysselsättningsfasen 146 000 -96 006 49 994

Uo 14 1:3:1 Försöksverksamhet med stöd till bohagstransport och 11 000 -496 10 504

pendling för ungdomar 20-24 år

Minstbestämningar

Övrigt

Skatteverket Utnyttjat

Nystartsjobb 6 612 671 42

Stöd för yrkesintroduktionsanställningar 7 267 42
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REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL (tkr)

Beräknat  

Inkomsttitel Benämning belopp Inkomster

2394 101 Övriga ränteinkomster 0 95

 

2811 104 Övriga inkomster av statens verksamhet 0 58 858

6412 001 Bidrag från Europeiska socialfonden perioden 2000-2006 0 0

6911 009 Övriga bidrag från EU 0 -20 826

9711 011 Nedsättning anställningsstöd 0 0

9728 011 Nedsättning stöd nystartsjobb 0 5 833

Saldo inkomsttitlar 0 43 960 *

* Saldot går inte i sin helhet att stämma av mot uppbördsavsnittet i resultaträkningen. Anledningen är att myndigheten 

har levererat in pengar till statsbudgeten som inte är renodlad uppbördsverksamhet. I saldot på inkomsttitelredovisningen

ingår 58,8 mkr som avser en återbetalning från Folkbildningsrådet avseende 2013 års anslagsmedel.  

Vidare ingår ränteintäkter om 95 tkr avseende återkrav.

REDOVISNING MOT BEMYNDIGANDEN (tkr)

Anslag Benämning Tilldelad Ingående Utestående Not

bemyndigande- åtaganden åtaganden

ram 2015 2016 2017

Uo 13 1:4

ap.1

Ersättning till etableringslotsar och insatser 

för vissa nyanlända invandrare 2 600 000 1 261 830 2 363 221 1 153 359 877 476 332 386

Uo 14 1:3

ap.1

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 

program och  insatser 4 997 000 3 645 954 4 146 982 4 002 315 144 306 361

Uo 14 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.

ap.1 Lönebidrag m.m. 13 000 000 11 029 814 12 178 350 9 083 328 2 421 572 673 450

Summa 20 597 000 15 937 598 18 688 553 14 239 002 3 443 353 1 006 197

Belopp avseende utestående åtaganden i tabellen är indikativa

Utestående åtagandenas fördelning

 per år:

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och  insatser
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RESULTATRÄKNING

NOT 1 Intäkter av anslag 2014 2013

13 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare 19 432 6 775

14 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 29 371 103 187

14 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd -9 -21

14 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 549 749 507 935

14 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 6 900 974 7 080 293

01 7:2:4 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 700 700

Intäkter av anslag 7 500 217 7 698 869

Samtliga ovanstående intäkter finansieras med medel från statens budget.

NOT 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2014 2013

Uthyrning av lokaler 11 384 8 892

- varav inomstatliga 8 231 6 050

Konsultuppdrag 14 014 20 402

- varav inomstatliga 2 819 3 850

Annonser/prenumerationer m.m. 24 247 25 429

- varav inomstatliga 0 0

Övriga intäkter 35 450 40 896

- varav inomstatliga 18 636 20 757

- varav tjänsteexport 1 074 793

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 85 095 95 619

Samtliga ovanstående intäkter är avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen.

NOT 3 Intäkter av bidrag 2014 2013

Intäkter av bidrag 564 015 606 196

- varav inomstatliga 486 106 531 451

- varav periodisering -473 -10 326

Intäkter av bidrag har minskat med 42 mkr. Minskningen förklaras i huvudsak av Rehabsamverkan från Försäkringskassan men även 

Arbetsförmedlingens egna bidrag såsom anställningsstöd, trygghetsanställning och utvecklingsanställning har minskat. 

Försäkringskassan står för merparten av bidrag med 373 mkr.

NOT 4 Finansiella intäkter 2014 2013

Ränteintäkter 354 76

- varav inomstatliga 288 45

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 2 676 3 881

Övriga finansiella intäkter 14 32

- varav inomstatliga 0 0

Finansiella intäkter 3 044 3 989

Finansiella intäkter har minskat med 0,9 mkr. Ränteintäkter på räntekonto hos Riksgäldskontoret har minskat med 1,2 mkr beroende

på att räntesatsen har sänkts hos Riksgäldskontoret under 2014 jämfört med 2013. 

NOT 5 Kostnader för personal 2014 2013

Lönekostnader exkl. sociala avgifter 4 262 492 4 297 714

- varav periodisering 14 268 2 800

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier, övriga avgifter och kostnader 2 042 597 2 086 867

- varav periodisering -16 020 8 634

Kostnader för personal 6 305 089 6 384 581

Kostnader för personal har minskat med 79 mkr, varav lönekostnader med 35 mkr och arbetsgivaravgifter  med 44 mkr.

