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1 Generaldirektören har ordet 

Sveriges ekonomi utvecklades starkt under 2015. Sysselsättningen ökade 

och arbetslösheten sjönk. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser väntar 

en fortsatt positiv utveckling av ekonomin och fortsatt sjunkande 

arbetslöshet de närmaste två åren.  

Arbetsförmedlingens omkring 14 000 medarbetare hade ett intensivt år 

och jobbade med cirka 1 miljon människor. Över 394 000 personer fick 

arbete, ytterligare 37 000 lämnade arbetslöshet för studier och antalet 

lediga platser ökade. Varje månad noterades 1,8 miljoner unika besökare 

på Arbetsförmedlingens hemsida samtidigt som Platsbanksappen hade 

300 000 användare per månad. Under året ökade vi antalet kontakter 

med arbetsgivare med cirka åtta procent.  

Även fast det finns mycket som vi på Arbetsförmedlingen kan vara stolta 

över behöver vi förbättra oss på en rad områden. Därför fortsätter den 

långsiktiga reformering av Arbetsförmedlingen som inleddes 2014 och 

som sker inom det som vi kallar Förnyelseresan. Under det gångna året 

togs flera viktiga steg för att komma närmare vår målbild som vi ska nå 

2021. Vi har infört flera nya e-tjänster, vi har rekryterat fler medarbetare, 

vi har stärkt vår samverkan med andra aktörer i samhället och vi har lagt 

stor kraft på att förstärka våra relationer med företagen. Vi har 

introducerat en ny ledningsfilosofi, en ny vision och värdegrund.  

Det gångna året präglades av flyktingsituationen som kom att bli 

utmanande för flera av landets samhällssystem. Arbetsförmedlingen har 

under året planerat och påbörjat uppbyggnad av kapaciteten för att 

kunna erbjuda en bra etableringsverksamhet när de som anlände till 

Sverige under 2015 får uppehållstillstånd och kommunplacering och 

därmed kan ta del av etableringsprogrammet. Vi räknar med ett starkt 

inflöde av nyanlända till Arbetsförmedlingen från och med andra 

halvåret 2016.  

Den höga invandringen medför både möjligheter och utmaningar. En 

rapport från Arbetsförmedlingen från våren 2015 visar att det behövs ett 

årligt tillskott på 64 000 i arbetsför ålder för att kompensera det 

demografiska läget i Sverige – med färre inrikes födda i yrkesverksam 

ålder och med allt fler äldre i befolkningen. Redan i dag är det svårt att 

rekrytera inom en rad branscher och sektorer och bristen på arbetskraft 

riskerar att öka betydligt. Invandringen är ett sätt att framtidssäkra 

landet. 

Flyktingsituationen visar samtidigt behovet av väl fungerande 

arbetsmarknad och samhällsfunktioner för att möjliggöra en bra 

integration. För att nyanlända ska kunna komma ut i arbete så snart som 

möjligt krävs omfattande investeringar inom utbildning och 

bostadsbyggande. 
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Det krävs också en väl fungerande arbetsförmedling. De åtgärder vi gör 

under 2016 inom ramen för Arbetsförmedlingens förnyelseresa syftar till 

att vi i alla delar ska kunna leva efter vår vision som också får avsluta 

detta förord:  

”Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa” 

 

Mikael Sjöberg 

Generaldirektör 
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2 Arbetsförmedlingens uppgifter 

Arbetsförmedlingens uppgifter återfinns i förordning (2007:1030) med 

instruktion för Arbetsförmedlingen. Där anges att Arbetsförmedlingen 

ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess 

arbetsmarknadspolitiska verksamhet samt att myndigheten ska 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, aktivt inhämta 

information om lediga arbeten, analysera, följa upp och utvärdera hur 

myndighetens verksamhet och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 

påverkar arbetsmarknadens funktionssätt och göra bedömningar av 

arbetsmarknadsläget. Arbetsförmedlingen ska också bistå myndigheter 

och andra som bedriver uppföljning och utvärdering inom 

verksamhetsområdet 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. 

I regleringsbrevet för 2015 anges följande mål och återrapporteringskrav: 

 Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras. 

Förmedlingsverksamheten ska, utifrån gällande regelverk, bättre 

anpassas till arbetsgivares och arbetssökandes enskilda behov. 

 Ungdomsarbetslösheten ska minska. 

 Långtidsarbetslösheten ska minska. 

 Andelen nyanlända som lämnar etableringsuppdraget för arbete 

eller studier ska öka. 

I regleringsbrevet anges också Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag 

kring bland annat samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 

samt plan för jämställdhetsintegrering. 

                                                           
1 I årsredovisningen används begreppet funktionshinderspolitiken. 
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3 Arbetsförmedlingens förutsättningar  

3.1 Arbetsmarknadens utveckling 

BNP-tillväxten i Sverige beräknas uppgå till cirka 3,6 procent 20152 och 

genererade en stark ökning av sysselsättningen. Utvecklingen mot ökad 

globalisering fortsatte under året vilket kräver flexibilitet av både företag 

och arbetskraft. Digitalisering och automatisering medförde fortsatta 

krav på anpassning av arbetskraft, teknik, organisation och produktion 

inom samtliga branscher på arbetsmarknaden. Förändringarna måste 

mötas med utbildning och kompetensutveckling, vilket ställer ökade krav 

på arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik.  

3.1.1 Utbud och efterfrågan på arbetskraft 

Efterfrågan på arbetskraft var under 2015 betydligt starkare än det 

historiska genomsnittet på arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökade 

nästan tre gånger mer än det historiska genomsnittet och tillgången på 

lediga jobb var stor. Antalet sysselsatta ökade under året med 63 000 

personer.3 Sysselsättningsgraden uppgick till 76,7 procent, vilket är den 

högsta nivån sedan år 1992.  

Huvuddelen av jobben skapades inom de två tjänstesektorerna, privat 

och offentlig, vilka bland annat innefattar handel, hotell och restaurang, 

service, IT, vård och omsorg samt utbildning. Inom övriga delar av 

näringslivet såsom jord och skogsbruk, industri och byggnads-

verksamhet var sysselsättningsförändringarna små. Jobben tillkom i stor 

utsträckning inom de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö.4 

Antalet nyanmälda lediga platser ökade kraftigt under 2015 och nådde 

den högsta nivån sedan 1960-talet. Totalt nyanmäldes cirka 1 078 000 

lediga platser till Arbetsförmedlingen, vilket var cirka 282 000 fler än 

2014. En stor ökning av lediga platser noterades även i andra mätningar.5 

Svårigheten att tillsätta de lediga platserna ökade i begränsad grad inom 

det privat näringslivet. Inom offentliga tjänster ökade dock 

rekryteringsproblemen till en hög nivå. Anledningen till den starkt ökade 

bristen på utbildade är att för få genomgår utbildningar riktade till 

arbeten inom offentliga tjänster. 

Antalet personer i arbetskraften (personer som har arbete eller söker 

arbete aktivt) fortsatte att öka under 2015. Under året uppgick 

arbetskraftstillskottet till cirka 39 000 personer, vilket är ungefär samma 

ökningstakt som 2014.6 Antalet personer som deltog i arbetskraften 

ökade kraftigt bland utrikes födda samtidigt som antalet inrikes födda i 

                                                           
2 Enligt Arbetsförmedlingens prognos december 2015. 
3 Data kring sysselsättningen och arbetslöshet är hämtade från AKU och alla tal avser åldrarna 
16-64 år. Uppgifter om lediga platser och inskrivna är hämtade från Arbetsförmedlingens 
datalager. Arbetsförmedlingens statistik över lediga platser innebär en viss överskattning av 
lediga platser, se vidare kapitel Matchning. 
4 Se vidare Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. 
5 Se till exempel SCB:s vakansstatistik. 
6 Uppgifter om arbetskraften är hämtade från AKU och avser åldrarna 16-64 år. 
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arbetskraften minskade. Den stora ökningen av utrikes födda i 

arbetskraften påverkar arbetslöshetsnivån eftersom det i normalfallet tar 

tid för nya som träder in i arbetskraften att finna ett arbete.  

3.1.2 Arbetslöshet enligt AKU 

Trots det stora tillflödet av ny arbetskraft minskade arbetslösheten från i 

genomsnitt 8,0 procent 2014 till 7,5 procent 2015.7 Det är den största 

nedgången sedan 2011.  

Männens arbetslöshet har varit högre än kvinnornas under de senaste 

fem åren, vilket förklaras av konjunkturläget och vilka delar av 

arbetsmarknaden som expanderar. Kvinnornas arbetslöshet uppgick 

2015 till i genomsnitt 7,3 procent (7,7 procent 2014) och männens till 7,7 

procent (8,4 procent 2014). Arbetslöshetsnivån för utrikes födda var 

cirka tre gånger så hög som för inrikes födda.  

Bland ungdomar i åldrarna 16-24 år minskade arbetslösheten enligt AKU 

från 22,5 procent 2014 till 20,0 procent 2015. Arbetslösheten bland 

ungdomar har sedan slutet av 2012 minskat stadigt, från knappt 

24 procent till strax under 20 procent 2015 i en trendskattad tidsserie.   

Den genomsnittliga tiden i arbetslöshet har ökat vilket beror på att det i 

första hand är arbetslösa med korta arbetslöshetstider som fått arbete. 

Den genomsnittliga arbetslöshetstiden ökade med ungefär en vecka 

under 2015. De genomsnittliga tiderna ökade med två veckor för män 

men minskade med en vecka för kvinnor. Män har dessutom i 

genomsnitt längre tid i arbetslöshet än kvinnor. År 2015 uppgick den 

genomsnittliga arbetslöshetstiden för män till 38 veckor och till 30 

veckor för kvinnor. Anledningen till att män har längre arbetslöshetstider 

än kvinnor är den svaga sysselsättningsutvecklingen inom 

mansdominerade näringsgrenar. 

Arbetslöshetstiderna har blivit kortare för ungdomar, är i stort sett 

oförändrad i åldrarna 25-54 år och har ökat för äldre. De genomsnittliga 

arbetslöshetstiderna är alltid kortare för ungdomar jämfört med övriga 

åldrar, vilket beror på att en stor del av de unga arbetslösa relativt snabbt 

hittar en lösning på sin situation genom jobb eller studier. I 

åldersgruppen 16-24 år var den genomsnittliga arbetslöshetstiden enligt 

AKU knappt 14 veckor under 2015 medan tiden för åldersgruppen 55-64 

år uppgick till 64 veckor. 

3.1.3 Inskrivna vid Arbetsförmedlingen 

I genomsnitt var 664 000 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen 

under året. Antalet inskrivna minskade med endast 12 000 personer 

trots den starka efterfrågan på arbetskraft. Anledningen är som nämnts 

ovan att många nya trätt in i arbetskraften. De som framför allt har 

gynnats av den ökade efterfrågan på arbetskraft är grupper med stark 

                                                           
7 Uppgifter om arbetslösheten i avsnittet är hämtade från AKU och avser åldrarna 16-64 år. 



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2015 Arbetsförmedlingens förutsättningar 
 

10 

ställning på arbetsmarknaden, till exempel inrikes födda med lång 

utbildning.  

En del inskrivna vid Arbetsförmedlingen har ett arbete men söker efter 

ett annat (ombytessökande), en del är deltidsarbetslösa och en del har 

arbete med stöd. Antalet inskrivna arbetslösa uppgick till i genomsnitt 

371 000 under 2015, vilket var 8 000 färre än 2014.8 Hela minskningen 

skedde bland ungdomar under 25 år och arbetslösheten minskade i 

första hand bland dem som varit arbetslösa relativt kort tid.  

Arbetsförmedlingen ställdes inför tre utmaningar under 2015: 

  Effektiv matchning mellan lediga platser och arbetssökande. 

 Etablering av nyanlända. 

 Växande antal med utsatt ställning på arbetsmarknaden. 

Vid hög arbetskraftsefterfrågan ökar normalt bristen på utbildad 

arbetskraft mycket tydligt. Andelen arbetsgivare som uppgivit brist ökade 

från cirka 18 till cirka 25 procent av samtliga privata arbetsgivare, vilket 

fortfarande är en låg andel i förhållande till efterfrågeläget.9  

Resultaten från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning i samband 

med prognosarbetet visar inte heller att matchningen mellan lediga jobb 

och arbetssökande har försämrat sysselsättningstillväxten inom det 

privata näringslivet. Höstens undersökning visar att antalet platser där 

arbetsgivarna upplevt brist på arbetskraft var något lägre jämfört med 

undersökningarna våren 2015 och hösten 2014. Detsamma gäller antalet 

lediga platser där arbetsgivarna inte alls lyckats rekrytera.  

Bristen på arbetskraft inom offentliga tjänster har däremot blivit ett 

allvarligt problem under 2015 och nästan samtliga kommuner 

rapporterar om rekryteringsproblem. Även privata anordnare inom 

offentliga tjänster rapporterar om stora rekryteringssvårigheter. Cirka 

43 procent av arbetsgivarna rapporterade om brist på utbildad personal 

inom vård och omsorg samt undervisning. De ökade svårigheterna att 

finna utbildad arbetskraft medförde att sysselsättningsökningen hållits 

tillbaka i vissa yrken inom vård, omsorg och undervisning. 

Antalet inskrivna arbetslösa som tillhör grupper med utsatt ställning på 

arbetsmarknaden ökade ytterligare under 2015 och arbetsmarknads-

situationen för dessa grupper var fortsatt besvärlig. Det gäller 

utomeuropeiskt födda (främst dem med kort utbildning), personer med 

en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa 

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

individuella förutsättningarna skiljer sig dock åt inom dessa grupper, 

                                                           
8Inskrivna arbetslösa är ett begrepp för öppet arbetslösa och deltagare i program med 
aktivitetsstöd. 
9Enligt Konjunkturinstitutets barometerundersökning och Arbetsförmedlingens egen 
intervjuundersökning. 
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mot bakgrund av 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.  

Antalet inskrivna arbetslösa i grupper med utsatt ställning ökade med 

totalt 9 000 personer under 2015 och uppgick till i genomsnitt 

252 000.10 Ökningen bestod i huvudsak av ett stort inflöde av 

utomeuropeiskt födda. Andelen som tillhör grupper med utsatt ställning 

av samtliga inskrivna arbetslösa ökade därmed från 64,1 procent 2014 till 

67,9 procent 2015.  

Antalet inskrivna med högst förgymnasial utbildning ökade och uppgick 

till 116 000 personer 2015 vilket motsvarar drygt 31 procent av samtliga 

inskrivna arbetslösa. Av dessa har 53 000 en utbildningsnivå som inte 

motsvarar grundskola. Andelen inskrivna arbetslösa med kort utbildning 

fortsätter därmed att öka över tid. För sex år sedan uppgick andelen med 

högst förgymnasial utbildning till 25 procent.  

Nettoinvandringen ökade under 2015 vilket medförde ett tillskott på 

cirka 56 000 personer i befolkningen åldrarna 16-64 år.11 Invandringen 

utgör ett värdefullt tillskott i arbetskraften i en utveckling då antalet 

inrikes födda som träder in på arbetsmarknaden minskar. Fler utrikes 

födda i befolkningen och i arbetskraften är en central förutsättning för att 

upprätthålla en god och uthållig sysselsättningstillväxt.  

Nettoinvandringen medförde 28 000 nya deltagare inom 

etableringsuppdraget, vilket är det högsta tillflödet sedan uppdraget 

startade år 2010. Denna utveckling medförde att antalet deltagare inom 

etableringsuppdraget ökade från 43 000 till 54 000 under 2015. Av de 

nya deltagarna hade 51 procent en utbildningsnivå som motsvarar högst 

förgymnasial nivå, 22 procent gymnasieutbildning och 27 procent en 

eftergymnasial utbildning.  

Matchningsuppdraget har mot bakgrund av den starkt stigande 

efterfrågan på högutbildade – ställt mot allt fler arbetslösa med kort 

utbildning och arbetslösa inom grupper som har svårt att snabbt finna ett 

arbete – blivit betydligt svårare och mer komplext.  

 

 

 

 

 

                                                           
10 Avser utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning, personer 55-64 år samt 
personer med högst förgymnasial utbildning.  
11 Prognosticerad siffra. Nettoinvandring är invandring minus utvandring. 
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Figur 1: Inskrivna arbetslösa inom grupper med utsatt ställning på 

arbetsmarknaden och övriga arbetslösa 

 
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager 

Arbetsförmedlingen har under 2015 arbetat med sammanlagt 1 011 000 

personer, vilket är en minskning med drygt 44 000 jämfört med 2014. I 

tabell 112 särredovisas inskrivna fördelade på olika sökandegrupper. 

Ungdomarna stod för den största minskningen av antalet inskrivna 

genom att inflödet av nya minskade. Antalet nyanlända fortsatte att öka 

och uppgick till 106 000 personer under året. Vidare har antalet 

deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin (fas 1 och 2) minskat under 

2015 medan antalet deltagare i sysselsättningsfasen ökat.  

Tabell 1. Antal unika personer som Arbetsförmedlingen arbetat med någon 

gång under året fördelade på olika sökandegrupper.  

År  2013 2014 2015 

Totalt antal personer 1 094 002 1 055 512 1 011 031 

Därav:      

Ny- eller återinskrivna 469 303 431 500 398 514 

Ungdomar (18-24 år) 273 436 250 121 220 469 

Nyanlända 73 571 89 572 106 187 

Utomeuropeiskt födda  
(exklusive nyanlända) 

221 929 221 076 228 129 

Personer med funktionsnedsättning 234 856 235 154 224 763 

Jobbgaranti för ungdomar 106 873 94 404 76 147 

Jobb- och utvecklingsgarantin  
(fas 1-2) 

134 727 141 050 136 834 

Sysselsättningsfasen 52 553 55 218 58 055 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager    

                                                           
12 Tabellen visar alla enskilda personer som varit inskrivna någon gång under året. Grupper som 
står långt från arbetsmarknaden eller varit arbetslösa så länge att de kommit in i någon av 
garantierna särredovisas. I tabellen redovisas även antalet ny- eller återinskrivna. 
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3.2 Arbetsförmedlingens resurser 2015 

Ungefär hälften av Arbetsförmedlingens totala sparande förklaras av en 

förbättrad arbetsmarknad och därmed färre arbetssökande. Därutöver 

förklaras myndighetens överskott också av att det tagit längre tid än vad 

som initialt planerades att sjösätta regeringens nya reformer. Dessa 

reformer bygger på nära samverkan med landets kommuner. Det tar tid 

att åstadkomma en sådan samverkan. Därtill har kommunernas situation 

påverkats av höstens flyktingsituation. 

Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag, anslagspost 1, uppgick till 

6 437 miljoner kronor för 2015 inklusive en förstärkning med 

160 miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Därutöver disponerade 

Arbetsförmedlingen anslagssparande från 2014 på 192 miljoner kronor. 

Till följd av förstärkningen har Arbetsförmedlingen under 2015 bedrivit 

ett omfattande rekryteringsarbete, vilket varit särskilt positivt i 

personalintensiv verksamhet som genomförande av nya insatser och 

arbetssätt riktade gentemot ungdomar.  

Rekryteringen av nya medarbetare måste ske på ett sätt som skapar 

stabilitet och kontinuitet i verksamheten. För att möjliggöra en sådan 

hållbar uppbyggnad över tid har vi ett anslagssparande för 2015 på 

148 miljoner kronor. Det innebär att en del av årets tillskott kommer att 

nyttjas under 2016.  

Även förvaltningsanslagets anslagspost 2, Nyanländas etablering, 

utökades i vårändringsbudgeten. Tillskottet 2015 uppgick till 50 miljoner 

kronor och anslaget för 2015 uppgick därmed till 1 008 miljoner kronor. 

Därutöver disponerade Arbetsförmedlingen anslagssparande från 2014 

på 5 miljoner. Tillskottet har använts till att utöka antalet medarbetare, 

vilket gett bättre förutsättningar för att arbeta med etableringsuppdraget. 

Dock har tillskottet inte fullt ut svarat mot de behov av resurser som 

finns i verksamheten. Snarare har tillgängliga förvaltningsresurser per 

deltagare i etableringsuppdraget minskat under ett flertal år. Att anslaget 

inte följt ökningen av antalet deltagare hittills har medfört stora problem 

i verksamheten, både för de arbetssökande och för myndighetens 

personal. Under 2011 motsvarade Arbetsförmedlingens 

förvaltningsanslag13 56 000 kronor per deltagare. Under 2015 beräknas 

motsvarande bli 21 000 kronor. Att rekrytera och behålla 

arbetsförmedlare till uppdraget har varit svårare än planerat, vilket 

genererat ett tillfälligt sparande under 2015 på 29 miljoner kronor.  

För anslagen 1:3 och 1:4 inom utgiftsområde 13, Etableringsersättning till 

vissa nyanlända invandrare respektive Ersättning till etableringslotsar 

och insatser för vissa nyanlända invandrare, har Arbetsförmedlingen ett 

anslagssparande på 342 respektive 449 miljoner kronor. Detta förklaras 

bland annat av ett lägre antal deltagare eftersom antalet 

                                                           
13 Förvaltningsanslaget ska täcka samtliga kostnader för att bedriva verksamhet som 
personalkostnader men även lokalkostnader, IT, telefoni, varor, utbildningar och resor. 
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uppehållstillstånd blev lägre än beräknat på grund av ökade 

handläggningstider hos Migrationsverket. Samtidigt har också 

kostnaderna för tolk, arbetsmarknadsutbildning och kompletterande 

aktörer blivit lägre än vad som prognostiserats. Det senare hänger bland 

annat samman med att tjänsten etableringslots avslutades i februari och 

att utbildning i yrkessvenska har blivit fördröjd på grund av 

överprövningar av Arbetsförmedlingens upphandling.  

För övriga anslag har ett sparande också upparbetats. På anslag 1:2, 

anslagspost 1, Aktivitetsstöd, har Arbetsförmedlingen redovisat ett 

anslagssparande på 853 miljoner kronor. En viktig orsak till detta är att 

antalet deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 & 2 har 

minskat till följd av en förbättrad arbetsmarknad. Den andra bidragande 

orsaken är att antalet deltagare i programinsatser utanför garantierna 

inte ökat i planerad omfattning under året. Det finns flera förklaringar 

till det. En delförklaring är att den förbättrade arbetsmarknaden gjort att 

de som står närmare arbetsmarknaden funnit ett arbete innan det varit 

aktuellt med programinsatser.  

Den minskande arbetslösheten har medfört att Arbetsförmedlingen för 

år 2015 redovisat ett anslagssparande om 1 450 miljoner kronor på 

anslaget 1:2, anslagspost 2, Arbetslöshetsersättning. Detta trots att 

grundbeloppet och taket i a-kassan höjts från och med september. 

På anslag 1:3 anslagspost 1, Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 

program, redovisar Arbetsförmedlingen ett anslagssparande på 

718 miljoner kronor. Detta beror bland annat på att antalet 

subventionerade anställningarna inte ökat lika mycket som beräknat och 

att införandet av de nya formerna av anställningsstöd tagit längre tid än 

förväntat. Många beslut om program och insatser uppkommer genom tät 

samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Den rådande 

flyktingsituationen har ökat kommunernas arbetsbelastning. 

Arbetsförmedlingen har också strävat efter att öka kvaliteten i sitt 

beslutsfattande, vilket kan ha bidragit till att kvantiteten har fått stå 

tillbaka.  

Arbetet med att minska bidragsandelen för subventionerade 

anställningar under anslaget 1:4 Lönebidrag m.m. har gett resultat. 

Snittkostnaderna har sjunkit, vilket skapar möjlighet för fler sökande att 

erbjudas en subventionerad anställning under kommande år. För år 2015 

har detta dock inneburit ett anslagssparande på 552 miljoner kronor.  

3.2.1 Organisation 

Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet med verksamhet i hela 

landet. Myndighetens nationella ledningsfunktioner är placerade på 

huvudkontoret i Stockholm.  

Myndigheten leds av en styrelse och generaldirektören är 

myndighetschef. Biträdande generaldirektören är generaldirektörens 

ställföreträdare. Till styrelsens och generaldirektörens stöd finns 
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Internrevisionen. I anslutning till generaldirektören finns 

stabsfunktioner vars uppgift är att stödja ledningen och verksamheten i 

strategiska och verksamhetskritiska frågor.  

Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet bedrivs i tre regioner: Syd, 

Mitt och Nord samt i Avdelningen Rehabilitering till arbete. Vissa 

nationellt koncentrerade funktioner som till exempel Kundtjänst och 

Ersättningsprövning hör organisatoriskt till region Nord.  

Vid myndigheten finns nationella avdelningar som ansvarar för styrning, 

ledning, uppföljning och utveckling av Arbetsförmedlingen. På 

motsvarande sätt organiseras myndighetens stödfunktioner i nationella 

avdelningar.  

Bild 1. Arbetsförmedlingens organisation 

 

Direktörer för regioner och avdelningar, chefen för ledningsstaben samt 

organisationschefen utgör tillsammans med generaldirektör och 

biträdande generaldirektör Arbetsförmedlingens ledningsgrupp.  

Under senhösten 2014 genomfördes en översyn av hur verksamheten i de 

tre regionerna bör vara organiserad. De förslag till organisatoriska 

förändringar som togs fram i översynen har till stora delar 

implementerats 2015. Ambitionen har bland annat varit att skapa en mer 

ändamålsenlig organisering utifrån ett styrbarhets- och effektivitets-

perspektiv samt att skapa rätt organisatoriska förutsättningar för ett 

modernt och bra ledarskap. I syfte att möta upp de organisatoriska 

förändringar som genomförs i regionerna genomför Avdelningen 

Rehabilitering till arbete organisatoriska justeringar. 
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4 RESULTATREDOVISNING 

4.1 Resultatredovisningens principer 2015 

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 tjänster 

som Arbetsförmedlingen levererar till arbetsgivare och arbetssökande är 

beroende av varandra sinsemellan redovisas resultatet under en 

gemensam verksamhetsgren. 

4.1.1 Arbetsförmedlingens prestation – kundkontakter 

Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska 

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 den 

prestation vi redovisar såväl volym och kostnad för. 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.  

Under 2015 har det också bedrivits ett utvecklingsarbete i syfte att i 

kommande årsredovisningar redovisa andra prestationer. 

4.1.2 Läsanvisning  

Dispositionen av Arbetsförmedlingens resultatredovisning utgår i 

huvudsak från instruktionen.  

I det inledande kapitlet Sammanfattande resultatbedömning redovisas 

myndighetens övergripande resultat med utgångspunkt i de fyra målen i 

regleringsbrevet.  

I kapitlet Arbetsförmedlingens verksamhetsutveckling beskrivs bland 

annat myndighetens förnyelsearbete, arbetet för att förhindra felaktiga 

utbetalningar och uppdraget om jämställdhetsintegrering. I kapitlet 

redovisas även hur Arbetsförmedlingen arbetar med god förvaltning och 

rättssäkerhet samt hur förtroendet för myndigheten har utvecklats. 

Arbetsförmedlingens kärnverksamhet redovisas huvudsakligen i kapitlen 

Matchning, Prioritering av dem som står långt ifrån arbetsmarknaden 

och Arbetsförmedlingens uppdrag kopplat till arbetslöshetsersättning 

och aktivitetsstöd. I anslutning till de områden där Arbetsförmedlingen 

utöver årsredovisningen har särskilda återrapporteringskrav listas 

återrapporter i slutet av kapitlet. 
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I kapitlet Arbetsförmedlingens prestation kundkontakt redovisas 

volymer och kostnader för prestationen kundkontakt med arbetssökande 

och arbetsgivare. Redovisningen av Arbetsförmedlingens 

kompetensförsörjning, Internationell verksamhet samt Tjänsteexport 

utgör separata kapitel. 

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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5 Sammanfattande resultatbedömning 

Arbetsförmedlingens uppdrag är omfattande och har beskrivits mer 

utförligt i ett tidigare avsnitt. I regleringsbrevet anges att 

Arbetsförmedlingen under 2015 ska arbeta utifrån fyra övergripande 

mål: 

 Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras. 

Förmedlingsverksamheten ska, utifrån gällande regelverk, bättre 

anpassas till arbetsgivares och arbetssökandes enskilda behov. 

 Ungdomsarbetslösheten ska minska 

 Långtidsarbetslösheten ska minska 

 Andelen nyanlända som lämnar etableringsuppdraget för arbete 

eller studier ska öka.  

Många olika faktorer, till exempel konjunkturläget, påverkar 

utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens bidrag till 

måluppfyllelsen, oavsett utfall, är därför svårt att mäta och avgränsa från 

andra påverkansfaktorer. Analysen av resultaten utgörs därför av 

indikatorer. I kapitlet görs en övergripande beskrivning av hur 

Arbetsförmedlingen arbetat utifrån målen samt en bedömning av 

måluppfyllelsen. En mer fördjupad redovisning av verksamhet och 

resultat finns i efterföljande verksamhetskapitel. 

5.1 Mål 1: Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras. 

Förmedlingsverksamheten ska, utifrån gällande regelverk, 

bättre anpassas till arbetsgivares och arbetssökandes 

enskilda behov. 

Arbetsförmedlingens förutsättningar att matcha arbetssökande mot 

lediga jobb bestäms av relationen mellan utbud och efterfrågan på 

arbetskraft. Hur efterfrågan på arbetskraft har förstärkts under året i 

form av fler lediga platser och hur utbudet av arbetskraft har förändrats, 

dels i form av ett ökat arbetskraftsutbud och dels i form av en förändrad 

sökandesammansättning med en allt större andel med utsatt ställning på 

arbetsmarknaden, har beskrivits närmare i årsredovisningens inledande 

kapitel Arbetsförmedlingens förutsättningar.  

För en effektiv matchning är tillgången till information central. En del av 

Arbetsförmedlingens bidrag i matchningsprocessen består av att 

tillhandahålla en infrastruktur som tillgodoser behovet av information 

för både arbetssökande och arbetsgivare. En betydande del av denna 

infrastruktur är digital, exempelvis Platsbanken, CV-databasen och 

Yrkeskompassen. Arbetsförmedlingens webbplats hade 2015 drygt 4,4 

miljoner besök per månad och ca 1,8 miljoner användare varje månad.  

Arbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare är en central del av 

matchningen. Genom fler kontakter med arbetsgivare kan myndigheten 
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dels få in fler lediga platser, och dels genom bättre bedömningar av 

arbetsgivarnas kompetenskrav bidra till att korta tiden mellan 

anställningsbehov och rekrytering. Mot bakgrund av att en allt större 

andel av de arbetssökande har en utsatt ställning på arbetsmarknaden är 

ett effektivare arbetsgivararbete också en förutsättning för att lyckas med 

uppdraget att prioritera dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

För att bygga upp fler och mer kvalitativa kontakter med arbetsgivare och 

därigenom bidra till en mer effektiv matchning har Arbetsförmedlingen 

under året påbörjat en arbetsgivarsatsning. Satsningen innebär bland 

annat att fler arbetsförmedlare koncentrerar sig på arbetsgivare samt att 

Arbetsförmedlingen deltar i fler nätverk och förbättrar samarbetet med 

branscher och olika företagsorganisationer. Arbetsförmedlingens 

tidmätning visar att antalet arbetsgivarkontakter under 2015 har ökat 

med drygt 8 procent jämfört med 2014. Arbetsgivarundersökningen visar 

också att andelen arbetsgivare som är nöjda med hur 

Arbetsförmedlingen hanterat anmäld ledig plats har ökat från 88 till 91 

procent under 2015. 

Arbetsförmedlingens matchningsarbete bedrivs också genom aktiva 

förmedlingsinsatser riktade till de arbetssökande. 

Förmedlingsinsatserna, som bland annat består av planerings- och 

uppföljningsinsatser samt jobbförslag och platsanvisningar, sätts in tidigt 

i arbetslösheten för att höja sökaktiviteten och snabbt få de 

arbetssökande i jobb. Under året har både arbetssätt och systemstöd 

kring arbetet med handlingsplanerna utvecklats. Det har också inom 

ramen för förnyelsearbetet gjorts ett omfattande arbete för att utveckla 

fler och bättre digitala tjänster som utgår ifrån de arbetssökandes behov. 

Detta utvecklingsarbete beskrivs närmare i kapitlet Arbetsförmedlingens 

verksamhetsutveckling.  

En indikator för hur matchningseffektiviteten på arbetsmarknaden har 

förändrats är Beveridgekurvan som visar på ett omvänt samband mellan 

arbetslöshet och lediga platser. Ett skift i kurvans läge kan tolkas som en 

förändring i matchningseffektiviteten. Beveridgekurvan visar att 

matchningseffektiviteten på arbetsmarknaden har försämrats efter 

finanskrisen 2008. Under de senaste två åren har dessutom 

vakansgraden ökat utan att arbetslösheten minskat i samma 

utsträckning. Det kan också konstateras att jobbchansen, chansen för en 

arbetslös som är inskriven på Arbetsförmedlingen att få ett jobb, fortsatt 

att minska de senaste två åren. Den huvudsakliga förklaringen till att 

matchningseffektiviteten har försämrats är den förändrade 

sökandesammansättningen. En allt större del av sökandegruppen utgörs 

av personer som står långt från arbetsmarknaden och är därmed svårare 

att matcha med de lediga jobben. 14 

                                                           
14 Att en stor del av den försämrade matchningen beror på att andelen personer som står långt 
från arbetsmarknaden har ökat bekräftas också av andra myndigheter. Se Konjunkturinstitutet 
(Lönebildningsrapporten 2015) och Riksbanken (Håkanson C, 2014, ”En tudelad 
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En mer utförlig redovisning av hur Arbetsförmedlingen arbetat utifrån 

matchningsuppdraget finns i kapitlet Matchning. 

5.1.1 Arbetsförmedlingens resultatbedömning 

Trots Arbetsförmedlingens insatser tyder både Beveridgekurvans 

utveckling de senaste åren och jobbchansen på att 

matchningseffektiviteten på arbetsmarknaden har försämrats. 

Sammantaget har svårigheterna att tillsätta lediga platser ökat. Den 

första delen av målet; att matchningen på arbetsmarknaden ska 

förbättras, har därmed inte uppnåtts.  

Genom förändrade arbetssätt, bland annat en satsning på kvalitativa 

arbetsgivarkontakter och utveckling av digitala tjänster, har dock 

Arbetsförmedlingen under året arbetat intensivt med att bättre anpassa 

förmedlingsverksamheten utifrån arbetsgivares och arbetssökandes 

individuella behov. Sammanfattningsvis bedömer Arbetsförmedlingen 

att målet delvis har uppnåtts.  

5.2 Mål 2: Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Ungdomars behov av stöd från Arbetsförmedlingen varierar. En central 

del i Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar är att erbjuda 

individanpassat stöd och insatser i syfte att förbättra möjligheterna till 

arbete eller studier. Särskilt viktigt är att tidigt identifiera och ge 

individanpassat stöd till de ungdomar som har svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden. För de ungdomar som saknar fullständig 

gymnasieutbildning är olika typer av väglednings- och 

utbildningsinsatser viktiga. 

Under 2015 påbörjades införandet av 90-dagarsgarantin, en bortre gräns 

för hur länge en ung person får vara arbetslös innan hen erbjuds ett jobb, 

en utbildning eller en insats som leder till jobb eller utbildning. Inom 

ramen för 90-dagarsgarantin infördes i slutet av året de nya insatserna 

utbildningskontrakt och traineejobb. Arbetsförmedlingen påbörjade 

också ett arbete med att förändra arbetssätt och styrning i syfte att tidigt 

identifiera och erbjuda individuellt stöd till ungdomar.  

Eftersom en väl fungerande samverkan med kommunerna är en 

förutsättning för att uppnå målsättningarna med 90-dagarsgarantin 

bedrev Arbetsförmedlingen under året ett omfattande arbete för att 

tillsammans med Delegationen för unga i arbete (Dua) utveckla en 

struktur för mer långsiktig och systematisk samverkan med 

kommunerna. Detta har resulterat i att lokala överenskommelser ingåtts 

med 287 av 290 kommuner vilket utgör en god grund för det fortsatta 

arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten och uppnå 90-

dagarsgarantin. 

                                                           
arbetsmarknad, om matchningen på den svenska arbetsmarknaden efter den ekonomiska 
krisen”, Penning- och Valutapolitik, 2014:2). 
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En mer utförlig redovisning av hur Arbetsförmedlingen arbetat utifrån 

uppdraget att minska ungdomsarbetslösheten finns i kapitlet 

Prioritering av dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

5.2.1 Arbetsförmedlingens resultatbedömning 

Arbetslösheten15 bland ungdomar 16-24 år inskrivna på 

Arbetsförmedlingen minskade från 14,9 procent 2014 till 13,1 procent 

2015. Arbetsförmedlingen bedömer därmed att målet att 

ungdomsarbetslösheten ska minska har uppnåtts.  

Det förbättrade resultatet kan till en del förklaras av arbetet med att 

motverka och förebygga långtidsarbetslöshet bland ungdomar men 

påverkas också av konjunkturförändringar. 

5.3 Mål 3: Långtidsarbetslösheten ska minska 

Många arbetslösa står av olika skäl långt från arbetsmarknaden och 

riskerar att fastna i långa arbetslöshetstider. För att tillgodose de 

arbetssökandes olika behov kan Arbetsförmedlingen erbjuda olika typer 

av tjänster, program och insatser; viktiga delar i uppdraget att prioritera 

och rusta de arbetssökande som står längst ifrån arbetsmarknaden. 

Genom att tidigt i arbetslösheten erbjuda insatser till dem som riskerar 

långtidsarbetslöshet kan långa tider i arbetslöshet förhindras. 

Uppföljning visar att den grupp som har störst risk för arbetslöshet, det 

vill säga sämst jobbchans, har också i högst grad påbörjat en insats inom 

tre månader.16  

Jobb- och utvecklingsgarantin syftar till att bryta långa tider i 

arbetslöshet och är det största arbetsmarknadspolitiska programmet sett 

till antal deltagare. Under 2015 deltog i genomsnitt 103 282 personer i 

jobb- och utvecklingsgarantin vilket motsvarar 28 procent av samtliga 

öppet arbetslösa eller deltagare i program. Deltagarna i jobb- och 

utvecklingsgarantins fas 1 och 2 har också tagit del av den starka 

arbetsmarknaden vilket innebär att antalet deltagare i fas 1 och 2 har 

minskat och andelen till arbete har ökat under 2015. Antalet och andelen 

som fått arbete efter sysselsättningsfasen har dock minskat.  

Andelen som gått till utbildning från Jobb- och utvecklingsgarantin har 

också minskat, vilket är oroande eftersom låg utbildningsnivå är en 

faktor som starkt bidrar till en mer utsatt ställning på arbetsmarknaden. 

För att inskrivna arbetslösa med kort utbildning eller som helt saknar 

grundutbildning ska bli matchningsbara behöver deras utbildningsnivå 

höjas. Det behövs även fler arbetstillfällen där arbetsgivaren inte ställer 

så höga kompetenskrav. 

Såväl antal som andel arbetssökande som varit arbetslösa mer än 6, 12 

respektive 24 månader har ökat. Under 2015 hade 38 procent av de 

                                                           
15 Avser andel inskrivna arbetslösa av registerbaserad arbetskraft. 
16 Se Appendix för en beskrivning av jobbchansgrupper. 
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inskrivna arbetslösa varit arbetslösa mer än 12 månader, vilket är en 

högre andel jämfört med 2014. Under 2015 hade knappt 58 procent varit 

arbetslösa mer än 6 månader vilket också är en högre andel än 2014. 

Andelen som varit arbetslösa mer än 24 månader har ökat från 18,4 

procent 2014 till 19,2 procent 2015.17 

En mer utförlig redovisning av hur Arbetsförmedlingen arbetat utifrån 

uppdraget att minska långtidsarbetslösheten finns i kapitlet Prioritering 

av dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

5.3.1 Arbetsförmedlingens resultatbedömning 

Trots att Arbetsförmedlingen har prioriterat tidiga insatser till grupper 

som riskerar att bli långtidsarbetslösa samt individuella insatser riktade 

till utsatta grupper har antalet och andelen arbetssökande som varit 

arbetslösa längre än 6, 12 respektive 24 månader fortsatt att öka under 

2015. För att öka andelen inskrivna långtidsarbetslösa som går till arbete 

eller studier behövs en mer effektiv användning av de 

arbetsmarknadspolitiska programmen och de utökade möjligheterna till 

utbildning. Arbetsförmedlingen bedömer att målet att minska 

långtidsarbetslösheten inte har uppnåtts. 

5.4 Mål 4: Andelen nyanlända som lämnar 

etableringsuppdraget för arbete eller studier ska öka 

Antalet deltagare i etableringsuppdraget fortsatte att öka kraftigt under 

2015 och trots omfattande rekryteringar har antalet anställda inom 

uppdraget inte ökat i motsvarande mån. Detta har inneburit att antalet 

arbetssökande per arbetsförmedlare inom uppdraget har ökat. Att 

anslaget inte följt ökningen av antalet deltagare har medfört stora 

problem i verksamheten, både för de arbetssökande och för 

myndighetens medarbetare. 

Inom ramen för etableringsuppdraget ska Arbetsförmedlingen 

tillsammans med den sökande upprätta en etableringsplan som ska 

innehålla individuellt anpassade etableringsinsatser som 

arbetsförberedande aktiviteter, arbetsmarknadspolitiska program, 

samhällsorientering och svenska för invandrare. Målet är att underlätta 

och påskynda nyanländas väg till arbete eller högre studier och ge 

förutsättningar för egenförsörjning. 

Under 2015 har Arbetsförmedlingen bedrivit en pilotverksamhet som 

innebär kartläggning av nyanländas kompetens redan under tiden på 

anläggningsboende i syfte att förkorta och tidigarelägga 

kartläggningsprocessen. En annan viktig satsning är införandet av 
                                                           
17Arbetsförmedlingen mäter målet i regleringsbrevet med statistik avseende inskrivna 
långtidsarbetslösa, 6, 12 respektive 24 månader. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 
skiljer sig från SCB:s definition och metod för att mäta långtidsarbetslöshet. Medan antalet och 
andelen inskrivna långtidsarbetslösa (andel av inskrivna arbetslösa) på Arbetsförmedlingen 
ökat 2015 jämfört med 2014, har andelen och antalet långtidsarbetslösa enligt SCB minskat 
samma period. SCB:s definition av långtidsarbetslöshet är arbetslös 27 veckor eller mer. 
Mätmetoderna skiljer sig åt och Arbetsförmedlingens siffror över inskrivna långtidsarbetslösa 
och SCB:s siffror är inte helt jämförbara.  
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snabbspår som syftar till att påskynda nyanländas inträde på 

arbetsmarknaden.  Arbetet med snabbspår har under året påbörjats inom 

14 branscher/sektorer och innebär att valideringsprocessen har 

anpassats för att validera nyanländas kompetenser.  

Under 2015 har Arbetsförmedlingen bedrivit en pilotverksamhet för att 

utveckla och systematisera arbetssättet inom etableringsuppdraget för att 

säkra och höja nivån på de insatser som erbjuds. Arbetsförmedlingen har 

under hösten 2015 också tagit fram en beredskapsplan för hur 

myndigheten ska agera för att stå väl förberedda inför ett väsentligt ökat 

antal deltagare inom etableringsuppdraget.  

En mer utförlig redovisning av hur Arbetsförmedlingen arbetat utifrån 

uppdraget att andelen nyanlända som lämnar etableringsuppdraget för 

arbete eller studier ska öka finns i kapitlet Prioritering av dem som står 

långt ifrån arbetsmarknaden. 

5.4.1 Arbetsförmedlingens resultatbedömning 

Andelen nyanlända som gått till arbete eller studier 90 dagar efter 

avslutad etableringsplan uppgick till 31 procent 2015. Motsvarande andel 

uppgick till 28 procent 2014. Det förbättrade resultatet bör ses i ljuset av 

den ansträngda personalsituationen och den markanta ökningen av 

antalet deltagare i etableringsuppdraget. Mer än dubbelt så många 

personer lämnade etableringsuppdraget för arbete eller studier 2015 

jämfört med 2014.  