Årsarbetskrafter har minskat med 278 personer.
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NOT 6 Kostnader för lokaler 2014 2013

Kostnader för lokaler 635 389 635 866

- varav inomstatliga 2 465 7 017

Kostnader för lokaler har minskat med 0,5 mkr. Kostnader för lokaler utomstatliga har ökat med 8,5 mkr och beror i huvudsak på 

uppräkning av hyror enligt index. Inomstatliga hyror har minskat med 4,5 mkr, vilket i huvudsak beror på att ombyggnationen avseende

SFV:s lokaler är klart. Kostnader för renhållning, städning, sophämtning mm har minskat med 4,5 mkr. 

NOT 7 Övriga driftkostnader 2014 2013

Övriga driftkostnader 1 032 085 1 190 663

- varav inomstatliga 76 534 121 641

- varav Arbetsmarknadsutbildning 51 362 98 740

- varav periodisering 9 354 11 883

Övriga driftkostnader har minskat med 159 mkr.  Arbetsförmedlingen har 2014 genomfört besparingar inom verksamhetens driftkostnader. 

Kostnader för resor har minskat med 4 mkr. Telefonikostnader har minskat med 15 mkr. Kostnader för transporter har minskat med 3 mkr.

Kostnader för IT-utveckling har minskat med 82 mkr. Kostnader för hotell och restaurang egen personal har minskat med 3 mkr.

Kostnader för övriga köp av tjänster har minskat med 35 mkr. Köp av Arbetsmarknadsutbildning från andra myndigheter har minskat med

47,4 mkr. Enligt instruktion från ESV ska den redovisas som övriga driftkostnader. Kostnader för omföring av reavinst/- förlust vid 

försäljning av materiella anläggningstillgångar har minskat med 15 mkr. Kostnader för aktivering av driftkostnader har ökat med 26 mkr. 

Kostnader för datalicenser har ökat med 6,5 mkr. Kostnader för datatjänster har ökat med 12,2 mkr. 

NOT 8 Finansiella kostnader 2014 2013

Räntekostnader lån i Riksgäldskontoret 1 999 3 474

Övriga räntekostnader 1 034 3 845

- varav inomstatliga 327 111

Övriga finansiella kostnader 95 189

- varav inomstatliga 0 0

Finansiella kostnader 3 128 7 508

Finansiela  kostnader har minskat med 4,4 mkr och avser i huvudsak dröjsmålsräntor (-2,6 mkr) och minskade räntekostnader avseende lån 

hos Riksgälden (-1,5 mkr).

NOT 9 Uppbördsverksamhet 2014 2013

Återkrav skattereduktion 224 202

Medel från EU 0 -49 483

Uppbördsverksamhet 224 -49 281

Uppbördsverksamheten avser främst medel som Arbetsförmedlingen för Sveriges räkning rekvirerar från EU och levererar in på inkomsttitel,

ESF mål 3 och EGF Saab och Astra. Minskningen på 49,5 mkr beror främst till ett bidrag från EU på 45 mkr, bidraget avser globaliserings-

fondsprojektet Saab Automobil AB och har levererats in till statskassan via inkomsttitel år 2013. Uppbörd består även av återkrav

för skattereduktion främst avseende nystartsjobb.

NOT 10 Transfereringar 2014 2013

Periodisering Köp av arbetsmarknadsutbildning -127 659 -39 725

Periodisering Lämnade bidrag, inomstatliga 1 362 5 759

Periodisering Erhållna bidrag -233 -489

Återkrav av bidrag 1 463 20 160

Extern finansiering 8 685 -37 061

Befarade förluster -6 300 -16 170

Finansiering ESF 0 31

Värdereglering fordran, inomstatliga -84 629 0

Transfereringar -207 311 -67 495

Saldot avseende transfereringar har ökat med 140 mkr. Ökningen förklaras i huvudsak med att periodisering av Köp av

arbetsmarknadsutbildning har ökat med 88 mkr samt en värdereglering av fordran på Försäkringskassan avseende återkrav av 

aktivitetsstöd på 85 mkr. Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag om 17 tkr avser finansieringsbidrag som togs bort 2006. 

Lite pengar kommer dock fortfarande in i form av krav/avbetalningsplaner. 

Lämnade bidrag -35 487 566 -34 422 041

De tre största bidragsmottagarna som ingår är Försäkringskassan 17 218 mkr, Skogsstyrelsen 475 mkr och Arbetsförmedlingen 34 mkr.