Arbetsförmedlingen bedömer att målet att öka andelen nyanlända som 

lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier har uppnåtts. 

Utöver Arbetsförmedlingens bidrag kan den förbättrade konjunkturen ha 

bidragit till resultaten. Mot bakgrund av den förväntade ökningen av 

antalet deltagare ser dock Arbetsförmedlingen stora utmaningar i att 

framöver kunna erbjuda individanpassade och kvalitativa 

etableringsinsatser till personer i etableringsuppdraget. 
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6 Arbetsförmedlingens verksamhetsutveckling 

Arbetsförmedlingen spelar en viktig roll för samhällsutvecklingen. Med 

vårt kunnande skapar vi förutsättningar för både företag och människor 

att växa. Förtroendemätningar och kundundersökningar visar dock att 

myndigheten är i behov av genomgripande förbättringar av 

verksamheten. Arbetsförmedlingens tjänster och metoder är gamla och 

behöver ses över. Kunderna upplever en obalans mellan service och 

kontroll, mellan krav och möjligheter. Många arbetsförmedlare upplever 

samtidigt att det inte finns tid för att utföra de arbetsuppgifter som 

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att göra. En av flera orsaker till detta 

är att utvecklingen av myndighetens digitala tjänster och interna IT-

verktyg har varit kraftigt eftersatta. 

Förnyelseresan, som inleddes under 2014, tar ett helhetsgrepp om 

myndighetens utveckling och syftar till att Arbetsförmedlingen bättre ska 

utföra sitt uppdrag. Förnyelseresan innebär flera genomgripande 

förändringar som kommer att leda till att myndigheten levererar tjänster 

med nya metoder och i nya kanaler. För detta behövs bland annat en 

kraftfull utveckling av myndighetens digitala tjänster. Ambitionen är att 

Arbetsförmedlingen ska utvecklas till en modern och effektiv 

expertmyndighet med ett högt förtroende i omvärlden. 

Arbetsförmedlingen ska vara det självklara valet för alla som söker arbete 

eller nya medarbetare. Målsättningen är att myndigheten ska göra en 

förflyttning och utvecklas till en ledande matchningsaktör, offensiv och 

efterfrågad partner, innovativ tjänsteutvecklare, självklar 

expertmyndighet, attraktiv och utmanande arbetsgivare och en 

myndighet med en god förvaltningskultur. 

Förnyelseresan är inget avgränsat projekt som bedrivs vid sidan av 

ordinarie verksamhet. I detta kapitel presenteras några av de insatser 

som gjorts under året.  

6.1 Ny vision och värdegrund 

I slutet av 2014 startade en bred dialog i hela organisationen om 

Arbetsförmedlingens nya vision och värdegrund. I maj 2015 fastställdes 

myndighetens vision, som lyder: Vi gör Sverige rikare genom att få 

människor och företag att växa. 

Värdegrunden, som hör ihop med visionen, sammanfattas i tre värdeord: 

 Professionell – Allt vi gör skapar nytta för kunden och 

samhället och vi känner stolthet i det vi gör. Vi har ordning och 

reda i vår verksamhet. Vårt arbetssätt präglas av rättssäkerhet, 

effektivitet och samverkan. 

 Inspirerande – Vår drivkraft är att se människor växa och 

utvecklas. Vi möter människor där de är. Mötet med oss ger 

motivation och inspiration till nya möjligheter. 
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 Förtroendeingivande – Vi tror på människans inneboende 

förmåga. Vi är tydliga med vårt uppdrag och våra erbjudanden 

för att skapa rätt förväntningar. Det är så vi bygger goda 

relationer och förtjänar vårt förtroende. 

Förankringen av och dialogen om visionen och värdegrunden har skett i 

hela organisationen. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att ta flera 

år av underhåll och omsorg. Målet är att värdegrunden ska vara levande i 

alla medarbetares vardag. 

6.2 Förankring av ny ledningsfilosofi 

Under flera år har Arbetsförmedlingens verksamhet styrts av ett detalj-

orienterat ledarskap, vilket har resulterat i ett utpräglat fokus på att 

rapportera in siffror istället för att se till effekterna. Under 2015 har 

införandet av en ny ledningsfilosofi, som fastställdes hösten 2014, 

påbörjats. Den nya ledningsfilosofin tar sin utgångspunkt i chefers och 

medarbetares personliga ledarskap, deras ansvarstagande för helheten 

och deras omvärldsorientering. 

6.3 Strategisk plan 

För att skapa överblick och helhetssyn om vart myndigheten är på väg på 

lite sikt och vilka tillstånd vi eftersträvar i förnyelsearbetet tog 

Arbetsförmedlingen under våren fram en strategisk plan som fastställdes 

av styrelsen i juni. Den strategiska planen består dels av en strategisk 

karta som beskriver önskade tillstånd för perioden 2016-2018, dels av en 

sammanställning över de strategiska åtgärder som behöver genomföras 

för att uppnå tillstånden i kartan.  

Bild 2. Arbetsförmedlingens strategiska karta 
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Den strategiska kartan visar vilka årliga tillstånd Arbetsförmedlingen 

måste uppnå för att genom de strategiska målen på sikt kunna leva upp 

till visionen. För att säkerställa en balanserad styrning och fånga bredden 

i förnyelsearbetet har kartan delats in i fem perspektiv med önskade 

tillstånd för respektive år. Perspektiven är styrning, god förvaltning, 

självledarskap och kultur, erbjudanden och tjänster samt kund- och 

samhällsnytta.18 

Arbetsförmedlingen har under året också tagit fram en styrmodell som 

bygger på att det är medarbetarna som har bäst kunskap om hur det 

dagliga arbetet i verksamheten ska styras, men att det måste göras inom 

de ramar som regelverket, uppdraget och den strategiska planen anger. 

Ständiga förbättringar utgör kärnan i Arbetsförmedlingens styrmodell 

vilket innebär att vi vill ha en kund- och medarbetardriven utveckling av 

verksamheten. Med utgångspunkt i värdegrund och ledningsfilosofi ska 

alla ta ansvar för att utveckla verksamheten på ett sätt som leder till att vi 

uppnår visionen och ökad kund- och samhällsnytta. 

6.4 Fortsatt digital utveckling 

Utvecklingen av myndighetens IT-stöd är en central del av förnyelse-

resan. Många arbetssökande och arbetsgivare vill nå oss och hantera sina 

ärenden via digitala kanaler. För att möta behovet av större tillgänglighet 

med enklare och effektivare service, utvecklas fler digitala tjänster. 

Under 2015 har Arbetsförmedlingen fokuserat på att sätta målbilden för 

den digitala utvecklingen.  

6.4.1 Egen inskrivning och tidsbokning 

Under 2015 har Arbetsförmedlingen utvecklat flera tjänster som erbjuds 

via webben. I oktober lanserades möjligheten att kunna boka tid på nätet 

för första mötet med en arbetsförmedlare. Det innebär att när arbets-

sökande skriver in sig via arbetsformedlingen.se kan de även välja en tid 

för ett första planeringssamtal. Fördelarna med inskrivning på webben är 

att kunden själv väljer en tid som passar, får kontaktuppgifter till en 

arbetsförmedlare och direkt kan skicka in ansökan om eventuell arbets-

löshetsersättning. Detta ger både kunden och arbetsförmedlaren bättre 

förutsättningar att förbereda sig inför det första mötet, vilket ger mer tid 

för kvalificerad rådgivning och fördjupat stöd utifrån kundens behov. 

Sedan lanseringen den 1 oktober har 24 procent av dem som skrivit in sig 

nyttjat den här möjligheten. 

6.4.2 Webbinarier och personliga webbmöten 

Under året har också webbinarier – seminarier via webben – utökats i 

omfång till minst två livesändningar per vecka. På Arbetsförmedlingens 

webbplats kan kunden anmäla sig till webbinarier om exempelvis hur 

man skriver ett CV, förbereder sig inför en anställningsintervju eller hur 

man söker jobb via sociala medier. Kunden kan se och höra föreläsaren 

                                                           
18 Med kund- och samhällsnytta avses vår förmåga att leverera resultat som innebär att 
samhällets samlade resurser kommer till användning på ett effektivt sätt. 



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2015 Arbetsförmedlingens verksamhetsutveckling 
 

27 

samt ställa frågor via en bemannad chatt. Kunderna kan delta varifrån de 

vill, så länge de har tillgång till en dator med internetuppkoppling. Under 

2015 hade webbinarierna cirka 43 000 visningar, varav 25 800 vid 

livesändningar och 17 200 där kunder har gått in och tittat i efterhand.  

Arbetsförmedlingen har även lanserat möjligheten till personliga 

webbmöten, där kunder kan få hjälp i sitt personliga ärende online 

istället för att besöka oss eller ringa. Dessa möten sker via chatt och 

videosamtal och ger kunden service direkt via webbplatsen. Under 2015 

genomfördes cirka 60 000 personliga webbmöten. Efter varje avslutad 

dialog kan kunden välja att svara på en enkät om personliga webbmöten. 

Cirka 95 procent av kunderna som svarade angav att denna servicekanal 

är bra eller mycket bra.  

6.4.3 Effektivare korrespondensstöd  

Våren 2015 införde Arbetsförmedlingen ett korrespondensstöd som 

innebär att arbetsförmedlarna enkelt kan skicka meddelanden till många 

mottagare utan stor administration. Under 2015 har ca 9 000 utskick 

gjorts med hjälp av korrespondensstödet, sammanlagt drygt 700 000 

brev. Jämfört med att skicka ut dessa brev manuellt, vilket är mycket 

tidskrävande, bedömer Arbetsförmedlingen att tidsbesparingen uppgått 

till cirka 37 000 timmar. 

6.4.4 Öppen data och enklare vidareutnyttjande 

Under året har Arbetsförmedlingen i dialog med användare arbetat med 

att tillgängliggöra flera datakällor i öppna format. Arbetsförmedlingens 

ambition är att förenkla tillgången till myndighetens offentliga 

information för att underlätta för andra aktörer att vidareutnyttja den. I 

förlängningen kan detta bidra till att förbättra arbetsmarknadens 

funktionssätt. 

Arbetsförmedlingen har bland annat öppnat upp data om myndighetens 

yrkesbeskrivningar samt de yrkesstrukturer och kompetenser som lägger 

grunden till all matchning och statistik. Under 2015 har även arbetet mot 

en standardisering av licenser för vidareutnyttjande fortgått. 

6.5 Fortsatt kund- och medarbetardriven utveckling 

Under 2015 har en stödfunktion för den kunddrivna verksamhets-

utvecklingen etablerats inom myndigheten. Stödfunktionen ansvarar för 

driften av så kallade växthus där kunder och medarbetare arbetar 

tillsammans för att hitta effektiva och värdeskapande lösningar utifrån 

kundernas behov. Funktionen har även till uppgift att förmedla kunskap 

om kundernas behov och drivkrafter samt säkerställa att dessa insikter 

tas tillvara i myndighetens utvecklingsarbete. Här nedan nämns några av 

de insatser som gjorts under året. 

6.5.1 Kompetensutvecklingsinsatser för myndighetens chefer   

Under året har närmare 400 chefer deltagit i en kompetensutvecklings-

insats i metodiken för kund- och medarbetardriven verksamhets-
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utveckling med syftet att skapa förståelse för kundens upplevelse och de 

utmaningar myndigheten har för att stärka förtroendet för vår 

verksamhet.  

6.5.2 Systemstöd och arbetssätt för inbokade möten 

Det första mötet för arbetssökande har utvecklats tillsammans med 

kunder och medarbetare. Systemstödet har kundsäkrats och ett 

rekommenderat arbetssätt har tagits fram som ger möjlighet till 

förberedelse inför planeringsmötet för både den arbetssökande och för 

arbetsförmedlaren. Arbetet med att utveckla ett bättre planeringsverktyg 

(handlingsplan) tillsammans med kunder och medarbetare har 

påbörjats. 

6.5.3 Utveckling av erbjudanden och tjänster  

Ett av perspektiven inom förnyelseresan är utvecklingen av våra 

erbjudanden och tjänster. Detta arbete bedrivs utifrån de insikter som 

har vuxit fram i dialogen med våra kunder. Under året formulerades sju 

konceptuella förslag till nya erbjudanden med tillhörande tjänster, vars 

innehåll och paketering utvecklas vidare i sex växthus. Första 

utvecklingsperioden påbörjades i december och de nya erbjudandena och 

tjänsterna kommer successivt att växa fram som en följd av samverkan 

mellan kunder och medarbetare. 

Parallellt med den konceptuella utvecklingen har Arbetsförmedlingen 

också fastställt det konkreta innehållet i det befintliga tjänsteutbudet. 

Tillsammans med de erbjudanden och tjänster som tar form i växthusen 

utgör det grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

6.6 Modell för förbättringar i vardagen 

Arbetsförmedlingen beslutade under 2015 att myndigheten ska arbeta 

utifrån en modell som utgår från myndighetens kunders och 

medarbetares behov för att arbeta med ständiga förbättringar i vardagen. 

Arbetet handlar om att skapa en kultur som uppmuntrar chefer och 

medarbetare att agera och handla för att skapa en lärande organisation. 

Arbetet har påbörjats på ett 30-tal pilotkontor.  

6.7 Anpassning av kontorsnätet 

Som ett led i förnyelsearbetet har Arbetsförmedlingen under 2015 

påbörjat arbetet med att anpassa myndighetens kontorsnät. Arbetet 

beräknas pågå under tre år och under denna period kommer 

kontorsnätet successivt att minskas med cirka 100 kontor. Under 2015 

har Arbetsförmedlingen fattat beslut om att 47 kontor ska upphöra med 

verksamhet i egna lokaler. Målsättningen är att skapa ett ändamålsenligt 

kontorsnät som svarar mot en verksamhet som är mer uppsökande, mer 

digital och som frigör resurser till utökade arbetsgivarkontakter.  

Syftet med kontorsnedläggningen är inte att minska personalstyrkan 

utan att bättre anpassa de fysiska kontorens placering till 

kundströmmarna. Vilka kontor som läggs ned eller anpassas utgår ifrån 
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en strategisk treårsplan som har upprättats i alla marknadsområden. 

Utöver minskad årshyra för dessa lokaler väntas förändringen leda till 

minskade kostnader för bland annat IT, lokalvård och gemensam 

kontorsutrustning. Dessutom frigörs arbetstid som då kan användas mer 

effektivt i vårt uppsökande arbete mot arbetsgivare. 

6.8 Utökad samverkan 

En väl fungerande samverkan är en förutsättning för att 

Arbetsförmedlingens ska genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt. 

Främst samverkar Arbetsförmedlingen med kommuner, landsting och 

andra myndigheter. Därtill kommer samverkan med arbetsmarknadens 

parter, branschorganisationer samt den sociala sektorn.  

Myndigheten samverkar på nationell, regional och lokal nivå. 

Arbetsförmedlingen samverkar också med övriga EU-medlemsstaters 

offentliga arbetsförmedlingar och EU-kommissionen i syfte att bidra till 

att förbättra den europeiska arbetsmarknadens funktionssätt.  

Att utveckla långsiktiga och välfungerande samverkansformer med 

myndighetens strategiska partners är ett prioriterat utvecklingsområde. 

Ett av de strategiska målen i förnyelseresan är att myndigheten ska vara 

en offensiv och efterfrågad samverkanspartner. Under 2015 har 

Arbetsförmedlingen tagit fram en strategi för myndighetens externa 

samverkan. Strategin ska vara vägledande för all samverkan som 

myndigheten deltar i.  

Under 2015 har utvecklingen av samverkan med landets kommuner 

prioriterats. En nationell överenskommelse om samverkan har ingåtts 

med Sveriges kommuner och landsting och ett omfattande arbete har 

genomförts för att ingå lokala överenskommelser med kommuner om 

samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. Även inom området 

nyanländas etablering har det bedrivits en omfattande samverkan mellan 

kommuner och myndigheter. Detta kommer fortsättningsvis att vara 

avgörande för att hantera den stora ökningen av antalet personer som 

kommer som flyktingar till Sverige. 19  

6.9 God förvaltning 

Ett av Arbetsförmedlingens strategiska mål med förnyelseresan är att 

säkerställa en god förvaltningskultur i myndigheten. Det pågår ett 

omfattande arbete för att utveckla en kultur där alla tar ansvar för att 

agera på ett professionellt och förtroendeingivande sätt. Ärenden ska 

handläggas rättssäkert och enhetligt samtidigt som verksamheten är 

effektiv och har ett tydligt medborgarperspektiv. En korrekt hantering är 

                                                           
19 Mer om samverkan kopplat till ungdomar, rehabilitering till arbete och nyanlända/etablering 
finns att läsa i kapitlet Prioritering av dem som står långt från arbetsmarknaden. I kapitlet 
Prioritering av dem som står långt från arbetsmarknaden återfinns också redovisningen – 
enligt reglingsbrevet – av Arbetsförmedlingens samverkan med Delegationen för unga till arbete 
(DUA) för att minska ungdomsarbetslösheten samt arbetet med att stödja 
samordningsförbundens verksamhet. 
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också en del i ett gott bemötande och minskar även risken för felaktiga 

utbetalningar. Service och tjänster ska erbjudas likartat och likvärdigt 

oavsett var i landet tjänsten efterfrågas och levereras. Dessa aspekter är 

betydelsefulla för en hög kund- och samhällsnytta och för förtroendet för 

Arbetsförmedlingen. I följande avsnitt beskrivs några olika delar av 

Arbetsförmedlingens arbete med att stärka förvaltningskulturen.  

6.9.1 Kompetenslyft för stärkt förvaltningskultur 

En god förvaltningskultur förutsätter att medarbetarna är trygga i 

statstjänstemannarollen. Under 2015 har myndigheten beslutat om ett 

omfattande kompetenslyft för alla medarbetare och chefer som kommer 

pågå under 2016-2017. God förvaltning utgör ett av fyra kompetens-

områden som ingår i denna satsning. God förvaltning handlar om att 

känna trygghet som statstjänsteman, att ha förståelse för sin roll i 

Arbetsförmedlingens uppdrag och förmåga att verka inom hela sitt 

handlingsutrymme. God förvaltning innefattar även förmågan att ha 

ordning och reda och arbeta rättssäkert. Därför kommer 

kompetensutvecklingsinsatserna även att handla om den demokratiska 

processen, myndighetsutövning och handläggning kopplat till lagar, 

regelverk och systemstöd. 

6.9.2 Rättssäkerhet 

En rättssäker handläggning är en central del av en god förvaltning. I 

samband med utvärdering av verksamheten 2014 identifierades brister i 

det förebyggande arbetet och uppföljningen av verksamheten för att 

säkerställa korrekt tillämpning av lagar och förordningar, förhindra 

felaktiga utbetalningar och kvalitetssäkra de tjänster som levereras av 

externa leverantörer. Inför verksamhetsåret 2015 identifierades risker att 

enhetligheten och rättssäkerheten i leveransen av insatser och program 

till arbetssökande och arbetsgivare är otillräcklig. Några orsaker till 

riskerna uppges vara en hög arbetsbelastning och att komplexiteten i 

regelverken leder till att regelstyrda arbetsuppgifter inte alltid hanteras 

korrekt. I avsnittet ges exempel på omfattningen av oriktiga beslut vid 

ärendehandläggning och några övriga rättsaspekter. 

Omprövning av beslut, skadestånd och tillsyn 

Enligt 19 § förordningen (2007:1030) med instruktion för 

Arbetsförmedlingen ska det vid Arbetsförmedlingens huvudkontor finnas 

en central enhet för omprövning. Enheten omprövar enligt 39 § 

förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program beslut 

på begäran av enskild.  

Under 2015 avgjordes 4 585 omprövningsärenden (2014: 2 904 ärenden, 

2013: 2 227 ärenden). Ökningen av inkomna ärenden under 2015 

förklaras av införande av nya sanktionsregler om aktivitetsstöd och 

utvecklingsersättning från och med den 1 mars 2015.20 Årligen leder ett 

antal av dessa ärenden till bifall om begäran om ändring av beslutet. 

Under 2015 ledde 5,5 procent av ärendena till bifall (2014: 4,6 procent, 

                                                           
20 Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd. 
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2013: 6,4 procent). I relation till totala antalet beslut är antalet 

omprövningsbeslut som leder till någon typ av justering lågt. 

Om staten genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning eller 

genom att lämna felaktig information orsakar en enskild ekonomisk 

skada blir staten skadeståndsskyldig enligt 3 kap. 2-3§§ 

skadeståndslagen (1972:207). Beslut om utbetalning av skadestånd fattas 

antingen på den myndighet som den enskilde anser är 

skadeståndsskyldig myndighet eller av Justitiekanslern. Den enskilde 

kan även vända sig till tingsrätten för att stämma myndigheten.  

Arbetsförmedlingen har under 2015 tagit emot 77 begäran om 

skadestånd. Grunderna för skadeståndskraven varierar stort men en 

gemensam nämnare för många ärenden är att arbetssökande upplever att 

de i kontakter med Arbetsförmedlingen fått ofullständig eller bristfällig 

information i olika avseenden.  

Integritet och objektivitet 

En förutsättning för ett gott förtroende är att Arbetsförmedlingens 

handläggare uppfattas av allmänheten som objektiva och att vi skyddar 

våra kunders integritet. Genom systematiska logganalyser följer 

Arbetsförmedlingen upp om anställda på myndigheten använt sina 

behörigheter i Arbetsförmedlingens datasystem för att handlägga 

ärenden som rör eller för att läsa uppgifter om närstående. I de fall 

logganalyserna visar en felaktig hantering av behörigheter vidtar 

myndigheten arbetsrättsliga åtgärder mot den enskilde.  

6.9.3 Arbetet mot felaktiga utbetalningar 

Arbetet med att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och att 

motverka bidragsbrott och bedrägerier bedömdes i fjol som en brist vid 

utvärderingen av Arbetsförmedlingens interna styrning och kontroll.  

Ett intensifierat arbete mot felaktiga utbetalningar pågår och är en del i 

Arbetsförmedlingens förnyelsearbete. Perspektivet god förvaltning och 

åtgärderna i den strategiska kartan har stärkt den interna dialogen om 

felaktiga utbetalningar och riskmedvetenheten bedöms ha ökat.  

Förebyggande åtgärder 

Arbetsförmedlingen prioriterar förebyggande åtgärder som syftar till att 

göra det lättare att göra rätt. En central del är att säkerställa en korrekt 

ärendehandläggning för att undvika att felaktiga eller bristande beslut 

fattas. Inför nytt eller förlängt beslut om program ska därför kontroll av 

arbetsgivare och samråd med arbetstagarorganisationerna göras. I alla 

marknadsområden finns kontaktpersoner för felaktiga utbetalningar som 

sprider information om rutiner och svarar på frågor om hantering av 

felaktiga utbetalningar och återkrav. Arbetsförmedlingen samverkar 

dessutom med myndigheter och organisationer för att utbyta 

information, arbetssätt och metoder.  
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Upptäckande åtgärder  

Vi arbetar på alla nivåer i verksamheten med att upptäcka och åtgärda 

avsiktliga och oavsiktliga fel. Som en del av upptäckande åtgärder och 

kontroller finns inbyggda systemkontroller. Dessutom görs manuella för- 

och efterkontroller av beslut och utbetalningar. Offentliga uppgifter 

hämtas från Skatteverket och läses in mot pågående beslut om 

arbetsgivarstöd och även mot ersättning för upphandlad tjänst. 

Leverantörer av externt upphandlade tjänster följs upp systematiskt 

utifrån en årlig uppföljningsplan.  

Riskhantering och kontroller 

Riskanalys av området felaktiga utbetalningar har visat att vidtagna 

åtgärder ännu inte har fått tillräcklig effekt. Bland de orsaker som 

identifierats bidra till förekomsten av felaktiga utbetalningar finns brister 

i kompetens om bland annat förvaltningsrättsliga krav, brister i 

tillämpning av regelverk och avtal, otydlighet i intern och extern 

information, brister i systematiken i kontrollarbetet och brister i IT-

systemen samt viss förekomst av otillbörlig påverkan mot 

arbetsförmedlare. 

Ett stort antal kontroller har genomförts under året. Kontroller av 

riskmoment i ärendehandläggning och i dokumentation har genomförts 

både centralt och i marknadsområdena. Många kontroller avser 

arbetsgivarstöden för arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga, men 

även nystartsjobb, leverantörer av upphandlade arbetsförmedlings-

tjänster, anordnare av sysselsättningsplatser och aktivitetsrapporter har 

följts upp. Resultatet av kontrollerna visar på varierande kvalitet. Det 

finns kvarstående brister som kan medföra felaktiga utbetalningar. 

Utveckling mot mer riskbaserade kontroller och kontroller med fokus på 

aktörsrisker (omständigheter i stödmottagarens eller leverantörens 

agerande som kan utgöra risk för felaktig utbetalning) har påbörjats. 

Kontrollutredningar 

2015 var över 4 700 juridiska personer (unika organisationsnummer) 

föremål för kontrollutredning. Det ökade antalet kontrollutredningar 

beror till del på en förbättrad systemlösning för hantering av offentliga 

uppgifter från Skatteverket som medfört att fler ärenden lämnas för 

kontrollutredning. En stor andel av dem avser bristande redovisning av 

arbetsgivaravgifter. 

Tabell 2: Antal juridiska personer (organisationsnummer) som varit föremål 

för kontrollutredning 

  

  Antal 

2013  1 550 

2014  3 718 

2015 4 708 

Källa: Arbetsförmedlingen; SSM (ARS) 
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Återkravsärenden 

När en misstänkt felaktig utbetalning identifierats gör 

Ekonomiavdelningen en utredning om eventuellt återkrav. Antalet 

återkravsärenden har ökat kraftigt de senaste åren. 2015 uppgick antalet 

ärenden totalt till 12 595. Både antalet inskrivna och antalet 

återkravsärenden inom etableringsuppdraget fortsätter att öka. Av det 

totala antalet återkravsärenden 2015 avsåg 3 319 ärenden med 

etableringsersättning.  

En förklaring till ökningen är den centralisering av återkravshanteringen 

som avslutades under senare delen av 2014. Dessutom har systemet för 

hantering av offentliga uppgifter inneburit bättre möjligheter till 

förstärkt kontroll av avvikelser.  

Tabell 3: Återkravsärenden, antal  

   

  Totalt Varav etableringsersättning 

2013  6 469 1 771 

2014 8 287 2 135 

2015  12 595  3 319 

Källa: Arbetsförmedlingen; KAU och EES 

De vanligaste generella orsakerna till återkrav är att meddelande om att 

avbryta beslut om ersättning görs i efterhand och att utbetalning skett för 

en period efter datumet för avbrott samt att stödmottagaren korrigerat 

en redan utbetald rekvisition. De vanligaste orsakerna till återkrav av 

etableringsärenden är att etableringsersättning utbetalats samtidigt som 

föräldrapenning eller att anordnaren inkommit med frånvaro i efterhand 

för period som redan utbetalats. 

Återkravsärendena ökar inte bara i antal utan de motsvarar även allt 

större belopp. Återkravsärenden, exklusive de som avser 

etableringsersättning, har ökat från 86 miljoner kronor 2014 till ca 274 

miljoner kr 2015. Ökningen beror i hög utsträckning på allt större 

återkrav avseende arbetsgivaravgifter som inte redovisats korrekt.  

Återkravsbeslut 

Under 2015 fattade Arbetsförmedlingen drygt 5 700 beslut om återkrav 

motsvarande 139 miljoner kr. Antalsmässigt är ökningen inte så stor, 

men beloppsmässigt har det skett en fördubbling sedan 2014. Av det 

totala antalet återkravsbeslut fattades det under året 999 beslut om 

återkrav gällande etableringsersättning till ett sammanlagt belopp av 

knappt 4,5 miljoner kronor. 
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Tabell 4: Återkravsbeslut, antal och belopp (mkr) 

     

  Antal Belopp 
varav antal 

etableringsärenden 
varav belopp 

etableringsärenden 

2013  5 386 73,5 898 2,1 

2014 5 450 62,8 651 2,1 

2015  5 706 139,4 999 4,5 

Källa: Arbetsförmedlingen; KAU och EES 

Fordringshantering  

I takt med att återkraven ökar sker det en stadig ökning av 

fordringsstocken. Under 2015 återkrävda medel ökade med nästan 80 

procent. Samtidigt är andelen fordringar som bedöms som osäkra hög. 

Detta understryker vikten av ett aktivt förebyggande arbete för att 

undvika att felaktiga beslut fattas.  

Tabell 5: Fordringsstock återkrav (mkr) 

    

  2013 2014 2015 

Återkravsbelopp 67,4  71,0 125,7 

Värdereglerat som osäker fordran 51,5 59,6 87,7 

Utestående fordringsbelopp 15,9 11,4 38,0 

Källa: Arbetsförmedlingen; Raindance 

Polisanmälningar 

Under 2015 har Arbetsförmedlingen lämnat 17 polisanmälningar varav 7 

avseende misstanke om bidragsbrott och 10 avseende misstanke om 

bedrägeri. Anmälningarna omfattar ett totalt belopp på 19 miljoner 

kronor. I 13 utredningsärenden har Arbetsförmedlingen bedömt att det 

inte fanns tillräcklig grund för att göra polisanmälan. 

Arbetsförmedlingen har prioriterat ärenden i myndighetssamverkan mot 

grovt organiserad brottslighet. Många av de ärendena är omfattande och 

kräver betydande insatser.  

Förbättringsarbete 

Utvecklingen av kontrollarbetet och specifikt arbetet mot felaktiga 

utbetalningar baseras på resultatet av riskanalysen och på den 

kontrollpolicy som beslutats under året. I linje med kontrollpolicyn 

utvecklas ett mer riskbaserat och systematiskt kontrollarbete. Bland 

annat har Arbetsförmedlingen beslutat att inrätta en specialistfunktion 

för kvalificerade analyser av utbetalningar, beslutsinformation och 

betalningsmottagare. Funktionen ska etableras under 2016.  

Skatteverket har under 2014-2015 besökt arbetsförmedlingskontor för 

att informera om förebyggande av ekonomisk brottslighet. Chefer och 

medarbetare vid knappt 120 arbetsförmedlingskontor har besökts under 

2015. Totalt har totalt drygt 250 kontor fått denna information. 
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På huvudkontoret har en internutredarfunktion etablerats under året. 

Den arbetar med att förebygga och utreda misstankar om oegentligheter, 

korruption och otillåten påverkan utifrån signaler och tips. Under hösten 

har också formerna för att rapportera misstänkta felaktiga utbetalningar 

förenklats och en guide med information om hur medarbetare ska 

hantera misstankar har tagits fram. 

Antalet misstänkta felaktiga utbetalningar ökar och därmed även antalet 

kontrollutredningar och återkrav. Förbättringsarbetet sker dock enligt 

plan och förutsättningarna för ett effektivare arbete mot felaktiga 

utbetalningar inom Arbetsförmedlingen har stärkts under året.  

6.10 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

För att nå de jämställdhetspolitiska målen har regeringen gett 41 

myndigheter ett särskilt uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering 

under 2015-2018. Arbetsförmedlingen fick i regleringsbrevet uppdrag att 

ta fram en plan för hur myndigheten ska utveckla arbetet med 

jämställdhetsintegrering och årligen redovisa åtgärder och resultat i 

årsredovisningen. Handlingsplanen lämnades till regeringen den 2 

november 2015. 

En förutsättning för en jämställd arbetsmarknadspolitik är att kvinnor 

och män har tillgång till arbetsmarknadspolitiska program och insatser 

på lika villkor. Arbetsförmedlingen har dock vid upprepade tillfällen visat 

att kvinnor och män inte tar del av dessa i samma utsträckning. 

Exempelvis tar kvinnor del av lönestöd, nystartsjobb och 

arbetsmarknadsutbildningar i mindre utsträckning än män.21 Denna 

problembild var en utgångspunkt för Arbetsförmedlingen i framtagandet 

av handlingsplanen. 

6.10.1 Kartläggning av nuläget 

För att utveckla handlingsplanen genomförde Arbetsförmedlingen en 

kartläggning av sin verksamhet under 2015. Syftet var att identifiera vilka 

åtgärder myndigheten behöver vidta för att säkerställa att verksamheten 

bidrar till de jämställdhetspolitiska målen.  

Kartläggningen visade att flera centrala styrprocesser behöver utvecklas. 

Bland annat finns det behov av att införa ett strukturerat arbetssätt för 

hur ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i verksamhetsplanerings-

processen, ekonomistyrningen och kompetensförsörjningen. Det finns 

även behov av att ta fram mått på hur myndigheten bidrar till de 

jämställdhetspolitiska målen. Kartläggningen visade också att en del 

utvecklingsinsatser genomförs redan idag, det saknas dock ett 

strukturerat sätt att implementera dessa i verksamheten.22  

                                                           
21 Arbetsförmedlingen (2015) Arbetsmarknadspolitiska program årsrapport 2014 och 
Arbetsförmedlingen (2014) Arbetsmarknadspolitiska program årsrapport 2013.  
22 Arbetsförmedlingen (2015) Jämställdhetsintegrering av Arbetsförmedlingen. 
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Utifrån kartläggningen av utvecklingsbehoven togs Handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering av Arbetsförmedlingen 2016-201823 fram. För 

att tydliggöra handlingsplanens ställning antogs den som en 

operationalisering av jämställdhetsmålen i myndighetens vision och 

strategiska plan. Handlingsplanen ska därmed genomföras inom ramen 

för myndighetens ordinarie verksamhetsplanering och har beaktats i 

verksamhetsplaneringen för 2016. Arbetsförmedlingen kommer att 

redovisa genomförandet och resultatet av handlingsplanen i kommande 

årsredovisningar.  

6.11 Förtroendet för Arbetsförmedlingen 

Alla mätningar, såväl interna som externa, visar entydigt att förtroende 

för Arbetsförmedlingen jämfört med andra myndigheter är lågt. I TNS 

Sifos Anseendeindex24 som mäter allmänhetens förtroende25 för olika 

myndigheter uppgår exempelvis snittresultatet till 25 medan 

Arbetsförmedlingen hamnar på -28. Det är visserligen en förbättring 

med fyra punkter jämfört med 2014 men resultatet måste ändå betraktas 

som lågt.  

Samma mönster upprepar sig i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätning26 

av kundernas förtroende för Arbetsförmedlingen. Även här syns en svag 

ökning från 48,8 förra året till 49,4 när arbetssökande svarar utifrån en 

skala som sträcker sig mellan 0 och 100. När arbetsgivarna svarar uppgår 

resultatet till 56,8 vilket är en minskning jämfört med 2014 då siffran 

uppgick till 59,2. Samtliga förändringar ryms dock inom felmarginalen.27 

Mot bakgrund av att gränsen för godkänt enligt SKI går vid 60 och 

snittresultatet bland myndigheter uppgår till 68,3 kan det dock 

konstateras att mycket arbete kvarstår innan Arbetsförmedlingen och vår 

omvärld kan vara nöjda med förtroendet för myndigheten. 

6.11.1 Arbetsgivarnas förtroende för Arbetsförmedlingen 

Utöver TNS Sifo och SKI:s årliga förtroendemätningar genomför 

Arbetsförmedlingen egna kundundersökningar i syfte att få kontinuerlig 

information om hur verksamheten kan förbättras. I 

arbetsgivarundersökningen tillfrågas arbetsgivare28 varje månad om vad 

de tycker om myndighetens service och vilket förtroende de har för vår 

verksamhet.  

Av figur 2 nedan framgår att förtroendet för Arbetsförmedlingen bland 

arbetsgivarna fortsätter att öka. Andelen arbetsgivare som anger att de 

har stort förtroende för Arbetsförmedlingen har ökat kontinuerligt sedan 

2011. Här skiljer sig alltså våra mätresultat från SKI:s undersökning. 

                                                           
23 Arbetsförmedlingen (2015) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på 
Arbetsförmedlingen 2016-2018. 
24 TNS Sifo: TRI*M Anseendeindex Arbetsförmedlingen 2015 
25 TNS Sifos Anseendeindex är en sammanvägning mellan flera olika faktorer (allmänt rykte, 
känslomässig samhörighet och organisationens kompetens) och skalan går från -65 till 135. 
26 Svenskt Kvalitetsindex: Myndigheter 2015 - Arbetsförmedlingen 
27 Felmarginalen i SKI:s undersökning är 3,48 för arbetssökande och 3,62 för arbetsgivare. 
28 Urvalet består av arbetsgivare som anmält en ledig plats hos Arbetsförmedlingen under 
månaden, se Appendix. 
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Andelen som uppger att de har litet förtroende för Arbetsförmedlingen 

visar dock inte en lika tydlig trend. Andelen har varierat mellan sju och 

elva procent under perioden 2011 och 2015, med undantag för år 2014. 

Figur 2: Utvecklingen av arbetsgivarnas förtroende 2011-2015 

 
Källa: Arbetsgivarundersökningen 2011-2015 

Under 2015 angav 45 procent av arbetsgivarna att de hade mycket stort 

eller ganska stort förtroende för Arbetsförmedlingen. Det är en ökning 

med fyra procentenheter jämfört med 2014. Elva procent uppgav att de 

hade ganska litet eller mycket litet förtroende för myndigheten. Det är en 

minskning med fyra procentenheter jämfört med 2014. 30 procent av 

respondenterna anger att de varken har stort eller litet förtroende för 

Arbetsförmedlingen. 

De arbetsgivare som uppgett att de har litet förtroende för 

Arbetsförmedlingen i Arbetsgivarundersökningen fick även svara på en 

följdfråga (se tabell 6) om anledningen till det låga förtroendet. Det svar 

som dominerar på frågan om varför den sökande har litet förtroende för 

Arbetsförmedlingen är uppfattningen att Arbetsförmedlingen brister i 

servicen. Andelen som uppgav brister i service var som högst under 2012 

och som lägst 2014. Den näst vanligaste orsaken som angavs var att 

Arbetsförmedlingen skickar sökande med fel kompetens. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Stort
förtroende

Litet
förtroende

Varken stort
eller litet

förtroende

Ej haft
kontakt
med Af

2011

2012

2013

2014

2015



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2015 Arbetsförmedlingens verksamhetsutveckling 
 

38 

Tabell 6: Orsaken till arbetsgivarnas låga förtroende, i procent.29 

            

  2011 2012 2013 2014 2015 

Brister i servicen  51 61 58 49 51 

Skickar sökande med fel kompetens 32 29 32 31 44 

AF har inget att erbjuda 36 28 25 27 24 

Svårt att få tag på handläggare 12 22 12 14 10 

Annat 33 30 34 36 32 

Källa: Arbetsgivarundersökningen 2011-2015 

Noterbart är att andelen som uppger att Arbetsförmedlingen skickar 

sökande med fel kompetens har ökat starkt under 2015 medan andelen 

som anger att det är svårt att få tag på handläggare har minskat.  

6.11.2 Arbetssökandes förtroende för Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen genomför även kundundersökningar med 

arbetssökande30 varje månad. Bland annat frågar vi de arbetssökande om 

deras förtroende för Arbetsförmedlingen och eventuella orsaker till 

varför man saknar förtroende för oss.  

Figur 3: Utvecklingen av arbetssökandes förtroende 2011-201531 

 

Källa: Sökandeundersökningen 2011-2015 

Arbetssökande som angav att de hade stort eller ganska stort förtroende 

för myndigheten ökade från 34 procent (2014) till 40 procent år 2015. 

Noterbart är att andelen som anger att de har varken stort eller litet 

förtroende för myndigheten har minskat påtagligt under 2015. 

                                                           
29 Flera svarsalternativ är möjliga. 
30 Se Appendix 
31 Siffrorna för år 2014 i Årsredovisningen 2014 stämmer inte. Figuren i Årsredovisning 2014 
visar att 41 procent hade stort förtroende, medan den korrekta siffran var 34. Det rör sig om ett 
fel på sex (6) procentenheter som rapporterades i årsredovisningen 2014. När det gäller de med 
lågt förtroende, rapporterade vi att det rörde sig om 21 procent av våra kunder, medan den 
korrekta siffran var 29 procent.  
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Tabell 7: Orsakerna till arbetssökandes låga förtroende, i procent.32 

          

  2011 2012 2013 2014 2015 

Af har inget (stöd/hjälp) att erbjuda 66 64 61 60 59 

Dålig service 33 36 31 30 31 

Af gör inte sitt jobb  40 35 33 26 27 

Finns för få jobb 33 29 23 22 24 

Af ställer orimliga krav på sökande 19 14 15 15 14 

Dåligt bemötande  19 19 17 14 13 

Programmen inom Af håller låg kvalitet 17 17 16 14 14 

Annan orsak  21 22 19 24 23 

Källa: Sökandeundersökningen 2011-2015 

Precis som i arbetsgivarundersökningen får arbetssökande i 

sökandeundersökningen som uppger att de har litet förtroende för 

Arbetsförmedlingen en följdfråga om orsakerna till detta. Den vanligaste 

förklaringen till att arbetssökande har litet förtroende för myndigheten 

att Arbetsförmedlingen inte har något att erbjuda. Trenden är emellertid 

nedåtgående. 

 

                                                           
32 Flera svarsalternativ är möjliga. 
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7 Matchning 

Hur väl arbetsmarknaden fungerar beror av hur väl utbudet och 

efterfrågan på arbetskraft överensstämmer, det vill säga att de 

arbetssökande har den kompetens som efterfrågas och att arbetsgivare 

och arbetstagare lätt och enkelt kan hitta varandra. Arbetsförmedlingen 

har en viktig roll att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt när den 

inte fungerar effektivt av sig själv. Det handlar exempelvis om att rusta 

de arbetssökande och sammanföra dem som söker jobb med dem som 

söker arbetskraft. För att göra detta krävs ett aktivt arbete med både 

arbetssökande och arbetsgivare. 

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för budgetåret 2015 är ett mål för 

verksamheten att matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras. 

Förmedlingsverksamheten ska, utifrån gällande regelverk, bättre 

anpassas till arbetsgivares och arbetssökandes enskilda behov. 

7.1 Digital infrastruktur för matchning 

I matchningsprocessen använder sig arbetssökande och arbetsgivare i 

allt högre grad av digitala tjänster, både som en informationskälla och för 

att förmedla information. En viktig funktion för Arbetsförmedlingen är 

att tillhandahålla en infrastruktur som tillgodoser kundernas behov av 

information. För detta ändamål tillhandahåller Arbetsförmedlingen flera 

olika digitala verktyg. Arbetsförmedlingens webbplats 

arbetsformedlingen.se hade 2015 4,4 miljoner besök och 1,8 miljoner 

användare varje månad. År 2014 var antalet användare 2,2 miljoner och 

2013 var antalet 2,0 miljoner.33 

Arbetsgivare kan själva och med stöd från Arbetsförmedlingen 

annonsera digitalt i Platsbanken via Annonsera direkt. 

Arbetsförmedlingen har också en mobil-app, Platsbanken-appen. Medan 

antalet användare på Arbetsförmedlingens webbplats har minskat mellan 

2014 och 2015 har antalet användare av appen ökat. 2015 hade appen 

314 000 användare per månad. Det kan jämföras med 252 000 

användare år 2014 och 112 000 användare år 2013. Arbetsgivare kan 

också söka efter nya medarbetare i Sök CV, Bildbanken eller Kultur- och 

nöjesbanken.  

Arbetssökande kan söka arbete i Platsbanken eller på Euresportalen och 

presentera sig och sin kompetens i Min profil. Via verktyget 

Yrkeskompassen på Arbetsförmedlingens hemsida kan arbetssökande 

också informera sig om olika yrken och prognoser avseende tillgång och 

efterfrågan på arbetskraft. 

                                                           
33 En orsak till att antalet användare 2015 minskat jämfört med tidigare år är att under mars- 
okt 2015 registrerades inte statistiken som den skulle på grund av problem med tekniken i 
Platsbanken. 
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7.2 Arbetet med arbetsgivare 

För att Arbetsförmedlingen ska kunna arbeta med matchning behövs ett 

aktivt arbete med arbetsgivarna. Arbetsförmedlingen behöver bygga upp 

fler och mer långsiktiga relationer med arbetsgivare och har därför 

intensifierat sitt arbetsgivararbete. Ett effektivare arbetsgivararbete är 

också en förutsättning för att lyckas med uppdraget att prioritera dem 

som står långt ifrån arbetsmarknaden. En utgångspunkt är att en 

omstrukturering av kontoren och en ökad digitalisering ska frigöra 

resurser till ett mer intensivt arbetsgivararbete.  

Arbetsförmedlingen har under året påbörjat en arbetsgivarsatsning. 

Under 2015 har det varit en tydlig ökning av antalet timmar som använts 

till arbetsgivararbete. I huvudsak har ökningen lett till att 

Arbetsförmedlingen idag arbetar mer uppsökande och mer utifrån 

företagens perspektiv än tidigare. Under året har Arbetsförmedlingen 

tillsatt särskilda arbetsförmedlare som arbetar med uppsökande arbete 

hos små och medelstora företag för att kunna ge råd och stöd när det 

gäller rekrytering. Myndigheten har också ökat sin samverkan med 

företagsföreningar och enskilda företag i syfte att generera fler platser. 

Under 2015 har Arbetsförmedlingen arbetat strukturerat med ett antal 

stora koncerner för att ta tillvara nyanländas kompetens. I oktober 

lanserades, på regeringens initiativ, 100-klubben för företag som vill ta 

emot minst 100 nyanlända under tre år. Arbetsförmedlingen har inom 

ramen för 100-klubben skrivit överenskommelser med minst 25 stora 

företag. Det kan generera ingångar till arbetsmarknaden för 2 500-3 000 

arbetssökande.   

En annan del av arbetsgivarsatsningen är att kompetensutveckla 

medarbetarna på Arbetsförmedlingen så att de bättre ska förstå 

arbetsgivarnas förutsättningar och därmed kunna ge bättre 

rekryteringsstöd. Syftet är att säkerställa att Arbetsförmedlingen även 

fortsättningsvis jobbar med kompetensutvecklingsfrågor inom området 

samt skapa förutsättningar för att arbetsförmedlare specialiserar sig än 

mer på att bygga relationer med arbetsgivare.  

7.2.1 Lediga platser 

Arbetsförmedlingens förutsättningar för att matcha arbetssökande mot 

lediga jobb bestäms bland annat av hur relationen mellan 

arbetskraftsutbudet och efterfrågan på arbetskraft utvecklas. Under 2014 

och 2015 har efterfrågan på arbetskraft förstärkts, vilket avspeglas i en 

ökning av antalet nyanmälda lediga platser vid Arbetsförmedlingen. 

Under 2015 har cirka 1 078 000 lediga platser anmälts vilket är 36 

procent fler än 2014 och 61 procent fler än 2013 (se figur 4).34  

                                                           
34 Nivån på de lediga platserna är överskattad eftersom det förekommer dubbletter i statistiken. 
En genomgång av platsstatistiken indikerar att förekomsten av dubbletter har ökat under senare 
år. Att det skett en ökning av de lediga platserna är dock otvetydigt. Statistiska centralbyråns 
vakansstatistik (AM 46 SM, SCB) visar att de lediga jobben ökade med 15 procent mellan de tre 
första kvartalen 2014 och 2015, och med 30 procent mellan de tre första kvartalen 2013 och 
2015. 
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Figur 4: Totalt antal nyanmälda lediga platser hos Arbetsförmedlingen med 

varaktighet mer än tio dagar, totalt under året. 

 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

När en arbetsgivare anmält en ledig plats kan Arbetsförmedlingen skriva 

en överenskommelse med arbetsgivaren. I den nedtecknas hur 

Arbetsförmedlingen ska vara med och lösa arbetsgivarens 

rekryteringsbehov. Med arbetsgivare som har många och återkommande 

rekryteringar kan Arbetsförmedlingen göra en generell överenskommelse 

om att rekryteringarna ska hanteras på samma sätt. Vissa arbetsgivare 

har rekryteringsbehov på flera orter i landet. För att tillmötesgå detta gör 

Arbetsförmedlingen bland annat nationella överenskommelser med 

arbetsgivare om olika arbetsmarknadspolitiska insatser, till exempel 

praktikplatser. Överenskommelserna är flexibla och arbetsgivaren ges 

möjlighet att få sina rekryteringsbehov tillgodosedda via flera olika 

rekryteringskanaler samtidigt. 

Matchning sker också vid rekryteringsträffar och mässor där arbetsgivare 

kan presentera sig och göra snabbintervjuer med arbetssökande. Genom 

att arbetsgivarna får träffa många arbetssökande personligen kan deras 

rekryteringsprocess underlättas.  

7.2.2 Kontakter med arbetsgivare 

Arbetsförmedlarna ägnade år 2015 22,4 procent av sin tid till arbete med 

arbetsgivare.35 Det är en ökning sedan 2014 (2014: 22,1 procent, 2013: 

21,9 procent). Det betyder att arbetsförmedlarna har omfördelat tid från 

annat arbete till arbete med arbetsgivare. Som en följd av att 

Arbetsförmedlingen har anställt fler arbetsförmedlare har antalet timmar 

som lagts ned på arbetsgivararbete ökat än mer (se tabell 8).  

 

                                                           
35 Arbetsförmedlingen genomför en tidmätning där arbetsförmedlare uppskattat hur många 
timmar de har arbetat med arbetsgivare. För mer information om tidmätningen, se kapitlet 
Arbetsförmedlingens prestation kundkontakt. 
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Tabell 8: Antalet timmar med arbetsgivare, totalt under året.  

  

 2013 2014 2015 

Antal arbetade timmar 3 290 810 3 178 214 3 495 564 

Källa: Arbetsförmedlingens tidmätning.  

Arbetsförmedlingens löpande prognosarbete med intervjuer av cirka 

10 000 arbetsgivare över hela landet två gånger om året, utgör en viktig 

del av arbetsgivararbetet. Genom prognosarbetet stärks också 

Arbetsförmedlingens nätverk med arbetsgivare. Dessa nätverk utgör i sin 

tur en plattform för effektiv matchning och ökar Arbetsförmedlingens 

möjligheter att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.  

Utöver detta har arbetsförmedlarna på lokal nivå många andra 

arbetsgivarkontakter. En del större arbetsgivare har en kundansvarig 

arbetsförmedlare med god kännedom om företaget som följer 

utvecklingen av arbetsgivarens yrkesgrupper, kompetenskrav och 

anställningsförhållanden.  

Det finns också regionala och nationella branschråd i vilka arbetsgivar- 

och arbetstagarorganisationer samt enskilda arbetsgivare ingår. 

Branschråden syftar till att förbättra matchningen och öka 

Arbetsförmedlingens kunskaper om de behov som finns inom respektive 

bransch. I branschråden hanteras också frågor som kan förbättra 

upphandlingen av arbetsmarknadsutbildningar.  

7.2.3 Arbetsgivarnas omdöme om Arbetsförmedlingens 

arbete 

Genom arbetsgivarundersökningen är det möjligt att följa hur nöjda 

arbetsgivarna är med Arbetsförmedlingen som sökkanal och om 

arbetsgivarna fått tillräckligt med sökande till de lediga tjänsterna. Sedan 

år 2000 har Arbetsförmedlingen intervjuat ett urval av de arbetsgivare 

som anmält en ledig plats till Arbetsförmedlingen (se figur 5). Sedan 

2010 har runt 90 procent av arbetsgivarna varit nöjda med hur 

Arbetsförmedlingen har hanterat deras order (2015: 91 procent, 2014: 88 

procent, 2013: 90 procent). Andelen arbetsgivare som uppger att de har 

fått tillräckligt med sökande har dock minskat under senare år och 

uppgick 2015 till 77 procent (2014:77 procent, 2013: 83 procent).  

Anledningen till nedgången kan vara att andelen lediga platser under 

senare tid har fördelat sig mer över yrken där andelen med tillräckligt 

många sökande är lägre. Ytterligare en förklaring kan vara att bristen på 

arbetskraft har fortsatt att öka, även om bristen på arbetskraft är låg i 

relation till jämförbara konjunkturlägen.  
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Figur 5: Arbetsgivare som är nöjda med orderhanteringen och som fått 

tillräckligt med sökande för att anställa, 2000-2015, procent. 

 

Källa: Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning. 

Sedan januari 2015 har nya frågor förts in i arbetsgivarundersökningen. 

Ett av syftet med frågorna är att mäta hur Arbetsförmedlingen har 

lyckats med att förkorta vakanstiderna. På frågan om 

Arbetsförmedlingen bidragit till en snabbare eller bättre 

rekryteringsprocess har cirka 35 procent av arbetsgivarna svarat ja år 

2015. Ytterligare nya frågor som ställts är om arbetsförmedlaren har 

tillräcklig kunskap om de yrken arbetsgivaren rekryterar inom, den 

bransch arbetsgivaren tillhör och om själva företaget/organisationen. 

Cirka 40 procent svarade ja på dessa frågor år 2015.  

7.3 Arbetet med arbetssökande 

I matchningsarbetet ingår också aktiva förmedlingsinsatser riktade till de 

arbetssökande i syfte att öka träffsäkerheten och intensiteten i 

jobbsökandet. En fördel med förmedlingsinsatser jämfört med många 

andra arbetsmarknadspolitiska insatser är att det inte föreligger någon 

risk för inlåsning. Det gör att insatserna är lämpliga tidigt i 

arbetslöshetsperioden, även för dem som inte riskerar långvarig 

arbetslöshet. Under en högkonjunktur, när det finns många lediga jobb, 

är det mer lämpligt att sätta in insatser för att höja sökaktiviteten än 

under en lågkonjunktur, när det är mindre sannolikt att sådana insatser 

leder till ett ökat utflöde till arbete.36   

7.3.1 Planering och uppföljning 
Vid inskrivning på Arbetsförmedlingen planerar den arbetssökande och 

arbetsförmedlaren tillsammans vad som behöver göras för att den 

                                                           
36 Se till exempel OECD (2009) Employment Outlook, Finanspolitiska rådet (2010) Svensk 
finanspolitik, Michaillat (2010) ”Do matching fricitions explain unemployment? Not in bad 
times”, CEP Discussion Paper No 1024 och Taslimi (2011) ”Vad vet vi om 
arbetsmarknadspolitiska långsiktiga effekter och konjunkturella mönster?”, Working Paper 
2011:3, Arbetsförmedlingen. 
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arbetssökande ska få ett arbete. Som ett led i arbetet med att bättre 

anpassa Arbetsförmedlingens arbete utifrån arbetssökandes behov 

infördes under 2015 möjligheten för arbetssökande att boka tid på nätet 

för planeringssamtalet. Vid planeringssamtalet kompletteras och 

verifieras de uppgifter som ska ingå i den arbetssökandes 

matchningsunderlag. Arbetsförmedlaren matchar mot lediga jobb, 

lämnar jobbförslag och diskuterar resultatet med den arbetssökande. Om 

matchningen resulterar i för få eller för många jobb kan det bli aktuellt 

att göra justeringar i matchningsunderlaget. 

Planeringen ska dokumenteras i en individuell handlingsplan. Enligt 

förordningen ska alla arbetssökande ha en handlingsplan inom 30 dagar. 

Syftet med handlingsplaner är att både stödjande och obligatoriska delar 

i arbetssökandet ska finnas dokumenterade för att tydliggöra 

förhållandet mellan den arbetssökandes rättigheter och skyldigheter.  

Andelen nyinskrivna arbetssökande som har fått en handlingsplan inom 

30 dagar har minskat sedan 2013. Under 2013 och 2014 fick 90 procent 

av alla arbetssökande en handlingsplan inom 30 dagar medan 

motsvarande andel 2015 var 82 procent (82 procent för kvinnor och 81 

procent för män).37 Nedgången sammanfaller med ett beslut om ändring 

i hanteringen av handlingsplanen. Från och med februari 2015 behöver 

inte handlingsplanen upprättas vid inskrivningstillfället, utan någon 

gång inom 30 dagar. En tänkbar effekt är att andelen som inte får någon 

handlingsplan inom utsatt tid (30 dagar) ökar, eftersom en inställd tid 

nära 30 dagarsgränsen inte alltid hinner ersättas med en ny tid inom 

ramen. Den risken var lägre när handlingsplanen skulle upprättas vid 

inskrivningstillfället. 

I Arbetsförmedlingens sökandeundersökning som riktar sig till öppet 

arbetslösa och programdeltagare som varit inskrivna minst tre månader 

ställs frågor om handlingsplanen. År 2015 uppgick andelen som tycker 

att handlingsplanen är ett bra eller ganska bra stöd i arbetssökandet till 

84 procent (2014: 82 procent, 2013: 80 procent). Enligt siffror från 2015 

har ungefär en tredjedel av dem som är missnöjda med handlingsplanen 

synpunkter på innehållet och uppföljningen av handlingsplanen. Övriga 

missnöjda tycker inte att en handlingsplan fyller någon funktion för dem. 

Under 2015 har ett utvecklingsarbete påbörjats med handlingsplanen, 

både avseende arbetssätt och systemstöd, se även kapitlet 

                                                           
37 Andelen som fått en handlingsplan skiljer sig från motsvarande andel i Årsredovisning 2014. 
En justering av mätperioden från januari-december till december-november har införts för att 
alla personer i målgruppen ska ha en chans att uppfylla målet inom de angivna 30 dagarna. 
Tidigare ingick i urvalet även de personer som varit inskrivna kortare tid än 30 dagar men som 
hunnit få en handlingsplan innan 30 dagar, medan personer som varit inskrivna kortare tid än 
30 dagar men som inte fått en handlingsplan inte ingick. Detta år ingår endast personer som 
varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i minst 30 dagar oavsett om de fått en handlingsplan eller 
inte. Arbetssökande som tillhör etableringsuppdraget är inte inkluderade i urvalet då de inte ska 
ha en handlingsplan utan en etableringsplan. Nyinskrivna arbetssökande avser öppet arbetslösa, 
deltidsarbetslösa, timanställda, arbetssökande med tillfälligt arbete samt arbetssökande i 
program med aktivitetsstöd.   
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Arbetsförmedlingens verksamhetsutveckling. Genom kund- och 

medarbetarinteraktioner identifieras de arbetssökandes behov och 

förväntningar. Syftet med utvecklingsarbetet är att höja kvaliteten på 

handlingsplanen och minska administrationen för arbetsförmedlarna. 

Målet är också att en ökad delaktighet från den arbetssökandes sida och 

en ökad tydlighet ska öka förtroendet för planeringen.  

De arbetslösa rapporterar sökta jobb och andra aktiviteter de har 

genomfört för att få ett arbete i en aktivitetsrapport. Syftet är att 

identifiera förbättringsområden och behov av ökat stöd. Genom tätare 

kontakter med arbetsförmedlare kan de arbetslösa få mer stöd för att 

förbättra sitt arbetssökande. Aktivitetsrapporterna fungerar också som 

ett verktyg för att kontrollera om de arbetslösa aktivt söker arbete.38  

7.3.2 Kontakter med arbetssökande 
I Arbetsförmedlingens sökandeundersökning ställs frågor om hur många 

kontakter de arbetslösa har haft med Arbetsförmedlingen (inklusive 

externa aktörer) under den senaste månaden i form av personliga besök, 

telefon eller e-post.39 Den vanligaste kontaktformen är personliga besök 

följt av e-post och telefonsamtal. Män har något fler kontakter än 

kvinnor. 

Figur 6 visar hur många kontakter de arbetslösa haft med 

Arbetsförmedlingen, uppdelat på sökandekategorier. Öppet arbetslösa, 

programdeltagare, övriga som vid intervjutillfället uppger att de inte 

längre är arbetslösa samt totalen visas. Undersökningen visar att antalet 

kontakter minskat sedan 2013. Under 2015 har de arbetssökande (totalt) 

haft i genomsnitt 2,3 kontakter per månad (2014: 2,4 kontakter, 2013: 

2,5 kontakter). Programdeltagare har fler kontakter än öppet arbetslösa 

och övriga. Figuren visar att arbetsförmedlarna har fler kontakter med 

programdeltagare och öppet arbetslösa än personer som inte längre 

uppger sig vara arbetslösa. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 För mer information om aktivitetsrapportering, se kapitlet Arbetsförmedlingens ansvar i 
arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet. 
39 Arbetsförmedlingen genomför även en tidmätning där arbetsförmedlare uppskattat hur 
många kontakter de har med arbetssökande. För mer information om tidmätningen, se kapitlet 
Arbetsförmedlingens prestation kundkontakt. 
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Figur 6: Antal kontakter med Arbetsförmedlingen de senaste 30 dagarna i 

olika sökandekategorier, 2005−2015.40 

 

Källa: Arbetsförmedlingens sökandeundersökning. 

Det är inte bara antalet kontakter som är viktiga utan också mötets 

innehåll och karaktär. Forskning visar att förmedlarnas kompetens, 

nätverk av arbetsgivarkontakter och inställning till de arbetssökande är 

viktiga för de arbetssökandes möjligheter att få ett arbete.41 

Arbetsförmedlare som har stora nätverk av potentiella arbetsgivare ökar 

möjligheterna för arbetssökande att få kontakt med arbetsgivare och 

därmed också att få ett arbete. Arbetsförmedlingens arbetsgivarsatsning 

syftar till att öka arbetsförmedlarnas nätverk av arbetsgivare. 

7.3.3 Jobbförslag 

För att säkerställa att arbetsgivare får kontakt med lämpliga 

arbetssökande och för att uppmärksamma arbetssökande på lämpliga 

arbeten att söka kan arbetsförmedlarna skicka jobbförslag till de 

arbetssökande. Det finns två typer av jobbförslag; platsförslag och 

platsanvisningar. Ett platsförslag är ett förslag att söka ett visst jobb, 

medan en platsanvisning innebär att den arbetssökande åläggs att söka 

ett visst arbete.  

I figur 7 visas andelen arbetslösa som de senaste 30 dagarna fått 

jobbförslag från Arbetsförmedlingen. Öppet arbetslösa har fått 

jobbförslag i större utsträckning än övriga. Andelen som fått jobbförslag 

har varierat över tid och var som lägst åren 2009-2011. Sedan vände det 

uppåt med en topp år 2013 då 37 procent fick ett jobbförslag. 

                                                           
40 Gruppen övrigt består bland annat av hel- och deltidsarbetande, studerande och de som är 
förhindrade att söka arbete. 
41 Behncke, Frölich och Lechner  (2007), “Public employment services and employers: How 
important are networks with firms?”, IZA Discussion Paper No. 3005;  Behncke, Frölich och 
Lechner (2010) “Unemployed and their caseworkers: Should they be friends or foes?”, Journal 
of The Royal Statistical Society Series A, 173(1):67-92 och Behncke, Frölich och Lechner, (2010) 
“A caseworker like me – Does the similarity between unemployed and caseworker increase job 
placements?”, The Economic Journal, 120(549):1430-1459. 
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Anledningen till uppgången var nya riktlinjer om att platsförslag skulle 

lämnas vid varje kontakt. Detta krav togs bort i mars 2014 och andelen 

som fått platsförslag har därefter minskat till 34 procent 2014 och 32 

procent 2015. Krav på platsförslag vid varje kontakt riskerar att öka 

antalet jobbförslag som inte passar de arbetssökande. Enligt 

sökandeundersökningen är det en något högre andel män än kvinnor 

som fått jobbförslag. 

Figur 7: Andelen som fått ett jobbförslag i olika sökandekategorigrupper 

2007−2015. 

 

Källa: Arbetsförmedlingens sökandeundersökning. 

Eftersom platsförslag bör ges utifrån arbetsgivarens behov av lämpliga 

sökanden och den arbetssökandes behov av stöd för att hitta lämpliga 

jobb att söka, är det svårt att avgöra vad som är en rimlig nivå på antalet 

jobbförslag totalt sett. Om arbetsgivarna får tillräckligt med sökande till 

sina lediga platser och de arbetssökande själva hittar lämpliga jobb att 

söka är behovet av platsförslag mindre än om så inte är fallet.  

7.3.4 Sökaktivitet 

Figur 8 visar hur mycket tid de arbetslösa i genomsnitt lägger ner på att 

söka jobb per vecka samt hur många jobb de söker per månad sedan 

2003. Av figuren framgår att söktiden visar en uppåtgående trend i 

början av perioden. Åren 2013 till 2015 har sökaktiviteten i princip legat 

stilla. Öppet arbetslösa lägger ned 8,5 timmar i veckan på att söka jobb år 

2015 (2014: 8,5 timmar, 2013: 9,0 timmar). Programdeltagare lägger ned 

mindre tid, 6,8 timmar 2015 (2014: 6,9 timmar, 2013: 6,4 timmar). Antal 

sökta jobb uppvisar ett liknande mönster. Trenden i början av perioden 

är uppåtgående och öppet arbetslösa söker fler jobb. Sedan 2013 har 

antalet sökta jobb minskat något. Öppet arbetslösa har sökt 9,3 jobb per 

månad 2015 (2014: 9,2 jobb, 2013: 10,4 jobb). Programdeltagare har sökt 

7,5 jobb 2015 (2014: 8,0 jobb, 2013: 7,9 jobb). Enligt 

sökandeundersökningen är sökaktiviteten lägre för kvinnor än för män. 
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En möjlig förklaring till att antalet sökta jobb inte ökar under de senaste 

åren, trots det ökade antalet lediga platser, är att de arbetslösa inte har 

den kompetens som krävs för de lediga jobben.  

Figur 8: Sökaktivitet (antal sökta timmar per vecka respektive antal sökta 

jobb per månad) i olika sökandekategorier, 2003 till 2015. 

 

Källa: Arbetsförmedlingens sökandeundersökning. 

Andelen som enligt sökandeundersökningen inte lade någon tid alls på 

att söka arbete föregående vecka har legat stabilt de senaste åren. 2015 

ägnade 29 procent ingen tid alls till att söka arbete föregående vecka 

(2014: 28 procent, 2013: 32 procent). De flesta av dem som inte ägnade 

någon tid till att söka arbete angav som skäl att de har fått ett arbete eller 

ett program som de ska påbörja. Bortsett från dessa är det ungefär 8 

procent som uppger att de föregående vecka inte ägnade någon tid till att 

söka arbete (2014: 8 procent, 2013: 8 procent).  

Matchningseffektiviteten på arbetsmarknaden kan påverkas positivt av 

en högre sökaktivitet eftersom vakanser kan fyllas snabbare. Alltför 

omfattande krav på sökaktivitet kan dock medföra att arbetsgivarna får 

ta emot många ansökningar från arbetssökande som saknar passande 

kompetens. Arbetsförmedlingens bedömning är att sökaktiviteten 

generellt ligger på en hög nivå.  

Det är dock inte bara antalet sökta jobb som är avgörande för en effektiv 

matchning, utan också vilka typer av jobb de arbetssökande söker. Det 

kan ur samhällsekonomisk synvinkel vara bättre att de arbetssökande får 

en anställning där deras kompetens utnyttjas på ett bättre sätt, även om 

det tar längre tid för dem att hitta ett sådant arbete.  

7.3.5 Yrkesmässig och geografisk rörlighet 
Arbetsförmedlingen kan bidra till att obalanser på arbetsmarknaden 

utjämnas genom att stimulera de arbetssökande att ta arbeten inom 

regioner och yrken med brist på arbetskraft.  
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Arbetsförmedlingens lämnatundersökning42 riktad till personer som har 

lämnat förmedlingen för arbete kan ge en uppfattning om den 

geografiska och yrkesmässiga rörligheten. I figur 9 redovisas andelen 

som fått ett arbete som innebär flytt respektive veckopendling samt 

andelen som fått ett arbete inom ett annat yrke än det den arbetssökande 

är utbildad till eller har erfarenhet ifrån. Andelen som uppger att det nya 

arbetet innebär en flytt har legat kring knappt fem procent ända sedan 

mätningarna startade år 2006. Andelen som veckopendlar har också 

legat stabilt kring sju procent sedan 2006. Andelen som uppger att det 

nya jobbet innebär ett byte av yrke har varierat mer under perioden. 

Under åren 2013 till 2015 ses en ökning till 33 procent (2014: 32 procent, 

2013: 30 procent). Kvinnor har i större utsträckning fått arbete inom 

annat yrke och män uppger i större utsträckning än kvinnor att de flyttat 

eller börjat veckopendla till det nya arbetet.  

Figur 9: Andel som har flyttat respektive börjat veckopendla till det nya 

jobbet samt andel som fått arbete inom ett annat yrkesområde, 2006−2015, 

procent. 

 

Källa: Arbetsförmedlingens lämnatundersökning. 

Medan figur 9 visar rörligheten för de arbetssökande som fått ett arbete 

visar figur 10 istället hur sökaktiviteten ser ut för inskrivna arbetslösa när 

det gäller arbeten på annan ort och arbeten inom andra yrken. Andelen 

som den senaste månaden sökt arbete inom något annat yrke än det de är 

utbildade för eller har erfarenhet inom har ökat trendmässigt sedan 

2004. Åren 2013 till 2015 ökar andelen som sökt jobb inom andra yrken 

till 47 procent (2014: 46 procent, 2013: 46 procent). Andelen som den 

senaste månaden sökt jobb på annan ort uppgår till 29 procent 2015 

(2014: 29 procent, 2013: 27 procent). 

                                                           
42 Arbetsförmedlingen genomför sedan hösten 2006 intervjuundersökningar som riktar sig till 
de personer som lämnat Arbetsförmedlingen för att de fått ett arbete. Undersökningen 
genomförs vår och höst uppdelat på olika mättillfällen. Urvalsstorleken är cirka 6 000 personer 
per år. För mer information, se Nilsson (2011) ”Arbetssökande som lämnat Arbetsförmedlingen 
för arbete”, Working Paper 2011:2, Arbetsförmedlingen.  
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Figur 10: Andel öppet arbetslösa och programdeltagare som har sökt arbete 

på annan ort respektive inom ett annat yrkesområde, 2004−2015, procent. 

 

Källa: Arbetsförmedlingens sökandeundersökning. 

Slutsatsen är att sökaktiviteten när det gäller yrken på annan ort eller 

inom ett annat yrke har utvecklats positivt över tid. Andelen som uppger 

att det nya jobbet innebär ett byte av yrke har också ökat under perioden 

2013 till 2015. Det är dock inte en större andel som fått arbete på annan 

ort de senaste åren.  

7.3.6 Arbetsförmedlingens bidrag till jobbet 

För att få en uppfattning om i vilken utsträckning Arbetsförmedlingen 

påverkar matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande tillfrågas 

arbetssökande som fått arbete om vilka informationskanaler de använt.  

I figur 11 visas andelen som anger att de fått information om jobbet 

genom Arbetsförmedlingen under perioden 2006−2015. Åren 2011 till 

2015 fick 16 procent information om jobbet via Arbetsförmedlingen. Av 

dem som uppger att de fick information om jobbet via 

Arbetsförmedlingen hade de flesta hittat jobbet i Platsbanken. Andelen 

som uppger att de fick information om jobbet via förmedlingspersonal, 

inklusive jobbcoacher och externa aktörer, har varierat mellan tre och sju 

procent under mätperioden. Sedan 2011 har andelen uppgått till drygt 

fyra procent. Kvinnor uppger i högre grad än män att de fått information 

om det lediga jobbet via Arbetsförmedlingen. Män uppger istället oftare 

att de fått information om jobbet via informella kanaler.  

Det kan vara så att Arbetsförmedlingens bidrag till att en arbetssökande 

fått jobb underskattas. Det är inte säkert att arbetssökande alltid 

uppfattar att Arbetsförmedlingen varit direkt eller indirekt delaktig i att 

förmedla information som lett till att de fått arbete.  
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Figur 11: Andelen som fått information om jobbet via Arbetsförmedlingen, 

2006−2015, procent. 

 

Not: De arbeten som här avses är anställningar utan stöd.  

Källa: Arbetsförmedlingens lämnatundersökning. 

De arbetssökande som lämnat förmedlingen för arbete tillfrågas om 

Arbetsförmedlingen har erbjudit någon hjälp som har varit av betydelse 

för att få jobbet (se figur 12). År 2015 angav 27 procent av de 

arbetssökande att hjälpen de fått från Arbetsförmedlingen bidragit till att 

de fick jobbet (2014: 26 procent, 2013: 26 procent).  

Figur 12: Andel som anser att information om jobbet eller annan hjälp från 

Arbetsförmedlingen har lett till arbete, 2006−2015, procent. 

 

Källa: Arbetsförmedlingens lämnatundersökning. 

Figur 13 visar i hur stor utsträckning de arbetssökande har fått den hjälp 

och det stöd som de behöver av Arbetsförmedlingen. Behovet av hjälp 

och stöd varierar mellan arbetssökande. Mellan 2013 och 2015 har 

andelen som fått det stöd de behöver minskat från 61 procent till 54 
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procent. 2013 uppgav 23 procent att de inte fått den hjälp de behövde. 

2014 ökade denna andel till 26 procent och 2015 är det 27 procent som 

uppger att de inte fått den hjälp de behövde. Under det allt starkare 

arbetsmarknadsläget sedan 2009 är det en ökande andel som uppger att 

de inte fått det stöd de behöver. Figur 12 visar samtidigt att det är en hög 

andel som sedan 2011 uppger att Arbetsförmedlingen bidragit till att de 

fick det lediga jobbet. Under senare år uppger således en högre andel att 

Arbetsförmedlingen bidragit till att de fick det lediga jobbet samtidigt 

som en högre andel uppger att de inte fått den hjälp och det stöd de 

behöver. 

Figur 13: Andel som fått den hjälp de behövde från Arbetsförmedlingen, 

2006−2015, procent. 

 

Källa: Arbetsförmedlingens lämnatundersökning. 

7.4 Jobbchansen 

Figur 14 visar jobbchansen, det vill säga hur stor andel av dem som är 

arbetslösa som varje månad får ett osubventionerat eller ett 

subventionerat arbete.43 Jobbchansen ger en indikation på hur svårt/lätt 

arbetslösa har att finna ett arbete. 

Chansen att få ett jobb har minskat något de senaste åren. Under 2015 

var chansen att få ett osubventionerat jobb i genomsnitt 5,5 procent per 

månad, och chansen att få antingen ett osubventionerat eller 

subventionerat jobb i genomsnitt 7,2 procent per månad (2014: 5,8 

respektive 7,5 procent, 2013: 6,0 procent respektive 7,5 procent). 

Utvecklingen för kvinnor och män är mycket lik, med undantaget att män 

får subventionerade anställningar i lite större utsträckning än kvinnor.  

                                                           
43 Jobbchansen avser att mäta chansen att få ett arbete för en genomsnittlig arbetssökande som 
är inskriven vid Arbetsförmedlingen. Måttet beräknas genom att relatera antalet personer som 
fått ett subventionerat arbete eller ett osubventionerat arbete varje månad, till summan av 
antalet öppet arbetslösa och programdeltagare med aktivitetsstöd vid månadens början och 
halva inflödet av nytillkomna arbetssökande under månaden. I utflödet ingår alla slag av 
arbeten, även de arbetssökande som fått deltidsarbete och timanställningar.  
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Figur 14: Andel öppet arbetslösa och programdeltagare med aktivitetsstöd 

(procent) som varje månad fått ett osubventionerat arbete respektive ett 

osubventionerat eller ett subventionerat arbete, säsongsrensade 

månadsdata, 2000-2015. 

 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

Sett över längre tid har jobbchansen minskat efter finanskrisen 2008. 

Delvis beror det på sökandesammansättningen där en allt större andel 

står långt från arbetsmarknaden. Även förändringar i regelverket kring 

arbetslöshetsförsäkringen och ändrad statistikföring påverkar nivån på 

jobbchansen.44 Nivåskiftet i jobbchansen på ungefär två procentenheter 

beror alltså inte enbart på att arbetslösa nu har svårare att finna ett 

arbete än tidigare. De senaste fem åren har jobbchansen legat relativt 

stabil, med en svag nedgång de senaste tre åren.  

7.5 Beveridgekurvan 

En vanlig ansats för att undersöka om matchningseffektiviteten har 

förbättrats eller försämrats är att analysera den så kallade 

Beveridgekurvan. Kurvan visar på ett omvänt samband mellan 

arbetslöshet och lediga platser. Förändringar längs den nedåtlutande 

kurvan kan tolkas som en förändring i efterfrågan på arbetskraft till följd 

av konjunkturförändringar medan en förändring i kurvans läge, ett skift, 

kan tolkas som en förändring i matchningseffektiviteten och därmed att 

arbetsmarknadens sätt att fungera har förändrats. Det är viktigt att 

understryka att Beveridgekurvan beskriver ett långsiktigt samband under 

antagande om stationära jämviktsvillkor på arbetsmarknaden. Vid 

kraftiga konjunkturförändringar är risken stor att observerade skift av 

Beveridgekurvan tolkas som förändringar av matchningseffektiviteten 

när det egentligen speglar att det har skett stora förändringar i inflödet 

till arbetslöshet. 

                                                           
44 För en utförlig beskrivning av dessa förändringar och dess förmodade effekter på 
jobbchansen, se Harkman (2014) ”Jobbchansens utveckling”, Working Paper 2014:1, 
Arbetsförmedlingen. 
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Figur 15 visar Beveridgekurvan för den svenska arbetsmarknaden åren 

1981−3:e kvartalet 2015. För åren efter finanskrisen hösten 2008 ser 

kurvan ut att ha skiftat utåt vilket skulle kunna bero på en försämrad 

matchningseffektivitet. Under 2014 och 2015 har Beveridgekurvan rört 

sig uppåt till vänster med en relativt kraftig lutning, vakanserna har ökat 

utan att arbetslösheten minskat i samma omfattning.  

Figur 15: Beveridgekurvan 1:a kv. 1981−3:e kv. 2015, säsongsrensade 

kvartalsdata. 

 
Not: v är vakanstalet som utgörs av antalet vakanser i förhållande till antalet personer i arbetskraften 
medan u är den relativa arbetslösheten i procent som ges av antalet arbetslösa i förhållande till 
arbetskraften.  
Källa: Konjunkturinstitutet.45 
 

Målet i regleringsbrevet är att matchningen ska förbättras. Resultaten 

tyder i stället på att matchningen har försämrats något. Beveridgekurvan 

visar att matchningseffektiviteten på arbetsmarknaden har försämrats 

efter finanskrisen hösten 2008. De senaste två åren har dessutom 

vakansgraden ökat utan att arbetslösheten minskat i samma 

utsträckning. Också chansen för en arbetslös som är inskriven på 

Arbetsförmedlingen att få ett jobb har fortsatt att minska de senaste två 

åren. Orsaken till den försämrade matchningen är framför allt att 

sökandesammansättningen alltmer utgörs av personer som står långt 

från arbetsmarknaden.46  

                                                           
45Data avser åldersgruppen 15-74 år. 2001-2015 hämtas antalet vakanser från SCB:s 
vakansstatistik, och personer i arbetskraften samt arbetslösa från AKU (SCB). Före 2001 hämtas 
antalet vakanser från Arbetsförmedlingens statistik över lediga platser. Fram till år 2000 täcker 
SCB:s statistik över arbetskraften och arbetslösa endast åldersgruppen 16-64 år, varför 
Konjunkturinstitutet gör egna bearbetningar av SCB:s uppgifter före 2001 för att få ett mått för 
åldersgruppen 15-74 år.  
46 Att en stor del av den försämrade matchningen beror på att andelen personer som står långt 
från arbetsmarknaden har ökat bekräftas också av andra myndigheter. Se Konjunkturinstitutet 
(Lönebildningsrapporten 2015) och Riksbanken (Håkanson C, 2014, ”En tudelad 
arbetsmarknad, om matchningen på den svenska arbetsmarknaden efter den ekonomiska 
krisen”, Penning- och Valutapolitik, 2014:2). 
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8 Prioritering av dem som står långt ifrån 
arbetsmarknaden 

Arbetsförmedlingen ska prioritera dem som befinner sig långt från 

arbetsmarknaden47 och tre av regleringsbrevets övergripande mål är 

kopplade till prioriteringsuppdraget:  

 Långtidsarbetslösheten ska minska 

 Ungdomsarbetslösheten ska minska 

 Andelen nyanlända som lämnar etableringsuppdraget för 

arbete eller studier ska öka. 

Många arbetssökande står av olika skäl långt från arbetsmarknaden 

vilket innebär att det saknas förutsättningar för att direkt matcha utbud 

och efterfrågan mot varandra. Orsakerna till att individerna har svårt att 

få ett arbete kan variera. De kan sakna grundläggande utbildning, formell 

kompetens eller tillräckliga färdigheter i svenska. De kan sakna nätverk, 

relevant arbetslivserfarenhet eller motivation. En del saknar kunskap om 

var jobben finns och hur man söker dem och andra kanske lider av 

ohälsa eller har en funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga.48 För att tillgodose de arbetssökandes olika behov kan 

Arbetsförmedlingen erbjuda olika former av tjänster, program och 

insatser för att underlätta matchningen. Att med hjälp av olika tjänster, 

program och insatser verka för att alla får del av arbetsmarknaden 

utifrån sina egna förutsättningar är en del av uppdraget med att 

prioritera dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

Identifierade risker och vidtagna åtgärder 

För att arbetsmarknadspolitiken ska fungera effektivt och 

Arbetsförmedlingen ska klara sitt uppdrag är det viktigt att rätt individ 

får ta del av rätt insats vid rätt tidpunkt. Inför verksamhetsåret 2015 

identifierade Arbetsförmedlingen risken att insatser för arbetssökande 

inte är tillräckligt individuellt anpassade och inte följer en långsiktig 

plan.49 

I syfte att motverka risken har Arbetsförmedlingen under 2015 initierat 

ett antal åtgärder. Bland annat förbättrar Arbetsförmedlingen sina 

tjänster i samverkan med arbetssökande och arbetsgivare. Inom 

etableringsuppdraget tillämpas ett nytt arbetssätt som ska säkra och höja 

nivån på det stöd och de insatser som erbjuds deltagarna. Myndigheten 

fortsätter också arbetet med att förenkla regler och interna rutiner samt 

minska onödig administration. I syfte att förbättra träffsäkerheten och 

öka effektiviteten i de insatser som ges till arbetssökande pågår ett arbete 

med att utveckla bedömningsstödet som arbetsförmedlingarna kan 

använda för att identifiera den arbetssökandes behov av stöd. Andra 

administrativa förenklingar som gjorts under året är utökade tidsramar 

för handlingsplaner, minskade krav på muntlig information vid första 
                                                           
47 Förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
48 I fortsättningen kommer begreppet personer med funktionsnedsättning att användas. 
49 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2015, bilaga 4 Arbetsförmedlingens riskanalys 2015.  
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besöket samt borttaget krav på kontakt vid utebliven aktivitetsrapport. 

Införandet av webbmöten förväntas också ge Arbetsförmedlingen större 

möjlighet att anpassa insatser och kontakter utifrån den arbetssökandes 

behov. 

8.1 Arbetssökande fördelade efter tid i arbetslöshet 

Ett sätt att beskriva den arbetssökandes ställning på arbetsmarknaden 

och behov av stöd är den sammanhängande tiden som en person varit 

öppet arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program med 

aktivitetsstöd, se figur 16 nedan. Andelen som har varit arbetslösa mer än 

6, 12 och 24 månader har ökat 2015 jämfört med 2014.  

Antalet som varit arbetslösa mer än 12 månader uppgick 2015 till 

140 760, vilket är en liten ökning jämfört med 2014 (139 310). Räknat 

som andel av de inskrivna arbetslösa motsvarar det 38,0 procent 2015 

och 36,7 procent 2014. Antalet som varit arbetslösa mer än 6 månader 

uppgick 2015 till 214 018 (2014: 213 814). Andelsmässigt motsvarar det 

57,7 procent 2015 och 56,4 procent 2014.  

Antalet som varit arbetslösa mer än 24 månader uppgick 2015 till 71 237, 

vilket är en ökning jämfört med 2014 (69 934). Andelen som varit 

arbetslösa mer än 24 månader har därmed ökat från 18,4 procent 2014 

till 19,2 procent 2015. Sammantaget har såväl antalet som andelen 

inskrivna långtidsarbetslösa ökat. Av de olika delgrupperna i figuren 

nedan är det de som varit arbetslösa mer än 24 månader som ökat mest.  

Personer med långa tider utan arbete har inte gynnats lika mycket av den 

ökade efterfrågan på arbetskraft som arbetslösa med korta 

inskrivningstider. En förklaring är att antalet som tagit del av förstärkt 

särskilt anställningsstöd och särskilt anställningsstöd inte ökat i 

beräknad omfattning. För att öka andelen inskrivna långtidsarbetslösa 

som går till arbete eller studier behövs en mer effektiv användning av de 

arbetsmarknadspolitiska programmen och de utökade möjligheterna till 

utbildning.  
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Figur 16: Öppet arbetslösa och programdeltagare fördelade efter 

genomsnittlig arbetslöshetstid, 2011–2015. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

Det är i första hand arbetslösa med korta tider utan arbete som gynnats 

av den ökade efterfrågan på arbetskraft. Bland de utsatta grupper som i 

genomsnitt har svårare att få arbete är det nästan hälften (45 procent) 

som varit arbetslösa mer än tolv månader. Det är särskilt personer med 

funktionsnedsättning och personer i åldrarna 55–64 år som riskerar att 

fastna i långa arbetslöshetstider.50 Bland arbetslösa med 

funktionsnedsättning och åldersgruppen 55–64 år uppgår andelen som 

varit inskrivna som arbetslösa under en längre tid än ett år till 56 

respektive 53 procent. Jämfört med 2013 och 2014 har det inte skett 

någon större förändring av andelarna. Motsvarande andel för dem med 

endast förgymnasial utbildning respektive utomeuropeiskt födda har 

ökat något jämfört med 2013 och 2014, till 44 procent 2015 i bägge 

fallen.51 

8.2 Arbetsmarknadspolitiska insatser och program 

I detta avsnitt presenteras andelen till arbete för olika grupper av 

arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. Avsnittet ger också 

en bild av hur de olika programinsatserna har fördelats bland samtliga 

inskrivna och resultatet efter programavslut. 

8.2.1 Antalet och andelen som fått arbete eller påbörjat 

utbildning 

I tabell 9a och 9b redovisas antalet respektive andelen som har fått 

arbete eller påbörjat utbildning av alla som varit inskrivna någon gång 

under året. I tabell 9a redovisas dels det totala antalet tillfällen med 

övergång till arbete och utbildning, dels fördelat på olika grupper som 

står långt från arbetsmarknaden. I tabell 9b redovisas istället andelarna. 

                                                           
50 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015, Arbetsförmedlingen. 
51 Arbetsförmedlingen; datalager. 
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Inom de grupper som står långt från arbetsmarknaden är det en lägre 

andel som har fått arbete än bland samtliga inskrivna (se tabell 9b). I 

vissa grupper, exempelvis nyanlända som inte omfattas av 

etableringsuppdraget, har antalet som har fått arbete ökat under 

perioden 2013–2015, samtidigt som andelen som fått arbete minskat. 

Detta beror främst på att antalet inskrivna i gruppen har ökat. Under de 

senaste fem åren har antalet nyanlända mer än fördubblats. Vad gäller 

deltagare i etableringsuppdraget ökar både antalet och andelen 

övergångar till arbete. För jobbgaranti för ungdomar har inflödet 

emellertid minskat på grund av en förbättrad arbetsmarknad. 

Övergångar till arbete 

Enligt tabell 9b uppvisar andelen som går till arbete bland deltagare i 

jobbgaranti för ungdomar och jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 och 2 

en positiv utveckling. Att andelen deltagare i jobbgaranti för ungdomar 

som har fått arbete har ökat jämfört med föregående år förklaras dels av 

minskade ungdomskullar och dels av en förbättrad arbetsmarknad som 

gynnar ungdomar. De nya jobben har främst tillkommit inom branscher 

som handel, hotell och restaurang, service, IT, vård och omsorg samt 

utbildning; branscher som ofta innehåller ingångsjobb för ungdomar. 