Kostnader EAK (erkända arbetslöshetskassor) -15 617 414 -15 927 299

Kostnader EAK har minskat totalt med 310 mkr. Ersättning till arbetslöshetskassorna har minskat med 883 mkr samtidigt som  Statlig 

ålderspensionsavgift har ökat med 848 mkr.
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NOT 11 Årets kapitalförändring 2014 2013

Riskkostnader -90 937 -16 175

Externfinansierade projekt per finansiär

Försäkringskassan 4 107 16 807

Samordningsförbunden -136 -206

EURES -181 964

Sida -1 774 -451

EU 172 -6 806

Regeringskansliet 329 -5

Migrationsverket 1 632 0

Resultat Tjänsteexport -1 937 -2 098

Erhållna bidrag för projektverksamhet, b.la.a ESF 22 679 7 051

Övrigt 0 23

Övrigt

ESF 0 31

Återkrav 7 192 24 197

Periodiseringsposter -126 071 -100 478

Årets kapitalförändring -184 925 -77 146

BALANSRÄKNING

NOT 12-13 Anläggningstillgångar

Med anläggningstillgång menas en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, t.ex. maskiner, inventarier och bilar.

Tillgångens värde ska uppgå till 20 000 kr och ha en nyttjandeperiod på minst 3 år. I anskaffningsvärdet ingår kostnader

för installation, transport, tull och motsvarande. Större anskaffningar av likartade tillgångar ska tillgångsredovisas när anskaffningsvärdet är

6 000 kr och den totala anskaffningen överstiger 1 000 000 kr. Förbättringsutgifter på annans fastighet ska ha en anskaffningskostnad 

på minst 100 000 kr. Immateriell anläggningstillgång bestående av egenutvecklat IT-system och program (helt eller delvis) ska ha ett 

anskaffningsvärde på minst 1 000 000 kr.

Tillämpad princip innebär att objekt som understiger det fastställda beloppet men som tillhör en fungerande enhet läggs ihop med övriga 

objekt och betraktas som en enhet. 

De olika tillgångarnas nyttjandeperiod ser normalt ut enligt följande:

3 år Persondatorer m.m.

5 år Bilar, möbler, övriga datorer

5 år Egenutvecklade och köpta IT-system och program

5 år Förbättringsutgifter på annans fastighet

Planenlig avskrivning tillämpas, dvs. avskrivning görs fr.o.m. det datum när anläggningen tas i drift. 
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NOT 12 Immateriella anläggningstillgångar 2014 2013

Balanserade utgifter för utveckling

Egenutvecklade IT-system och program

Ingående anskaffningsvärde 220 851 156 771

- varav pågående, ej avskrivna 0 4 458

Årets anskaffningar 38 661 64 080

- varav pågående, ej avskrivna 0 60 939

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 259 512 220 851

Ingående ackumulerade avskrivningar -134 684 -126 345

Årets avskrivningar -15 142 -8 339

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -149 826 -134 684

Bokfört restvärde egenutvecklade IT-system och program 109 686 86 167

Köpta IT-system och program

Ingående anskaffningsvärde 26 581 18 953

Årets anskaffningar 2 223 7 669

Årets försäljningar/utrangeringar 0 -40

Utgående anskaffningsvärde 28 804 26 582

Ingående ackumulerade avskrivningar -17 315 -13 947

Årets avskrivningar -4 287 -3 409

Årets försäljningar/utrangeringar 0 40

Utgående ackumulerade avskrivningar -21 602 -17 316

Bokfört restvärde köpta IT-system och program 7 202 9 266

Immateriella anläggningstillgångar 116 888 95 433



Sida: 148 av 159 

ARBETSFÖRMEDLINGENS ÅRSREDOVISNING 2014 

 
 
 

 

 

 

 

 
  

NOT 13 Materiella anläggningstillgångar 2014 2013

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 348 558 261 155

- varav pågående, ej avskrivna 0 0

Årets anskaffningar 47 850 96 579

- varav pågående, ej avskrivna 0 27 358

Årets försäljningar/utrangeringar -5 923 -9 176

Utgående anskaffningsvärde 390 485 348 558

Ingående ackumulerade avskrivningar -155 158 -115 020

Årets avskrivningar -59 633 -47 014

Årets försäljningar/utrangeringar 5 776 6 876

Utgående ackumulerade avskrivningar -209 015 -155 158

Bokfört restvärde 181 470 193 400

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 490 058 498 043

Årets anskaffningar 28 704 150 489

Årets försäljningar/utrangeringar -89 173 -158 473

Utgående anskaffningsvärde 429 589 490 059

Ingående ackumulerade avskrivningar -324 993 -387 103

Årets avskrivningar -74 368 -87 663

Årets försäljningar/utrangeringar 84 692 149 773

Utgående ackumulerade avskrivningar -314 669 -324 993

Bokfört restvärde 114 920 165 066

Specifikation leasing överstigande 100 tkr: 0 0

Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier

Ingående anskaffningsvärde 132 132

Utgående anskaffningsvärde 132 132

Bokfört restvärde 132 132

Materiella anläggningstillgångar 296 522 358 598

NOT 14 Finansiella anläggningstillgångar 2014 2013

Anskaffningsvärde bostadsrätt 672 672

Tidigare värdereglering bostadsrätt -472 -472

Finansiella anläggningstillgångar 200 200

NOT 15 Kortfristiga fordringar 2014 2013

Kundfordringar 16 303 13 824

Fordringar hos andra myndigheter 228 588 301 538

- varav återkrav 112 721 111 399

Övriga kortfristiga fordringar 13 984 19 210

- varav återkrav 11 416 15 826

Fordringar 258 875 334 572

De tre största kundfordringarna som ingår är Lokaldelen i Sverige AB 4 699 tkr, Samordningsförbundet Mölndal 915 tkr och 