Arbetsförmedlingen bedömer också att resultatförbättringen till en del 

förklaras av arbetet med att motverka och förebygga långtidsarbetslöshet 

bland ungdomar.  

Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2 har också fått ta 

del av den starka arbetsmarknaden vilket har gjort att antalet deltagare i 

fas 1 och 2 har minskat och att andelen till arbete har ökat något. Antalet 

och andelen som fått arbete efter sysselsättningsfasen har dock minskat. 

En betydande del av övergångarna till arbete från sysselsättningsfasen 

sker till arbete med stöd. Det minskande antalet beslut om 

anställningsstöd riktade till målgruppen har påverkat resultatet för 

övergångar till arbete för den gruppen negativt. Det gäller även 

subventionerade anställningar riktade till personer med 

funktionsnedsättning och deras övergång till arbete. 
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Tabell 9a: Antal inskrivna52 som fått arbete respektive påbörjat utbildning, 

totalt och i olika grupper, 2013–2015.  

Antal Arbete Utbildning 

  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Totalt 452 745 428 388 394 921 50 842 46 896 37 631 

Utomeuropeiskt 
födda (inklusive 
nyanlända) 

94 297 97 324 101 309 15 325 15 213 13 345 

Nyanlända* 15 351 17 620 20 571 3 433 3 572 3 316 

Nyanlända som om-
fattas av etablerings-
uppdraget** 

4 202 6 988 10 338 353 502 553 

Personer med 
funktionsnedsättning 

64 180 67 020 60 448 3 691 3 951 3 327 

       

Jobbgaranti för 
ungdomar 

36 748 33 804 28 447 10 018 8 699 6 466 

Jobb- och 
utvecklingsgarantin 
fas 1-2 

36 107 40 764 39 887 4 580 4 716 4 215 

Sysselsättningsfasen 11 795 13 571 12 330 449 549 461 

Arbetslivs-
introduktion 

964 954 1 140 23 32 25 

       

Kvinnor 213 281 198 346 177 534 28 172 26 047 20 482 

Män 239 464 230 042 217 387 22 670 20 849 17 149 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

*Med nyanlända menas de arbetssökande som, huvudsakligen, är födda utanför EU, EES och Schweiz, 

vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd. 

** Målgruppen för etableringsuppdraget omfattar nyanlända personer (20–64 år) samt nyanlända i 

åldern 18–19 år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. 

Även vissa anhöriga tillhör målgruppen för etableringsuppdraget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Det totala antalet är unika individer men samma person kan förekomma i flera kategorier. 
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Tabell 9b: Andel som fått arbete respektive påbörjat utbildning av samtliga 

inskrivna under året53 samt fördelat på olika grupper, 2013–2015, procent. 

Andel Arbete Utbildning 

  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Totalt 41,4 40,6 39,1 4,6 4,4 3,7 

Utomeuropeiskt födda 
(inklusive nyanlända) 

31,9 31,3 30,3 5,2 4,9 4,0 

Nyanlända* 20,9 19,7 19,4 4,7 4,0 3,1 

Nyanlända som omfattas av 
etableringsuppdraget** 

11,9 13,2 14,6 1,0 0,9 0,8 

Personer med 
funktionsnedsättning 

27,3 28,5 26,9 1,6 1,7 1,5 

       

Jobbgaranti för ungdomar 34,4 35,8 37,4 9,4 9,2 8,5 

Jobb- och utvecklingsgarantin  
fas 1-2 

26,8 28,9 29,1 3,4 3,3 3,1 

Sysselsättningsfasen 22,4 24,6 21,2 0,9 1,0 0,8 

Arbetslivsintroduktion 5,6 6,1 5,9 0,1 0,2 0,1 

       

Kvinnor 40,3 39,5 37,3 5,3 5,2 4,3 

Män 42,4 41,6 40,6 4,0 3,8 3,2 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

*Med nyanlända menas de arbetssökande som, huvudsakligen är födda utanför EU, EES och Schweiz, 

vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd. 

**Målgruppen för etableringsuppdraget omfattar nyanlända personer (20–64 år) samt nyanlända i 

åldern 18–19 år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. 

Även vissa anhöriga tillhör målgruppen för etableringsuppdraget. 

Övergångar till utbildning 

Tabell 9a och 9b visar att antalet och andelen som har påbörjat en 

utbildning är låg, och har minskat. Utvecklingen på arbetsmarknaden 

innebär att allt fler arbeten kräver längre utbildning. Efterfrågan på 

arbetskraft inom yrken som bara kräver kort utbildning är liten i relation 

till det växande antalet arbetslösa med kort utbildning. Låg 

utbildningsnivå är ett problem för en stor del av de arbetslösa med utsatt 

ställning på arbetsmarknaden.54 Övergång till utbildning kan därför 

bidra till ett långsiktigt positivt resultat. Den relativt låga andelen som 

går till utbildning är därför oroande, se även kapitlet 

Arbetsförmedlingens förutsättningar. 

Andelen som har gått till utbildning var störst för deltagare i jobbgaranti 

för ungdomar, även om den minskat jämfört med 2014. Bland nyanlända 

och utomeuropeiskt födda har andelen som gått till utbildning minskat 

ytterligare under 2015.  

8.2.2 Antalet nya och pågående beslut om 

arbetsmarknadspolitiska program 

I detta avsnitt beskrivs Arbetsförmedlingens arbete med de arbets-

marknadspolitiska programmen. De arbetssökandes programdeltagande 

                                                           
53 Det totala antalet är unika individer men samma person kan förekomma i flera kategorier. 
54 Se till exempel Arbetsmarknadsutsikterna 2014. 
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redovisas i tabell 10 på två sätt: dels redovisas antalet beslut, dels antalet 

personer som har deltagit i de olika programmen. I tabellen framgår att 

antalet nya och pågående beslut uppgick till 403 996 under 2015. Det är 

en minskning jämfört med 2014 då det fattades 430 441 beslut. 

Förberedande utbildning är den insats där det fattas flest beslut, vilket är 

en följd av att allt fler arbetssökande tillhör grupper som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. Här finns exempelvis de som deltar i yrkessvenska.  

Antalet beslut om arbetsmarknadsutbildningar har varit relativt 

oförändrat de senaste åren. Antalet beslut om stöd till start av 

näringsverksamhet har halverats under 2013–2015. Deltagare i detta 

program står ofta närmare arbetsmarknaden jämfört med övriga 

programdeltagare och kommer i en förbättrad arbetsmarknad ut i arbete 

innan det blir aktuellt med programinsatser från Arbetsförmedlingen. En 

förbättrad arbetsmarknad under 2015 kan därför ha bidragit till färre 

beslut om stöd till start av näringsverksamhet.  
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Tabell 10: Antal nya och pågående beslut55 om program och 

subventionerade anställningar samt antalet deltagare, 2013–2015. 

 Antal beslut Antal personer 

  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Program       

Aktiviteter inom 
vägledning och 
platsförmedling 

27 797 17 098 27 035 17 310 10 868 19 240 

Arbetslivsinriktad 
rehabilitering 

89 360 73 171 68 677 44 028 37 782 35 398 

Arbetslivsintroduktion 18 850 17 084 21 200 18 041 16 235 19 750 

Arbetsmarknads-
utbildning 

73 069 68 588 67 535 43 646 39 382 36 505 

Arbetspraktik 115 981 101 120 81 300 80 174 72 024 59 969 

Förberedande utbildning 143 903 136 834 125 866 86 791 79 143 76 773 

Fördjupad kartläggning 
och vägledning 

8 758 5 174 3 859 6 214 3 900 2 906 

Projekt med 
arbetsmarknadspolitisk 
inriktning 

4 156 3 256 2 196 2 787 2 563 1 751 

Start av 
näringsverksamhet 

12 486 8 116 6 328 10 708 6 831 5 334 

              

Totalt56 494 360 430 441 403 996       

              

Subventionerade anställningar         
Förstärkt särskilt 
anställningsstöd 

8 837 12 698 12 039 7 788 10 257 9 356 

Instegsjobb 10 033 12 551 14 513 7 147 8 965 10 484 

Lönebidrag 75 544 65 183 62 184 50 248 43 427 41 111 

Nystartsjobb 115 273 121 654 124 509 79 490 83 691 87 041 

Offentligt skyddat arbete 9 150 8 149 7 245 5 252 4 829 4 366 

Särskilt anställningsstöd 12 053 14 574 14 367 10 337 11 604 11 542 

Trygghetsanställning 46 958 56 097 57 903 33 289 38 050 39 869 

Utvecklingsanställning 15 941 20 062 19 593 12 556 16 523 16 175 

Totalt antal 
subventionerade 

anställningar57 

293 789 310 968 312 353       

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

Subventionerade anställningar används för att möjliggöra ingångar till 

arbetsmarknaden och matchning mot arbete för dem som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. Subventionerade anställningar ökar jobbchanserna för 

arbetssökande med begränsad konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. 

Även om det finns risk att det sker på bekostnad av andra starkare 

gruppers möjligheter att få ett arbete överväger fördelen att utjämna 

skillnader i arbetssökandes jobbchanser. Det totala antalet beslut om 

                                                           
55 Beslut och personer inkluderar även aktiviteter inom garantiprogrammen i denna tabell. 
56 Antalet personer summeras inte då det förekommer att samma person deltar i mer än ett 
arbetsmarknadspolitiskt program under året, eller i samma program flera gånger under ett år.  
57 Antalet personer summeras inte då det förekommer att samma person deltar i mer än ett 
arbetsmarknadspolitiskt program under året, och även i samma program flera gånger under ett 
år. 
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subventionerade anställningar har ökat något under 2015. De stödformer 

som ökat är framför allt nystartsjobb, men också instegsjobb och 

trygghetsanställning. Övriga subventionerade anställningar har minskat i 

antal jämfört med 2014.  

Antalet anställningar med lönebidrag har minskat under flera år. 

Minskningen förklaras av att personer som tidigare hade lönebidrag i 

högre grad fått en trygghetsanställning eller utvecklingsanställning. 

Omfördelningen från lönebidrag till trygghetsanställning och 

utvecklingsanställning har dock avstannat under 2015. Att antalet beslut 

om instegsjobb har ökat förklaras av att målgruppen ökat avsevärt. 

Antalet nystartsjobb har ökat under alla år, så också 2015.  

Skillnader i kvinnors och mäns programdeltagande 

Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att bidra till ökad jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Kvinnor och män ska ha samma tillgång till 

förmedlings- och programinsatser. Arbetsförmedlingen har dock vid flera 

tillfällen visat att kvinnor i mindre utsträckning tar del av program i 

förhållande till deras andel av totalt inskrivna.58 Under 2015 har 

myndigheten tagit fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

som bland annat syftar till att synliggöra dessa skillnader och långsiktigt 

säkerställa att kvinnor och män i lika stor utsträckning tar del av 

insatserna. 

Förutom att kvinnor i lägre grad tar del av program finns det också 

skillnader i vilken typ av program de deltar i. Kvinnor deltar oftare i 

program inriktade på rehabilitering, såsom fördjupad kartläggning, 

arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetslivsintroduktion.59 Betydligt 

fler män än kvinnor deltar också i en arbetsmarknadsutbildning (2015: 

12 223 kvinnor, 24 282 män, 2014: 14 254 kvinnor, 25 128 män, 2013: 

16 162 kvinnor, 27 484 män).60 En förklaring till könsgapet inom 

arbetsmarknadsutbildningarna kan vara att Arbetsförmedlingen i lägre 

grad jämfört med tidigare erbjuder arbetsmarknadsutbildningar inom 

vård och omsorg där en stor andel av deltagarna traditionellt är 

kvinnor.61 

Män tar del av subventionerad anställning i större utsträckning än 

kvinnor. Det gäller alla anställningsstöd. Exempelvis har nästan dubbelt 

så många män som kvinnor tagit del av nystartsjobb, som är den typ av 

subventionerad anställning där flest beslut fattas. Under 2015 har 87 041 

unika personer fått beslut om nystartsjobb, varav 30 712 kvinnor och 

56 329 män (2014: 83 691 totalt, 30 894 kvinnor, 52 797 män, 2013: 

                                                           
58 Se till exempel Jämställdhetsanalys av två arbetsmarknadspolitiska program, bilaga till 
Arbetsmarknadsrapport 2014.  
59 Könsfördelningen inom arbetslivsintroduktion styrs av könsfördelningen bland de vars dagar 
med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning har tagit slut. Arbetslivsinriktad 
rehabilitering är också en insats till vilken inflödet delvis beror av vilka som kommer från 
sjukförsäkringen. 
60 Arbetsförmedlingen; datalager.  
61 Fördjupad analys av de minskade effekterna av arbetsmarknadsutbildning, intern 
promemoria, 2014–08–14, Arbetsförmedlingen. 
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79 490 totalt, 30 114 kvinnor, 49 376 män).62 Arbetsförmedlingens 

jämställdhetsanalys av stödformen lönebidrag under 2015 visar att färre 

kvinnor än män får lönebidrag. Denna skillnad går inte att förklara även 

när hänsyn tas till faktorer som ålder, utbildning, funktionsnedsättning 

och branschtillhörighet.63 

8.2.3 Vilka tar del av programinsatser eller subventionerat 

arbete? 

Genom att tidigt erbjuda insatser till dem som riskerar 

långtidsarbetslöshet kan långa tider i arbetslöshet förhindras. I detta 

avsnitt ges en bild av i vilken grad de nyinskrivna med olika jobbchans64 

tar del av program med aktivitetsstöd eller påbörjar ett subventionerat 

arbete. 

För att visa vilka grupper som tar del av programinsatserna eller påbörjar 

ett subventionerat arbete har risken för långtidsarbetslöshet efter 

inskrivning beräknats genom en statistisk modell för de ny- och 

återinskrivna arbetssökande.65 Lägst risk för långtidsarbetslöshet är 

benämnd bäst jobbchans och tvärtom. De arbetssökande delas in i fyra 

lika stora grupper utifrån den beräknade jobbchansen – sämst 

jobbchans, något bättre jobbchans, bättre jobbchans och bäst jobbchans. 

De arbetssökande följs därefter upp under tre månader för att undersöka 

hur stor andel som får ett program eller ett subventionerat arbete. 

Analysen bygger på samtliga personer i åldern 25-64 år66 som skrevs in 

som arbetssökande på Arbetsförmedlingen under januari-juni respektive 

år från och med 2010. 

Figur 17 visar att andelen som tidigt får ett program eller ett 

subventionerat arbete ökar med risken att vara arbetslös sex månader 

efter inskrivning. Den grupp som har störst risk för arbetslöshet, det vill 

säga sämst jobbchans, har också i högst grad påbörjat en insats relativt 

tidigt. Det innebär att Arbetsförmedlingen har prioriterat dem med störst 

risk för långtidsarbetslöshet. Under 2015 har 6 procent av de nyinskrivna 

med sämst jobbchans påbörjat ett program eller subventionerat arbete 

inom tre månader. För dem med bäst jobbchans är motsvarande andel 

0,7 procent. Andelen personer som får ett program eller ett 

subventionerat arbete inom tre månader har ökat för samtliga grupper 

2015. 

 

 

                                                           
62 Arbetsförmedlingen; datalager. 
63 Lönebidrag – en jämställdhetsanalys. Bilaga till Arbetsmarknadsrapport 2015. 
64 Se Appendix för en beskrivning av metoden. 
65 Den statistiska modellen beräknar en sannolikhet mellan noll och ett för risken att bli 
arbetslös sex månader efter inskrivning på Arbetsförmedlingen. Ju högre värdet är desto högre 
är risken för arbetslöshet. 
66 Eftersom särskilda regler gäller för ungdomar under 25 år har dessa uteslutits. 
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Figur 17: Nyinskrivna januari-juni som påbörjat ett program med 

aktivitetsstöd eller ett subventionerat arbete inom 90 dagar (procent), 

uppdelat på jobbchans, 2010-2015. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

Figur 18 visar utflödet till ett subventionerat arbete bland dem som har 

skrivits in i jobb- och utvecklingsgarantin under januari-juni respektive 

år. Till skillnad från figur 17 följs garantideltagarna i sex månader istället 

för tre månader efter inskrivning. Figur 18 visar att utflödet till ett 

subventionerat arbete är högst för gruppen med sämst jobbchans. Detta 

indikerar att Arbetsförmedlingen utifrån de varierande jobbchanserna 

för deltagare i garantin prioriterar dem med sämst jobbchans. Andelen 

som fått ett subventionerat arbete inom sex månader har minskat för alla 

fyra grupper mellan 2014 och 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Sämst Något bättre Bättre Bäst



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2015 Prioritering av dem som står långt ifrån 
arbetsmarknaden 

 

67 

Figur 18: Nyinskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin januari-juni som fått ett 

subventionerat arbete inom 180 dagar (procent), uppdelat på jobbchans 

2010-2015. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

När det gäller garantideltagarna som får ett nystartsjobb inom sex 

månader ser det annorlunda ut. De med sämst jobbchans får 

nystartsjobb i minst utsträckning. För övriga grupper finns inga tydliga 

skillnader. Sannolikheten att få ett nystartsjobb har ökat för samtliga 

grupper sedan år 2012. Att nystartsjobben tycks gå till personer med 

relativt hög jobbchans samtidigt som stödformen inte kräver någon 

behovsprövning gör att risken för att samma person skulle ha fått ett 

arbete även utan subventionen är stor. 

8.2.4 Andel i arbete 90 dagar efter programavslut 

Olika program har olika syften. Många program som redovisas i tabell 11 

syftar till att rusta den arbetssökande och via individuellt anpassade 

insatser öka möjligheterna till arbete eller studier, exempelvis 

förberedande utbildning. Andra program syftar direkt till att individen 

får ett arbete eller varaktig sysselsättning, till exempel stöd till start av 

näringsverksamhet. De olika programmen avslutas också på olika sätt. 

Garantiprogrammen är inte tidsbestämda till skillnad från övriga 

program som avslutas efter en bestämd period. Deltagare i garantierna 

avslutar programmet när de får ett arbete, blir föräldralediga, påbörjar 

en utbildning eller när programanvisningen återkallas. Att andelen som 

gått till arbete är högre bland deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin är 

naturligt eftersom de flesta som lämnar detta program gör det när de får 

arbete. Det är därför viktigt att ha i åtanke att resultaten för 

garantiprogrammen i tabell 11 inte är direkt jämförbara med resultaten 

för program utanför garantierna. 

Resultaten av arbetsmarknadspolitiska program beror till stor del på 

arbetsmarknadens efterfrågan, men också på vilka som tar del av 

programmen. Utflöde till arbete en viss period efter avslutat program 
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säger emellertid inget om effekten av programmen, det vill säga hur 

utfallet hade blivit om den arbetssökande inte hade deltagit i 

programmet.67 Forskning visar generellt att arbetsmarknadspolitiska 

insatser som liknar vanliga anställningar ger bäst effekt sett till övergång 

till arbete.68 

Resultat per program 

Det program som uppvisar bäst resultat är stöd till start av 

näringsverksamhet. Det beror troligen på att det är personer som 

bedöms ha förmåga att driva ett företag med en lönsam affärsidé som får 

ta del av programmet.69 Det är samtidigt det program där utflöde till 

arbete minskat mest under det senaste året, från 85,1 procent till 78,0 

procent.  Även antalet deltagare i programmet har minskat. En 

förbättrad arbetsmarknad kan ha bidragit till att potentiella deltagare i 

start av näringsverksamhet istället har fått ett reguljärt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Se Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 2015 för ytterligare resonemang om 
effekterna av olika arbetsmarknadspolitiska program. 
68 SOU 2010:88, Vägen till arbete.  
69 Arbetsmarknadsrapport 2015, Arbetsförmedlingen. 
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Tabell 11. Andel till arbete 90 dagar efter avslutat program 2013-2015, 

andelar i procent.70 

  2013 2014  2015  Därav till 

  Andel Andel Andel Antal 
arbete 

utan 
stöd 

arbete 
med 
stöd 

nystarts
jobb 

Aktiviteter inom 
vägledning och 
platsförmedling 

13,4 12,6 15,5 1 718 7,9 5,1 2,5 

Arbetslivsinriktad 
rehabilitering 

30,8 30,8 29,7 8 592 7,2 19,9 2,6 

Arbetslivs-
introduktion 

10,3 10,3 11,1 1 535 8,0 2,6 0,5 

Arbetsmarknads-
utbildning 

27,3 24,0 27,7 3 805 17,4 3,4 7,0 

Arbetspraktik71 38,2 37,4 40,4 10 952 12,7 14,8 12,8 

Förberedande 
utbildning 

12,9 11,8 11,8 5 151 4,0 4,6 3,3 

Fördjupad 
kartläggning och 
vägledning  

6,8 6,7 7,9 232 4,4 3,0 0,5 

Projekt med 
arbetsmarknads-
politisk inriktning 

19,5 15,0 14,2 225 5,7 5,9 2,6 

Start av närings-
verksamhet 

83,2 85,1 78,0 1 582 76,6 0,5 0,9 

                

Jobbgaranti för 
ungdomar 

49,4 50,1 52,4 31 426 43,3 2,7 6,5 

Jobb- och 
utvecklingsgarantin 
(fas 1-2) 

49,5 52,4 52,2 43 437 23,6 11,2 17,5 

Sysselsättnings-
fasen 

63,0 63,9 60,8 13 999 17,4 27,8 15,6 

                

Särskilt 
anställningsstöd 

38,2 37,0 39,3 2 224 10,6 3,8 24,8 

Förstärkt särskilt 
anställningsstöd 

26,6 26,6 25,9 1 298 5,1 4,9 15,9 

Instegsjobb 38,8 40,0 39,0 2 483 6,0 0,5 32,6 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

Tabell 11 visar också att det är en högre andel som är i arbete 90 dagar 

efter avslutad arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik jämfört med 

2014. Det kan ses som ett resultat av ett ökat fokus på individanpassade 

aktiviteter som skett under 2015. Sedan augusti 2014 har det också 

tydliggjorts i myndigheten att även personer som har varit arbetslösa 

kort tid kan anvisas arbetsmarknadsutbildningar. Det ökade 

arbetsgivarperspektivet har tydliggjort vikten av att anvisa arbetssökande 

som kan tillgodogöra sig utbildningen för att snabbt lösa arbetsgivares 

                                                           
70 Fler av programmen i tabellen kan också vara aktiviteter inom garantierna. Statistiken 
redovisas dock exklusive aktiviteter i garantierna och övriga huvudprogram. Statistiken gäller 
personer som avslutat respektive program oktober–september. 
71 Statistiken angående arbetspraktik skiljer sig från motsvarande tabell i årsredovisningen 2014 
på grund av att arbetspraktik här även inkluderar prova på plats och praktisk 
kompetensutveckling, vilka redovisades separat föregående år.  
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rekryteringsproblem. Den förbättrade arbetsmarknaden har också 

påverkat resultatet positivt. 

Av tabell 11 framgår även resultat för särskilt anställningsstöd, förstärkt 

särskilt anställningsstöd och instegsjobb. Resultaten för de 

anställningsstöd som visas i tabell 11 är att relativt få har gått till ett 

osubventionerat arbete 90 dagar efter avslutad anställning med stöd. 

Däremot har ett större antal gått till nystartsjobb. 

Resultat 90 dagar efter programavslut för kvinnor och män 

Som framgått tidigare deltar inte kvinnor i program i lika stor 

utsträckning som män. Även i resultat efter avslutat program finns det 

skillnader mellan könen. Av de program som redovisas i tabell 11 

uppvisar kvinnor bättre resultat än män efter att ha avslutat 

programmen stöd till start av näringsverksamhet, förstärkt särskilt 

anställningsstöd och arbetslivsintroduktion. Kvinnor som avslutar övriga 

program, som arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning och övriga 

lönestöd går i mindre utsträckning än män till arbete. Effektstudier som 

gjorts genom att mäta deltagare mot en kontrollgrupp visar små 

skillnader mellan kvinnor och män.72 

En förklaring till att kvinnor i mindre utsträckning går till arbete efter 

avslutad arbetsmarknadsutbildning är att de i mindre utsträckning än 

män deltar i utbildningar som uppvisar goda resultat.73 Ett exempel är 

utbildningar inom transport som är den största och vanligaste 

utbildningsinriktningen för män. Dessa utbildningar resulterar ofta i ett 

körkort eller en licens som direkt ökar deltagarnas konkurrenskraft på 

arbetsmarknaden. Kvinnor deltar istället ofta i utbildningar som är 

generella och som inte resulterar i en lika tydlig kompetens efter avslutad 

utbildning. Ett exempel är utbildningarna inom kundservice – en vanlig 

utbildningsinriktning bland kvinnor. Arbetsgivares krav handlar i dessa 

fall ofta om specifika kunskaper och erfarenhet. Utflöde till arbete från 

dessa utbildningar är relativt lågt jämfört med resultat från övriga 

utbildningsinriktningar. Det är däremot vanligare att kvinnor deltar i 

arbetspraktik inom traditionellt mansdominerade branscher. Detta är 

positivt utifrån målsättningen att bryta det traditionella könsmönstret 

och samma utveckling behövs inom arbetsmarknadsutbildningarna. Det 

skulle också innebära en högre sannolikhet för kvinnor att få ett arbete 

efter ett avslutat program. 

8.2.5 Utgifter för arbetsmarknadspolitiska insatser och 

program 

I detta avsnitt redovisas Arbetsförmedlingens utgifter för programmen74, 

lönestöden och etableringsuppdraget. Tabell 12 i detta avsnitt inkluderar 

endast ersättning till deltagare där det går att särskilja kostnaden per 

                                                           
72 Bilaga till arbetsmarknadsrapporten 2014, Jämställdhetsanalys av två 
arbetsmarknadspolitiska program. 
73 Fördjupad analys av de minskade effekterna av arbetsmarknadsutbildningen, 2014–08–14, 
Arbetsförmedlingen. 
74 Avser endast utgifter på 1:2 och 1:3-anslaget UO14. 
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program. Detta går endast för deltagarna med möjlighet till 

aktivitetsstöd. De som har etableringsersättning eller liknande har därför 

exkluderats i tabell 12. Nedanstående utgiftsredovisning kan därför inte 

ligga till grund för beräkning av utgifter per deltagare. 

Arbetsförmedlingen har även förvaltningskostnader för hanteringen av 

dessa i form av personal- och overheadkostnader. Dessa ingår inte i 

denna redovisning då det inte är möjligt att särskilja dessa. 

Som framgår av kapitlet Arbetsförmedlingens förutsättningar har 

Arbetsförmedlingen inte förbrukat tilldelade anslag fullt ut gällande 

arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt 

etableringsuppdraget. Ett ökat fokus på individanpassade aktiviteter och 

ett minskat fokus på volymer har sannolikt också påverkat 

resursutnyttjandet. Det gäller till exempel arbetsmarknadsutbildning där 

Arbetsförmedlingen har strävat efter att öka kvaliteten vilket har gjort att 

kvantiteten har fått stå tillbaka.  

Program med aktivitetsstöd 

I tabell 12 framgår att ersättningen till deltagare inom 

garantiprogrammen är något lägre i år jämfört med 2014, trots att 

ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen höjdes i september 2015. 

Den höjda ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen omfattar även det 

aktivitetsstöd som lämnas till personer som uppfyller villkoren för rätt 

till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Utgifterna har dock 

minskat i ungefär samma omfattning som antalet deltagare har minskat. 

Då höjningen infördes först under september har det inte hunnit få så 

stor påverkan på utgifterna till deltagare. Att utgifterna till leverantörer i 

jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 och 2 har ökat beror på ett större 

nyttjande av upphandlade tjänster, framförallt avseende tjänsten stöd 

och matchning. Utgifterna för ersättning till deltagare i 

sysselsättningsfasen ligger på ungefär samma nivå som föregående år 

medan utgifterna för ersättning till leverantörer har minskat något. 

Antalet deltagare har ökat men andelen externt placerade har minskat 

vilket har bidragit till att utgifterna för ersättning till leverantörer i 

sysselsättningsfasen har minskat. Av tabellen framgår också att de totala 

utgifterna för ersättning till deltagare och leverantörer i jobbgaranti för 

ungdomar har minskat. Det beror på att både antalet deltagare och 

aktivitetsnivån har minskat.  

I tabell 12 framgår också att utgifterna har ökat för ersättning till 

deltagare och leverantörer utanför garantiprogrammen. Det beror på att 

det under 2014 fanns ett anslagsvillkor för hur mycket av 1:2 ap1 som fick 

användas för program utanför garantierna. Detta villkor har inte funnits 

under 2015. 
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Tabell 12: Program med aktivitetsstöd. Belopp i miljoner kronor.75 76 

 
Ersättning till 

deltagare 
Ersättning till 
leverantörer 

  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Garantiprogrammen 

Jobb- och utvecklingsgarantin 
fas 1 och 2 

6 361 6 649 6 355 1 391 1 739 1 849 

Sysselsättningsfasen 4 400 4 326 4 387 1 594 1 554 1 476 

Jobbgaranti för ungdomar 1 815 1 593 1 300 727 699 596 

Totalt 12 576 12 568 12 042 3 712 3 992 3 921 

Exklusive garantiprogrammen  

Aktiviteter inom vägledning 
och platsförmedling 

289 93 207       

Arbetslivsinriktad 
rehabilitering 

867 555 517       

Arbetslivsintroduktion 373 347 453 4 4 3 

Arbetsmarknadsutbildning 411 257 286 770 585 611 

Arbetspraktik 388 210 258       

Förberedande utbildning 434 181 183 648 385 380 

Fördjupad kartläggning och 
vägledning 

72 27 20       

Projekt med 
arbetsmarknadspolitisk 
inriktning 

51 13 4       

Start av näringsverksamhet 392 194 149 25 12 18 

Totalt 3 277 1 877 2 077 1 447 986 1 013 

Källa: Arbetsförmedlingen; Presto. 

Anställningar med lönestöd 

I tabell 13 framgår att utgifterna för ersättning till arbetsgivare har 

minskat jämfört med 2014 men ökat jämfört med 2013. Utgifterna för 

nystartsjobb, instegsjobb, trygghetsanställningar, särskilt 

anställningsstöd och yrkesintroduktionsanställningar har ökat jämfört 

med 2014 medan utgifterna för de övriga lönestöden har minskat under 

samma period. Utgifterna för ersättning till arbetsgivare följer i stor 

utsträckning den volymutveckling som skett. Exempelvis minskar antalet 

deltagare med lönebidrag samtidigt som den totala ersättningen till 

arbetsgivare minskar. Ett subventionstak infördes för nystartsjobb den 1 

april 2015. Subventionstaket har dock inte lett till att ersättning till 

arbetsgivare minskat. Det kan förklaras av att merparten av besluten låg i 

nivå med subventionstaket redan innan införandet. Dessutom omfattar 

inte subventionstaket beslut som fattats före den 1 april 2015. 

                                                           
75Utgifterna för ersättning till leverantörer gällande Jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 och 2 
och sysselsättningsfasen har justerats för åren 2013 och 2014 jämfört med motsvarande 
redovisning i årsredovisningen 2014. Orsaken är att utgifter för arbetsträning och externt 
upphandlade tjänster för deltagare i sysselsättningsfasen felaktigt redovisats som utgifter för 
deltagare i fas 1 och 2. Detta har nu korrigerats. 
76 Summan av ersättning till deltagare skiljer sig från anslagsredovisningen. Detta då 
anslagsredovisning utgår från förskottsbetalning till Försäkringskassan, och inte vad som 
utbetalts per program. 
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Tabell 13: Anställningar med lönestöd. Belopp i miljoner kronor. 

  Ersättning till arbetsgivare  

  2013 2014 2015 

Förstärkt särskilt anställningsstöd 896 1 278 1 174 

Instegsjobb 414 564 675 

Lönebidrag 5 253 4 353 4 105 

Nystartsjobb 6 080 6 613 6 675 

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 670 612 525 

Särskilt anställningsstöd 932 1 153 1 193 

Trygghetsanställning 4 208 5 042 5 253 

Utvecklingsanställning77 1 206 1 535 1 343 

Yrkesintroduktionsanställning78 0 12 84 

Totalt 19 659 21 162 21 027 

Källa: Arbetsförmedlingen; Presto. 

Etableringsuppdraget 

I tabell 14 framgår att de ökade utgifterna för ersättning till deltagare och 

leverantörer till stor del följer den volymutveckling som skett. Under 

2015 har antalet arbetssökande i etableringsuppdraget ökat. Att 

utgifterna för ersättning till leverantörer har ökat är direkt kopplat till att 

antalet deltagare i etableringsuppdraget har ökat.  

Tabell 14. Etableringsuppdraget. Belopp i miljoner kronor.79 

  Ersättning till deltagare  Ersättning till leverantörer 

  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Totalt  1 671 2 688 3 670 930 1 743 2 131 

Källa: Arbetsförmedlingen; Presto. 

8.3 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 

2015 deltog i genomsnitt 103 282 personer i jobb- och 

utvecklingsgarantin, vilket motsvarar 28 procent av samtliga öppet 

arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Det är en ökning 

jämfört med föregående år (2014: 103 026 deltagare, 27 procent, 2013: 

98 635 deltagare, 24 procent).80 Trots en förbättrad arbetsmarknad har 

ungefär en tredjedel av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin varit 

inskrivna på Arbetsförmedlingen i mer än fem år.81 Det är en större andel 

män än kvinnor som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, vilket ligger i 

                                                           
77 De tillfälliga satsningarna Kulturarvslyftet och Utvecklingsanställning hos Samhall AB 
2012-2014 är medräknade. 
78 Belopp inkluderar handledarstöd som bokförs på UO14 anslag 1:3 ap1. 
79 Summan av ersättning till deltagare skiljer sig från anslagsredovisningen. Detta då 
anslagsredovisning utgår från förskottsbetalning till Försäkringskassan, och inte vad som 
utbetalts per program. 
80 Arbetsförmedlingen; datalager. 
81 Arbetsförmedlingen; datalager. 
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linje med att fler män än kvinnor varit inskrivna på Arbetsförmedlingen 

under de senaste åren. 

8.3.1 Fas 1 och 2 

Jobb- och utvecklingsgarantin är det största arbetsmarknadspolitiska 

programmet sett till antal deltagare. Antalet deltagare i jobb- och 

utvecklingsgarantins fas 1 och 2 var i genomsnitt 66 396 per månad 

under 2015. Det är en minskning jämfört med föregående år (2014: 

68 640, 2013: 64 440).82 

Inflödet till jobb- och utvecklingsgarantin kommer framför allt från de 

som kvalificerar sig utifrån tid i arbetslöshet,83 men allt fler kommer 

också från etableringsuppdraget.84 Andelen deltagare i jobb- och 

utvecklingsgarantin som har funktionsnedsättning, låg utbildningsnivå 

eller är utomeuropeiskt födda ökar. Många personer i jobb- och 

utvecklingsgarantin tillhör flera av de kategorier som 

Arbetsförmedlingen identifierat som särskilt utsatta85 samtidigt, vilket 

ytterligare ökar deras svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Av dem som deltog i jobb- och utvecklingsgarantin i slutet av december 

2015 räknades cirka 75 procent in i minst en kategori som definieras som 

en utsatt grupp. Bland dem som har högst grundskoleutbildning är det 

84 procent som samtidigt också är antingen äldre, har en 

funktionsnedsättning eller är utomeuropiskt födda.86 Att höja 

deltagarnas utbildningsnivå är en viktig insats för att varaktigt öka 

sysselsättningen i grupper med låg utbildningsnivå. Många av deltagarna 

i jobb- och utvecklingsgarantin med låg utbildningsnivå behöver 

motiverande stöd för att påbörja utbildning. För den stora gruppen i 

jobb- och utvecklingsgarantin som endast har grundskoleutbildning eller 

lägre krävs en stor utbildningssatsning för att de ska komma närmare 

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har under året, tillsammans med 

bland andra Skolverket, tagit fram förslag på ett utbildningslyft.87 

Antalet deltagare som har lämnat fas 1 och 2 ligger på ungefär samma 

nivå som tidigare år. Under 2015 har 47 procent av dem som lämnat fas 1 

och 2 lämnat till arbete, vilket är samma andel som under föregående år 

(2014: 47 procent, 2013: 46 procent). Andelen som lämnat till reguljär 

utbildning uppgick till 5 procent 2015 (2014: 5 procent, 2013: 6 procent). 

Av de män som 2015 lämnat jobb- och utvecklingsgarantin gick 

51 procent till arbete. Motsvarande andel för kvinnor uppgick till 

43 procent. Andelen män som gått till arbete har dessutom ökat under de 

senaste åren medan andelen kvinnor som gått till arbete minskat en 

aning (2014: 50 procent män, 44 procent kvinnor, 2013: 47 procent män, 

                                                           
82 Arbetsförmedlingen; datalager. 
83 5 § punkterna 1–4, förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.  
84 5 § punkt 7, förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. 
85 55–64 år, funktionsnedsatta, utomeuropeiskt födda, låg utbildningsnivå. 
86 Arbetsförmedlingen; datalager. 
87 Arbetsförmedlingen, Utbildningsinsatser för arbetslösa i åldrarna 25–64 år med kort 
utbildning. Diarienummer: Af-2015/435757. 



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2015 Prioritering av dem som står långt ifrån 
arbetsmarknaden 

 

75 

44 procent kvinnor).88 Män tar också del av anställningsstöd i större 

utsträckning än kvinnor. Arbetsförmedlingen har under året tagit fram 

en handlingsplan för jämställdhetsintegrering som ska säkerställa att 

myndighetens verksamhet bidrar till de jämställdhetspolitiska målen.   

Av de deltagare som påbörjat sysselsättningsfasen under 2015 hade 

89 procent tagit del av arbetsplatsförlagda aktiviteter före inträdet i 

sysselsättningsfasen. Det är en ökning jämfört med föregående år (2014: 

87 procent, 2013: 84 procent). Det är en något större andel kvinnor (91 

procent kvinnor, 88 procent män) som tar del av arbetsplatsförlagda 

aktiviteter (2014: 89 procent kvinnor, 86 procent män, 2013: 87 procent 

kvinnor, 83 procent män).89 

Sökaktiviteten för deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin ligger på 

ungefär samma nivå som tidigare år. Deltagarna har i genomsnitt sökt 

8,9 jobb per månad enligt sökandeundersökningen (2014: 9,6 jobb, 2013: 

9,6 jobb). Det är fler än medelvärdet för samtliga tillfrågade. Deltagare i 

jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2 sökte också arbete i 

genomsnitt fler timmar än samtliga tillfrågade.90 

8.3.2 Sysselsättningsfasen 

Antal deltagare i sysselsättningsfasen var i genomsnitt 36 885 per månad 

under 2015. Det är en ökning jämfört med tidigare år (2014: 34 386, 

2013: 34 196).91 Att antalet deltagare ökar trots en förbättrad 

arbetsmarknad tyder på att den förbättrade arbetsmarknaden inte 

kommer alla arbetssökande till del. De som står närmare 

arbetsmarknaden kommer relativt snabbt ut i arbete samtidigt som 

gruppen som står långt från arbetsmarknaden och har långa tider i 

arbetslöshet ökar. Många av dem som lämnat en arbetslöshetsperiod blir 

dessutom arbetslösa på nytt efter en kort period, denna återkommande 

arbetslöshet benämns ibland för rundgång. Det finns ett visst samband 

mellan grupper som i genomsnitt har svårare att få ett arbete och 

rundgång. När det gäller låg utbildningsnivå är sambandet tydligt men 

även äldre och utrikes födda har en ökad risk för rundgång.92 

Andelen deltagare som har lämnat sysselsättningsfasen har minskat 2015 

jämfört med tidigare år. Under 2015 har 52 procent av dem som har 

lämnat sysselsättningsfasen gått till arbete (2014: 55 procent, 2013: 54 

procent). Det är en större andel av de män som lämnat 

sysselsättningsfasen som lämnat till arbete (54 procent) jämfört med 

kvinnor (49 procent) (2014: 57 procent män, 52 procent kvinnor, 2013: 

56 procent män: 52 procent kvinnor).93 En orsak till att resultaten 

                                                           
88 Arbetsförmedlingen; datalager. En deltagare kan ha lämnat programmet flera gånger under 
året. 
89 Arbetsförmedlingen; datalager. 
90 Arbetsförmedlingen; sökandeundersökningen. 
91 Arbetsförmedlingen; datalager. 
92 Arbetsförmedlingen, Ura 2015:3, Vad har hänt med rundgången på arbetsmarknaden? – En 
undersökning av återkommande arbetslöshet under perioden 1992-2012.   
93 Arbetsförmedlingen; datalager. En deltagare kan ha lämnat programmet flera gånger under 
året. 
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försämrats något är att de arbetssökande som är kvar i sysselsättnings-

fasen i allt större utsträckning tillhör grupper som står långt från 

arbetsmarknaden. 

Av dem som lämnat sysselsättningsfasen har endast 2 procent lämnat till 

reguljär utbildning (2014: 2 procent, 2013: 2 procent).94 I syfte att öka 

utbildningsnivån infördes 2015 en möjlighet för deltagare i 

sysselsättningsfasen att studera reguljärt med bibehållet aktivitetsstöd 

under högst ett år. För hela jobb- och utvecklingsgarantin infördes även 

en möjlighet att återinträda i garantin i upp till tre år om personen skrivs 

ut till vissa studier.95 Då möjligheten infördes efter höstterminens 

ansökningstider gått ut finns det ännu inga resultat av förändringen.   

Antalet externt placerade minskade under perioden december 2014 – 

december 2015 från 26 672 till 23 813 personer, vilket är en minskning 

med 2 859 personer. Andelen externt placerade av samtliga i 

sysselsättningsfasen minskade under samma period från 76 procent till 

61 procent. 

Deltagarna i sysselsättningsfasen har enligt sökandeundersökningen sökt 

i genomsnitt 8,5 jobb per månad (2014: 7,3 jobb, 2013: 7,8 jobb). Det är 

något högre jämfört med samtliga tillfrågade, men något färre jämfört 

med deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2.96  

Extratjänster 

I november 2015 tillkom en ny form av särskilt anställningsstöd i form av 

extratjänster. Syftet är att erbjuda deltagarna i sysselsättningsfasen en 

möjlighet till anställning inom välfärden med kollektivavtalsenlig lön. 

Införandet har förberetts genom täta kontakter med framför allt 

kommunala arbetsgivare samt fackliga organisationer. 

Under 2015 har Arbetsförmedlingen fattat 31 beslut om extratjänster, 

varav 11 beslut gällde män och 20 beslut gällde kvinnor.97 

8.4 Arbetet med ungdomar 

Ett av målen i regleringsbrevet för 2015 är att ungdomsarbetslösheten 

ska minska. Ungdomsarbetslösheten har minskat till 13,1 procent 2015 

jämfört med 14,9 procent 2014. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar 

uppgick till 72 373 2015, vilket är en minskning jämfört med 2014 

(82 944). Målet i regleringsbrevet har således uppnåtts.  

Även antalet långtidsarbetslösa ungdomar har minskat. Under 2014 hade 

i genomsnitt 16 311 ungdomar varit inskrivna utan arbete i 12 månader 

eller längre, medan motsvarande siffra under 2015 uppgick till 14 965 

ungdomar. Andelen ungdomar inskrivna utan arbete i 12 månader eller 

                                                           
94 Arbetsförmedlingen; datalager. 
95 Deltagaren skrivs ut enligt 13 § 1 stycket punkt 3 förordningen (2007:414) om jobb- och 
utvecklingsgarantin för att anvisas utbildning enligt 30 § andra stycket punkt 10 förordningen 
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. 
96 Arbetsförmedlingen; sökandeundersökningen. 
97 Arbetsförmedlingen; datalager.  
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mer har dock ökat från 19,6 procent 2014 till 20,7 procent 2015. Att 

antalet långtidsarbetslösa minskat samtidigt som andelen ökat beror på 

att det är ungdomar med kortare inskrivningstider som tagit del av den 

starkare konjunkturen i störst utsträckning. 

Unga har i huvudsak korta arbetslöshetsperioder men drabbas i större 

utsträckning än andra av upprepade perioder av arbetslöshet. Detta kan 

betraktas som en naturlig del av ungas etableringsprocess på 

arbetsmarknaden. Längre arbetslöshetsperioder i unga år kan dock ge 

långvariga konsekvenser för möjligheten att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Ett misslyckat arbetsmarknadsinträde innebär att 

kunskaper som erhållits i utbildningen inte praktiseras, och värdefull 

kompetens riskerar därmed att förloras.98 Unga utan fullständig 

gymnasieexamen, med utländsk bakgrund eller med en 

funktionsnedsättning är de grupper bland unga som generellt har 

svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Ungdomars behov av stöd från Arbetsförmedlingen varierar. En central 

del i Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar är att erbjuda 

individanpassat stöd och insatser i syfte att förbättra möjligheterna till 

arbete eller studier. Särskilt viktigt är att tidigt identifiera och ge stöd till 

de ungdomar som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden på 

egen hand. För dem som saknar fullständig gymnasieutbildning är olika 

typer av väglednings- och utbildningsinsatser viktiga. 

8.4.1 Införande av 90-dagarsgarantin 

Ungdomsarbetslösheten ska minska genom införandet av en 90-

dagarsgaranti för ungdomar. En sådan garanti ska innebära en bortre 

gräns för hur länge en ung person kan vara arbetslös innan hen erbjuds 

ett jobb, en utbildning eller en insats som leder till ett jobb eller en 

utbildning. 

I figur 19 visas andelen ungdomar som 90 dagar efter inskrivning fått ett 

arbete, påbörjat en utbildning, var öppet arbetslösa eller deltog i 

program. Andelen öppet arbetslösa 90 dagar efter inskrivning ligger på 

ungefär samma nivå som tidigare år. Det finns tydliga säsongsvariationer 

som främst beror på skolstarter och sommarjobb. Under 

sommarmånaderna är andelen öppet arbetslösa lägre samtidigt som en 

högre andel har ett arbete. Det är också en högre andel som påbörjar 

studier under september och oktober. Sammantaget uppgick andelen 

som var i arbete, utbildning eller program 90 dagar efter inskrivning till 

41,1 procent under 2015. Det är en ökning med 1,7 procentenheter 

jämfört med 2014 då motsvarande andel uppgick till 39,4 procent (2013: 

40,1 procent). 

                                                           
98 Nordström Skans, Oskar (2011), Scarring Effects of the First Labor Market Experience, IZA 
DP No. 5565, March 2011. 
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Figur 19: Status (i procent) 90 dagar efter nyinskrivning, fördelat på öppet 

arbetslös, program, arbete99 och reguljär utbildning100, 2013-2015.101 

 
Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

Under 2015 togs de första stegen för att införa 90-dagarsgarantin, bland 

annat infördes de nya insatserna utbildningskontrakt och traineejobb. 

Arbetsförmedlingen påbörjade också ett arbete med ett förändrat 

arbetssätt och styrning i syfte att förbättra förutsättningarna för att tidigt 

identifiera och erbjuda individuellt stöd till ungdomar. Ett större fokus 

ska läggas på effekt och resultat av insatser i relation till volymmått. 

Syftet är att minska detaljstyrningen och ge arbetsförmedlarna större 

handlingsutrymme att anpassa insatserna utifrån arbetssökandes behov. 

En viktig förutsättning för att uppnå målsättningarna med 90-

dagarsgarantin är en välfungerande samverkan med kommuner. Som ett 

led i arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten och utveckla 

samarbetet med kommunerna har Arbetsförmedlingen i uppdrag att, 

samverka med delegationen för unga till arbete (Dua). 102 Syftet är större 

genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser på lokal nivå. 

Nedanstående avsnitt är en redovisning av detta uppdrag. 

Ett omfattande arbete bedrevs under 2015 för att tillsammans med Dua 

utveckla en struktur för en mer långsiktig och systematisk samverkan. 

Under våren 2015 genomförde Arbetsförmedlingen tillsammans med 

Dua 21 regionala dialogkonferenser om samverkan med lokala chefer 

från Arbetsförmedlingen och kommunrepresentanter. Konferenserna 

fungerade som en uppstart för arbetet med att ingå lokala 

överenskommelser om samverkan och har resulterat i att lokala 

                                                           
99 I benämningen ”arbete” ingår kategorierna avaktualiserade till arbete, tillfälligt anställda, 
arbete med stöd, traineejobb, yrkesintroduktionsanställningar, deltidsarbetslös och timanställd. 
100 Med ”reguljär utbildning” menas avaktualiserad till utbildning. 
101 Samtliga ungdomar som skrivs in följs upp 90 dagar efter inskrivning. Figuren visar hur de 
som uppnått 90 dagar under respektive månad fördelar sig i olika statusgrupper. 
102 En särskild delegation som regeringen utsett med uppdrag att främja samverkan mellan stat 
och kommuner för att minska ungdomsarbetslösheten. 
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överenskommelser ingåtts med 287 av 290 kommuner.103 Dessa 

överenskommelser utgör en bra grund för det fortsatta arbetet med att 

minska ungdomsarbetslösheten och uppnå 90-dagarsgarantin för 

ungdomar.   

Utbildningskontrakt och traineejobb 

Utbildningskontrakt och traineejobb är två nya insatser som på olika sätt 

möjliggör för ungdomar att kombinera reguljära studier med 

arbetsmarknadspolitiska insatser. Insatserna förutsätter en nära 

samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Att organisera 

och bygga de nödvändiga samverkansformerna är tids- och 

resurskrävande. Antalet beslut har därför varit begränsat under 2015. 

Utbildningskontrakt riktar sig till ungdomar som saknar en fullständig 

gymnasieutbildning och är en överenskommelse mellan 

Arbetsförmedlingen, kommunen och den enskilde om att hen fullföljer 

sin gymnasieutbildning genom studier inom kommunal vuxenutbildning 

eller folkhögskola. Under 2015 har 214 personer påbörjat studier inom 

ett utbildningskontrakt, varav 123 personer är män och 91 är kvinnor.104  

En stor utmaning i arbetet med utbildningskontrakt är att motivera och 

vägleda ungdomar som avslutat sin gymnasieutbildning i förtid att återgå 

till studier. Det är ett personalintensivt och tidskrävande arbete som ofta 

kräver många samtal och insatser för att bygga upp en tillitsfull relation 

till personen i fråga. Det är nödvändigt att ta reda på de bakomliggande 

orsakerna till varför de inte fullgjort sina gymnasiestudier och vad som 

behövs för att de ska kunna och vilja påbörja studier igen. I det fortsatta 

arbetet kommer också den studiemotiverande insatsen på folkhögskolan 

att vara en viktig del. 

Traineejobb riktar sig till ungdomar som har en gymnasieutbildning. Det 

är en subventionerad anställning som kombineras med en reguljär 

yrkesutbildning. Traineejobben är en insats som både ska stödja 

ungdomars etablering på arbetsmarknaden samt underlätta 

kompetensförsörjningen och generationsväxlingen på arbetsmarknaden. 

Insatsen är därför riktad till vissa välfärdssektorer och bristyrken. För att 

traineejobb ska komma till stånd behövs matchning mellan 

arbetssökande, relevant arbetsplats och en lämplig utbildningsplats. 

Utbildningar som kan kombineras med traineejobb är till stor del 

yrkesutbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen. Det finns 

ett behov av särskilda utbildningar anpassade för traineejobb. En viktig 

del i Arbetsförmedlingens arbete med traineejobb handlar om att 

analysera var behoven på arbetsmarknaden finns för traineejobb och 

utifrån det bygga strategiska samarbeten med kommuner och 

arbetsgivare. 

                                                           
103 Delegationen för unga till arbete.  
104 Arbetsförmedlingen; datalager. Arbetssökande som har ingått överenskommelse om 
utbildningskontrakt men ännu inte påbörjat studier är inte inkluderade.  
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Under 2015 har Arbetsförmedlingen beslutat om 43 traineejobb, varav 16 

gällde män och 27 kvinnor.105 Kraven på vilka som får anvisas till 

traineejobb kan vara ett hinder för att möta arbetsgivarnas behov och 

uppnå önskade volymer. Särskilt avser det kravet att de som anvisas 

traineejobb ska ha varit heltidsarbetslösa under minst tre eller sex 

månader, beroende på typ av traineejobb. 

8.4.2 Jobbgaranti för ungdomar 

Under 2015 har i genomsnitt 27 011 ungdomar varje månad tagit del av 

programmet vilket är en minskning jämfört med föregående år (2014: 

33 199, 2013: 38 074). Minskningen beror främst på minskade 

ungdomskullar och en starkare konjunktur. Arbetsförmedlingen 

bedömer också att en del av resultatförbättringen kan förklaras av 

arbetet med att motverka och förebygga långtidsarbetslöshet bland 

ungdomar.  

I tabell 15 redovisas ungdomarnas status direkt efter programavslut. 

Främst har ungdomar som lämnat jobbgaranti för ungdomar gått till 

arbete. Skillnaden 2015 jämfört med tidigare år är en viss ökning av 

andelen som lämnar till jobb. Den huvudsakliga förklaringen till detta är 

sannolikt en starkare konjunktur eftersom ungdomar är en jämförelsevis 

konjunkturkänslig grupp. 

Tabell 15. Status för ungdomar direkt efter att de avslutade programmet 

jobbgaranti för ungdomar106, antal och andel (i procent), 2013-2015. 

  2013 2014 2015 

  Antal Andel  Antal Andel  Antal Andel  

Arbete med eller utan stöd 39 831 47 36 586 47 30 583 49 

JOB fas 1–2 13 201 16 11 478 15 10 079 16 

Reguljär utbildning 10 299 12 8 916 12  6 609 11  

Öppet arbetslös 12 160 14 11 213 15 8 052 13 

Övriga 9 651 11 9 067 12 6 546 11 

Summa 85 142 100 77 261 100 61 870 100 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

Deltagarna i jobbgaranti för ungdomar har enligt sökandeunder-

sökningen sökt i genomsnitt 8,7 jobb per månad under 2015 (2014: 9,2 

jobb, 2013: 10,6 jobb) vilket är fler jobb än genomsnittet för samtliga 

tillfrågade.107 Antal sökta jobb utifrån sökandeundersökningen ligger på 

ungefär samma nivå som föregående år. 

8.4.3 Yrkesintroduktionsanställningar 

Under 2015 har Arbetsförmedlingen beviljat 1 076 ansökningar om stöd 

för yrkesintroduktionsanställningar, varav 840 gällde män och 236 

gällde kvinnor (2014: 902 beviljade ansökningar, 612 män, 290 

                                                           
105 Arbetsförmedlingen; datalager. 
106 Avser antalet övergångar, det vill säga inte antal unika individer. Delsummorna summerar ej 
till totalen på grund av avrundning.  
107 Arbetsförmedlingen; sökandeundersökningen. 
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kvinnor).108 Den ojämna könsfördelningen beror sannolikt på att fler 

anställningar har kommit till stånd inom traditionellt mansdominerade 

yrken.109 

Att inte fler ansökningar har inkommit beror på en kombination av 

orsaker. En orsak är att många arbetsgivare fortfarande inte känner till 

avtalen.110 En annan orsak är att ansökningsprocessen kan upplevas som 

komplicerad samt att villkoren för anställning respektive stöd förväxlas. 

Arbetsförmedlare måste hålla reda på och tolka flera olika avtal vilket 

försvårar handläggningen avsevärt. Det är också svårt för 

arbetsförmedlare att aktivt matcha mot yrkesintroduktionsanställningar 

eftersom dessa är begränsade till företag med kollektivavtal/hängavtal 

om yrkesintroduktion. Dessutom upplever många arbetsgivare, särskilt 

småföretag, att det är svårt att göra en utbildningsplan och att utse 

handledare. 

Under 2015 har Arbetsförmedlingen fortsatt samarbetet med parterna 

för att teckna branschavtal samt varit delaktig i informationsinsatser om 

anställningsformen, både på central och regional nivå. En översyn av 

hanteringen av yrkesintroduktionsanställningar har också genomförts 

utifrån intentionen att centralisera handläggningen av ansökningar för 

att effektivisera och göra handläggningen mer enhetlig. 

8.4.4 Studiemotiverande folkhögskoleutbildning 

Studiemotiverande folkhögskoleutbildning är en arbetsmarknadspolitisk 

förberedande insats som bedrivs i samarbete mellan Arbetsförmedlingen 

och Folkbildningsrådet. Insatsen består av en studiemotiverande 

folkhögskolekurs om tre månader på heltid eller fem månader för 

ungdomar med funktionsnedsättning. Målet är att deltagarna ska övergå 

till reguljära studier efter avslutad utbildning. Den studiemotiverande 

kursen kan innehålla inslag av orienterande, repeterande och 

motivationshöjande karaktär. Insatsen riktar sig till arbetssökande som 

saknar grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen samt 

är 16–24 år, eller som har fyllt 25 år och deltar i jobb- och 

utvecklingsgarantin. 

Antal deltagare under 2015 uppgick till 4 396, varav 1 757 kvinnor och 

2 639 män. Det är en minskning jämfört med föregående år (2014: 5 695, 

2013: 6 138).111 Det är också färre än de 6 000 årsplatser som det finns 

avsatta medel för. En möjlig orsak till att fler inte har deltagit är att de 

personer som är aktuella för insatsen är svåra att motivera och att det 

finns brister i organiseringen av samarbetet på lokal nivå.112 

                                                           
108 Arbetsförmedlingen; datalager. 
109 Sedan starten har flest anställningar kommit till stånd inom branscherna Teknikföretagen/IF 
Metall och Elektriska installatörsorganisationen/Svenska Elektrikerförbundet. 
110 Statskontoret, 2015:22, Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar, 
delrapport. 
111 Arbetsförmedlingen; datalager. En person kan ha deltagit flera gånger.  
112 Folkbildningsrådet: Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014. 
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Under 2015 gick 21 procent vidare till reguljär utbildning 90 dagar efter 

avslutad insats (2014: 23 procent, 2013: 25 procent). Arbetsförmedlingen 

har under året genomfört en effektutvärdering av insatsen. 

Utvärderingen visar en positiv effekt av de studiemotiverande 

folkhögskolekurserna på övergång till studier. De arbetssökande som tar 

del av insatsen har cirka 20 procentenheters högre sannolikhet att gå 

från arbetslöshet till ordinarie studier jämfört med jämförelsegruppen.113 

Under 2015 beslutades att insatsen ska permanentas istället för att 

förlängas varje år. Det innebär att Arbetsförmedlingen tillsammans med 

Folkbildningsrådet kommer göra en översyn av såväl systemstöd som 

marknadsföring av och information om insatsen med målet att öka 

antalet deltagare. Den studiemotiverande folkhögskolekursen har också 

kopplats till arbetet med utbildningskontrakt, där den kommer att kunna 

utgöra en komponent för att motivera fler ungdomar som saknar en 

fullständig gymnasieutbildning att återgå till studier. 

8.4.5 Ung framtid 

EU-kommissionen har tilldelat medel till särskilt riktade insatser för att 

minska ungdomsarbetslösheten i Europa, det så kallade 

Sysselsättningsinitiativet för unga. Projektet Ung framtid utgör en del av 

detta och medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet startades 

i september 2014 och har bedrivits i två etapper.114 Syftet är att 

ungdomar i åldern 16–24 år ska få en anställning eller påbörja studier. 

Fokus ligger på intensifierat matchningsarbete och insatser som ökar 

ungdomarnas aktivitetsnivå. Det intensifierade matchningsarbetet 

möjliggörs genom att det är färre arbetssökande per anställd jämfört med 

i den ordinarie verksamheten, vilket innebär att mer tid kan läggas på 

såväl arbetssökande som arbetsgivare. 

I syfte att förbättra matchningsarbetet ytterligare har insatserna under 

2015 koncentrerats till att få fram relevanta aktiviteter till ungdomarna, 

såsom arbetspraktik, och att skapa mötesplatser med arbetsgivare. Ung 

framtid har arbetat förtroendeskapande med ungdomarna genom täta 

kontakter och arbetet har varit inriktat på att förbereda ungdomarna 

inför deras inträde på arbetsmarknaden. Exempel på aktiviteter är 

coachning, studiebesök, föreläsningar och rekryteringsmässor. 

I etapp 1 deltog totalt 1 602 ungdomar, varav 39 procent kvinnor och 61 

procent män. Av det totala antalet deltagare som lämnade projektet 

under etapp 1 (709 ungdomar) lämnade 53 procent till arbete och 15 

procent till studier.115 

                                                           
113 Arbetsförmedlingens återrapportering 2015: Effektutvärdering av studiemotiverande kurser 
för arbetslös - Redovisning av regeringsuppdrag A2014/2021/A. 
114 Den första etappen pågick under perioden den 1 september 2014– den 31 mars 2015. Den 
andra etappen startade den 1 april 2015 och ska pågå till och med den 30 juni 2018. 
115 Lämnat för arbete innebär i avsnittet Ung framtid en person som under en viss vecka 
(referensveckan) utförde något arbete (minst en timme), antingen som avlönade arbetstagare, 
som egna företagare (inklusive fria yrkesutövare) eller oavlönade medhjälpare i företag 
tillhörande make/maka eller annan medlem av samma hushåll. Lämnat för studier innebär i 
avsnittet en person som har lämnat för reguljära studier eller arbetsmarknadsutbildning. 
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I etapp 2 deltog 2 385 ungdomar till och med september 2015,116 varav 

41 procent kvinnor och 59 procent män. Av det totala antalet deltagare 

som lämnade projektet under perioden (2 023 ungdomar) lämnade 52 

procent till arbete och 12 procent till studier.117 

Fördelningen av deltagande kvinnor och män i projektet förklaras av att 

fler män än kvinnor i åldern 16–24 år är öppet arbetslösa eller i program 

med aktivitetsstöd.  

8.5 Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Arbetsförmedlingen har ett sektorsansvar för funktionshinderfrågor 

inom arbetsmarknadspolitiken och ska vidare samverka med ett antal 

aktörer i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga 

resurser inom rehabiliteringsområdet.118 Personer med 

funktionsnedsättning har generellt en mer utsatt ställning på 

arbetsmarknaden jämfört med personer utan funktionsnedsättning. För 

att kunna erbjuda stöd till arbetssökande med behov av 

arbetslivsinriktad rehabilitering har Arbetsförmedlingen 

arbetsförmedlare med fördjupad kompetens inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering och specialister.119 

8.5.1 Personer med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga 

Vid utgången av 2015 var 183 794 personer med funktionsnedsättning 

inskrivna på Arbetsförmedlingen (2014: 190 942, 2013: 195 245). Det 

motsvarar 27 procent av samtliga inskrivna, vilket är en i princip 

oförändrad andel jämfört med 2014. Antalet inskrivna personer med 

funktionsnedsättning har däremot minskat de senaste två åren, vilket 

även gäller för det totala antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen. Av de 

inskrivna med funktionsnedsättning var 45 procent kvinnor och 

55 procent män.  

Av de inskrivna med funktionsnedsättning hade 52 procent, 95 600 

personer, en anställning vid utgången av 2015. Andelen är i princip 

oförändrad jämfört med 2014, men antalet är något lägre än föregående 

år vilket speglar minskningen i antalet inskrivna. Av de sysselsatta hade 

77 108 personer ett arbete med stöd medan 11 019 personer hade ett 

arbete utan stöd och 7 473 personer hade ett nystartsjobb. Bland de 

inskrivna med funktionsnedsättning är andelen öppet arbetslösa i 

princip oförändrad jämfört med tidigare år. Antalet personer som är 

öppet arbetslösa har dock minskat något. Personer med 

                                                           
116 På grund av eftersläpning av deltagarnas närvaroregistrering redovisas endast statistik till 
och med september 2015. 
117 Underlaget till statistiken bygger på manuella uppföljningsfiler på deltagande kontor. 
Statistiken har rapporterats in till svenska ESF-rådet via Statistiska centralbyrån. Deltagare kan 
ingå i båda etapperna men volym och resultat är per etapp och deltagare. 
118 Förordningen (2007: 1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
119 Arbetsförmedlingens specialister består av psykologer, socialkonsulenter, 
arbetsterapeuter/sjukgymnaster, synspecialister, dövpedagoger/dövkonsulenter och 
audionomer. 
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funktionsnedsättning som deltar i program med aktivitetsstöd har 

minskat jämfört med föregående år, både antals- och andelsmässigt. 

Fram till 2015 har andelen personer med funktionsnedsättning bland 

samtliga inskrivna ökat under en längre tid. Arbetsförmedlingen ser tre 

huvudsakliga orsaker till detta. För det första ledde finanskrisen 2008–

2009 till att många personer med funktionsnedsättning förlorade sina 

anställningar. För det andra innebar 2008 års sjukförsäkringsreform att 

ett stort antal personer överfördes från sjukförsäkringssystemet till 

Arbetsförmedlingen. För det tredje har Arbetsförmedlingen blivit än mer 

grundlig i kartläggningen av arbetssökande, vilket leder till att allt fler 

identifieras och registreras med funktionsnedsättning. 

8.5.2 Arbetsförmedlingens sektorsansvar inom 

funktionshinderspolitiken 

Arbetsförmedlingen har sedan 2002 ett samlat ansvar, sektorsansvar, för 

funktionshinderfrågor 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 för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–

2016. Strategins syfte 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 

arbetsmarknadspolitiken120 har Arbetsförmedlingen formulerat fyra 

delmål.121 Genomförda åtgärder och uppnådda resultat inom ramen för 

sektorsansvaret slutredovisas i återrapporten En strategi för 

genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 (15 mars 2016). 

Antal och andel personer med funktionsnedsättning som fått arbete eller 

gått till utbildning redovisas i tabell 9a och 9b. 

Inom ramen för myndighetens ansvar inom funktionshinderspolitiken 

har Arbetsförmedlingen även ett tillgänglighetsuppdrag och ska verka för 

att verksamhet, information och lokaler är tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättning. I myndighetens tillgänglighetsplan ingår bland 

annat aktiviteter som syftar till att öka tillgängligheten i myndighetens 

information, kommunikation och IT-system. 

                                                           
120 Inriktningsmålen fastställs i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 
2011-2016, S2012.028. 
121 Delmål ett och två handlar om att andelen personer, respektive andelen ungdomar under 30 
år, med en funktionsnedsättning som får en anställning eller utbildning årligen ska öka under 
perioden. Delmål tre handlar om att Arbetsförmedlingen, med säkerställd kvalitet i arbetet, ska 
förkorta tiden från att en arbetssökande blir inskriven vid Arbetsförmedlingen till att en 
funktionsnedsättning är identifierad och registrerad. Delmål fyra handlar om att vid 
Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadspolitisk verksamhet ska krav på 
tillgänglighet alltid ställas i förfrågningsunderlag och finnas med i avtal. 
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8.5.3 Samverkan inom rehabilitering 

Arbetsförmedlingens samverkan inom rehabiliteringsområdet syftar till 

att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning. Samverkan med andra myndigheter och med 

kommuner och landsting/regioner är viktig för att ge personen 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.122 

Nedan redovisas samverkan med olika aktörer inom 

rehabiliteringsområdet. 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i uppdrag att gemensamt 

ge förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med 

aktivitetsersättning. Syftet är att erbjuda personen insatser som bidrar 

till att den som är sjukskriven återfår arbetsförmågan och kan återgå i 

arbete, samt att förkorta tiden i sjukförsäkringen. Inom det förstärkta 

samarbetet ingår att ge stöd till unga med aktivitetsersättning som har 

behov av arbetsförberedande insatser, arbetslivsinriktad rehabilitering 

eller samordnade rehabiliteringsinsatser. Under 2015 har 12 452 

personer påbörjat aktiva insatser inom ramen för det förstärkta 

samarbetet (2014: 12 651, 2013: 9 766), varav 3 393 unga under 30 år 

(2014: 2 888, 2013: 2 450).123 

År 2014 inledde Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetet med 

ett gemensamt regeringsuppdrag för att pröva och effektutvärdera olika 

typer av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för unga med 

aktivitetsersättning. Projektet kommer att pågå fram till första kvartalet 

2017 och uppdraget ska slutredovisas 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 2015 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 implementera en ny fördelningsmodell för 

den statliga medelstilldelningen till samordningsförbunden, att stödja 

bildandet av nya samordningsförbund, att genomföra kompetensinsatser 

för förbundens medarbetare och att medverka vid framtagandet av nya 

indikatorer för att följa samordningsförbundens verksamheter. En 

                                                           
122 För att öka kunskapen om bland annat sysselsättning och behov av anpassningar i arbetslivet 
för personer med funktionsnedsättning genomför Statistiska centralbyrån på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen en årlig undersökning om situationen på arbetsmarknaden för personer 
med funktionsnedsättning. Rapporten som gäller 2015 lämnas till regeringen den 31 mars 2016. 
123 För en utförligare beskrivning se återrapport Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna 
och för unga med aktivitetsersättning (18 juni 2015 och 29 februari 2016). 
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djupare diskussion har inletts när det gäller Finsam i ett 

framtidsperspektiv och satt i relation till samhällets andra 

rehabiliterings- och välfärdsinsatser. 

Kriminalvården 

Syftet med Arbetsförmedlingens och Kriminalvårdens samarbete är att 

stärka förankringen på arbetsmarknaden för Kriminalvårdens klienter. 

Inom ramen för samarbetet har vissa arbetsförmedlare en stor del av sin 

arbetstid förlagd till landets anstalter och frivårdskontor. Genom 

arbetsförmedling, vägledning och information om arbetsmarknaden 

bidrar de till att underlätta inträde eller återgång i arbete för 

Kriminalvårdens klienter. Arbetsförmedlingen upphandlar även 

arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildningar till landets 

anstalter. Syftet med utbildningarna är att tillvarata tiden på anstalt på 

bästa sätt och att förbereda klienterna inför frigivning och inträde på 

arbetsmarknaden. 

Utöver samarbetet på anstalter och i frivård finns Kramiverksamheter på 

21 orter i landet. Krami är ett samarbete mellan lokal arbetsförmedling, 

frivård och berörd kommun. På fyra av orterna finns särskilda Krami för 

kvinnor. Krami styrs nationellt via en överenskommelse om struktur och 

innehåll i Krami. 

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.124 

Syftet är att skapa möjligheter för ömsesidig information från respektive 

verksamhet och dialog kring strategiska utvecklingsfrågor inom det 

funktionshinderspolitiska området. 

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/eller teckenspråkiga personer och personer med hörselskada, 

synnedsättning eller dövblindhet. Deltagare är representanter på 

nationell nivå för intresseorganisationerna, deras 

ungdomsorganisationer och Arbetsförmedlingen. 

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. Satsningen 

kallas KUR-projektet125 och syftet är att öka den gemensamma 

                                                           
124 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. 
125 KUR står för kompetensutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och 
funktionsnedsättning. 
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kunskapsgrunden och förbättra samverkansformerna. 

Arbetsförmedlingen har ingått i styrgrupp och projektgrupp på nationell 

nivå.126 

8.6 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. 

8.6.1 Lönebidrag och andra subventionerade anställningar 

För personer med funktionsnedsättning utgör de subventionerade 

anställningar, eller lönestöd, som riktas till denna grupp127 en viktig del i 

att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden. De syftar både till att 

kompensera nedsättningen av arbetsförmågan, genom såväl ekonomiskt 

stöd som andra insatser, och att ge personer möjlighet att utveckla sin 

arbetsförmåga inom ramen för en anställning. 

Som framgår av tabell 16 har i genomsnitt 76 154 personer per månad 

haft en anställning med lönestöd under 2015. Antalet personer som har 

en anställning med lönestöd har under flera år ökat i tämligen stadig 

takt. Under 2015 avstannade emellertid denna utveckling och istället har 

en marginell nedgång i genomsnittligt antal anställda per månad kunnat 

observeras. Den omfördelning mellan stödformerna som kunnat 

observeras tidigare, där lönebidrag minskat samtidigt som 

trygghetsanställning och utvecklingsanställning ökat, har delvis 

förändrats. Lönebidrag minskar fortfarande, om än något långsammare 

än tidigare. Emellertid har ökningstakten för antalet trygghets-

anställningar avtagit samtidigt som antalet utvecklingsanställningar har 

minskat marginellt. Detta är också en del av förklaringen till 

förändringen av det sammanlagda antalet anställda med lönestöd.  

Sammansättningen med avseende på karakteristika bland personerna 

med lönestöd är relativt stabil. Förändringar inom gruppen som helhet 

går generellt långsamt eftersom personer huvudsakligen har anställning 

med lönestöd (med undantag för utvecklingsanställning) under mer än 

ett år. 

Könsfördelningen bland personer med lönestöd är fortfarande ojämn: 

sex av tio personer med lönestöd är män.128 Fördelningen är ungefär 

                                                           
126 Försäkringskassan ska lämna slutrapport om KUR-satsningen till Socialdepartementet senast 
31 mars 2016. 
127 Avser lönebidrag, trygghetsanställning, utvecklingsanställning och skyddat arbete hos 
offentlig arbetsgivare. 
128 Som nämnts ovan var 55 procent av de inskrivna med funktionsnedsättning män vid 
utgången av 2015. Det innebär att män är överrepresenterade bland de med 
funktionsnedsättning som har en anställning med lönestöd. 
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densamma inom tre av lönestöden: lönebidrag, trygghetsanställning och 

utvecklingsanställning. Offentligt skyddat arbete skiljer ut sig som den 

stödformen med mest ojämn fördelning med närmare 70 procent män. 

Arbetsförmedlingen har under 2015 gjort en fördjupad analys av 

könsfördelningen inom lönebidrag som – givet likheterna mellan 

stödformerna och deras respektive könsfördelning – antas ha god 

relevans även för övriga stödformer. Analysen visar att skillnader mellan 

kvinnor och män kvarstår även när hänsyn har tagits till observerbara 

skillnader mellan grupperna, såsom exempelvis ålder, typ av 

funktionsnedsättning och utbildningsnivå. Den ojämna könsfördelningen 

kan således inte enkelt förklaras av någon enskild observerbar faktor.129 

Fördelningen mellan inrikes och utrikes födda inom lönestöden har varit 

oförändrad sedan flera år – cirka 83 procent av anställda med lönestöd 

är inrikes födda. Utbildningsnivån bland anställda med lönestöd har 

däremot förändrats under de senaste åren. Andelen med förgymnasial 

utbildning har minskat samtidigt som andelen gymnasialt utbildade och 

(till viss del) eftergymnasialt utbildade har ökat. År 2015 hade knappt 

35 procent en förgymnasial utbildning, knappt 53 procent hade en 

gymnasial utbildning och närmare 13 procent hade en eftergymnasial 

utbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
129 Arbetsförmedlingen: Lönebidrag – en jämställdhetsanalys. Bilaga till 
Arbetsmarknadsrapport 2015. 
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Tabell 16. Antal anställda i genomsnitt, samt antal övergångar till arbete utan 

stöd (andel inom parentes), 16-64 år. År 2011-2015.130 

          

  2011 2012 2013 2014 2015 

Kvarstående  
(snitt per månad) 

     

Lönebidrag 45 936 44 094 37 606 32 230 30 709 

  varav unga under 30 år 5 196 5 565 5 177 4 803 4 940 

Offentligt skyddat arbete 4 334 4 208 3 881 3 586 3 129 

  varav unga under 30 år 365 385 374 396 320 

Utvecklingsanställning 3 280 3 818 5 168 7 841 7 599 

  varav unga under 30 år 966 1 192 1 840 3 275 3 346 

Trygghetsanställning 17 694 20 995 27 534 32 990 34 717 

  varav unga under 30 år 2 071 2 487 3 293 3 948 4 061 

Totalt 71 244 73 115 74 189 76 647 76 154 

  varav unga under  
  30 år 

8 597* 9 629 10 684 12 421* 12 668* 

      

Till arbete utan stöd      

Från lönebidrag 
2 165 
(4,7) 

2 094 
(4,7) 

1 859 
(4,9) 

1 562 
(4,8) 

1 458 
(4,7) 

  varav unga under 30 år 
321 

(6,2) 
347 (6,2) 324 (6,3) 308 (6,4) 

310 
(6,3) 

Från offentligt skyddat 
arbete 

74 (1,7) 69 (1,6) 77 (2,0) 86 (2,4) 69 (2,2) 

  varav unga under 30 år 12 (3,3) 11 (2,9) 21 (5,6) 21 (5,3) 18 (5,6) 

Från 
utvecklingsanställning 

164 
(5,0) 

178 (4,7) 242 (4,7) 344 (4,4) 
436 

(5,7) 

  varav unga under 30 år 49 (5,1) 67 (5,6) 70 (3,8) 138 (4,2) 
204 

(6,1) 

Från 
trygghetsanställning 

223 
(1,3) 

349 (1,7) 479 (1,7) 609 (1,8) 
562 

(1,6) 

  varav unga under 30 år 20 (1,0) 55 (2,2) 78 (2,4) 87 (2,2) 97 (2,4) 

Totalt 
2 626 
(3,7) 

2 690 
(3,7) 

2 657 
(3,6) 

2 601 
(3,4) 

2 525 
(3,3) 

  varav unga under  
  30 år 

402 
(4,7) 

480 (5,0) 493 (4,6) 554 (4,5) 
629 

(5,0) 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

* Delsummorna summerar ej till totalen på grund av avrundning. 

Enligt regleringsbrevet för 2015 ska minst 40 procent av nya deltagare i 

trygghetsanställning komma från vissa prioriterade grupper, som 

överensstämmer med dem som gäller för anvisning till Samhall AB.131 

Under 2015 kom knappt 39 procent av dem som påbörjade en 

trygghetsanställning från dessa grupper och målet har därmed inte 

uppnåtts. Det är emellertid en tydlig förbättring jämfört med såväl 2013 

som 2014, då andelen uppgick till drygt 36 procent. 

                                                           
130 De tillfälliga satsningarna Kulturarvslyftet och Utvecklingsanställning hos Samhall AB 
2012-2014 är inte medräknade. 
131 De prioriterade grupperna redovisas i avsnitt Samhall AB nedan. 
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Enligt regleringsbrevet för 2015 får den genomsnittliga bidragsnivån för 

lönebidrag vara högst 66 procent, vilket har uppnåtts. Under 2015 var 

den genomsnittliga nivån cirka 64 procent, vilket även var fallet 2014 och 

2013. Den genomsnittliga bidragsprocenten varierar mellan de olika 

subventionerade anställningarna. Lönebidrag har lägst genomsnittlig 

bidragsnivå och utvecklingsanställning högst (cirka 75 procent 2015). 

Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag för vissa unga med 

funktionsnedsättning. Som framgår av tabell 16 har i genomsnitt 12 668 

unga under 30 år haft en subventionerad anställning per månad under 

2015, vilket är en marginell ökning jämfört med 2014. 

8.6.2 Praktikantprogrammet 

Praktikantprogrammet inom statsförvaltningen för personer med 

funktionsnedsättning infördes i januari 2013. Antalet individer som 

deltagit under perioden 2013–2015 uppgår till 536. För att öka 

kunskapen om, och intresset för, praktikantprogrammet har 

Arbetsförmedlingen under året besökt och informerat myndigheter om 

programmet. Under 2015 har Arbetsförmedlingen även decentraliserat 

arbetet med myndigheterna och tillsättning av platser. Detta för att 

förbättra matchningen. Under 2015 har 132 personer fått en praktikplats 

inom ramen för praktikantprogrammet, varav 48 personer på 

Arbetsförmedlingen (2014: 232 personer, varav 113 på Arbetsförmedlingen, 

2013: 233 personer, varav 159 på Arbetsförmedlingen). 

8.6.3 Samhall AB 

Arbetsförmedlingen svarar för alla anvisningar till skyddat arbete inom 

Samhall AB. I regleringsbrevet för 2015 anges att minst 40 procent av 

dem som anställs ska komma från de prioriterade grupper som Samhall 

AB och Arbetsförmedlingen enats om. Detta mål har uppnåtts; 46 

procent kom från dessa grupper.132 

Antalet arbetssökande vid Arbetsförmedlingen som erhållit anställning i 

Samhall AB:s kärnuppdrag under 2015 uppgick till 1 525 personer (2014: 

3 250, 2013: 1 433). Av dessa var 569 kvinnor och 956 män.133 

Arbetsförmedlingen fick i regleringsbrevet för 2015 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 1 098 personer fått en utvecklingsanställning inom 

ramen för satsningen under 2015, varav 714 unga under 30 år. I 

genomsnitt har 1 024 personer varje månad varit anställda i uppdraget 

                                                           
132 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. 
133 Uppgifter från Samhall AB. Arbetsförmedlingen har i årsredovisningen för 2015 valt att 
enbart redovisa Samhall AB:s egen statistik, vilket är en förändrad redovisningsprincip jämfört 
med Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2014. 
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under 2015 (2014: 851).134 Under året har 251 personer gått vidare till en 

anställning utanför Samhall AB. Av dessa var 68 procent under 30 år.135 

8.6.4 Andra insatser för personer med funktionsnedsättning 

En nedsatt arbetsförmåga kan ofta kompenseras genom olika typer av 

stöd och anpassningar i arbetet. Arbetsförmedlingen erbjuder därför stöd 

till arbetshjälpmedel, stöd till personligt biträde, särskilt introduktions- 

och uppföljningsstöd (SIUS)136 och särskilt stöd vid start av 

näringsverksamhet som alternativ eller komplement till en 

subventionerad anställning. 

Under åren 2011–2014 ökade antalet personer som får stöd till personligt 

biträde och SIUS, men under 2015 minskade antalet. Även antalet 

personer som fått ett arbete med hjälp av SIUS har minskat mellan 2014 

och 2015. Under 2015 fick 5 658 personer ett arbete med hjälp av SIUS 

(2014: 6 170, 2013: 4 836).137 Antalet personer som får stöd till 

arbetshjälpmedel har minskat sedan 2013, och antalet personer som får 

särskilt stöd vid start av näringsverksamhet har minskat sedan 2011. En 

majoritet av dem som får stöd till personligt biträde har en anställning 

med lönestöd och som nämnts ovan har ökningen av antalet anställda 

med lönestöd avstannat. Samtidigt har den interna styrningen och 

uppföljningen av användningen av stöd till personligt biträde förtydligats 

och ökat. Detta är två möjliga förklaringar till att antalet personer som 

får stöd till personligt biträde har minskat under 2015. 

Det är även värt att beakta könsskillnaderna. Kvinnor får i större 

utsträckning än män tillgång till stöd till arbetshjälpmedel och särskilt 

stöd vid start av näringsverksamhet, och män får i större utsträckning än 

kvinnor tillgång till stöd till personligt biträde och SIUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 Samhall AB. Uppdraget startade i januari 2014 och målet om 1 000 personer i anställning 
nåddes i april 2014. Därefter var drygt 1 000 personer i anställning per månad under 2014.  
135 Samhall AB. 
136 SIUS är en programinsats som bygger på metoden Supported Employment. 
137 Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 
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Tabell 17. Antal personer som har fått stöd till arbetshjälpmedel, personligt 

biträde, SIUS och särskilt stöd vid start av näringsverksamhet. År 2011-

2015. 

          

  2011 2012 2013 2014 2015 

Arbetshjälpmedel 6 385 6 965 7 682 7 042 6 104 

Kvinnor 3 885 4 193 4 663 4 144 3 579 

  varav unga under 30 år 294 374 542 487 444 

Män 2 500 2 772 3 019 2 898 2 525 

  varav unga under 30 år 394 479 623 568 456 

Personligt biträde 11 451 14 779 19 059 22 174 19 185 

Kvinnor 4 769 6 241 7 866 8 909 7 628 

  varav unga under 30 år 1 156 1 589 2 092 2 385 2 082 

Män 6 682 8 538 11 193 13 265 11 557 

  varav unga under 30 år 2 274 3 093 4 226 4 952 4 182 

SIUS 6 173 8 405 9 287 9 908 8 937 

Kvinnor 2 657 3 595 3 838 3 985 3 581 

  varav unga under 30 år 926 1 283 1 445 1 469 1 467 

Män 3 516 4 810 5 449 5 923 5 356 

  varav unga under 30 år 1 696 2 403 2 732 2 858 2 719 

Särskilt stöd vid start av 
näringsverksamhet 

669 653 601 550 456 

Kvinnor 392 394 334 297 248 

  varav unga under 30 år 28 51 34 22 30 

Män 277 259 267 253 208 

  varav unga under 30 år 26 28 34 33 33 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

8.7 Nyanlända 

Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar för att nyanlända invandrare 

erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på 

arbetsmarknaden. En nyanländ är en person som är född utanför 

EU/EES vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 

månader efter erhållet uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen har också 

ett särskilt ansvar för personer som omfattas av lagen (2010:197) om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

Arbetsförmedlingens uppdrag är att underlätta och påskynda nyanländas 

väg till arbete eller högre studier och ge förutsättningar för 

egenförsörjning. När det gäller etableringsuppdraget ska 

Arbetsförmedlingen tillsammans med personen 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. 
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Under 2015 har 106 187 nyanlända varit inskrivna på 

Arbetsförmedlingen. Antalet ökade jämfört med 2014 (2014: 89 572, 

2013: 73 571). Det var 67 procent av de nyanlända, motsvarande 70 737 

personer, som omfattades av etableringsuppdraget 2015. Det är en högre 

andel jämfört med tidigare år (2014: 53 118 personer, 59 procent, 2013: 

35 380 personer, 48 procent).138 

Fler personer än tidigare i modern tid flyr undan krig och förtryck i 

världen. Under hösten 2015 ökade antalet människor som söker skydd i 

Sverige och Europa i en takt som saknar historiskt motstycke. Det akuta 

läget i omvärlden ställer mycket stora krav på Arbetsförmedlingens 

förmåga att anpassa verksamheten under kommande år. 

Arbetsförmedlingens agerande kommer att spela en avgörande roll för 

hur väl samhället lyckas ta emot nyanlända invandrare som kommer till 

Sverige. 

8.7.1 Insatser för nyanlända 

Sedan hösten 2015 pågår ett myndighetsövergripande arbete med att ta 

fram en beredskapsplan för hur Arbetsförmedlingen ska agera för att stå 

väl förberedda inför ett väsentligt ökat antal deltagare inom 

etableringsuppdraget. Parallellt med detta framåtsyftande arbete har 

Arbetsförmedlingen arbetat för att upprätthålla kvaliteten på det stöd 

som dagens arbetssökande får. Arbetsförmedlingen fortsatte under året 

att anpassa och utveckla insatser efter de nyanländas behov för att 

möjliggöra ett tidigt deltagande och påskynda övergången till arbete eller 

utbildning. Detta arbete beskrivs nedan. 

Instegsjobb 

Instegsjobb är ett anställningsstöd till arbetsgivare riktat till nyanlända 

som studerar svenska för invandrare (sfi). Under 2015 hade 10 484 

personer instegsjobb vilket är en ökning jämfört med 2014 (2014: 8 965, 

2013: 7 147). Ökningen kan delvis förklaras av det ökade antalet 

deltagare i etableringsuppdraget. 

Pilotverksamhet tidig kartläggning 

Under hösten 2015 initierades, mot bakgrund av ett regeringsuppdrag, 

en pilotverksamhet på ett antal av Migrationsverkets 

anläggningsboenden (ABO). Syftet med pilotverksamheten var att 

påbörja kartläggningen av nyanländas kompetenser i ett tidigare skede 

av integrationsprocessen. Med hjälp av ett digitalt verktyg kunde de 

nyanlända skatta sina egna meriter och kompetenser på sitt hemspråk 

och få en sammanställning av detta direkt i telefonen. Personerna kunde 

sedan använda sammanställningen i sitt jobbsökande genom att skicka 

den till valfri arbetsgivare. Tanken var att underlätta och förkorta 

kartläggningsprocessen genom att den påbörjas redan under tiden på 

anläggningsboende. På så vis kan personerna i ett tidigare skede delta i 

etableringsinsatser för att stärka sina jobbchanser. Syftet var också att 

                                                           
138 Statistiken för 2014 skiljer sig från motsvaranderedovisning i Årsredovisning 2014 på grund 
av retroaktiv registrering av beslut. 
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stärka personens roll och inflytande under kartläggningsprocessen. 