Samordningsförbundet för Rehab i Södertälje. De tre största fordringarna hos andra myndigheter som ingår är Sida 2797, 

Tillväxtanalys 444 tkr och Länsstyrelsen i Jämtlands län 335 tkr. Jämförelsetalen för Fordringar hos andra myndigheter är 

omräknade, se vidare förändrande redovisningsprinciper. 
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NOT 16 Periodavgränsningsposter, tillgångar 2014 2013

Förutbetalda kostnader 72 347 68 225

- varav inomstatliga 0 1 175

Förutbetalda hyror 131 019 130 283

- varav inomstatliga 503 0

Upplupna bidragsintäkter 32 254 32 479

- varav inomstatliga 15 666 12 664

Övriga upplupna intäkter 4 169 4 169

- varav inomstatliga 0 0

- varav medel från EU 4 169 4 169

Periodavgränsningsposter, tillgångar 239 789 235 156

Förutbetalda kostnader har ökat med 4,1 mkr och består i huvudsak av licenser. Förutbetalda hyror har ökat med 0,7 mkr eftersom kostnader

för utomstatliga hyror har ökat. Upplupna bidragsintäkter har minskat med 0,2 mkr. Förklaras i huvudsak av att bidragsintäkter avseende 

tjänsteexport samt samordningsförbunden har minskat. Jämförelsetalen för Övriga upplupna intäkter är omräknade, se vidare förändrade

redovisningsprinciper. 

NOT 17 Avräkning med statsverket 2014 2013

Uppbörd

Ingående balans 0 0

Redovisat mot inkomsttitel -43 960 -53 043

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde 43 960 53 043

Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 0 0

Fordringar/skulder avseende uppbörd 0 0

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 372 334 610 452

Redovisat mot anslag 56 174 866 55 843 911

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde -56 422 700 -56 082 029

Fordringar/skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 124 500 372 334

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -58 452 -160 364

Redovisat mot anslag 6 919 370 7 108 010

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -7 110 650 -7 018 684

Återbetalning av anslagsmedel 0 12 586

Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde -249 732 -58 452

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 145 369 173 086

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -18 396 -27 717

Fordringar avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 126 973 145 369

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken

Ingående balans 39 508 46 372

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 2 453 093 2 571 206

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -58 882 147 -58 607 055

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 56 378 740 56 028 985

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken -10 806 39 508

Avräkning med statsverket -9 065 498 759

Avräkning med statsverket avser myndighetens ställning mot statsverket. Balansposten består därmed av skillnaden mellan det likvida flödet,

i form av av in- och utbetalningar via statens centralkonto i Riksbanken, och den redovisade avräkningen mot statens budget mot anslag

och inkomsttitlar som sker när inkomster och utgifter uppstår.
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NOT 18 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2014 2013

Anslagsmedel 838 394 536 247

- varav intäkter av bidrag 62 811 65 964

Avgifter 0 0

Räntekontokredit 300 000

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 838 394 536 247

Varav kortsiktigt likviditetsbehov (förändring räntekonto i januari). 0 0

Behållningen på räntekontot består av poster som är anslagsavräknade men inte utbetalda. Större poster är löne- och semesterlöneskulden

inkl. avgifter som uppgår till 387 mkr, en ökning med 41 mkr och Lokalt aktivt omställningsarbete som uppgår till 80 mkr, en minskning

med 3,8 mkr. I posten ingår också anslagssparandet som är 250 mkr.

NOT 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2014 2013

Ingående avsättning 36 984 39 110

Årets pensionskostnad 649 26 445

Årets pensionsutbetalningar -22 799 -28 571

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 14 834 36 984

Kostnader för pensionsersättning till arbetstagare som beviljats avgång med pensionsersättning enligt Trygghetsavtalets regler. 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser har minskat med 22 mkr.

NOT 21 Övriga avsättningar 2014 2013

Lokalt aktivt omställningsarbete

Ingående avsättning 76 458 66 775

Årets avsättning 12 773 12 918

Årets utbetalningar -8 894 -3 235

Övriga avsättningar 80 337 76 458

Övriga avsättningar för Lokalt aktivt omställningsarbete har ökat med 3,9 mkr. Under 2014 har myndigheten ingått ett lokalt kollektivavtal

om aktivt omställningsarbete om 25 mkr. Detta finansieras av redan befintliga avsättningar (Trygghetsmedel). 

NOT 19 Förändring av myndighetskapitalet

2014-12-31

Statskapital 

Konst

Balanserad 

kapitalförändring        

Post under 

utredning

Balanserad 

kapitalförändring 

anslagsfinansierad 

verksamhet

Balanserad 

kapitalförändring 

bidragsfinansierad 

verksamhet

Kapitalförändring 

enligt 

resultaträkningen

Summa

Utgående balans 

2013 132 8 659 103 280 -101 098 -77 145 -66 172

A Ingående balans 

2014 132 8 659 103 280 -101 098 -77 145 -66 172

Föregående års 

kapitalförändring -32 848 -44 297 77 145 0

Årets 

kapitalförändring -184 925 -184 925

B Summa årets 

förändring -32 848 -44 297 -107 780 -184 925

C Utgående balans 

2014 132 8 659 70 432 -145 395 -184 925 -251 097
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NOT 22 Lån i Riksgäldskontoret 2014 2013

Ingående balans 369 649 248 625

Årets nyupptagna lån 133 366 278 572

Årets amorteringar -168 273 -157 548

Lån i Riksgäldskontoret 334 742 369 649

Beviljad låneram 540 000

Utnyttjad låneram 389 709

- varav anläggningstillgångar som ännu inte har finansierats med lån 21 382

Skuld avseende lån i Riksgäldskontoret redovisas i sin helhet under denna not. Lån i Riksgäldskontoret har minskat med 34,9 mkr på grund

av minskade investeringar i anläggningstillgångar. I utnyttjad låneram ingår även Övriga krediter i RGK om 54,9 mkr. 

NOT 23 Övriga krediter i Riksgäldskontoret 2014 2013

Övriga krediter i Riksgäldskontoret 54 968 60 354

Övriga krediter i Riksgäldskontoret har minskat med 5,4 mkr och avser kreditiv i Riksgäldskontoret för pågående egenutveckling av

anläggningstillgångar.

NOT 24 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2014 2013

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 238 847 209 650

Följande större poster ingår:

Skatteverket, skuld arbetsgivaravgift 113 852 107 035

Skatteverket, skuld mervärdesskatt 1 134 1 320

SPV, skuld premier avtalsförsäkringar 0 0

De tre största leverantörerna som ingår är Försäkringskassan 82 mkr, SPV 35 mkr och Skatteverket 6 mkr.

Skulder till andra myndigheter har ökat med 30 mkr, avser främst leverantörsskulder.

NOT 25 Leverantörsskulder 2014 2013

Leverantörsskulder 316 605 587 687

De tre största leverantörerna som ingår är TeliaSonera Sverige finans AB 47 mkr, Atea Sverige AB 11 mkr och CGI Sverige AB 10 mkr.

NOT 26 Övriga kortfristiga skulder 2 014 2 013

Övriga kortfristiga skulder 109 713 92 950

Följande större poster ingår:

Skatteverket, skuld preliminärskatt 96 151 91 072

NOT 27 Periodavgränsningsposter, skulder 2014 2013

Upplupna löner 11 026 33 566

upplupna arbetsgivaravgifter på upplupna löner 3 492 12 092

upplupna premier avtalsförsäkringar på upplupna löner 1 718 6 486

Upplupna semesterlöner 334 722 298 068

upplupna arbetsgivaravgifter på upplupna semesterlöner 104 214 92 996

upplupna premier avtalsförsäkringar på upplupna semesterlöner 52 432 48 151

Övriga upplupna kostnader 337 647 201 006

- varav inomstatliga 15 246 17 635

Oförbrukade bidrag 1 109 861

- varav inomstatliga 572 79

Periodavgränsningsposter, skulder 846 360 693 226

Upplupna löner inklusive sociala avgifter och avtalsförsäkringar har minskat med 35,9 mkr.Upplupna semesterlöner inklusive sociala

avgifter har ökat med 47,8 mkr. Övriga upplupna kostnader har ökat med 136,6 mkr, avser i huvudsak  Arbetsmarknadsutbildning.   

Under posten Oförbrukade bidrag redovisas erhållna bidragsinkomster som periodiseras för att täcka framtida kostnader. Posten

Oförbrukade bidrag har ökat med 1,2 mkr och avser periodisering av kostnader i projekt med extern finansiering.
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NOT 28 Ansvarsförbindelser 2014 2013

Pågående rättsliga tvister 59 624 0

Arbetsförmedlingen har tre pågående rättsliga tvister. Om Af förlorar tvisterna blir myndigheten skyldig att betala motparternas krav samt

rättegångskostnader. Motparternas krav är på 37 365 tkr, 19 443 tkr respektive 60 tkr. De beräknade rättegångskostnaderna är på 2 000 tkr. 

Därtill finns en stämningsansökan på 756 tkr. 