Resultatet av pilotverksamheten, som avslutades vid årsskiftet, kommer 

att redovisas under våren 2016. 

Snabbspår 

Nyanländas kunskap och färdigheter behöver tillvaratas snabbare och 

effektivare. Regeringen inledde därför under 2015 samtal om möjliga 

åtgärder för att inom ramen för etableringsuppdraget skapa snabbare 

vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som 

har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Samtalen 

förs mellan arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen och andra 

berörda myndigheter. Det gemensamma uppdraget är att identifiera 

hinder som försvårar eller försenar nyanländas inträde på 

arbetsmarknaden och ta fram konkreta förslag på hur inträdet kan 

påskyndas. Arbetet med snabbspår har under året påbörjats inom 14 

branscher/sektorer motsvarande ett tjugotal yrken. 

Arbetet med snabbspåren har resulterat i att valideringsprocessen har 

anpassats för att bättre passa validering av nyanländas kompetenser. 

Inom ramen för snabbspåren har de valideringsmodeller som finns inom 

flera branscher anpassats och översatts. Detta ger nyanlända bättre 

möjligheter att ta första steget in på arbetsmarknaden i den aktuella 

branschen, även om det i ett första skede inte nödvändigtvis är ett yrke 

som de har utbildning inom. Viktiga komponenter i sammanhanget är att 

flera insatser ska kunna genomföras parallellt och med stöd av tolk, till 

exempel riktad yrkessvenska och arbetsplatsförlagda bedömningar (så 

kallad yrkeskompetensbedömning). Arbetsmarknadsutbildningar ska 

också i större utsträckning kunna användas för att korta utbildningstiden 

för den arbetssökande. 
 

För nyanlända akademiker handlar snabbspåren om att få till stånd fler 

platser för praktik och yrkeskompetensbedömning hos arbetsgivare, för 

att nyanlända ska kunna få en första referens och erfarenhet på den 

svenska arbetsmarknaden. För nyanlända inom legitimationsyrken 

handlar snabbspåren om att reformera och effektivisera processerna för 

svensk legitimation. 

Resultat nyanlända 

Under 2015 fick 20 571 nyanlända arbete vilket var fler än 2014 (2014: 

17 620, 2013: 15 351). Den stärkta arbetsmarknaden är sannolikt en av 

förklaringarna till ökningen. Det var 3 316 nyanlända som gick till 

utbildning, vilket var färre än 2014 (2014: 3 572, 2013: 3 433). Även om 

antalet nyanlända som gick till arbete eller studier ökade mellan 2014 

och 2015 var motsvarande andel något lägre 2015. Detta har delvis sin 

förklaring i att det totala antalet inskrivna nyanlända ökade mellan åren.  

8.7.2 Etableringsuppdraget 

I regleringsbrevet för 2015 anges målet att andelen nyanlända som 

lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier ska öka. Antalet 
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deltagare i etableringsuppdraget fortsatte att öka kraftigt under 2015. 

Även Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag och personalrekrytering 

ökade under året, men det är en fortsatt stor utmaning att inom ramen 

för etableringsuppdraget ha tillgänglig personal i en omfattning som 

motsvarar det stora antalet deltagare. Detta innebär sannolikt att 

deltagarna fått mindre individuellt anpassade etableringsinsatser som 

tillvaratar deras kompetens och erfarenhet. På sikt leder detta till att 

personernas etablering på arbetsmarknaden fördröjs och att 

matchningen på arbetsmarknaden försämras. Förutsättningarna att nå 

målet i regleringsbrevet har med andra ord varit svåra under året. 

En person som beviljats uppehållstillstånd ska snarast möjligt få sitt 

första etableringssamtal med Arbetsförmedlingen. Andelen som har fått 

sitt första etableringssamtal inom 30 dagar från beviljat 

uppehållstillstånd uppgick i december till 34 procent (december 2014: 47 

procent; december 2013: 58 procent). Att andelen minskar kan delvis 

förklaras av svårigheten att rekrytera personal i den omfattning som 

motsvarar det höga antalet nya deltagare i etableringsuppdraget. 

Andelen personer i etableringsuppdraget som deltog i 

arbetsförberedande aktiviteter, arbetsmarknadspolitiska program, 

samhällsorientering och svenska för invandrare ökade marginellt mellan 

2014 och 2015.139 Arbetsförmedlingen ser mot bakgrund av ovanstående 

resonemang stora utmaningar i att framöver kunna erbjuda 

individanpassade och kvalitativa etableringsinsatser till personer i 

etableringsuppdraget. 

Etableringsuppdraget ur ett jämställdhetsperspektiv 

Vid utgången av december 2015 var 42 procent av deltagarna i 

etableringsuppdraget kvinnor och 58 procent män (2014: 44 procent 

kvinnor, 56 procent män, 2013: 48 procent kvinnor, 52 procent män). 

Kvinnor deltar i arbetsmarknadsutbildning, förberedande utbildning och 

arbetspraktik i mindre utsträckning än män. Kvinnor arbetar också i 

mindre utsträckning än män efter avslutad etableringsplan. Att 

säkerställa att både kvinnor och män får tillgång till kvalitativa insatser 

är en av de största utmaningarna inom såväl etableringsuppdraget som 

inom Arbetsförmedlingen generellt. 

En betydelsefull förändring i förutsättningarna för etableringsuppdraget 

är att deltagarnas genomsnittliga utbildningsnivå har ökat för såväl män 

som kvinnor. Andelen personer med eftergymnasial utbildning på två år 

eller längre har ökat från 20 procent i december 2013 till 25 procent i 

december 2015 (december 2014: 25 procent).140 Tabellerna 18 och 19 

visar dock att ökningen av andelen som går till arbete efter avslutad 

                                                           
139 Det finns dock anledning att tolka uppgången med försiktighet, då andelen bygger på inlagda 
aktiviteter i personernas etableringsplaner. Tillförlitligheten i statistiken är därmed helt 
beroende av att arbetsförmedlarna uppdaterar etableringsplanerna med nytillkomna aktiviteter. 
Mot bakgrund av det stora antalet nya deltagare i etableringsdraget finns en ökande risk att så 
inte sker. 
140 Arbetsförmedlingen; datalager. 
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etableringsplan, som skett under samma tidsperiod, gäller männen. 

Detta tyder på att kvinnornas ökade utbildningsnivå inte stärkt deras 

jobbchanser på samma sätt som männens. 

Arbetsförmedlingen bedrev mellan december 2014 och juni 2015 en 

pilotverksamhet på tio arbetsförmedlingskontor, med syftet att testa ”det 

systematiserade arbetssättet i etableringsuppdraget” (SAE).141 Syftet med 

arbetssättet var att säkra och höja nivån på det stöd och de insatser som 

erbjuds personer i etableringsuppdraget, oavsett bakgrundsfaktorer 

såsom kön och utbildningsnivå. Slutsatserna tyder på att arbetssättet var 

ett sätt att bemöta en av de risker som identifierades i 

Arbetsförmedlingens verksamhetsplanför 2015; att leveransen av 

insatser och program till de arbetssökande inte är tillräckligt enhetlig och 

rättssäker. 142 En annan risk som identifierades var att nyanländas tid 

med etableringsplan inte nyttjades effektivt. Det visade sig att 

personernas meriter och kompetenser började kartläggas tidigare i 

etableringsprocessen och på ett mer systematisk sätt än tidigare, vilket 

ledde till mer individanpassade och arbetsnära aktiviteter under tiden 

med etableringsplan. I synnerhet fick kvinnornas etableringsplaner 

starkare jobbfokus, eftersom arbetsförmedlarna började ställa frågor om 

kvinnornas meriter och kompetenser på ett mer systematiskt sätt än 

tidigare.143 Arbetssättet ledde med andra ord till att nyanländas tid med 

etableringsplan nyttjades mer effektivt. 

Under hösten 2015 togs beslutet att implementera det systematiserade 

arbetssättet (SAE) i hela landet. Arbetsförmedlingen planerar för ett 

nationellt införande under 2016 där chefer, arbetsförmedlare och 

specialister kommer att utbildas. Ambitionen inom SAE var att stärka 

samarbetet mellan arbetsförmedlare inom etableringsuppdraget och 

specialister lokalt. För att säkerställa att samarbetet stärks vid ett 

nationellt införande kommer utbildningsinsatserna att fokusera på en 

ökad samverkan mellan arbetsförmedlare och specialister. Även den 

pågående översynen av utbildningar inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering bör leda till att personer med hälsoproblematik kan 

erbjudas stöd och insatser efter behov. 

Tjänsten etableringslots avslutades 

Arbetsförmedlingen beslutade den 20 februari 2015 att avsluta tjänsten 

etableringslots.144 Arbetsförmedlingen ersatte under 2015 

etableringslotsarna med egen personal, så kallade etableringsresurser. 

Etableringsresurserna ger arbetsförberedande och arbetsnära stöd samt 

visst socialt stöd på deltagarnas egna språk. 

                                                           
141 Arbetssättet innebar i korthet att arbetsförmedlarna fick stöd i handläggningen med hjälp av 
en checklista. Checklistan var indelad i fyra steg där respektive steg angav ett antal insatser som 
den arbetssökande skulle ta el av innan hen kunde gå vidare till nästa. 
142 Verksamhetsplan 2015, Bilaga 4 – Arbetsförmedlingens riskanalys. 
143 Det systematiserade arbetssättet i etableringsuppdraget (SAE) – Slutrapport för 
pilotverksamhet på tio arbetsförmedlingskontor (2015), Projektgruppen för det 
systematiserade arbetssättet. 
144 Beslutsunderlag; avslutande av tjänsten Etableringslots. Diarienummer: Af-2015/094351. 
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Även det ökade antalet platser inom folkhögskoleutbildningen i 

etableringsuppdraget var ett sätt att ersätta etableringslotsarna. 

Utbildningen startade i februari 2014 och är en arbetsförberedande 

insats som riktar sig främst till personer med kort utbildningsbakgrund. 

Under 2015 deltog 1 689 personer i utbildningen (2014; 982 personer).145 

Under båda åren var ungefär hälften av deltagarna kvinnor och hälften 

män. Insatsen är därmed viktig ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Bosättningsarbetet 

Arbetsförmedlingens bosättningsuppdrag utgår från överenskommelser 

om anvisningsbara platser. I augusti 2014 fastställde Arbetsförmedlingen 

länstalen för 2015, som ligger till grund för länsstyrelsernas och 

kommunernas överenskommelser om anvisningsbara platser. De angav 

ett sammanlagt behov av 23 100 anvisningsbara platser.146 

Länsstyrelserna gjorde under hösten 2015 bedömningen att antalet 

anvisningsbara platser för året skulle uppgå till totalt 11 200.147 Ett av de 

främsta hindren för att öka antalet anvisningsbara platser bedöms vara 

bristande tillgång på lediga bostäder. 

Under 2015 har det totala antalet personer som anmält behov av 

bosättning minskat jämfört med 2014. Det totala antalet pågående 

bosättningsärenden har också minskat jämfört med föregående år, se 

figur 20. Anledningen är i huvudsak att Arbetsförmedlingen den 1 

oktober 2014 förändrade sina riktlinjer för vilka som bedöms ha behov av 

bosättning. De ändrade riktlinjerna medförde att färre personer i eget 

boende sedan hösten 2014 bedöms ha behov av bosättning. Det totala 

antalet avbrott har under året ökat såväl för personer som har anmält 

behov av bosättning i anläggningsboende som för personer som har 

anmält behov av bosättning i eget boende. 

Arbetsförmedlingen har mot bakgrund av de ändrade riktlinjerna 

framförallt anvisat personer i anläggningsboende under året. 

Myndigheten arbetar kontinuerligt för att öka antalet personer som 

anvisas en plats för bosättning. En grundförutsättning för att 

Arbetsförmedlingen ska kunna anvisa fler personer till bosättning är 

dock att kommunerna ökar sin mottagningskapacitet. 

I syfte att stärka Arbetsförmedlingens regionala närvaro i 

bosättningsarbetet har myndigheten beslutat att omorganisera inom 

ramen för bosättningsuppdraget. Sedan den 1 oktober 2015 arbetar 

Arbetsförmedlingens bosättningshandläggare från tre orter; Malmö, 

Luleå och Stockholm. Arbetsförmedlingen bedömer att en stärkt 

                                                           
145 I Årsredovisningen för 2014 angavs att 1 066 personer deltagit i folkhögskoleutbildningen 
under 2014. Denna siffra är reviderad till 982 personer, efter att antalet personer som avbröt 
utbildningen inom tre veckor räknats bort. Utbildningsplatsen räknas som förbrukad först när 
personen deltagit i minst tre veckor och först då erhåller Folkbildningsrådet pengar för platsen. 
Antalet personer som deltog i utbildningen under 2015 är framräknad på samma sätt. 
146Arbetsförmedlingen, Diarienummer, Af-2014/320098. 
147 Sammanställning av Länsstyrelsen i Stockholm län, 2015-09-18. 
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samverkan på regional nivå kan leda till ökad effektivitet i 

bosättningsarbetet. 

Figur 20: Antal personer med ett pågående bosättningsärende, som har 

anmält behov av bosättning, samt vars bosättningsärende har avslutats, 

januari 2012 – december 2015. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

Samverkan inom etableringsuppdraget 

Inom etableringsuppdraget ska Arbetsförmedlingen samordna 

etableringsinsatser och vara stödjande och pådrivande i förhållande till 

berörda parter. 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). Samverkansdelegationen genomförde 

under inledningen av 2015 en gemensam verksamhetsplanering där det 

beslutades att fem arbetsgrupper ska finnas kopplade till 

Samverkansdelegationen under året. Dessa har i uppdrag att koordinera 

och initiera myndighetsgemensamt utvecklingsarbete inom följande 

områden: bosättning, hälsa, insatser, regelhantering och 

ensamkommande barn. Inom ramen för Samverkansdelegationens 

arbete har även en revidering av metodstödet för upprättande av lokala 

överenskommelser genomförts. Metodstödet syftar till att tydliggöra 

olika aktörers ansvarsområden på lokal nivå. 

Som nämndes tidigare i avsnittet ökade under hösten 2015 antalet 

människor som söker skydd i Europa i en takt som saknar historiskt 

motstycke. Det akuta läget i omvärlden ställer mycket stora krav på 

berörda myndigheters förmåga att anpassa verksamheten under 

kommande år. En förutsättning för en framgångsrik integration de 

nästkommande åren är att landets ansvariga myndigheter och 

organisationer intensifierar sin samverkan kring nyanländas etablering. 
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Arbetsförmedlingen har under hösten 2015 vidtagit flera åtgärder i 

samverkan med andra myndigheter i syfte att skapa en god beredskap för 

att hantera den flyktingsituation som råder. Denna samverkan har i stora 

delar skett just inom ramen för Samverkansdelegationen. 

Arbetsförmedlingen har bjudit in till veckovisa avstämningar med 

Samverkansdelegationens aktörer i syfte att hålla varandra uppdaterade 

kring rådande utveckling. Även Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) har bjudits in att delta i den samverkan som sker inom 

ramen för delegationen. 

Till detta kan tilläggas att Arbetsförmedlingen deltar i det arbete som 

MSB bedriver inom ramen för ett särskilt regeringsuppdrag att på 

nationell nivå samordna ansvariga aktörers hantering av 

flyktingsituationen i Sverige. Arbetsförmedlingen har också samverkat 

med Försäkringskassan och Migrationsverket i framtagande av 

prognoser om anslag för etableringsuppdraget. 

Resultat för etableringsuppdraget 

I tabell 18 och 19 redovisas status för dem som passerade dag 90 (den 

90:e dagen efter avslutad etableringsplan) under 2015. Totalt hade 

14 876 personer passerat dag 90 under 2015 (2014: 8 230, 2013: 

3 943).148 

Som tidigare nämnts är ett av målen i regleringsbrevet för 2015 att 

andelen nyanlända som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller 

studier ska öka. Tabell 18 visar att 4 649 personer, motsvarande 31 

procent, arbetade eller studerade 90 dagar efter avslutad etableringsplan. 

Det är en successiv ökning från tidigare år (2014: 2 320 personer, 28 

procent, 2013: 1 087 personer, 28 procent). Målet i regleringsbrevet har 

således uppnåtts, trots att förutsättningarna för att nå målet varit svåra. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
148 I tidigare årsredovisningar har resultattabellen visat status för personer som både lämnat 
etableringsuppdraget och passerat dag 90 under aktuellt år. Resultatet för 2015 omfattar istället 
status för personer som lämnat etableringsuppdraget under perioden oktober 2014 till 
september 2015 och som därmed uppnått dag 90 under 2015. Detta för att redovisa resultatet 
för etableringsuppdraget på samma sätt som resultatet för övriga verksamheter redovisas i 
årsredovisningen. Resultattabellen går således inte att jämföra med motsvarande tabell i 
Årsredovisning 2014. 
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Tabell 18: Status (antal och andel i procent) 90 dagar efter avslutad 

etableringsplan, 2013–2015*. 

Totalt 2013 2014 2015 

  Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Arbete/studier 
1 087 28 2 320 28 4 649 31 

  varav arbete med stöd 
215 5 328 4 632 4 

  varav arbete utan stöd 
206 5 445 5 731 5 

  varav nystartsjobb 
382 10 909 11 2 279 15 

  varav avaktualiserad till 
studier 

284 7 638 8 1 007 7 

Arbetsmarknadspolitiska 
program 

1 978 50 4 244 52 7 381 50 

  varav jobb- och 
utvecklingsgarantin 

1 657 42 3 707 45 6 605 44 

  varav jobbgaranti för 
ungdomar 

207 5 366 4 508 3 

Öppet arbetslös 
293 7 483 6 849 6 

Förhindrad att ta arbete 
direkt 

170 4 409 5 821 6 

Övriga avaktualiserade från 
Arbetsförmedlingen 

415 11 774 9 1 176 8 

Totalsumma 
3 943 100 8 230 100 14 876 100 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

* Delsummorna för tabell 18 och 19 summerar ej till totalen på grund av avrundning  

 

 

Tabell 19. Status (andel i procent) 90 dagar efter avslutad etableringsplan, 

fördelat på kön, 2013–2015*. 

Andelar 2013 2014 2015 

  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Arbete/studier 
20 33 21 34 21 39 

  varav arbete med stöd 
4 6 3 5 3 5 

  varav arbete utan stöd 
4 6 3 7 3 6 

  varav nystartsjobb 
5 13 5 15 7 22 

  varav avaktualiserad till 
studier 

7 7 9 7 8 6 

Arbetsmarknadspolitiska 
program 

53 49 53 51 53 47 

  varav jobb- och 
utvecklingsgarantin 

46 40 47 44 48 42 

  varav jobbgaranti för 
ungdomar 

5 6 4 4 3 4 

Öppet arbetslös 
7 8 5 6 6 6 

Förhindrad att ta arbete 
direkt 

6 3 7 3 9 3 

Övriga avaktualiserade  
från Arbetsförmedlingen 

15 7 14 6 11 5 

Totalsumma 
100 100 100 100 100 100 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 
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Tabell 19 visar att 21 procent av kvinnorna och 39 procent av männen 

arbetade eller studerade 90 dagar efter avslutad etableringsplan under 

2015. En bidragande orsak till att fler har fått arbete är rimligtvis att 

arbetsmarknadsutsikterna har förbättrats.149 Av dem som lämnat 

etableringsuppdraget har andelen med eftergymnasial utbildning ökat 

kontinuerligt sedan 2012 samtidigt som andelen med en kortare 

utbildningsbakgrund har minskat, vilket också kan ha bidragit till det 

förbättrade resultatet. Att Arbetsförmedlingen har utvecklat arbetet med 

etableringsuppdraget under de fem år som uppdraget funnits bör också 

ha bidragit till förbättringen. 

Det är dock viktigt att notera att det fortfarande är ett stort antal 

personer i etableringsuppdraget som saknar slutförda gymnasiestudier. I 

Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsrapport konstateras att 

nyanlända och personer som saknar fullständig gymnasieutbildning 

löper särskilt hög risk att drabbas av långvarig arbetslöshet.150 Detta visar 

vikten av att kunna erbjuda personerna möjligheten att studera såväl 

inom ramen för etableringsplanen som inom jobb- och 

utvecklingsgarantin och jobbgaranti för ungdomar, för att stärka 

personernas chanser till en långsiktig etablering på arbetsmarknaden. 

Mot denna bakgrund är det särskilt oroande att andelen som studerar 

dag 90 legat på ungefär samma nivå under de senaste åren, se tabell 18. 

Det är genomgående en betydligt lägre andel kvinnor än män som 

arbetar efter att de lämnat etableringsuppdraget. Tabell 19 visar också att 

det förbättrade resultatet drivits av att en ökad andel män gått till 

nystartsjobb. Kvinnor har också deltagit i arbetspraktik, 

arbetsmarknadsutbildningar och haft arbete i form av instegsjobb och 

nystartsjobb i mindre utsträckning än män under tiden med 

etableringsplan. Att kvinnor deltar i arbetsnära etableringsinsatser i 

mindre utsträckning än män bidrar sannolikt till att de arbetar i mindre 

utsträckning efter att de lämnat etableringsuppdraget. 

Av dem som under 2015 passerade dag 90 efter avslutad etableringsplan 

deltog 50 procent i ett arbetsmarknadspolitiskt program dag 90. Andelen 

minskade något jämfört med 2014. Av dem som lämnade 

etableringsuppdraget från och med juli 2014 till och med juni 2015151 var 

andelen som deltog i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgaranti för 

ungdomar något lägre dag 180 än dag 90. Andelen som arbetar eller 

studerar är marginellt högre dag 180 än dag 90. Den sammanlagda 

progressionen efter att personerna lämnat etableringsuppdraget tycks 

således vara svag. Detta tyder på att personerna behöver särskilt stöd och 

insatser även efter att de lämnat etableringsuppdraget, för att stärka sina 

chanser till en långsiktig etablering på arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingen har tidigare påpekat behovet av att inom ramen för 

                                                           
149 Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2015. 
150 Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2015. 
151 Personerna som lämnade etableringsuppdraget under denna period hann således uppnå dag 
180 under 2015. 
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jobb- och utvecklingsgarantin kunna erbjuda utbildande insatser i 

kombination med exempelvis arbetsplatsförlagda aktiviteter i större 

utsträckning än idag.152 

8.8 Externt upphandlade tjänster 

Arbetsförmedlingen ska upphandla tjänster från externa leverantörer för 

att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete.153 Dessa ska med fokus 

på den arbetssökandes behov komplettera Arbetsförmedlingens 

tjänsteutbud och därmed öka den arbetssökandes möjligheter till arbete. 

Arbetsförmedlingen har det yttersta ansvaret för alla tjänster som 

erbjuds, oavsett om de levereras av Arbetsförmedlingen eller av 

upphandlade leverantörer. Det innebär att Arbetsförmedlingen 

definierar vilka aktiviteter som ska ingå i tjänsterna, preciserar kraven på 

leverantörerna samt upphandlar och kvalitetssäkrar tjänsterna. 

8.8.1 Tjänster 

Under 2015 har Arbetsförmedlingen tillhandahållit tjänsterna stöd och 

matchning, introduktion till arbete och yrkessvenska B. Tjänsten 

etableringslots avslutades i maj 2015. 

Stöd och matchning startades i december 2014 och riktar sig till personer 

som bedöms kunna arbeta men som behöver ett förstärkt stöd för att 

komma ur sin arbetslöshet. Tjänsten har fyra olika spår, varav två 

innehåller språkstöd för deltagare med låga kunskaper i svenska och 

engelska. Tjänsten är upphandlad som ett valfrihetssystem.154 

Introduktion till arbete155 riktar sig till personer som behöver 

förberedande aktiviteter och insatser innan de kan tillgodogöra sig andra 

insatser och program. Kännetecknande för personerna är att de har varit 

borta länge ifrån, eller aldrig har etablerat sig på den svenska 

arbetsmarknaden. Tjänsten består av två delar; en del som är 

arbetsförberedande och en del som är arbetsplatsförlagd. 

Yrkessvenska B startades under 2015.156 Målsättningen är att deltagaren 

lär sig svenska inför ett yrke. Tjänsten riktar sig i första hand till personer 

som är nyanlända med låga kunskaper i svenska, som har tidigare 

yrkeserfarenhet, eller där det finns förutsättningar för personen att 

arbeta inom ett specifikt yrkesområde efter en språkanpassad 

utbildning/praktik. 

                                                           
152 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 - Etablering av vissa nyanlända – statistik kring 
etableringsuppdraget, 2015-05-04. 
153 Förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
154 Upphandling 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. 
155 Tjänsten introducerades sommaren 2014. 
156 Tjänsten yrkessvenska upphandlades i början av 2015 men kom på grund av överprövningar 
inte i bruk förrän efter sommaren 2015. 
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Arbetsförmedlingen tog beslutet att avsluta tjänsten etableringslots i 

februari 2015.157 Beslutet grundades på att det skett en påtaglig ökning av 

klagomål från arbetssökande som indikerade olika former av oseriös och 

brottslig verksamhet, såsom bedrägeri, mutor, utpressning och 

försäljning av folkbokföringsadresser. 

8.8.2 Deltagare 

I tabell 20 framgår att antalet deltagare hos externt upphandlade 

leverantörer158 uppgick till 110 860 personer under 2015. Det är en 

minskning jämfört med föregående år då antalet deltagare hos externa 

leverantörer uppgick till 112 163. Förklaringen till förändringen är att 

vissa tjänster, på grund av ändrade prioriteringar, har fasats ut helt eller 

avslutats under året och att andra tjänster inte har hunnit introduceras 

fullt ut. Det har lett till ett minskat deltagarantal under perioden mellan 

nya och gamla tjänster. 

Antalet deltagare i tjänsten stöd och matchning har under 2015 uppnått 

drygt 62 200. Även antalet deltagare i tjänsten introduktion till arbete 

har ökat kraftigt under året. Deltagarantalet inom etableringslots har 

minskat 2015 eftersom tjänsten avslutades under våren. Yrkessvenska B 

lanserades under sommaren 2015 och har sedan dess haft drygt 700 

deltagare. 

Det är en större andel män jämfört med kvinnor som anvisas till externt 

upphandlade tjänster. Det kan delvis förklaras av att fler män än kvinnor 

är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Könsfördelningen är i det närmaste 

oförändrad sedan 2014 för tjänsterna sammantaget. I tabell 20 ser vi en 

jämnare fördelning mellan kvinnor och män för stöd och matchning 

under 2015, men det är svårt att dra långtgående slutsatser eftersom 

fördelningen år 2014 endast avspeglar en månad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
157 Beslutsunderlag: Avslutande av tjänsten etableringslots. Diarienr. Af 2015/094351. Prop. 
2015/16:30 Avskaffande av systemet med etableringslotsar beslutades den 13 oktober 2015.  
158 Förut benämnda kompletterande aktörer. 
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Tabell 20: Antal deltagare159 varav andel kvinnor och män (i procent) per 

tjänst160, 2013–2015. 

Tjänst Antal deltagare Varav kvinnor/män 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Etableringslots 28 988 44 180 38 554 45/55 42/58 41/59 

Introduktion till arbete   4 586 12 449   57/43 57/43 

Stöd och matchning   2 054 62 221  37/63 42/58 

Yrkessvenska B     714     52/48 

Rehabilitering 17 739 4 879   63/37 61/39   

JOB/UGA 65 306 57 604   40/60 40/60   

Jobbcoachning 40 889 352   50/50 53/47   

Totalt 148 513 112 163 110 860 46/54 42/58 43/57 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

8.8.3 Leverantörer och utgifter 

I tabell 21 framgår att antalet leverantörer har minskat väsentligt under 

det senaste året. Arbetsförmedlingen har gått från att år 2014 ha totalt 

1 115 leverantörer till att 2015 ha 553, en minskning med cirka 50 

procent. Den huvudsakliga anledningen till minskningen är att tjänsterna 

jobbcoachning och rehabilitering avslutats. De leverantörer som under 

tidigare år levererade dessa tjänster utgjorde tillsammans en huvuddel av 

det totala antalet leverantörer. Antalet leverantörer i tjänsten stöd och 

matchning har under 2015 ökat till 157. För tjänsten introduktion till 

arbete är antalet leverantörer oförändrat i förhållande till 2014. Sedan 

introduktionen av yrkessvenska B, sommaren 2015, har åtta leverantörer 

avtal om leverans. 

I tabell 21 redovisas också kostnader för externt upphandlade tjänster. 

Introduktion till arbete respektive stöd och matchning introducerades 

under 2014. Kostnaden för yrkessvenska B speglar utfallet sedan 

sommaren 2015 och för etableringslots representerar kostnaden utfallet 

fram till det datum då tjänsten avslutades. 

 

                                                           
159 En person kan ha deltagit i flera tjänster under ett år, totalen är därför inte summan av 
antalet deltagare i de olika tjänsterna. 
160 För ”rehabilitering” och ”jobbcoachning” som fasats ut under 2013 eller 2014 och därför inte 
har några värden år 2015, har vi valt att redogöra dessa i en grupp av tjänster. ”Rehabilitering” 
innefattar de tidigare tjänsterna rehabiliteringsinsatser, rehabiliteringstjänst 2011 och 
rehabilitering sysselsättning arbete. Begreppet jobbcoachning innefattar de upphandlade 
tjänsterna jobbcoachning, extern coach och personlig jobbcoachning. I begreppet ”JOB/UGA” 
inkluderas de upphandlade tjänsterna som kallas aktiviteter jobb- och 
utvecklingsgarantin/jobbgaranti för ungdomar 2010, nya aktiviteter inom jobb- och 
utvecklingsgarantin samt aktiviteter för ungdomar (här ingår inte förberedande utbildning och 
arbetsmarknadsutbildning). Denna gruppering gäller för samtliga tabeller i detta avsnitt. 
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Tabell 21: Antal externa leverantörer161 och utbetalt (i miljoner kronor) per 

externt upphandlad tjänst162, 2013–2015.163 

Tjänst Antal externa leverantörer Utbetalt i miljoner kronor 

  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Etableringslots 326 404 377 370 608 322 

Introduktion till arbete   10 10   52 535 

Stöd och matchning   52 157     593 

Yrkessvenska B     8     5 

Rehabilitering 196 212   642 214 10 

JOB/UGA 32 30   562 493 50 

Jobbcoachning 767 770 7 376 10   

Totalt 1 012 1 115 553 1 950 1 378 1 517 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager och Presto. 

 

8.8.4 Status 90 dagar efter avslutad tjänst 

I tabell 22a redovisas antalet deltagare som lämnat fördelat per tjänst. 

Tabell 22a: Totalt antal deltagare som lämnat fördelat på externt upphandlad 

tjänst, 2013–2015.164 

Tjänst Totalt antal deltagare 

  2013 2014 2015 

Etableringslots* 8 181 11 717 7 693 

Introduktion till arbete   55 6 144 

Stöd och matchning     37 404 

Rehabilitering 16 222 7 651 841 

JOB/UGA 47 906 51 213 9 521 

Jobbcoachning 52 579 2 899   

Nyanlända 52     

Totalt* 116 759 61 818 53 910 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

* Deltagare i etableringslots ingår inte i totalsiffran. 

I tabell 22a framgår att antalet arbetssökande som har avslutat en extern 

tjänst har minskat mellan 2013 och 2015. Andelen kvinnor som har 

                                                           
161 Ett antal externa leverantörer tillhandahåller flera tjänster. Det innebär att en extern 
leverantör som tillhandahåller flera olika tjänster endast räknas en gång i totalen. 
162 Tjänsten jobbcoachning har inga utbetalningar 2015, då de avslutades 2013. Kostnaden för 
rehabilitering och JOB/UGA har minskat avsevärt då tjänsterna avslutades under 2014. Även 
kostnaden för tjänsten etableringslots har minskat på grund av att den avslutats under året. 
163 Utbetalt i miljoner kronor per tjänst skiljer sig från den redovisning som görs i 
årsredovisningen 2014, då tjänsterna i årsredovisningen 2015 är grupperade på annat sätt. 
Totalen är dock densamma för åren 2013 och 2014. 
164 Siffrorna för introduktion till arbete i tabell 22a-c skiljer sig åt i jämförelse med 
årsredovisningen för 2014 eftersom Arbetsförmedlingen förändrat till ett mer rättvisande 
mätsätt. Detta gör att även totalen för 2014 påverkas. För etableringslots uppdateras de tre 
senaste månaderna vid varje månadsskifte för att få med retroaktiva registreringar. Data som är 
äldre än tre månader låses. Detta gör att antalet deltagare har förändrats. Detta gäller för 
tabellerna 22a-c.  
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avslutat en tjänst uppgick till 43 procent 2015.165 Som framgår av kapitlet 

Arbetsförmedlingens förutsättningar är andelen män som är inskrivna 

vid Arbetsförmedlingen högre än andelen kvinnor. Detta är dock inte 

hela förklaringen till skillnaden då andelen kvinnor som får ta del av en 

tjänst är lägre än andelen inskrivna kvinnor. 

I tabellerna 22b och 22c redovisas andelen deltagare som fått arbete eller 

påbörjat utbildning efter att ha avslutat en tjänst.166 

Tabell 22b: Status till arbete 90 dagar efter avslutad externt upphandlad 

tjänst. Antal och andelar i procent 2013–2015. 

 Tjänst Antal och andel i arbete 

 2013 2014 2015 

  Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Etableringslots 1 233 15 2 098 18 1 310 17 

Introduktion till arbete     5 9 977 16 

Stöd och matchning         11 283 30 

Rehabilitering 1 658 10 793 10 55 7 

JOB/UGA 14 381 30 16 196 32 2 091 22 

Jobbcoachning 17 803 34 675 23     

Nyanlända 6 12         

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

 

Tabell 22c: Status till reguljär utbildning 90 dagar efter avslutad externt 

upphandlad tjänst. Antal och andelar i procent, 2013–2015. 

Tjänst Antal och andel i reguljär utbildning 

 2013 2014 2015 

  Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Etableringslots 290 4 503 4 199 3 

Introduktion till arbete     4 7 239 4 

Stöd och matchning         1 907 5 

Rehabilitering 307 2 119 2 12 1 

JOB/UGA 3 453 7 3 510 7 381 4 

Jobbcoachning 1 575 3 91 3     

Nyanlända 5 10         

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

Status för deltagare i olika tjänster kan inte jämföras med varandra 

eftersom tjänsterna riktar sig till olika grupper av arbetssökande. 

Arbetssökande som tagit del av tjänsterna etableringslots och 

                                                           
165 Då könsfördelning inte har mätts före 2015 finns inga jämförelsesiffror. 
166 Status 90 dagar i tabellerna 22b-c avser deltagare som avslutat tjänsten under perioden 
oktober – september respektive år. Status 90 dagar 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. Status 90 dagar för yrkessvenska B ingår inte i tabellen på grund av att det 
är för få deltagare som uppnått 90 dagar under 2015. 
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introduktion till arbete befinner sig som regel långt från 

arbetsmarknaden. Detta innebär att det är rimligt att förvänta sig att en 

lägre andel av dessa deltagare har arbete den 90:e dagen jämfört med 

andra tjänster. 

För tjänsten etableringslots gör etableringsplanens uppbyggnad med 

parallella etableringsinsatser det svårt att särskilja tjänstens effekt på 

arbetssökandes möjlighet att komma ut i arbete. Andelen deltagare som 

hade arbete den 90:e dagen efter att ha lämnat tjänsten har legat på 

ungefär samma nivå under 2013–2015. År 2015 uppgick andelen till 

17 procent. Andelen kvinnor som lämnat tjänsten under 2015 uppgick till 

45 procent.167 Skillnaden mellan andelen kvinnor (8 procent) respektive 

män (24 procent) som hade arbete efter att ha deltagit i tjänsten är stor. 

Kvinnor arbetar i mindre utsträckning än män under tiden de har en 

etableringsplan. Det bidrar sannolikt till att kvinnor i mindre 

utsträckning än män har arbete den 90:e dagen efter avslutad tjänst. 

Introduktion till arbete har en liten andel arbetssökande som fått jobb 

efter avslutad tjänst, 16 procent 2015.168 Det är en ökning från 2014 då 

9 procent hade jobb vid mätpunkten. Det går inte att finna någon större 

skillnad mellan män eller kvinnor i statistiken, även om andelen män 

som hade arbete vid mätpunkten var något högre. Den låga andelen 

deltagare som hade jobb efter avslutad tjänst kan förklaras av att tjänsten 

introduktion till arbete riktar sig till personer som befinner sig längre 

från arbetsmarknaden än andra tjänster. Andelen kvinnor som avslutat 

tjänsten introduktion till arbete uppgick till 56 procent under 2015, vilket 

är en ökning med 16 procentenheter jämfört med föregående år. 

År 2015 hade 30 procent av deltagarna i stöd och matchning arbete 90 

dagar efter att de avslutat tjänsten. Skillnaden mellan män och kvinnor 

är fem procentenheter till männens fördel.169 Cirka 40 procent av 

deltagarna i tjänsten stöd och matchning var kvinnor under 2015. 

Andelen deltagare som hade jobb efter att ha lämnat en tjänst som ingår i 

kategorin ”rehabilitering” uppgick till 7 procent 2015. Andelen deltagare 

som hade jobb efter att ha lämnat en tjänst inom kategorin ”JOB/UGA” 

uppgick till drygt 20 procent under 2015.170  

Flera studier har gjorts där externa leverantörers insats har jämförts med 

Arbetsförmedlingens egen verksamhet. Studierna har inte kunnat påvisa 

några genomgående skillnader mellan övergång till arbete för deltagare 

hos extern leverantör jämfört med de personer som tar del av insatser i 

Arbetsförmedlingens regi.171 Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att 

                                                           
167 Då könsfördelning inte har mätts före 2015 finns inga jämförelsesiffror. 
168 Statusen är en sammanslagning av hela tjänsten, och inte uppdelad utifrån del 1 eller del 2. 
169 Då detta är första året en sådan mätning görs finns inga jämförelsetal. 
170 Då könsfördelning inte har mätts före 2015 finns inga jämförelsesiffror för ”rehabilitering” 
och JOB/UGA”. 
171 Se till exempel IFAU (2012:24) ”Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av 
jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen”. 
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Arbetsförmedlingen och de externa aktörerna inte levererar samma 

tjänster, vilket kan påverka utfallet. 

8.8.5 Uppföljning och kvalitetssäkring 

Det enhetliga arbetssätt som Arbetsförmedlingens 

leverantörsuppföljningsmodell172 säkrar skapar förutsättningar för en 

proaktiv och systematisk uppföljning av leverantörer och avtal. 

Arbetsförmedlingen har därigenom möjlighet att säkerställa en hög 

kvalitet i leveransen av upphandlade tjänster. Genom leverantörsdialoger 

på regional och nationell nivå samt hantering av klagomål och avvikelser 

får Arbetsförmedlingen information som kan användas för att styra vad 

vi granskar och var vi genomför fördjupade granskningar av tjänster och 

leverantörer. Under 2015 har Arbetsförmedlingen till exempel genomfört 

en granskning av en kritisk kompetens, examinerad studie- och 

yrkesvägledare, hos myndighetens leverantörer av tjänsten stöd och 

matchning med utgångspunkt från inkomna klagomål. Genom 

uppföljningen har Arbetsförmedlingen säkerställt att efterfrågad 

kompetens finns på plats. 

Den etablerade enhetliga hanteringen av klagomål har visat sig vara en 

styrka. Den ger Arbetsförmedlingen en helhetsbild av den problematik 

som kan finnas i en tjänst, hos en leverantör eller i en region. Det är 

många gånger en förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska ha 

möjlighet att komma tillrätta med problem, till exempel de som uppkom 

kopplat till tjänsten etableringslots. 

Arbetsförmedlingen har under året fortsatt att utveckla och etablera 

leverantörsuppföljningsmodellen. Bland annat har Arbetsförmedlingen 

påbörjat utveckling av riskindikatorer, vilka kan vara stöd för att så tidigt 

som möjligt uppmärksamma tecken på avvikelser och därigenom 

identifiera leverantörer som innebär en högre risk för avvikelser. 

Arbetsförmedlingen har också påbörjat en tematisk uppföljning av hur 

leverantörer arbetar med jämställdhet i arbetsmarknadspolitiska 

insatser. Uppföljningen är av kartläggande karaktär där myndigheten 

genom att studera om och hur leverantörerna arbetar inom detta område 

kan identifiera framgångsrika arbetssätt och metoder. Den tematiska 

uppföljningen syftar till att ge ökade förutsättningar för enhetliga krav på 

leverantörernas jämställdhetsarbete samt goda möjligheter till 

uppföljning från myndighetens sida. Uppföljningen syftar också till att 

öka Arbetsförmedlingens kunskap om hur vi kan underlätta för 

leverantörerna att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. 

Arbetsförmedlingen har samarbetat med Skolinspektionen och 

Myndigheten för yrkeshögskolan, för att kunna dra lärdom av varandras 

erfarenheter av tillsyn och uppföljning. Arbetsförmedlingen för också en 

                                                           
172 Modellen innebär att Arbetsförmedlingen följer leverantörerna utifrån hur 
verksamhetskritiska de är genom att leverantörerna nivåindelas utifrån hur stor del av 
utbetalade medel de får. 
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löpande dialog med Trygghetsorganisationerna, Almega och Svenskt 

Näringsliv. 

Utöver det som redovisas i kapitlet ovan har 

Arbetsförmedlingen i enlighet med regleringsbrevet för 2015 

inkommit, eller ska inkomma, med nedanstående särskilda 

återrapporter till regeringen: 

• Etablering av vissa nyanlända – statistik kring etableringsuppdraget, 

(den 4 maj 2015, den 1 september 2015). 

• Årsrapport Arbetsmarknadspolitiska program 2014 (4 maj 2015) 

• Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med 

aktivitetsersättning (den 18 juni 2015, den 29 februari 2016). 

• Situationen på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning 2015 (den 31 mars 2016).173 

Återrapporter utanför regleringsbrevet: 

• Uppdrag till Af att utveckla metoderna för och omfattningen av 

validering av nyanlända invandrares kompetens (den 20 februari 

2015). 

• Pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i 

samverkan med industrin (den 20 februari 2015). 

• Uppdrag angående strategin för romskt inkludering (till och med 

2016) (den 1 mars 2015). 

• Uppdrag, samverkan socialtjänst och Arbetsförmedling (den 31 mars 

2015). 

• Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning (den 

23 juni 2015). 

• Uppdrag, effektutvärdera studiemotiverande kurser för arbetslösa 

(den 14 augusti 2015). 

• En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–

2016 (den 15 mars 2016). 

                                                           
173 Denna rapport tas fram av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2015 Arbetsförmedlingens ansvar i 
arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet 

 

110 

9 Arbetsförmedlingens ansvar i 
arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet  

Detta kapitel handlar om Arbetsförmedlingens ansvar att följa upp om de 

arbetssökande söker arbete och i övrigt uppfyller de villkor som gäller för 

att få ersättning. Med ersättning här menas arbetslöshetsersättning och 

från och med den 1 mars 2015 även aktivitetsstöd och 

utvecklingsersättning.174 De nya reglerna som infördes om åtgärder som 

varning och avstängning i aktivitetsstöd och utvecklingsersättning avser 

arbetssökande som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och 

innebär ett utökat ansvar för Arbetsförmedlingen.175 Reglerna motsvarar 

i stort de som trädde i kraft inom arbetslöshetsförsäkringen den 1 

september 2013 vilket för programdeltagare innebär att 

åtgärderna/sanktionerna blir fler men mildare samtidigt som kravet på 

att söka arbete betonas.176  

Grundkraven för att få ersättning är att arbetssökande både ska söka och 

acceptera ett lämpligt arbete om det erbjuds. Det övergripande syftet 

med att följa upp arbetssökandet är att stötta den arbetssökande i 

arbetssökandet. En del i detta arbete är att genom uppföljning och 

tillämpning av reglerna skapa incitament för den arbetssökande att 

uppfylla villkoren för ersättningen. Genom ökade drivkrafter hos de 

arbetssökande för att söka arbete kan omställning till arbete ske effektivt. 