FINANSIERINGSANALYS

NOT 29 Kostnader 2014 2013

Kostnader enligt resultaträkningen 8 130 209 8 365 043

Justeringar:

Avskrivningar och nedskrivningar -154 518 -146 425

Realisationsförlust -2 218 -4 085

Ej likviditetspåverkande poster 0 0

Avsättningar 18 271 -7 557

Kostnader enligt finansieringsanalysen 7 991 744 8 206 976

NOT 30 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2014 2013

Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt resultaträkningen 85 095 95 619

Justeringar:

Realisationsvinst -583 -17 746

Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt finansieringsanalysen 84 512 77 873

ANSLAGSREDOVISNING

Totalutfallet per anslag redovisas på inledande rad i fetstil för respektive anslag. Därefter följer, i förekommande fall, uppdelning

på anslagsposter.

UO 13

1:3     Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ramanslag)

1:3:1  Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)

NOT 31 Enligt regleringsbrev 2013-12-19 har anslagssparandet från budgetåret 2013 om 247 933 tkr förts bort som 

en indragning av anslagssparande.

Anslaget avser etableringsersättning som ska utbetalas till de nyanlända. Ersättningen är en rättighet varför

anslagsbelastningen kommer att påverkas av antalet nyanlända som omfattas av lagstiftningen.

1:4     Ersättning till etableringsersättning och insatser för vissa nyanlända invandrare (ramanslag)

1:4:1  Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (ram)

NOT 32 Enligt regleringsbrev 2013-12-19 har anslagssparandet från budgetåret 2013 om 853 047 tkr förts bort som

en indragning av anslagssparande.

Lots är en rättighet. Antalet nyanlända som har en etableringslots fortsätter att öka. Antalet 

som deltar i andra program såsom förberedande utbildning har ökat under året.

UO 14

1:1     ARBETSFÖRMEDLINGENS FÖRVALTNINGSKOSTNADER (RAMANSLAG)

1:1:1  Förvaltningskostnader för Arbetsförmedlingen (ram)

NOT 33 Enligt regleringsbrev 2013-12-19 får en anslagsbehållning om 3 % disponeras under 2014. Anslagssparandet

från budgetåret 2013 uppgick inte till 3 % varför hela beloppet om 48 582 tkr disponeras.

Enligt regleringsbrev 2014-09-11 har 20 000 tkr omdisponerats till 1:1:2 Nyanländas etablering.

Arbetsförmedlingen har under 2014 vidtagit ett antal åtgärder för att anpassa verksamheten

till anslagna medel. Osäkerheten under hösten 2014 om anslagets utveckling 2015 samt  svårigheter att rekrytera

personal har inneburit ett sparande på anslaget.
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1:1:2     Nyanländas etablering (ram)

NOT 34 Enligt regleringsbrev 2013-12-19 får en anslagsbehållning om 3 % disponeras under 2014. Anslagsparandet

från budgetåret 2013 uppgick inte till 3 % varför hela beloppet om 9 870 tkr disponeras.

Enligt regleringsbrev 2014-09-11 har 20 000 tkr omdisponerats från 1:1:1 Förvaltningskostnader för Arbetsförmedlingen.

1:2     Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (ramanslag)

1:2:1  Aktivitetsstöd (ram)

NOT 35 Enligt regleringsbrev 2013-12-19 har anslagssparandet från budgetåret 2013 om 906 801 tkr förts bort som 

en indragning av anslagssparande.

Volymerna i garantiprogrammen 2014 har ökat i omfattning än vad som ursprungligen bedömdes.

Arbetslösheten blev högre än vad som bedömts, vilket gav ett högre inflöde i garantiprogrammen.

1:2:2     Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)

NOT 36 Enligt regleringsbrev 2013-12-19 har anslagssparandet från budgetåret 2013 om 2 006 307 tkr förts bort som 

en indragning av anslagssparande.

Antalet personer med rätt till arbetslöshetsersättning har inte ökat i den utsträckning som ursprungligen

prognostiserades. Arbetslösheten för år 2014 blev högre än vad som bedömts.

1:3     Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ramanslag)

1:3:1  Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)

NOT 37 Enligt regleringsbrev 2013-12-19 har anslagssparandet från budgetåret 2013 om 149 612 tkr förts bort som 

en indragning av anslagssparande.

Anledningen till överskottet är främst en lägre kostnad för subventionerade anställningar

än vad som tidigare bedömts.

1:3:9     Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden (ram)

NOT 38 Enligt regleringsbrev 2013-12-19 får hela anslagssparandet om 28 813 tkr disponeras under 2014 till

projekt inom Europeiska globaliseringsfonden - AstraZeneca.

1:3:10     Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden (ram)

NOT 39 Enligt regleringsbrev 2013-12-19 får hela anslagssparandet om 26 039 tkr disponeras under 2014 till

projekt inom Europeiska globaliseringsfonden - Saab Automobile AB.