Detta kan exempelvis ske genom att den arbetssökande uppnår en ökad 

sökaktivitet (se även kapitel Matchning). 

För dem som får eller begär arbetslöshetsersättning har 

Arbetsförmedlingen uppgiften att meddela en arbetssökandes 

arbetslöshetskassa om vissa förhållanden som kan påverka rätten till 

ersättning. Ett sådant förhållande är exempelvis när den arbetssökande 

inte tillräckligt aktivt söker arbete eller när det finns anledning för 

Arbetsförmedlingen att anta att de arbetssökande inte står till 

arbetsmarknadens förfogande. Då ska myndigheten informera 

arbetslöshetskassorna genom ett meddelande. Arbetslöshetskassorna ska 

i sin tur besluta om en eventuell sanktion. För dem som får aktivitetsstöd 

eller utvecklingsersättning är det istället Arbetsförmedlingen som både 

följer upp arbetssökandet och beslutar om eventuella sanktioner. 

Aktivitetsrapporteringens roll i att följa upp om de arbetssökande 

uppfyller villkoren för ersättning 

I Arbetsförmedlingens arbete med att följa upp om de arbetssökande 

uppfyller villkoren för ersättning har aktivitetsrapporterna en central 

roll. Sedan aktivitetsrapporterna infördes har de blivit det främsta sättet 

                                                           
174 Styrande regelverk är förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Aktivitetsstöd är ett 
ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas till deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program 
enligt 4 § i förordningen och som fyllt 25 år. Utvecklingsersättning lämnas till deltagare i 
program enligt 2 § i samma förordning och är 18-24 år gammal. 
175 Förändringarna aviserades i departementspromemorian Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. 
(Ds 2013:59) september 2013. 
176 Tidigare återkallades programmet. Nu görs inte detta direkt utan det sker stegvis genom 
varning. 
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för arbetssökande att redovisa vad de gjort för att ta sig ur 

arbetslösheten. Arbetsförmedlingen använder rapporterna som underlag 

för att dels bedöma vilket behov av stöd den arbetssökande har, dels följa 

upp om den arbetssökande aktivt söker arbete. 

Arbetsförmedlingen ska granska alla aktivitetsrapporter inom 14 

dagar.177 Granskningen innebär att Arbetsförmedlingen stämmer av 

aktiviteterna i rapporten med handlingsplanen och bedömer om 

arbetssökandet behöver förändras. Under 2015 granskade 

Arbetsförmedlingen cirka 89 procent av aktivitetsrapporterna inom 14 

dagar för såväl kvinnor som män. Motsvarande andel uppgick till 83 

procent 2014. Arbetsförmedlarna uppger att anledningen till att inte alla 

aktivitetsrapporter granskas i tid är tidsbrist. Det gäller särskilt för de 

arbetsförmedlare som har många arbetssökande.178  

9.1 Arbetsförmedlingens ansvar i arbetslöshetsförsäkringen  

Av myndighetens instruktion framgår att Arbetsförmedlingen ska 

säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en 

omställningsförsäkring.179 Syftet med arbetslöshetsförsäkringen är att ge 

den enskilde en ekonomisk trygghet vid arbetslöshet samtidigt som den 

innehåller incitament för omställning. Enligt ESO (2012:6) måste dessa 

två funktioner hela tiden vägas mot varandra för att 

arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.180 

Arbetsförmedlingens ansvar i arbetslöshetsförsäkringen omfattar de som 

får eller begär arbetslöshetsersättning.181 I denna grupp ingår de som är 

öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda.182 

Arbetsförmedlingen har dock inte information om dessa arbetssökande 

faktiskt uppbär arbetslöshetsersättning eller inte. Statistik från 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som tillhandahåller 

uppgifter om dem som uppbär arbetslöshetsersättning kan ge en 

uppfattning om hur stor denna grupp är. Under oktober 2014–september 

2015 uppgick andelen ersättningstagare till cirka 41 procent bland de 

öppet arbetslösa. Motsvarande siffror för deltidsarbetslösa respektive 

timanställda var 40 procent respektive 46 procent.183 Andelarna uppvisar 

                                                           
177 I 6 a § förordningen (2002:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten anges att 
Arbetsförmedlingen ska granska inkomna aktivitetsrapporter skyndsamt. Arbetsförmedlingens 
handläggarstöd – Aktivitetsrapport anger att skyndsamt i detta fall innebär 14 kalenderdagar. 
178 Uppföljning av Arbetsförmedlingens arbete med aktivitetsrapportering, Dnr Af-2014/522776. 
179 Se 4 § i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
180 Hjälpa eller stjälpa? En ESO-rapport om kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen, Åsa 
Olli Segendorf, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, 2012:6. 
181 Se 16 § i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
182 Arbetsförmedlingen brukar definiera målgruppen som berörs av uppdraget i 
arbetslöshetsförsäkringen som de arbetssökande som är registrerade som öppet arbetslösa samt 
deltids- och timanställda. I myndighetens administrativa databas (AIS) motsvarar detta följande 
sökandekategorier 11, 21–23 eller 96–98. 
183 Statistiken i detta stycke inkluderar karens. Motsvarande period 2013–2014: öppet arbetslösa 
43 procent, deltidsarbetslösa 42 procent, timanställda 47 procent. Motsvarande period 2012–
2013: öppet arbetslösa 45 procent, deltidsarbetslösa 38 procent, timanställda 46 procent. 
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 för perioden oktober–
september. 



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2015 Arbetsförmedlingens ansvar i 
arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet 

 

112 

under perioden en viss säsongsvariation med lägre andelar under 

sommarmånaderna, men överlag är de relativt stabila. Bland öppet 

arbetslösa har dock andelen ersättningstagare minskat med fyra 

procentenheter jämfört med motsvarande period 2013.  

9.1.1 Identifierade risker och åtgärder 

Ett riskområde i Arbetsförmedlingens uppdrag inom 

arbetslöshetsförsäkringen är att myndigheten inte säkerställer att 

arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring.184 I 

syfte att skapa bättre förutsättningar för att arbetslöshetsförsäkringen 

ska fungera som en omställningsförsäkring tog Arbetsförmedlingen 

under 2015 fram en strategi.  

Strategin föreslår ett antal åtgärder för att på ett bättre sätt understödja 

de arbetssökandes omställning till arbete och förtydliga och konkretisera 

uppdraget i arbetslöshetsförsäkringen. Det handlar exempelvis om att 

rensa bort arbetsuppgifter som inte är författningsreglerade samt 

tydliggöra att fokus i arbetet med arbetslöshetsförsäkringen ligger på att 

följa upp sökaktiviteten för att stödja den arbetssökande i att hitta ett 

nytt arbete. Uppdraget behöver dessutom i högre grad integreras i det 

löpande förmedlingsarbetet. Det behövs också en förutsägbarhet för den 

arbetssökande genom att tydliggöra vad det innebär att vara aktivt 

arbetssökande. I dag finns inte tydliga riktlinjer i verksamheten för att 

bedöma aktivt arbetssökande. Under 2015 har det därför tagits fram ett 

förslag på modell för dessa bedömningar. Vidare behöver 

Arbetsförmedlingens kontrollarbete förenklas genom att skapa en 

riskbaserad och delvis automatiserad kontroll av sökaktiviteten.  

Arbetsförmedlingen har påbörjat ett omfattande arbete med att 

genomföra strategins åtgärder för att förbättra förutsättningarna för 

myndigheten att arbeta med uppdraget kopplat till 

arbetslöshetsförsäkringen. 

9.1.2 Meddelanden till arbetslöshetskassa 

Arbetsförmedlingen ska genom ett elektroniskt meddelande skyndsamt 

underrätta berörd arbetslöshetskassa när det kan antas att en 

arbetssökande inte uppfyller de allmänna villkoren eller missköter sitt 

arbetssökande. Ett meddelande ska också skickas när en arbetssökande 

åter uppfyller de allmänna villkoren för rätten till ersättning. 

Meddelandet används som ett underlag när arbetslöshetskassan beslutar 

om den arbetssökandes arbetslöshetsersättning.  

Under 2015 skickade Arbetsförmedlingen totalt 564 215 meddelanden till 

arbetslöshetskassorna (2014: 625 107 meddelanden).185 Detta 

                                                           
184 Verksamhetsplan 2015, bilaga 4 – Arbetsförmedlingens riskanalys. 
185 I Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2014 har det totala antalet meddelanden angetts 
vara 625 571. Statistikuttaget som har gjorts 2015 för 2014 visar en skillnad på knappt 500 
meddelanden. Anledningen är att Arbetsförmedlingen i samband med införandet av 
meddelanden för dem som uppbär aktivitetsstöd har behövt ladda om gamla tidsperioder från 
icke-låsta grundtabeller. Systemstödet har dessutom förändrats i omgångar vilket krävt 
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motsvarade 235 meddelanden per 1 000 arbetssökande, att jämföra med 

250 meddelanden för 2014.186 Flest meddelanden, totalt 342 413, 

skickades på grund av att den arbetssökande inte lämnat in sin 

aktivitetsrapport i tid. Figur 21 visar utvecklingen av antal meddelanden 

sedan januari 2014.187  

Figur 21: Totalt antal meddelanden fördelat efter två av de vanligaste 

orsaksgrunder samt antal meddelanden per 1 000 arbetssökande, 2014–

2015 

 

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. 

Figur 21 visar att antalet meddelanden per 1 000 arbetssökande ligger på 

en något lägre nivå jämfört med 2014. En viktig förklaring är att färre 

meddelanden har skickats på grund av uteblivet besök eller kontakt. 

Detta kan delvis förklaras av Arbetsförmedlingens arbete med att 

motverka felaktiga meddelanden under 2015.188 Under 2015 har cirka 

37 000 färre meddelanden skickats på grund av uteblivet besök eller 

kontakt jämfört med 2014. Färre meddelanden har också skickats av 

                                                           
konvertering av befintlig data för att fylla luckor som uppstått när tabellerna i vissa fall 
genomgått förändringar. 
186 Beräkningen av antal meddelande per 1000 arbetssökande bygger på arbetssökande som är 
öppet arbetslösa samt deltids- och timanställda och som är anmälda till en arbetslöshetskassa. 
Antal meddelanden per 1000 arbetssökande för 2014 skiljer sig från nivån som angavs i 
Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2014. Anledningen är att måttet har omdefinierats och 
avser antal skickade meddelanden till en arbetslöshetskassa för kvarstående arbetssökande i 
förhållande till antalet kvarstående arbetssökande. Tidigare inkluderas även de som lämnade 
Arbetsförmedlingen under månaden. Ytterligare en anledning är det som anges i föregående 
fotnot. 
187 På grund av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringens regelverk som infördes den 1 
september 2013 är det inte lämpligt att göra en direkt jämförelse av resultatet för 2014–2015 
med tidigare år. 
188 Tidigare skickades ett automatiskt meddelande när den arbetssökande inte kom till ett bokat 
besök/kontakt. Den automatiska hanteringen i dessa fall ledde dock till ett flertal felaktiga 
meddelanden. Arbetsförmedlingen ändrade därför sina rutiner för att motverka felaktiga 
meddelanden.  
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anledningen att aktivitetsrapporter inte har lämnats in i tid. Antal 

meddelanden av denna orsak har minskat med cirka 7 000 under 2015 

jämfört med 2014. Antalet anvisningar samt meddelanden på grund av 

att den arbetssökande inte sökt ett anvisat arbete har också minskat 

under 2015.  

Under den aktuella perioden skickade Arbetsförmedlingen fler 

meddelanden per 1 000 män (243) jämfört med kvinnor (226) (2014: 

260 män, 239 kvinnor).189 IAF har granskat vilka som fått en sanktion 

och vilka som når långt i åtgärdstrappan. Enligt IAF är män 

överrepresenterade och könsfördelningen blir alltmer ojämn ju högre 

upp i åtgärdstrappan den arbetssökande kommer.190  

9.1.3 Arbetslöshetsersättning inom EU/EES eller Schweiz 

Utöver det nationella uppdraget inom arbetslöshetsförsäkringen har 

Arbetsförmedlingen ett uppdrag som följer av EU:s regler om 

samordning av medlemsstaternas sociala trygghetssystem.191 EU:s regler 

gör det möjligt för en arbetssökande att fortsätta få 

arbetslöshetsersättning när hen söker arbete i ett annat EU/EES-land 

eller i Schweiz. Under 2015 har 647 personer (308 män och 339 kvinnor) 

med bibehållen rätt till arbetslöshetsersättning från ett annat land 

anmält sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen (2014: 644 varav 

305 män och 339 kvinnor, 2013: 595 personer varav 289 män och 306 

kvinnor).192 Det är något fler kvinnor än män som utnyttjar denna 

möjlighet.  

Arbetsförmedlingen är också en aktör i arbetet som rör samordningen av 

den sociala tryggheten inom EU/EES-området och Schweiz. Under 2015 

har Arbetsförmedlingen haft kontinuerliga kontakter med IAF, 

Arbetslöshetskassornas Samorganisation och Försäkringskassan, bland 

annat i frågor om utvecklingen av ett system för elektroniskt 

informationsutbyte mellan medlemsstaterna (EESSI). 

9.2 Arbetsförmedlingens ansvar i aktivitetsstöd och 

utvecklingsersättning  

Syftet med aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är att deltagare i 

arbetsmarknadspolitiska program ska få ekonomiskt stöd till försörjning 

under tiden i ett arbetsmarknadspolitiskt program. I mars 2015 infördes 

varningar och avstängningar avseende dessa ersättningsformer, vilket i 

stort motsvarar de varningar och avstängningar som finns inom 

arbetslöshetsförsäkringen. Till skillnad från hanteringen inom 

arbetslöshetsförsäkringen är det Arbetsförmedlingen som utreder och 

fattar beslut i dessa ärenden. Försäkringskassan verkställer besluten.  

                                                           
189 Arbetsförmedlingen; datalager. 
190 IAF 2015:1, Vem missköter sitt arbetssökande?  
191 Enligt förordningen (EG) nr 883/2004 och förordningen 987/2009. 
192 Arbetsförmedlingens diarium (Af Dia). Statistiken för 2014 skiljer sig från motsvarande 
redovisning i Årsredovisning 2014 på grund av sen registrering. 
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Införandet av det nya sanktionssystemet för aktivitetsstöd och 

utvecklingsersättning har bland annat inneburit att Arbetsförmedlingen 

tagit fram en ny organisation, nya systemstöd och arbetssätt för att 

hantera ärenden om varningar och avstängningar. En rad 

utbildningsinsatser har också genomförts för att kunna hantera den nya 

uppgiften. 

9.2.1 Meddelanden och beslut om åtgärd 

Arbetsförmedlingens handläggning av ett varnings- eller 

avstängningsärende inom aktivitetsstöd och utvecklingsersättning sker i 

två steg. I steg ett initierar Arbetsförmedlingen ärendet genom ett 

meddelande. Under mars–december 2015 initierades totalt 281 769 

meddelanden. Under mars–april uppgick antalet meddelanden till en 

relativt hög nivå (cirka 40 000 per månad). Därefter minskade antalet 

meddelanden fram till juli. Sedan dess har nivån växlat mellan 21 000 

och 25 000 meddelanden per månad. Det totala antalet meddelanden 

motsvarar 142 meddelanden per 1 000 programdeltagare. Fler 

meddelanden per 1 000 programdeltagare avsåg män (158) jämfört med 

kvinnor (122). Totalt skickades flest meddelanden på grund av att 

programdeltagare inte skickade in aktivitetsrapporten i tid (240 078). 

Därefter följer orsaken att programdeltagare inte kontaktat eller besökt 

Arbetsförmedlingen enligt överenskommelse.193 

Arbetsförmedlingen beslutar i steg två om en varning eller avstängning. 

Under mars–december 2015 fattade Arbetsförmedlingen 213 047 beslut 

om sanktioner, varav 95 557 är avstängningar och 117 490 varningar. 

Arbetsförmedlingen fattade beslut om sanktioner för fler män (131 384) 

än kvinnor (81 663).194 Det innebär att Arbetsförmedlingen både skickar 

meddelanden och beslutar om sanktioner för fler män än kvinnor. 

Mönstret är därmed detsamma som för arbetssökande som får eller 

begär arbetslöshetsersättning. 

                                                           
193 Arbetsförmedlingen; datalager. 
194 Arbetsförmedlingen; datalager. 
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10 Arbetsförmedlingens prestation kundkontakt 

Arbetsförmedlingen har valt att redovisa volym och kostnad för 

prestationen kundkontakter. 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.  

10.1 Tidmätning 

För att mäta Arbetsförmedlingens kostnad och volym för kundkontakt 

genomförs tidmätningar genom enkäter som skickas till ett urval av 

medarbetare. Mätning gjordes första gången 2011. Enkäten har sedan 

dess utvecklats och förenklats. Under 2014 förändrades metoden för 

tidmätning. Främsta syftet var att erhålla högre kvalitet och därmed en 

mer rättvisande bild genom att dels förenkla enkäten, dels öka 

enhetligheten av begrepp jämfört med tidigare mätningar. Sedan 2014 

görs två mätningar, en i maj och en i oktober. Det redovisade resultatet 

under de två mätmånaderna antas vara representativt för hela året.  

Mätningen görs under en fyraveckorsperiod, men tiden mäts under en 

dag för respektive person. Resultaten redovisas som ett genomsnitt av de 

båda mätningarna. Urvalet för de båda mätningarna bestod av totalt 

6 985 personer och svarsfrekvensen uppgick till 75 procent. Ytterligare 

beskrivning av metoden redovisas i Appendix.  

Resultaten från 2013 års tidmätning har räknats om i enlighet med den 

utvecklade metoden 2014 för att kunna jämföra resultaten mellan åren. 

Jämförelsen med 2013 bör dock tolkas med försiktighet. 
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Kort om tidmätning: 
 
I urvalet ingår arbetsförmedlare och specialister (även medarbetare 
inom kundtjänst och etableringshandläggare). 
 
Definitioner: 
Tid för kundkontakter: avser alla kontakter (möten, telefon, e-post med 
mera) med arbetsgivare och arbetssökanden. Här ingår även tiden för 
förberedelser och efterarbete samt restiden.  
Begreppet möte omfattar alla slags möten; gruppmöten, enskilda 
möten, direktservice (kundmottagningen), ackvirering,195 jobbmässor 
samt tid för matchning.  
Övrig tid: tid som ägnas åt enskilda ärenden men som inte görs i 
anslutning till en kontakt, exempelvis förlängning av beslut. 
 
Beräkningar: 
Sökandegrupper:196 Samma fördelning antas mellan sökandegrupper för 
möteskontakterna som i Arbetsförmedlingens informationssystem (AIS). 
Fördelningen utgår från de handläggare som ingår i mätningen. 
Undantaget är etableringsuppdraget som beräknas direkt från 
mätningen.197 
Mötestid: För att beräkna möteskostnaden för olika sökandegrupper 
antas alla mötestider med arbetssökande vara lika långa.  
Uppräkning: Uppräknat på myndighet och år utgör produktionstiden 
summan av tid för möte, telefon, e-post och övrig tid som läggs på arbete 
med arbetssökande och arbetsgivare. Kostnad för en produktionstimme 
utgörs av myndighetens totala förvaltningskostnad dividerat med det 
totala antalet arbetade timmar (produktionstid). Personalresurser i 
beräkningarna baseras på månadsgenomsnittet. 

10.2 Sammanfattande beskrivning av utvecklingen 

De personalförstärkningar som gjorts under året har gjort det möjligt att 

öka antalet timmar som använts för arbete riktat mot 

arbetsförmedlingens kunder, arbetsgivare och arbetssökande. Framför 

allt har det tydligare arbetsgivarperspektivet och de ökade 

personalresurserna under 2015 resulterat i mer tid och fler kontakter i 

arbetsgivararbetet. Under året ökade antalet timmar riktade mot 

arbetsgivare med 10,0 procent och antalet timmar för arbete med 

arbetssökande med 3,4 procent.  

Sammantaget är dock ökningen mindre än det personaltillskott som 

Arbetsförmedlingen fått. Under 2015 har 57,4 procent av antalet 

tillgängliga arbetstimmar inom Arbetsförmedlingen använts för arbete 

riktat mot arbetsgivare och arbetssökande. 2014 uppgick motsvarande 

andel till 58,9 procent. Att andelen minskat något förklaras av att den 

sammanlagda tiden för internt arbete ökat. Det beror bland annat på att 

                                                           
195 Ackvirering av arbete sker genom att efterfråga arbete för en specifik arbetssökande där 
arbetsgivaren inte anmält ett rekryteringsbehov. 
196 Med sökandegrupper avses sökandeflöden inom arbetsförmedlingens olika 
arbetsmarknadspolitiska program eller verksamhetsområden. 
197 Kundresurser och etableringsresurser ingår inte. 
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förstärkta personalresurser initialt kräver utbildningsinsatser m.m. Det 

tar tid innan nyrekryteringar är i full produktion. 

Under 2015 användes 17,2 procent av den tillgängliga arbetstiden till 

arbete mot arbetsgivare, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 

2014, och 40,2 procent av tiden till arbete mot arbetssökande, en 

minskning med 1,8 procentenheter jämfört med 2014. Om man bara 

tittar på kärnverksamheten användes 22,4 procent av arbetstiden för 

arbete mot arbetsgivare, vilket motsvarar en ökning med 0,2 

procentenheter under året. 

Antalet kundkontakter har totalt sett minskat svagt, eller med 

0,5 procent, under året. Det är antalet kontakter med arbetssökande som 

har minskat med 2,8 procent. Antalet arbetsgivarkontakter har däremot 

ökat med 8,3 procent jämfört med 2014. 

Att antalet kundkontakter minskat förklaras bland annat av att alltmer av 

Arbetsförmedlingens service har flyttats till digitala kanaler, i enlighet 

med Arbetsförmedlingens kanalstrategi. Även det stora antalet 

rekryteringar under 2015 kan till viss del förklara utvecklingen eftersom 

det behövs en introduktion innan en nyrekryterad medarbetare kan börja 

arbeta med arbetsgivare och arbetssökande fullt ut.  

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader har ökat under året som en 

följd av personalförstärkningarna. Det har lett till fler arbetade timmar 

riktade mot arbetsgivare och arbetssökande. Samtidigt har dock andelen 

tillgängliga arbetstimmar riktat mot arbetsgivare och arbetssökande 

minskat, vilket betyder att kostnaden per produktionstimme ökat. Fler 

arbetade timmar och en ökad kostnad per produktionstimma innebär att 

myndighetens samlade kostnad för arbete med arbetsgivare och 

arbetssökande har ökat. Detsamma gäller kostnaden för tiden som 

enbart omfattar kundkontakter med arbetsgivare och arbetssökande. 

10.3 Fördelning av arbetstid  

Av figur 22 framgår hur myndighetens personal fördelar sin tid mellan 

olika arbetsuppgifter.198 Fördelningen är relativt stabil över perioden 

2013-2015.199 De största förändringarna under året är att tiden med 

arbetssökande har minskat samtidigt som tiden för internt arbete 

ökat.200 

 

 

                                                           
198 Tid som ägnas åt arbetsgivare, arbetssökande samt tid för internt arbete är hämtat från 
tidmätningen (kärnverksamheten). För central ledning och administration samt lokalt 
ledningsarbete är ingen tidmätning gjord, där baseras volymen på resurser inom respektive 
område utifrån personalsystemet. 
199 För 2013 inkluderades all kundtid för kundtjänst till arbetssökande. 
200 Internt arbete är tid som inte omfattar arbete mot kund, till exempel arbetsplatsträffar, 
kompetensutveckling, facklig tid, planeringsmöten. 
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Figur 22: Tidsfördelning av Arbetsförmedlingens totala tillgängliga 

personalresurser201 

 

Källa: Arbetsförmedlingens tidmätning 2013-2015 och data ur personalsystemet Palasso. 

Under året användes 17,2 procent av den tillgängliga arbetstiden till 

arbete mot arbetsgivare, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 

2014, och 40,2 procent av tiden till arbete mot arbetssökande, en 

minskning med 1,8 procentenheter jämfört med 2014. Om man bara 

utgår från kärnverksamheten användes 22,4 procent av arbetstiden till 

arbete mot arbetsgivare, vilket motsvarar en ökning med 0,2 

procentenheter jämfört med 2014. 

Den tillgängliga tiden för internt arbete har ökat med 2,0 

procentenheter, från 17,5 procent 2014 till 19,5 procent 2015. En rimlig 

delförklaring till ökningen av tiden för internt arbete är att förstärkta 

personalresurser inledningsvis kräver bland annat utbildningsinsatser. 

Tidmätningen visar också att andelen tid för internt arbete är närmare 

dubbelt så stor för dem som arbetat kortare tid än tre månader jämfört 

med samtliga anställda. En annan delförklaring kan vara att 

genomförandet av Arbetsförmedlingens förnyelseresa inledningsvis 

innebär fler möten för information och därmed mer tid för internt arbete 

jämfört med tidigare år. 

Att tiden för lokalt och centralt ledningsarbete ökat något kopplas till att 

Arbetsförmedlingen, inom ramen för en omorganisering inom 

regionerna, arbetat för att minska antalet medarbetare per chef.  

                                                           
201 Andelarna för 2014 summerar inte till 100 procent på grund av avrundning. 
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10.4 Antalet kundkontakter 

Antalet kundkontakter, fördelade på arbetsgivare och arbetssökande, 

framgår av tabell 23. Det totala antalet kundkontakter under 2015 

uppgick till 26,3 miljoner, varav 20,3 miljoner avsåg kontakter med 

arbetssökande och 6,0 miljoner kontakter med arbetsgivare. Jämförelsen 

med föregående år visar att det totala antalet kundkontakter minskat 

med 0,5 procent. Antalet kontakter med arbetsgivare har ökat med 8,3 

procent samtidigt som antalet kontakter med arbetssökande har minskat 

med 2,8 procent. Personliga möten har ökat marginellt för arbetsgivare 

och minskat för arbetssökande. Även kontakter via andra kanaler som 

telefon och e-post har ökat för arbetsgivare och minskat något för 

arbetssökande.  

Tabell 23: Antal kundkontakter(miljoner)  

        

  2013202 2014 2015 

Totalt 23,2 26,5 26,3 

Arbetsgivare 4,8 5,6 6,0 

varav möten 1,3 1,0 1,1 

Arbetssökande 18,3 20,9 20,3 

varav möten 8,5 7,2 6,7 

Källa: Arbetsförmedlingens tidmätning 2013-2015 

Det totala antalet kundkontakter minskar något under året trots 

ökningen av personalresurser. Det är rimligt mot bakgrund av att den 

första tiden av anställningen omfattar mindre arbete med kunder jämfört 

med dem med längre anställningar. Att arbetsgivarkontakterna ändå har 

ökat kan troligen förklaras av stärkt arbetsgivarperspektiv under året och 

utvecklingen av Arbetsförmedlingens arbetsgivarstrategi.203  

En rimlig förklaring till minskningen av personliga möten med 

arbetssökande är att det från 2014 är en individuell bedömning av varje 

kunds behov som ska styra dels antalet möten, dels huruvida det ska vara 

ett personligt möte eller om kontakt kan ske med hjälp av telefon eller e-

post. Utvecklingen av antalet kontakter ska också ses i förhållande till 

den under 2014 beslutade 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 förhindra långtidsarbetslöshet. 

I tabell 24 har antalet kontakter med arbetsgivare respektive 

arbetssökande satts i relation till antalet handläggare. I genomsnitt 

hanterade en handläggare 211 kontakter per månad under 2015. 

Eftersom antalet handläggare blivit fler samtidigt som antalet kontakter 

                                                           
202 Delsummorna stämmer inte med totalen på grund av avrundning. 
203 Strategin har tagits fram i syfte att effektivisera och förbättra Arbetsförmedlingens arbete 
gentemot arbetsgivare utifrån myndighetens övergripande uppdrag. 
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totalt minskat något har även antalet kontakter per handläggare minskat 

jämfört med 2014.  

Tabell 24: Antal kundkontakter per handläggare i genomsnitt per månad  

        

  2013 2014 2015 

Totalt 193 226 211 

Arbetsgivare 40 47 48 

varav möten 10 9 8 

Arbetssökande 153 178 163 

varav möten 71 61 54 

Källa: Arbetsförmedlingens tidmätning 2013-2015 

Antalet kontakter per handläggare har minskat för arbetssökande. För 

arbetsgivare syns en svag ökning. För arbetssökande har antalet 

personliga möte, telefon- och e-postkontakter minskat. För arbetsgivare 

har kontakterna ökat. 

10.5 Kostnad för tid med kunder  

Möten med arbetsgivare är generellt längre än möten med 

arbetssökande. Ett genomsnittligt möte med arbetsgivare tog en timme 

och 13 minuter medan ett genomsnittligt möte med en arbetssökande tog 

39 minuter under 2015. Ett personligt möte med arbetsgivare består 

förutom av den faktiska mötestiden av förberedelser, efterarbete och 

restid, medan ett möte med arbetssökande i många fall kan ske i 

kundmottagning utan förberedelsearbete eller restid. Skillnaden i tid 

innebär att kostnaden för ett möte med en arbetsgivare uppgick till 902 

kronor medan ett möte med en arbetssökande kostade 480 kronor. 

Skillnaden i kostnad för möte med arbetsgivare respektive arbetssökande 

mellan åren 2014 och 2015 förklaras dels av ökad tidsåtgång, dels av 

ökad kostnad per produktionstimme.204  

Tabell 25: Tid och kostnad per personligt möte 

  2013 2014 2015 

  Tid Kostnad Tid Kostnad Tid Kostnad 

           

Arbetsgivare 01:40 1 223 01:11 860 01:13 902 

Arbetssökande 00:34 425 00:36 436 00:39 480 

Källor: Arbetsförmedlingens tidmätning 2013-2015, Ekonomisystemet 

En jämförelse med 2013 när det gäller tiden för möte försvåras av att den 

nya definitionen av möte inkluderar tid som tidigare räknades till övrig 

tid. För 2013 finns inga uppgifter om antalet kontakter för denna tid. 

Från 2014 ingår däremot antalet kontakter, vilket gör att den totala tiden 

                                                           
204 Den relativa ökningen av arbetade timmar i produktionen är mindre än motsvarande ökning 
av faktiska resurser och förvaltningskostnaden vilket betyder ökad kostnad per 
produktionstimme. Något som också innebär att produktionstidens andel av den totala tiden 
har minskat för myndigheten 2015 (57,4 procent) jämfört med 2014 (58,9 procent).   
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divideras med fler kontakter något som i sin tur innebär att tiden per 

kontakt blir mindre. Samtidigt har även antalet kontakter som tar 

kortare tid än genomsnittet ökat, till exempel matchningskontakter. 

Möteslängden med arbetssökande har däremot ökat något under de tre 

år som redovisas.  

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader205 för verksamhetsåret 2015 

uppgick till 8 698 miljoner kronor, vilket är en ökning med 619 miljoner 

kronor i förhållande till 2014.206 I figur 23 redovisas de totala 

förvaltningskostnaderna fördelade på arbetsgivare och arbetssökande. 

Dessa kostnader fördelas dessutom på kundkontakter (möten, telefon- 

och e-post) samt övrigt arbete med arbetsgivare och arbetssökande.  

Figur 23: Totalkostnad för produktionstid (miljoner kronor)207 

 

Källor: Arbetsförmedlingens tidmätning 2013-2015, Ekonomisystemet 

Eftersom en kontakt via telefon eller e-post kostar mindre än en kontakt 

via 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.  

I tabell 26 redogörs mer i detalj för hur förvaltningskostnaderna 

fördelats på bland annat arbetsgivare och arbetssökande. Där 

särredovisas även möteskostnader för olika sökandegrupper.208  

 

                                                           
205 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader definieras som verksamhetens kostnader enligt 
resultaträkning (8 715 miljoner kronor). Dock exkluderas programkostnader hänförliga till 
anslag 1:3, utgiftsområde 14, avseende köp av arbetsmarknadsutbildning från annan statlig 
myndighet (17 miljoner kronor).  
206 Utfallet på förvaltningsanslaget 1:1 var 549 miljoner kronor högre 2015 jämfört med 2014 i 
och med utnyttjande av anslagssparande från föregående år och extra tilldelning i VÄB15 på 
både anslagspost 1, Förvaltningskostnader för Af och anslagspost 2, Nyanländas etablering. 
Därtill hade Arbetsförmedlingen möjlighet att använda 100 miljoner kronor till 
etableringsresurser från UO13 anslag 1:4.  
207 Delsummorna stämmer inte med totalsumman på grund av avrundning. 
208 De olika sökandegrupperna är uteslutande, vilket betyder att till exempel personer med 
funktionsnedsättning endast omfattar de som inte redovisats i någon av de föregående 
kategorierna. 
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Tabell 26: Fördelning av förvaltningskostnaden (miljoner kronor) 

        

  2013209 2014 2015 

Arbetsgivare – personliga möten 1 532 900 948 

Arbetsgivare – telefon 374 574 661 

Arbetsgivare – e-post 242 324 390 

Arbetsgivare – övrig tid 257 521 609 

Summa arbetsgivare 2 406 2 319 2 608 

        

Arbetssökande – personliga möten 3 627 3 119 3 214 

Varav:       

Jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 och 2 403 457 478 

Jobb- och utvecklingsgarantin sysselsättningsfasen 178 152 176 

Jobbgaranti för ungdomar 305 227 210 

Arbetslivsintroduktion 20 18 30 

Nyanlända/Etablering 403 421 470 

Funktionsnedsättning 513 421 473 

Nyinskrivna (<1 mån) 650 473 491 

Övriga inskrivna 1 155 950 886 

Arbetssökande – telefon 931 1 201 1 225 

Arbetssökande – e-post 532 901 1 001 

Arbetssökande – övrig tid 770 539 650 

Summa arbetssökande 5 861 5 760 6 090 

        

SUMMA 8 266 8 079 8 698 

Varav;       

Direktservice 962 1 179 1 176 

Kundtjänst 452 437 438 

varav;       

Kundtjänst Arbetsgivare 46 66 71 

Kundtjänst Arbetssökande 405 371 367 

Källor: Arbetsförmedlingens tidmätning 2013-2015, Ekonomisystemet 

Den totala förvaltningskostnaden för arbetet med arbetsgivare har ökat 

jämfört med föregående år. Ökningen förklaras dels av att antalet 

arbetade timmar ökat, dels av att kostnaden per produktionstimme ökat. 

Även den totala förvaltningskostnaden för arbetet med arbetssökande 

har ökat jämfört med föregående år. Ökningen förklaras även här av att 

antalet arbetade timmar och kostnaden per produktionstimme har ökat. 

Under 2015 ökade antalet timmar riktade mot arbetsgivare med 

10,0 procent och antalet timmar för arbete med arbetssökande med 

3,4 procent. Att kostnaden per produktionstimme ökat innebär att 

                                                           
209 Delsummorna stämmer inte med totalen på grund av avrundning. 
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andelen arbetade timmar totalt i produktionen av samtliga arbetade 

timmar har minskat. 

Kostnaden för kundkontakter har ökat för både arbetsgivare och 

arbetssökande. Som andel av förvaltningskostnaden har dock kostnaden 

för kundkontakter minskat något jämfört med 2014.210 Det är 

kostnadsandelen för arbetssökande som svarar för minskningen.  

Generellt ökar kostnaderna för enskilda möten med undantag för 

sökandegrupperna jobbgaranti för ungdomar och övriga inskrivna. Detta 

förklaras av att antalet deltagare i dessa sökandegrupper minskat.  

                                                           
210 Från 87 procent 2014 till 86 procent 2015. 
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11 Arbetsförmedlingens kompetensförsörjning 

Arbetsförmedlingen ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att 

säkerställa att kompetens finns för att fullgöra myndighetens 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. 

Arbetsförmedlingens uppdrag är komplext. De största utmaningarna för 

verksamheten under 2015 har varit att andelen arbetssökande som står 

långt från arbetsmarknaden stadigt ökar samt det stora inflödet av 

deltagare i etableringsuppdraget. Två risker identifierades inom området 

kompetensförsörjning inför 2015: risken att våra chefer och medarbetare 

inte har rätt kompetens för uppdraget och risken att våra chefer och 

medarbetare utsätts för alltmer negativ stress i sitt arbete. 

Arbetsförmedlingens förnyelsearbete har starkt påverkat 

kompetensförsörjningsområdet under 2015 och kommer att göra så även 

kommande år. Arbetet med implementera vision, den nya värdegrunden 

och införandet av en ny ledningsfilosofi är de mest framträdande 

aktiviteterna.  

På grund av utökat förvaltningsanslag, främst inom ramen för 

etableringsuppdraget, har Arbetsförmedlingens rekryteringstakt legat på 

en hög nivå även under 2015. Att Arbetsförmedlingen under våren sade 

upp avtalen om externt upphandlade etableringslotsar påverkade också 

rekryteringstakten eftersom de externa etableringslotsarna ersattes av 

egna anställda medarbetare; etableringsresurser. 

11.1 Årets indikatorer och resultat 

11.1.1 Antal anställda och årsarbetskrafter 

Under 2015 anställdes 2 453 nya medarbetare (2014: 1 157, 2013: 396, 

2012: 2 753). Under de senaste fyra åren har myndighet totalt anställt 

6 759 medarbetare och under samma period har 4 593 medarbetare 

lämnat sina anställningar. Personalomsättningen på Arbetsförmedlingen 

har således varit hög.  

Tabell 27: Medelantal anställda och årsarbetskrafter 

 
Källa: Lasso 

11.1.2 Sjukfrånvaro 

Arbetsförmedlingen konstaterar att hälsoläget bland medarbetarna är 

allvarligt och att trenden för sjukfrånvaron, för hela året, är fortsatt 

negativ. Som framgår av tabell 28 har sjukfrånvaron ökat till 6,8 procent 

Medelantal anställda och årsarbetskrafter

2013 2014 2015

Medelantal anställda 12 874 12 658 13 492

Årsarbetskrafter 11 730 11 452 12 337
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2015. Ökningen gäller framförallt långtidssjukskrivningar, men även 

korttidssjukskrivningarna uppvisar en svagt negativ utveckling.  

Ökningen av sjukfrånvaron är störst bland kvinnor vilket innebär att 

skillnaderna mellan könen avseende sjukfrånvaro ökar. Bland yngre 

medarbetare ser vi dock en minskad sjukfrånvaro 2015. 

Tabell 28: Sjukfrånvaro 

 

Källa: Lasso 

Under senare delen av hösten 2015 finns det indikationer på att den 

negativa utvecklingen bromsats upp och att utvecklingen av sjuktalen 

planat ut. 

11.2 Åtgärder för att säkra kompetens 

Arbetsförmedlingen har under 2015 haft en hög rekryteringstakt vilket 

har inneburit hög belastning på systemet för rekrytering och 

introduktion av nya medarbetare. Det gäller både för de centrala 

resurserna vid rekrytering och utbildning samt för lokala chefer och 

medarbetare vid lokal introduktion. 

Förnyelseresan innehåller också flera omfattande aktiviteter inom 

området kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Utöver den 

stora volymen rekryteringar, har Arbetsförmedlingen främst fokuserat på 

planering och genomförande av dessa. 

11.2.1 Förnyelseresan 

Arbetsförmedlingen har under året bedrivit ett omfattande arbete med 

förnyelseresans aktiviteter kring implementeringen av vision, ny 

värdegrund och införandet av den nya ledningsfilosofin (se även kapitlet 

Arbetsförmedlingens Verksamhetsutveckling). 

En extern och oberoende genomlysning av myndighetens modell för 

strategisk kompetensplanering och produktion av utbildningar har 

genomförts under året. Rapporten konstaterar att Arbetsförmedlingen 

behöver genomföra en översyn av organisation, ledning och roller i 

Sjukfrånvaro

2013 2014 2015

Totalt 5,6% 6,5% 6,8%

Kön

Kvinnor 6,5% 7,6% 8,0%

Män 3,8% 4,3% 4,5%

Åldersgrupper

Upp till - 29 4,2% 4,5% 4,0%

Mellan 30 - 49 5,4% 6,2% 6,5%

Över 50 - 6,1% 7,1% 7,8%

Andel långtidssjukskrivna (över 60 dagar) av totalt sjukskrivna 

Andel 56,1% 62,8% 63,1%
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myndigheten för att utveckla en strategisk lärandekultur och miljö, 

förenkla och effektivisera produktion av utbildningar och vidareutveckla 

formerna för lärande. Utifrån rapporten har Arbetsförmedlingen tagit 

fram en plan för att komma till rätta med de identifierade bristerna.  

Arbetsförmedlingen har påbörjat implementering av en utvecklad 

process för kompetensförsörjning. Processen syftar till att säkerställa att 

rätt kompetens utvecklas utifrån verksamhetens uppdrag och 

identifierade behov ner till enskild medarbetare.  

Under åren 2016-2017 ska ett kompetenslyft genomföras i syfte att höja 

grundkompetensen hos chefer och medarbetare och säkerställa att alla 

ska kunna möta de utmaningar som förnyelseresan innebär på ett ännu 

bättre och tryggare sätt. Identifiering av behov och planering av 

genomförandet gjordes under hösten. Kompetenslyftet omfattar insatser 

inom kompetensområdena arbetsmarknadskunskap, god förvaltning, 

kommunikation och verksamhetsutveckling. De första insatserna 

kommer att finnas tillgängliga från och med februari 2016.  

11.2.2 Åtgärder mot sjukfrånvaron 

För att bryta den negativa utvecklingen av sjukfrånvaron har 

Arbetsförmedlingen under året fokuserat på ett ökat rehabiliteringsstöd 

från företagshälsovården, större volym på utbildningar i stresshantering 

och säkerställt att alla nya chefer genomför grundutbildning i 

systematiskt arbetsmiljöarbete inom tre månader efter tillträde i rollen. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet som en naturligt integrerad och 

strukturerad process i chefskapet bedöms vara en av nyckelfaktorerna för 

att få ner sjuktalen.  

Ett stödcenter har etablerats med uppdrag att ta fram lösningar för 

enskilda medarbetare, där chefer, personalspecialister eller 

företagshälsovård inte kan hitta utvägar. Under hösten utökades 

verksamheten så att alla fast anställda medarbetare erbjuds livs- och 

karriärplanering. Syftet är att alla medarbetare ska vara motiverade och 

trivas på sina arbetsplatser. Det nya introduktionsprogrammet bedöms 

också ge de nyanställda bättre förutsättningar att klara jobbet och inte 

utsättas för stress på grund av upplevda tillkortakommanden. 

Arbetsförmedlingen bedömer också att många av aktiviteterna som 

bedrivs inom ramen för förnyelseresan kommer att bidra till ett 

förbättrat hälsoläge. Det gäller främst den nya ledningsfilosofins fokus på 

självledarskap, det nära ledarskapet samt tätare dialoger på 

arbetsplatsträffar. Den översyn av marknadsområdenas organisation 

som skett under året har också inneburit en ökad chefstäthet. Färre 

medarbetare ger cheferna bättre förutsättningar att följa upp och coacha 

medarbetarna. 

11.2.3 Kompetensutveckling 

På grund av den höga rekryteringstakten har myndighetens 

kompetensutveckling prioriterats till att ge samtliga nyanställda 
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grundutbildningen, introduktionsprogrammet. Målsättningen är att alla 

nyanställda ska beredas plats inom tre månader. 