1:4     LÖNEBIDRAG OCH SAMHALL M.M. (RAMANSLAG)  

1:4:1  Lönebidrag m.m. (ram)

NOT 40 Enligt regleringsbrev 2013-12-19 har anslagssparandet från budgetåret 2013 om 212 393 tkr förts bort

som en indragning av anslagssparande.

Överskottet beror på att antalet beslut om lönebidrag har minskat mer än vad som tidigare bedömts under år 2014

En begränsning för subventionerade anställningar är taket för lönekostnaden, vilket leder till att

arbetsgivaren inte kompenseras fullt ut för den anställdes nedsatta arbetsförmåga.

FINANSIELLA VILLKOR, I ÖVRIGT 

NOT 41 Enligt regleringsbrev 2013-12-19 finns en utbytbarhet mellan 1:2:1 och 1:3:1 på 400 000 tkr. Den möjligheten

har inte utnyttjats.

NOT 42 Arbetsförmedlingen får lämna uppdrag till Skatteverket om skattekreditering för nystartsjobb och stöd för

yrkesintroduktionsanställningar under 2014.
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Intygande om intern styrning och kontroll 
 

Arbetsförmedlingens verksamhet omfattas av förordningen (2007:603) om intern 

styrning och kontroll. Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till 

att myndigheten med rimlig säkerhet bedriver verksamheten effektivt, enligt gällande rätt 

och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU, att den redovisas på ett 

tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. 

Intern styrning och kontroll handlar om att fullgöra ansvaret för verksamheten samt är 

ett medel för att uppnå målen för verksamheten. 

 

Arbetsförmedlingens utvärdering ligger till grund för styrelsens bedömning av 

myndighetens interna styrning och kontroll. Den baseras på fortlöpande uppföljningar, 

utvärderingar och rapporteringar från verksamheten, iakttagelser från internrevisionen, 

riksrevisionen samt från granskningar och yttranden från externa granskare. 

Utvärderingen har gjorts i enlighet med COSO-modellen och belyser verksamheten 

utifrån aspekterna kontrollmiljö, riskanalys, kontrollåtgärder, information och 

kommunikation samt uppföljning och utvärdering. 

 

Årets utvärdering (se figur 16 nedan) visar att flertalet komponenter befinner sig på en 

godtagbar, grundläggande nivå. De komponenter som bedömdes vara bristfälliga i 2013 

års utvärdering har inte utvecklats i tillräcklig utsträckning och kvarstår därför på 

bristfällig nivå. Komponenterna process för verksamhetsutveckling samt process för IT-

säkerhet har lagts till och bedöms vara bristfälliga. 
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Figur 16: Modell för utvärdering av intern styrning och kontroll 

 
Riskanalysprocessen är integrerad i det ordinarie arbetet med planering och uppföljning, 

det innebär att åtgärder som planerats med anledning av identifierade risker följs upp 

kvartalsvis. Hur verksamheten har arbetat för att hantera identifierade risker redovisas i 

årsredovisningen under relevanta avsnitt. 

 

I årets utvärdering har särskilt fokus legat på att beskriva och bedöma vad som gjorts för 

att komma tillrätta med de brister som redovisades i årsredovisningen 2013: 

 

 Brister i det förebyggande arbetet och uppföljningen av verksamheten för att 

säkerställa korrekt tillämpning av lagar och förordningar, förhindra felaktiga 

utbetalningar samt i att kvalitetssäkra de tjänster som levereras av 

kompletterande aktörer. 

 Brister i styrningen av utvecklingsverksamheten vilket under 2013 bland annat 

visade sig genom brister vid införandet av några utvecklingsinsatser. 

 Brister i beredskapen för att hantera störningar i myndighetens kritiska IT-

system. 

 

Nedan redovisas hur Arbetsförmedlingen har arbetat med åtgärder för att komma tillrätta 

med dessa samt en lägesbedömning för respektive brist. 
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Sammanfattande bedömning av Arbetsförmedlingens förmåga att 
säkerställa korrekt tillämpning av lagar och förordningar, förhindra 
felaktiga utbetalningar samt att kvalitetssäkra de tjänster som 
levereras av kompletterande aktörer 

Under 2014 har flera steg tagits för att förbättra förmågan att säkerställa korrekt 

tillämpning av lagar och förordningar. Handläggarstödet har setts över och utbildning 

med tydligare fokus på statstjänstemannaroll och förvaltningslagstiftning har tagits fram. 

Samtidigt pågår ett mer långsiktigt arbete med att skapa ett förbättrat systemstöd och en 

värdegrund som ska fungerar som en inre kompass för myndigheten. Interna kontroller 

och externa granskningar som genomförts under 2014 visar på en viss förbättring 

avseende handläggningen av lönebidrag och nystartsjobb. 

 

Arbetet mot felaktiga utbetalningar inom Arbetsförmedlingen har intensifierats under 

2014. Bedömningen är dock att det kvarstår behov av omfattande åtgärder för att öka 

systematiken och effektiviteten i arbetet. Verksamhetens medvetenhet om externa risker 

måste öka. En långsiktig plan har tagits fram i syfte att utveckla förutsättningarna för att 

kunna göra rätt och därmed för att säkerställa att stöd och ersättningar betalas ut på 

korrekta grunder. Under 2015 planeras för att stärka förmågan att mer systematiskt 

förebygga, upptäcka och hantera brister i arbetet mot felaktiga utbetalningar. 

 

Avseende kvalitetssäkring av de tjänster som levereras av kompletterande aktörer har 

en generell leverantörsuppföljningsmodell införts, som har bidragit till att fler klagomål 

nu registreras och utreds. Där oegentligheter har kunnat påvisas har avtalsmässiga 

åtgärder vidtagits. Arbetet har dock ännu inte skett utifrån modellen så pass länge att det 

är möjligt att uttala sig om dessa åtgärder är tillräckliga eller om ytterligare åtgärder 

krävs. Den verkliga effekten av leverantörsuppföljningsmodellen kommer att visa sig i 

nytillkomna avtal där leverantören har kunnat följas enligt modellen från det att avtalet 

tecknas och under hela avtalstiden. 

 

Ett arbete har påbörjats med att ta fram en modell för ett mer systematiserat och 

processinriktat arbetssätt avseende etableringsuppdraget. Modellen har prövats på några 

förmedlingskontor under 2014 för att på sikt kunna lanseras i hela myndigheten. 

 

Under 2014 påbörjade Arbetsförmedlingen en intern översyn av tjänsten etableringslots. 

Översynen syftade till att vidareutveckla tjänsten inom befintligt regelverk. Eftersom 

regeringen har aviserat att regelverket för tjänsten kommer att förändras, måste 

översynens tidigare utgångspunkter nu omprövas. Myndigheten har därför gjort ett 

uppehåll i översynen. 

 

Det är för tidigt att se effekter av det långsiktiga arbete som påbörjats. Interna kontroller 

och externa granskningar som genomförts under 2014 visar inte på att förmågan ökat 

nämnvärt ännu. De åtgärder som behöver vidtas är genomgripande och kommer att ta 

tid, vilket medför att bristen kvarstår. 
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Sammanfattande bedömning av Arbetsförmedlingens förmåga att 
säkerställa styrning av utvecklingsinsatser 

Arbetsförmedlingen har under 2014 påbörjat ett omfattande och långsiktigt 

utvecklingsarbete. En ledningsfilosofi har beslutats och en avdelning har skapats för 

samordning, ledning och styrning av verksamheter med anknytning till myndighetens 

digitala möte med kunder och medarbetare. Dessutom har en central förändrings- och 

införandefunktion (CFI) etablerats. Det är för tidigt att se effekter av förändringarna 

vilket medför att bristen kvarstår. 

 

Sammanfattande bedömning av beredskapen för att hantera 
störningar i myndighetens IT-system 

För att bli effektivare och ha beredskap för rätt saker behöver en tydligare prioritering 

göras av vilka IT stöd som är viktigast för myndigheten vid varje givet tillfälle. Detta 

skulle innebära bättre underlag för att omfördela beredskapsgrupper och differentiera 

avhjälpningstiden baserat på hur verksamhetskritiskt ett IT-stöd är vid det specifika 

tillfället. Alternativt budgetera för en större personalstyrka med utökad beredskap för att 

snabbare identifiera och avhjälpa de eventuella störningar som uppkommer. För att 

kunna göra dessa bedömningar behöver Kontinuitetsplanerna inom IT (Infrastrukturen) 

& Verksamheten (verksamhetsnära IT-stöd) samt den nya bedömningen av 

verksamhetskritiska system på Arbetsförmedlingen komma på plats. 

 

En riskscenarioövning är genomförd för att identifiera vilka verksamheter som är kritiska 

för myndigheten på en övergripande nivå. Därefter har en kompletterande workshop med 

representanter från marknadsorganisationen genomförts. Vid ledningsgrupps-

presentationen av ”riskscenarioövning kritiska verksamheter” framkom önskemål om 

tillägg av ytterligare processer vilket innebar en justering av tidsplanen för de fortsatta 

aktiviteterna. Identifiering av systemstöd för den kritiska verksamheten och identifiering 

av IT-infrastruktur för den kritiska verksamheten planeras under första halvåret 2015. 

Det innebär att etablering och drift av kontinuitetsprocessen kan genomföras tidigast 

2015/2016. Till dess att etablering och drift genomförts kvarstår bristen. 

 

Styrelsens övervägande 

Arbetsförmedlingen har under 2014 planerat för, och arbetat med, att komma tillrätta 

med de brister som redovisades i årsredovisningen 2013. Styrelsen ser positivt på de 

åtgärder som myndigheten har vidtagit och anser att de är ett steg i rätt riktning, men 

eftersom åtgärderna ännu inte fått avsedd effekt kvarstår bristerna. 
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