Det nya introduktionsprogrammet som lanserades hösten 2014 är 

uppbyggt som ett stegvis och blandat lärande; inläsning, auskultation, 

övning, webbutbildningar, utbildningsdagar med utbildningsledare och 

examinationer. Programmet genomförs till stor del på den lokala 

arbetsplatsen som ett arbetsplatsförlagt lärande. Som stöd under 

introduktionen har den nyanställde en handledare som är utsedd av 

ansvarig chef. 

Utbudet av påbyggnadsutbildningar har främst riktats mot 

behörighetsutbildningar inom områdena etableringsuppdraget, 

lönebidrag, god förvaltning samt förmågan att skapa relationer med 

arbetsgivare. Utöver behörighetsutbildning för etableringshandläggare 

genomfördes under året också utbildning för de närmare 400 

etableringsresurser som ersatte de externa etableringslotsarna. 

Prioriterade påbyggnadsutbildningar 2015 

Utbildningen ”Det professionella samtalet” syftar till att samtal inom 

myndigheten ska vila på en gemensam grund och ger grundläggande 

kunskap och färdigheter i samtalsmetodik. Utbildningen 

”Arbetsgivarrelationer” ger deltagarna en grund i att skapa goda 

relationer med arbetsgivare samt kunskap och förståelse för hur 

Arbetsförmedlingen jobbar med arbetsgivare på lokal, regional och 

nationell nivå. 

Exempel på webbutbildningar 2015 

 Webbutbildningen ”Från beslut till utbetalning” ger kunskap om 

hela processen från beslut till utbetalning. Den vänder sig till 

arbetsförmedlare, ekonomihandläggare och chefer och ger en 

helhetsbild för att motverka felaktiga utbetalningar. 

 Utbildningen ”HBTQ-ABC” syftar till att öka kunskap och kvalitet 

avseende ett gott och likvärdigt bemötande av både medarbetare 

och kunder, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 

könsuttryck.  

 ”Sanktionssystemet för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning” 

beskriver reglerna kring och hur arbetsförmedlare ska arbeta 

med sanktioner för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. 

 Webbutbildningen ”Stöd till hjälpmedel” behandlar det 

arbetsmarknadspolitiska programmet Stöd till hjälpmedel på 

arbetsplatsen. Utbildningen beskriver det regelverk som styr 

verksamhet samt andra aktörers roller och ansvar. 

Under året har det bedrivits ett omfattande arbete för att 

tillgänglighetsanpassa alla webbutbildningar så att medarbetare med 

synnedsättning ska ha likvärdiga möjlighet till kompetensutveckling. 
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Särskilda utbildningsinsatser för chefer 

Den största enskilda kompetensutvecklingsinsatsen för chefer är den 

serie av seminarier som genomförts i samband med implementeringen 

och träningen av den nya ledningsfilosofin. Samtliga chefer på 

Arbetsförmedlingen har eller kommer att ha genomgått minst fyra 

seminarier, med tillhörande individuell handledning. 

Arbetsförmedlingen har etablerat ett system för chefsförsörjning på tre 

nivåer; direkt, indirekt och strategiskt ledarskap. Ett program för chefer 

på väg mot högre befattning har genomförts under året. Tre interna 

försörjningsprogram för chefer mot direkt nivå har påbörjats med 

regional spridning i hela landet. 

Myndigheten har historiskt rekryterat de flesta chefer internt. Under 

2015 ökade dock antalet externrekryterade chefer markant vilket har lett 

till behov av ett särskilt anpassat introduktionsprogram för externt 

rekryterade chefer. 

11.3 Sammanfattande bedömning 

De senaste årens höga rekryteringstakt i kombination med en eftersatt 

kompetensutveckling och introduktion har fått många negativa 

konsekvenser i Arbetsförmedlingens verksamhet. Sedan två år pågår ett 

arbete med att återställa en kvalitativ introduktion av nya medarbetare, 

att bygga en modell för strategisk kompetensplanering, samt ett system 

för utveckling och karriär i myndigheten. Arbetet har kommit olika långt, 

men bedömningen är att det nya introduktionsprogrammet har gett de 

nyanställda medarbetarna bättre förutsättningar att klara 

Arbetsförmedlingens komplexa uppdrag. 

Under hösten 2015 har det genomförts ett omfattande arbete med 

inventering och planering inför det kompetenslyft som ska genomföras i 

myndigheten under 2016 och 2017. Kompetenslyftet omfattar insatser 

inom kompetensområdena arbetsmarknadskunskap, god förvaltning, 

kommunikation och verksamhetsutveckling och syftar till att höja 

grundkompetensen hos alla chefer och medarbetare.  

Den under flera år eftersatta kompetensutvecklingen i kombination med 

hög arbetsbelastning är orsaker till hög stressnivå bland medarbetarna 

och chefer, med stigande sjuktal som följd. Sjuktalen har fortsatt att stiga 

även under 2015, men vi kan se en tendens till att kurvan planar ut under 

hösten.  

Arbetsförmedlingens förnyelseresa innehåller flera aktiviteter som 

kommer att bidra till en mer hälsofrämjande arbetssituation för chefer 

och medarbetare. Det gäller främst den nya styrningen av myndigheten, 

med en ledningsfilosofi som bygger på ett stort mått av egenkontroll och 

självledarskap.  
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12 Internationell verksamhet 

Arbetsförmedlingens EU- och internationella arbete grundar sig på 

Sveriges medlemskap i EU, Sveriges och EU:s politik för internationellt 

utvecklingssamarbete, och på vikten av samspel med och kunskap om 

omvärlden. 

12.1 EU-samarbetet 

Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans med övriga EU-medlemsstaters 

offentliga arbetsförmedlingar och EU-kommissionen för att den 

europeiska arbetsmarknaden ska fungera så väl som möjligt. Genom 

Europaparlamentet och rådets beslut211 om förstärkt samarbete mellan 

de offentliga arbetsförmedlingarna har samarbetet formaliserats. 2015 

har EU-samarbetet bland annat fokuserat på den höga ungdoms- och 

långtidsarbetslösheten i EU:s medlemsländer. Året har också präglats av 

frågor kopplade till de stora flykting- och migrationsströmmarna i 

Europa och övriga världen.  

En central aktivitet i EU-samarbetet är strukturerade jämförelser mellan 

de offentliga arbetsförmedlingarna. Jämförelserna syftar till att 

identifiera goda exempel för att utveckla arbetsförmedlingarnas tjänster 

och effektivitet. Denna form av erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande 

går under benämningen benchlearning. Strukturerade jämförelser sker 

genom mätning av både fastställda kvantitativa indikatorer och 

kvalitativa aspekter genom så kallade PES peer review visits i varje 

medlemsland. Inom ramen för detta arbete har Arbetsförmedlingen 

tillägnat sig en viktig kunskapsbas, till nytta inte minst i myndighetens 

pågående förändringsarbete. 

12.2 Matchning inom EU 

Eures är det europeiska nätverket av arbetsförmedlingar som har till 

direkt uppgift att stimulera arbetskraftens rörlighet på den europeiska 

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens Eures-verksamhet har under 

2015 bidragit till att 552 EU-medborgare (2014: 522, 2013: 525) fick 

arbete i Sverige, främst inom bristyrken. Under året fick också totalt 

1 454 svenskar arbete i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz (2014: 

3 697, 2013: 3 177). Det mest populära landet för svenskar att söka arbete 

i är Norge, följt av Storbritannien och Danmark. Totalt 7 680 

arbetsgivare (2014: 8 125, 2013: 8 587) i Sverige och i andra EU-länder 

fick under året hjälp med rekrytering, matchning och information. 

Antalet svenskar som har fått arbete i annat EU-/EES-land eller Schweiz 

har minskat under året. En trolig orsak till detta är att det blivit lättare 

för svenska ungdomar att få arbete i Sverige, samtidigt som 

möjligheterna i Norge har försämrats. Statistiken visar också på en 

positiv trend när det gäller antalet rekryteringar till Sverige från andra 

EU-/EES-länder och Schweiz. Att antalet rekryteringar har ökat kan 

                                                           
211 Europaparlamentets och rådets beslut Nr 573/2014 av den 15 maj 2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0573&from=EN


Arbetsförmedlingens årsredovisning 2015 Internationell verksamhet 
 

131 

delvis förklaras av Eures-verksamhetens ökade fokus på svenska 

arbetsgivare.  

Arbetsförmedlingen driver sedan 2013 särskilda mobilitetsprojekt, Ditt 

första Eures-jobb, för att underlätta för ungdomar i åldrarna 18 till 35 år 

att hitta arbete i ett annat EU-land, Norge eller Island. Under 2015 

beviljades totalt 971 bosättningsstöd genom projektet, varav 294 

beviljades till svenska medborgare.   

12.3 EU-fondsfinansierad verksamhet 

Arbetsförmedlingen arbetar främst med Europeiska socialfonden (ESF). 

Under 2015 har myndigheten bedrivit 3 ESF-projekt i egen regi samt 

medfinansierat ytterligare 22 projekt. (2014: 12 i egen regi och 140 

medfinansierade, 2013: 12 i egen regi och 200 medfinansierade) Den nya 

programperioden inleddes under året, vilket medfört att antalet ESF-

projekt är lägre än föregående år. 

På uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet bedriver myndigheten 

även projekt inom Europiska globaliseringsfonden (EGF). Under 2015 

har myndigheten ansökt om ett projekt med anledning av varslet av totalt 

647 anställda hos Volvo Truck Operations EMEA i Umeå och dess 

underleverantörer.  

12.4 Övrigt internationellt samarbete 

Under 2015 bedrev Arbetsförmedlingen externt finansierat 

utvecklingssamarbete i bland annat Sydostasien, och i Afrika söder om 

Sahara. Ett nytt projekt startade i Vitryssland, och förberedelser pågick 

för projekt i bland annat Tanzania, Ukraina och ett internationellt 

utbildningsprogram. Samarbetsprojekten är finansierade av Sida eller 

EU och syftar till att bidra till väl fungerande offentliga 

arbetsförmedlingar i samarbetsländerna. Resultaten är ofta nya tjänster 

och metoder, till exempel för att göra arbetsmarknadsprognoser och 

analyser. 

2015 avslutades Arbetsförmedlingens treåriga ordförandeskap i 

världsorganisationen för offentliga arbetsförmedlingar, Wapes (World 

Association of Public Employment Services). Under ordförandeskapet 

har organisationen utökat samarbetet med andra internationella 

organisationer, samtidigt som medlemsländernas intresse för att ansvara 

för evenemang och åta sig förtroendeuppdrag har ökat.  
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13 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. Denna tjänsteexport finansieras huvudsakligen av bidrag från 

Sida, EU och andra externa parter, men till viss del även av avgifter. 

Nedanstående tabell redovisar hur den totala intäkten avseende 

tjänsteexport är fördelad mellan bidrag och avgifter. 

Tabell 29: Totala intäkter, tjänsteexport 

    

Tkr 2013 2014 2015 

Bidrag 12 170 12 756 13 026 

Avgifter 793 1 074 3 

Totalt 12 963 13 830 13 029 

Källa: Arbetsförmedlingen; ekonomisystemet. 

Under 2015 har Arbetsförmedlingen bedrivit externfinansierat bilateralt 

utvecklingssamarbete i Albanien, Algeriet, Kambodja, Marocko 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 även ett internationellt utbildningsprogram med 

aktörer från olika arbetsmarknadsinstitutioner i Afrika (Etiopien, 

Mocambique, Kenya, Sydafrika och Tanzania) samt i Asien (Kambodja, 

Laos och Vietnam). I programmet utvecklar och driver deltagarna egna 

projekt i sina hemländer.  

I tabell 30 redovisas antal pågående och avslutade projekt. 

Tabell 30: Antal pågående och avslutade projekt 

Källa: Arbetsförmedlingen; ekonomisystemet. 

Enligt ESV:s föreskrifter till 3 kap. 2 § ska myndigheten särredovisa 

avgiftsbelagd verksamhet. Redovisningen ska följa den indelning och 

struktur som framgår av budgeten för avgiftsbelagd verksamhet i 

myndighetens regleringsbrev. 

    

Antal 2013 2014 2015 

Sida      

Pågående projekt 2 8 3 

Avslutade projekt 3 0 5 

EU     

Pågående projekt 6 6 3 

Avslutade projekt 2 2 3 

Särskilda medel från Regeringskansliet     

Pågående projekt 1 1 0 

Avslutade projekt 1 0 1 
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För Arbetsförmedlingens del har 2015 inneburit ett minskat inflöde av 

nya utvecklingsprojekt. Sida bedömer samtidigt att Arbetsförmedlingen 

kommer att bli en mer efterfrågad partner i samband med att biståndet 

kommer att ha större fokus på sysselsättning, både i FN:s nya 

utvecklingsmål och i Sidas strategier.   

Tabell 31: Resultatet för tjänsteexport 

        

Verksamhet, tkr 
Ack. +/- 

t.o.m. 
2013 

+/- 2014 Int. 2015 Kost. 2015 +/- 2015 
Ack +/- 

utgången 
av 2015 

Uppdragsfinansierad 
verksamhet 

         

Tjänsteexport 3 048 -1 937 7 801* 7 969 -168 942 

Budget enligt regleringsbrev     4 520 6 046 -1 526  

*varav 1 806 tkr är medelstilldelning från anslagsmedel 

Källa: Arbetsförmedlingen; ekonomisystemet. 

Ackumulerat överskott för resultatförda och avslutade projekt till och 

med 2015 uppgår till 942 tkr. Överskottet härrör från tidigare år.  

Totala intäkter för tjänsteexport under 2015 uppgår till 13 029 tkr, varav 

Sida 9 349 tkr, EU 3 546 tkr, Försäkringskassan 113 tkr och 

Migrationsverket 21 tkr. Totala kostnader för tjänsteexport under 2015 

uppgår till 9 843 tkr.  

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 2015 i 

ovanstående tabell är från årets avslutade och resultatförda projekt.  
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14 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 620 000 540 000 500 000 536 000 350 000 

`- utnyttjad låneram * 398 799 389 709 430 003 254 506 229 958 

Krediter hos Riksgäldskontoret

- beviljad  kredit 300 000 300 000 200 000 470 000 470 000 

- maximalt utnyttjad kredit 0 0 0 0 0 

Ränta på konto i Riksgäldskontoret

- räntekostnader 1 943 0 0 0 0 

- ränteintäkter 957 2 676 3 881 9 452 8 786 

Totala avgiftsintäkter

- beräknade enligt regleringsbrev  4 520 30 488 39 190 34 605 37 085 

- Myndighetens totala avgiftsintäkter 68 332 85 095 95 619 96 058 109 876 

Tjänsteexport **

Intäkter från tjänsteexport 13 029 13 830 12 963 14 213 23 969 

Anslagskredit/anslagssparande

Anslagskredit, förvaltningsanslaget 223 367 213 320 209 811 215 565 177 932 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagskredit, övriga anslag 2 917 328 2 853 530 2 712 165 2 726 473 2 720 609

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslagssparande, förvaltningsanslaget  176 679 249 733 58 453 160 365 192 391 

Anslagssparande, övriga anslag 4 378 256 3 123 089 4 430 944 5 822 845 7 707 852

Tilldelade bemyndiganden

Tilldelade bemyndiganden, Uo 13 1:4:1 3 500 000 2 600 000 1 400 000 750 000 700 000 

Utestående åtaganden 468 059 2 363 221 1 261 830 365 812 219 595 

Tilldelade bemyndiganden,  Uo 14 1:3:1 7 000 000 4 997 000 4 475 000 3 990 000 3 675 000

Utestående åtaganden 4 108 790 4 146 982 3 645 954 3 532 554 3 274 117

Tilldelade bemyndiganden, Uo 14 1:4:1 13 000 000 13 000 000 12 500 000 12 000 000 11 000 000

Utestående åtaganden 11 750 774 12 178 350 11 029 814 10 822 108 10 084 283

Personal

- antal årsarbetskrafter *** 12 337 11 452 11 730 11 606 9 964 

- medeltal anställda 13 492 12 658 12 874 12 661 10 901 

Driftkostnad per årsarbetskraft  691 692 692 703 673 

Kapitalförändring

Årets kapitalförändring 2 271 -184 925 -77 146 -85 204 84 642 

Balanserad kapitalförändring -251 230 -66 304 10 841 96 045 11 404 

* Jämförelsetalen för utnyttjad låneram för åren 2011-2014 har ändrats så att det inkluderar kreditiv i Riksgäldskontoret

vilket tidigare inte redovisats.

** 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 har tillämpats fullt ut sedan 2012

Belopp i tusental kronor 2013 2012 201120142015
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15 Arbetsförmedlingens styrelse 

15.1 Styrelseledamöter under budgetåret 2015 

Lena Erixon 

Ordförande 

 

Mikael Sjöberg  

Generaldirektör 

 

Ingrid Petersson  

Vice ordförande (fr.o.m. 2015-04-17) 

 

Mari Andersson 

Ledamot 

 

Hans Lindblad (fr.o.m. 2015-04-01) 

Ledamot 

 

Ola Pettersson (fr.o.m. 2015-04-09) 

Ledamot 

 

Inger Källgren Sawela (fr.o.m. 2015-04-01) 

Ledamot 

 

Andreas Schönström (fr.o.m. 2015-04-01) 

Ledamot 

 

Erik Thedéen (fr.o.m. 2015-04-01) 

Ledamot 

 

Christina Gustafsdotter Johansson (t.o.m. 2015-03-31) 

Vice ordförande 

 

Catharina Håkansson Boman (t.o.m. 2015-03-31) 

Ledamot 

 

Ebba Lindsö (t.o.m. 2015-03-31) 

Ledamot 

 

Henry Ohlsson (t.o.m. 2015-01-14) 

Ledamot 

15.1.1 Personalföreträdare 

Christer Gustafsson (Saco) 

Helena Perlerot (ST) t.o.m. 2015-12-02 

Fredrik Andersson (ST) fr.o.m. 2015-12-03 

Gunnar Carlson (adj. SEKO) 
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15.2 Ersättningar och förmåner till styrelseledamöter och 

ledande befattningshavare 2015 

Mikael Sjöberg 2015-01-01 – 2015-12-31 

Bruttolön 1 771 542,48 

Skattepliktig reseersättning 18 786,00 

Skattefri reseersättning 13 127,79 

  

Lena Erixon 2015-01-01 – 2015-12-31 

Arvode 110 000,00 

  

Ingrid Petersson 2015-01-01 – 2015-12-31 

Arvode 45 000,00 

  

Mari Andersson 2015-01-01 – 2015-12-31 

Arvode 45 000,00 

  

Hans Lindblad 2015-04-01 – 2015-12-31 

Arvode 33 750,00 

  

Ola Pettersson 2015-04-09 – 2015-12-31 

Arvode 33 750,00 

  

Inger Källgren Sawela 2015-04-01 – 2015-12-31 

Arvode 33 750,00 

Skattefri reseersättning 541,00 

  

Andreas Schönström 2015-04-01 – 2015-12-31 

Arvode 33 750,00 

  

Erik Thedéen 2015-04-01 – 2015-12-31 

Arvode 33 750,00 

  

Christina Gustafsdotter Johansson 2015-01-01 – 2015-03-31 

Arvode 11 250,00 

Förlorad arbetsförtjänst 11 936,00 

Skattepliktig reseersättning 1 122,00 

Skattefri reseersättning 2 804,00 

  

Catharina Håkansson Boman 2015-01-01 – 2015-03-31 

Arvode 11 250,00 

  

Ebba Lindsö 2015-01-01 – 2015-03-31 

Arvode 11 250,00 

Skattefri reseersättning 558,00 

  

Henry Ohlsson 2015-01-01 – 2015-01-14 

Arvode 1 875,00 

Förlorad arbetsförtjänst 12 000,00 

Skattefri reseersättning 1 698,00 
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15.3 Arbetsförmedlingens styrelses övriga uppdrag 2015 

Arbetsförmedlingens styrelseledamöter har under 2015 haft följande 

övriga uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga 

myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag: 

 

Mikael Sjöberg 

Skolinspektionens insynsråd, ledamot 

Delegationen för unga till arbete, ledamot 

E-samverkansprogrammet, ledamot 

 

Lena Erixon 

SVEDAB, ordförande 

Öresundsbrokonsortiet, vice ordförande 

 

Ingrid Petersson  
Formas forskarråd, ledamot 
Svenska Turistföreningen AB, vice ordförande 

Ipcon Consulting AB, ordförande 

 

Mari Andersson 
Partibidragsnämnden, ledamot  

 

Hans Lindblad (fr.o.m. 2015-04-01) 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), ordförande 

Returpack, ordförande 

 

Ola Pettersson (fr.o.m. 2015-04-09) 

AMF Pension AB, styrelseledamot 

AMF Pension AB, ordförande finansutskottet 

 

Inger Källgren Sawela (fr.o.m. 2015-04-01) 

Gävle Stadshus AB, ordförande 

 

Andreas Schönström (fr.o.m. 2015-04-01) 

Malmö Stadshus AB, ledamot 

Folkets hus Malmö, ledamot 

 

Erik Thedéen (fr.o.m. 2015-04-01) 

Inga övriga uppdrag 

 

Christina Gustafsdotter Johansson (t.o.m. 2015-03-31) 

Geddegårdens Förvaltnings AB, ledamot 

Swedish Service Support AB, ledamot 

Svartälvstorps förvaltning AB, ledamot 

Hällefors Värme AB, ledamot 

Kommuninvest ekonomisk förening, ersättare 
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Catharina Håkansson Boman (t.o.m. 2015-03-31) 

Folkbildningsrådets styrelse, ordförande 

 

Ebba Lindsö (t.o.m. 2015-03-31) 

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 (t.o.m. 2015-01-14) 

Industrins ekonomiska råd, ledamot (t.o.m. 2015-01-11) 

Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet, ledamot 

Statskontorets vetenskapliga råd, ledamot (t.o.m. 2015-01-11) 

Uppsala universitet, konsistoriet, ledamot (t.o.m. 2015-01-11) 
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16 Appendix 

I appendix ges en kort redogörelse för principerna för redovisning av 

uppgifter och hur Arbetsförmedlingen hanterar de grunder som 

resultatredovisningen vilar på. Här ges också en beskrivning av 

huvudkällorna i resultatredovisningen. 

16.1 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, i syfte 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.  

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 (tidmätning, 

arbetsgivarundersökning, sökandeundersökning samt datalager) i 

resultatredovisningen beskrivs i appendix. Arbetsförmedlingen har 

upprättat en bakomliggande dokumentation, genom vilka källor kan 

återfinnas, och där bakomliggande beräkningar, metoder och dataskript 

beskrivs.  

16.2 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 

lämpligast med tanke på vad som vill belysas. Principerna för de två olika 

sätten att redovisa Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik beskrivs 

översiktlig nedan. 

16.2.1 Sökandekategori som redovisningsbas 

Den historiskt mest använda redovisningsbasen som även ligger till 

grund för det som månatligen samt veckovis publiceras under 

samlingsbegreppen ”Månadsstatistik” samt ”Veckostatistik” baserar sig 
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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.  

16.2.2 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 resultatredovisning 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. 

16.3 Huvudkällor i resultatredovisningen 

16.3.1 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. 
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 Arbetsförmedlingens organisation; kontor och marknadsområde 

(MO). 

 Program/ärenden; bakgrundsdata såsom start- och slutdatum, 

avbrott, programkod och anordnare. 

 Varsel; bakgrunddata 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 (Externt upphandlade tjänster); 

innehåller information om avtal, leverantörer och de tjänster som 

tillhandahålls. 

 KA-webb och KA-webbstöd; verktyg för att hantera handlingar 

från externt upphandlade tjänster samt att registrera och hantera 

uppgifter om externt upphandlade tjänster i TLR. 

 Varsel; system där arbetsgivare registrerar varsel om 

driftsinskränkningar. 

16.3.2 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, det vill säga per MO. Urvalsstorleken har 

varierat över tiden, för närvarande dras ett urval på cirka 1 500 sökande 

per månad. Under vissa månader har även förstärkning skett för enstaka 

kontor eller sökandekategorier. Totalurvalet under 2015 var 17 996 

arbetssökande, och svarsfrekvensen uppgick till cirka 73 procent. Antal 

svarande under 2015 var totalt 13 062. För att hålla nere 

uppgiftslämnarbördan för enskilda sökande kan varje person endast ingå 

i undersökningen med minst tre månaders mellanrum 

Undersökningen genomförs i form av datorstödda telefonintervjuer i 

kombination med webbenkäter av Arbetsförmedlingens statistikenhet i 

Söderhamn. Frågorna avser 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. 

16.3.3 Arbetsgivarundersökningen 

Arbetsgivarundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar 

arbetsgivare som till Arbetsförmedlingen anmält order (lediga tjänster) 
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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, det vill säga per MO. Urvalsstorleken har varierat 

över tiden, för närvarande dras ett urval på cirka 1 460 order per månad. 

Totalurvalet för 2015 var 17 520 order och svarsfrekvensen uppgick till 

cirka 70 procent (efter att övertäckning tagits bort). Antal svar som 

erhölls under 2015 var 11 535. 

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 avser 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. 

16.3.4  Beskrivning av jobbchansgrupper 

För att visa vilka grupper som tar del av programinsatserna har risken för 

arbetslöshet efter inskrivning beräknats genom en statistisk modell för 

de ny- och återinskrivna arbetssökande.212 I modellen beräknas varje 

persons sannolikhet att bli arbetslös minst sex månader. Beräkningarna 

tar bland annat hänsyn till personernas ålder, utbildning, födelseland 

och tidigare arbetslöshet. Sedan sorteras de arbetssökande från de med 

högst sannolikhet till de med lägst sannolikhet. De arbetssökande delas 

därefter in i fyra lika stora grupper utifrån den beräknade sannolikheten; 

den fjärdedel som har högst sannolikhet att bli arbetslös minst sex 

månader är den grupp som har sämst jobbchans, nästa fjärdedel hamnar 

i gruppen med något bättre jobbchans, den tredje fjärdedelen är gruppen 

med bättre jobbchans och den fjärdedel som har lägst sannolikhet att bli 

arbetslös minst sex månader hamnar i gruppen med bäst jobbchans. 

Inom respektive grupp finns det därför individer som är starkare (har 

högre jobbchans) respektive mindre starka (har lägre jobbchans). Det 

innebär till exempel att den starkaste individen i gruppen med sämst 

jobbchans har en något större risk för att bli långtidsarbetslös jämfört 

med den svagaste individen i gruppen något bättre jobbchans. Även om 

det mellan vissa individer finns stora likheter i bedömd jobbchans trots 

att de ingår i olika grupper så är det, för grupperna som helhet, stora 

skillnader i beräknad jobbchans. Analysen bygger på samtliga personer i 

åldern 25−64 år213. 

                                                           
212 Den statistiska modellen, som är benämnd bedömningsstödet inom Arbetsförmedlingen, 
beräknar en sannolikhet mellan noll och ett för risken att bli arbetslös sex månader efter 
inskrivning på Arbetsförmedlingen. Ju högre värdet är desto högre är risken för arbetslöshet. 
213 Eftersom särskilda regler gäller för ungdomar under 25 år har dessa uteslutits. 
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16.3.5 Tidmätning 2015 

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. Registerdata används 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 vissa förändringar. Extra frågor om 

direktservice lades till samt förstärkt urval av kundtjänst.  

Urvalet av handläggare (arbetsförmedlare och specialister) uppgick till 

3 368 i maj och 3 617 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 2015 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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17 FINANSIELL REDOVISNING 

17.1 Tillämpade redovisningsprinciper med mera 

17.1.1 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 (ESV) 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. 

17.1.2 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.  

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har båda fordringar 

avseende återkrav av aktivitetsstöd och etableringsersättning i sin 

bokföring. Arbetsförmedlingen redovisar därmed fordran i sin helhet, 

inklusive värdereglering, i balansräkningen.  

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. 

Anpassning av myndighetens kontorsnät 

Arbetsförmedlingen har under 2015 påbörjat arbetet med att anpassa 

myndighetens kontorsnät. Arbetet beräknas pågå under tre år och under 

denna period kommer en succesiv minskning av antal kontor att ske. 
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Målsättningen är att skapa ett ändamålsenligt kontorsnät som svarar mot 

en verksamhet som är mer uppsökande, mer digital och som frigör 

resurser till utökade arbetsgivarkontakter. De 47 kontor som hittills har 

beslutats att stänga har en årshyra på 21,5 mkr. Utöver hyra så väntas 

förändringen leda till minskade kostnader för IT, lokalvård, gemensam 

kontorsutrustning m.m. Dessutom frigörs arbetstid som då kan användas 

mer effektivt i vårt uppsökande arbete mot företagen. 

Enligt ESV:s föreskrifter till 4 kap. 2 § förordning (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag ska en avsättning för 

omstruktureringskostnader göras avseende de direkta utgifter som 

uppstår i och med omstruktureringen. Syftet med kontorsnedläggningen 

är inte att minska personalstyrkan, därför finns inga 

omställningskostnader vad gäller personalrelaterade kostnader. De 

direkta utgifter som myndigheten har avser endast lokalkostnader och 

återställningskostnader. För samtliga 47 kontor har reservering av 

återställningskostnader gjorts medan reservering av lokalkostnader 

endast gjorts för de kontor vars hyreskontrakt löper ut senare än 

frånträde ur lokal. Totalt har ca 2,4 mkr reserverats som 

omställningskostnader till och med 2015-12-31. 

Ansvarsförbindelser 

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.  

17.1.3 Undantag från det ekonomiadministrativa regelverket 

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev under övriga bestämmelser, finns 

följande undantag från det ekonomiadministrativa regelverket: 

”Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:3 Etableringsersättning till 

vissa nyanlända invandrare samt anslaget 1:2 Bidrag till 

arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd fatta beslut som innebär 

ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan 

särskilt bemyndigande”.  

Arbetsförmedlingen har utestående åtaganden på anslagen 1:3 

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare samt anslaget 1:2 

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd där det inte finns 

några krav på bemyndiganderedovisning. 

17.1.4 Brytdag 

Brytdag för räkenskapsåret 2015 och för den löpande redovisningen 

enligt ESV:s föreskrifter till 10 § förordningen (2000:606) om 

myndigheters bokföring är tisdagen den 5 januari 2016. 
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17.1.5 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. 

17.1.6 Värdering av omsättningstillgångar 

Tillgångar har värderats till lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta 

av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 

17.1.7 Värdering av anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar har värderats till anskaffningskostnad med avdrag 

för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningarna baseras på 

tillgångarnas nyttjandeperiod. 

17.1.8 Värderingar 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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18 Resultaträkning 

18.1 Resultaträkning (tkr) 

 

 

 

Not 2015-01-01 2014-01-01

Verksamhetens intäkter --2015-12-31 --2014-12-31

Intäkter av anslag 1 8 100 557 7 500 217

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 68 332 85 095

Intäkter av bidrag 3 516 862 564 015

Finansiella intäkter 4 1 276 3 044

Summa verksamhetens intäkter 8 687 027 8 152 371

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -6 862 019 -6 305 089

Kostnader för lokaler 6 -636 494 -635 389

Övriga driftkostnader 7 -1 049 536 -1 032 085

Finansiella kostnader 8 -2 351 -3 128

Avskrivningar och nedskrivningar -164 957 -154 518

Summa verksamhetens kostnader -8 715 357 -8 130 209

Verksamhetsutfall -28 330 22 162

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 10 863 -14 770

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -5 255 14 994

Saldo uppbördsverksamhet 9 5 608 224

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 55 684 558 55 575 623

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 158 357 177 621

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 6 17

Finansiella intäkter 462 367

Finansiella kostnader -974 214

Lämnade bidrag -35 564 060 -35 487 566

Köp av utbildning -3 790 873 -3 478 537

Köp av tjänst från kompletterande aktör -1 255 403 -769 181

Ersättning lotsar -322 412 -608 455

Kostnader EAK (erkända arbetslöshetskassor) -14 884 668 -15 617 414

Saldo transfereringar 10 24 993 -207 311

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 11 2 271 -184 925
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19 Balansräkning 

19.1 Balansräkning (tkr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR Not 2015-12-31 2014-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 164 576 109 686

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 7 556 7 202

Summa immateriella anläggningstillgångar 12 172 132 116 888

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 157 018 181 470

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 88 485 115 052

Summa materiella anläggningstillgångar 13 245 503 296 522

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 200 200

Summa finansiella anläggningstillgångar 14 200 200

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21 309 16 303

Fordringar hos andra myndigheter 244 008 228 588

Övriga kortfristiga fordringar 41 349 13 984

Summa kortfristiga fordringar 15 306 666 258 875

Periodavgränsningsposter 

Förutbetalda kostnader 212 330 203 366

Upplupna bidragsintäkter 12 935 32 254

Övriga upplupna intäkter 4 169 4 169

Summa periodavgränsningsposter 16 229 434 239 789

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 10 520 -9 065

Summa avräkning med statsverket 17 10 520 -9 065

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 18 784 175 838 394

Kassa och bank 3 521 3 706

Summa kassa och bank 787 696 842 100

SUMMA TILLGÅNGAR 1 752 151 1 745 309
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KAPITAL OCH SKULDER Not 2015-12-31 2014-12-31

Myndighetskapital

Statskapital 132 132

Balanserad kapitalförändring -251 230 -66 304

Kapitalförändring enligt resultaträkningen  2 271 -184 925

Summa myndighetskapital 19 -248 827 -251 097

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 7 585 14 834

Övriga avsättningar 21 87 160 80 337

Summa avsättningar 94 745 95 171

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 22 333 771 334 742

Övriga krediter i Riksgäldskontoret 23 65 028 54 968

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 24 240 193 238 847

Leverantörsskulder 25 309 678 316 605

Övriga kortfristiga skulder 26 114 089 109 713

Summa skulder m.m. 1 062 759 1 054 875

Periodavgränsningsposter 

Upplupna kostnader 843 200 845 251

Oförbrukade bidrag 274 1 109

Summa periodavgränsningsposter 27 843 474 846 360

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 1 752 151 1 745 309

Ansvarsförbindelser

1. Statliga garantier för lån och krediter Inga Inga

2. Övriga ansvarsförbindelser, Pågående rättsliga tvister 28 42 707 59 624
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20 Finansieringsanalys 

20.1 Finansieringsanalys (tkr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-01-01          

-- 2015-12-31 Not

2014-01-01          

-- 2014-12-31

DRIFT

Kostnader -8 549 176 29 -7 991 744

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 8 100 557 7 500 217

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 68 332 30 84 512

Intäkter av bidrag 516 862  564 015

Övriga intäkter 1 276  3 044

Summa medel som tillförts för finansiering av drift 8 687 027 8 151 788

Ökning (-) minskning (+) av lager 0 0

Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar 13 337 87 950

Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder 3 366 18 654

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL DRIFT 154 554 266 648

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella tillgångar -88 935 -76 554

Investeringar i immateriella tillgångar -82 253 -40 884

Summa investeringsutgifter -171 188 -117 438

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 145 227 133 366

- amorteringar -146 198 -168 273

Kreditiv från Riksgäldskontoret 10 061 -5 386

Försäljning av anläggningstillgångar 356 1 906

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 9 446 -38 387

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -276 -2 626

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL INVESTERINGAR -162 018 -158 451

UPPBÖRDSVERKSAMHET (EAK, EU)

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av 

myndigheten

10 863 -14 770

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -5 586 -207

Inbetalningar i uppbördsverksamhet 5 277 -14 977

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -5 255 14 994

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL UPPBÖRDSVERKSAMHET 22 17
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2015-01-01          

-- 2015-12-31 Not

2014-01-01          

-- 2014-12-31

TRANSFERERINGSVERKSAMHET

Lämnade bidrag -55 818 391 -55 960 940

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -52 368 -104 695

Utbetalningar i transfereringsverksamhet -55 870 759 -56 065 635

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 55 684 558 55 575 624

Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 158 357 177 621

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 468 384

Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 55 843 383 55 753 629

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL TRANSFERERINGSVERKSAMHET -27 376 -312 006

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -34 818 -203 792

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Likvida medel vid årets början 833 035 1 036 827

Ökning (+) minskning (-) av kassa och bank -185 1 885

Ökning (+) minskning (-) av tillgodohavande Riksgäldskontoret -54 219 302 147

Ökning (+) minskning (-) av avräkning med statsverket 19 585 -507 824

Summa förändring av likvida medel -34 819 -203 792

Likvida medel vid årets slut 798 216 833 035
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21 Anslagsredovisning 

21.1 Redovisning mot anslag (tkr) 

 

 

21.2 Finansiella villkor, anslagskredit (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 0 700 0 0 0 700 -700 0

romer (ramanslag)

Uo 01 7:2:4 Arbetsmarknadsåtgärder för den nationella 0 700 0 0 0 700 -700 0

minoriteten romer (ram)

Uo 13 1:3 Etableringsersättning till vissa 107 507 4 029 000 0 0 -107 507 4 029 000 -3 686 549 342 451 31

nyanlända invandrare (ramanslag)

Uo 13 1:3:1 Etableringsersättning till vissa nyanlända 107 507 4 029 000 0 0 -107 507 4 029 000 -3 686 549 342 451 31

invandrare (ram)

Uo 13 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser 147 704 2 580 000 0 0 -147 704 2 580 000 -2 131 230 448 770 32

för vissa nyanlända invandrare (ramanslag)

Uo 13 1:4:1 Ersättning till etableringslotsar och insatser för 147 704 2 580 000 0 0 -147 704 2 580 000 -2 131 230 448 770 32

vissa nyanlända invandrare (ram)

Uo 14 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 249 733 7 445 571 0 0 * -52025 7 643 279 -7 466 600 176 679 33-34

(ramanslag)

Uo 14 1:1:1 Förvaltningskostnader för AF (ram) 244 441 6 437 905 0 0 -52 025 6 630 321 -6 482 520 147 801 33

Uo 14 1:1:2 Nyanländas etablering (ram) 5 292 1 007 666 0 0 0 1 012 958 -984 080 28 878 34

Uo 14 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och 2 067 192 31 290 804 0 0 -2 067 192 31 290 804 -28 988 157 2 302 647 35-36

aktivitetsstöd (ramanslag)

Uo 14 1:2:1 Aktivitetsstöd (ram) 612 921 14 956 550 0 0 -612 921 14 956 550 -14 103 489 853 061 35

Uo 14 1:2:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram) 1 454 271 13 958 272 0 0 -1 454 271 13 958 272 -12 508 687 1 449 585 36

Uo 14 1:2:3 Statliga ålderspensionsavgifter (ram) 0 2 375 982 0 0 0 2 375 982 -2 375 982 0

Uo 14 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 550 823 9 530 480 75 000 0 -550 823 9 605 480 -8 873 032 732 448 37-39

program och insatser (ramanslag)

Uo 14 1:3:1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 550 823 9 530 480 -15 000 0 -550 823 9 515 480 -8 797 652 717 828 37

program och insatser (ram)

Uo 14 1:3:3 Statsbidrag till kommuner f främjande av 0 0 75 000 0 0 75 000 -74 998 2

lokala överenskommelser (ram)

Uo 14 1:3:5 Projekt inom ramen för Europeiska 0 0 15 000 0 0 15 000 -382 14 618 38

globaliseringsfonden (a)

Uo 14 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. (ramanslag) 223 491 13 217 239 0 0 -223 491 13 217 239 -12 665 299 551 940 39

Uo 14 1:4:1 Lönebidrag m.m. (ram) 223 491 13 217 239 0 0 -223 491 13 217 239 -12 665 299 551 940 39

Avslutade anslag

Uo 14 1:3:9 Projekt inom Europeiska globaliseringsfonden 25 348 0 0 0 -25 348 0 0 0 40

Astra Zeneca (ram)

Uo 14 1:3:10 Proj inom Europeiska globaliseringsfonden 1 024 0 0 0 -1 024 0 0 0 40

Saab Automobile AB (ram)

Summa avslutade anslag 26 372 0 0 0 -26 372 0 0 0 40

Anslag totalt 3 372 822 68 093 794 75 000 0 -3 175 114 68 366 502 -63 811 567 4 554 935  

*  Arbetsförmedlingen har inte återbetalat indragningen om 52 025 mkr under 2015. Indragningen finns registrerad i Hermes och är redovisad i myndighetens anslagsredovisning per 2015-12-31. Beloppet, inklusive 

  ränta från årsskiftet 2015-01-01 till dagen för betalning, har återförts till Statens centralkonto den 1 februrari 2016.

Anslag Benämning Beviljad Utnyttjad

anslagskredit anslagskredit

Uo 13 1:3:1 Etableringsers till vissa nyanlända invandrare (ram) 201 450 0

Uo 13 1:4:1 Ers till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (ram) 129 000 0

Uo 14 1:1:1 Förvaltningskostnader för AF (ram) 193 137 0

Uo 14 1:1:2 Nyanländas etablering (ram) 30 230 0

Uo 14 1:2:1 Aktivitetsstöd (ram) 747 828 0

Uo 14 1:2:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram) 697 914 0

Uo 14 1:3:1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram) 480 274 0

Uo 14 1:4:1 Lönebidrag m.m (ram) 660 862 0
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21.3 Finansiella villkor, i övrigt (tkr) 

 

 

 

21.4 Redovisning mot inkomsttitel (tkr) 

 

 

 

 

 

Anslag Avser Enligt Nettoutgifter Saldo Not

regleringsbrev

Högstbestämningar

Uo 13 1:4:1 Förstärkta validerande insatser 50 000 0 50 000

Uo 13 1:4:1 Fördjupad kompetenskartläggning 20 000 -8 571 11 429

Uo 14 1:2:1 Kostn för arbetsmarknadspolitiska program och 400 000 0 400 000 41

insatser

Uo 14 1:3:1 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 400 000 0 400 000 41

Övrigt

Skatteverket Utnyttjat Not

Stöd för nystartsjobb 6 675 492 42

Stöd för yrkesintroduktionsanställningar 56 323 42

Inkomsttitel Benämning Beräknat  

belopp Inkomster

2394 101 Övriga ränteinkomster 0 73

 

2811 104 Övriga inkomster av statens verksamhet 0 24 228

6412 001 Bidrag från Europeiska socialfonden perioden 2000-2006 0 0

6911 009 Övriga bidrag från EU 0 0

9711 011 Nedsättning anställningsstöd 0 0

9728 011 Nedsättning stöd nystartsjobb 0 5 255

Saldo inkomsttitlar 0 29 556 *

* 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. Huvuddelen

av saldot på inkomsttitelredovisningen avser en återbetalning om 24,1 mkr från Folkbildningsrådet avseende

2014 års anslagsmedel. Vidare ingår ränteintäkter om 73 tkr avseende återkrav.
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21.5 Redovisning mot bemyndiganden (tkr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslag Benämning Tilldelad Ingående Utestående Not

bemyndigande- åtaganden åtaganden

ram 2016 2017 2018

Uo 13 1:4

ap.1 Ersättning till etableringslotsar och 3 500 000 2 363 221 468 059 453 925 10 920 3 214 43insatser för vissa nyanlända 

invandrare

Uo 14 1:3

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 7 000 000 4 146 982 4 108 790 4 037 667 65 163 5 960 44

 program och  insatser

Uo 14 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.

ap.1 Lönebidrag m.m. 13 000 000 12 178 350 11 750 774 8 919 779 2 272 481 558 514

Summa 23 500 000 18 688 553 16 327 623 13 411 371 2 348 564 567 688

Belopp avseende utestående åtaganden i tabellen är indikativa

Arbetsförmedlingen har utestående åtaganden på anslagen 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och anslaget 1:2 Bidrag till 

arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd där vi inte har något krav på bemyndiganderedovisning. Detta framgår från regleringsbrevet – Övriga 

bestämmelser. ”Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och anslaget 1:2 Bidrag till

arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd  fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt

bemyndigande".

Utestående åtagandenas fördelning

 per år:

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och  insatser
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22 Noter och tilläggsupplysningar 

22.1 Resultaträkning (tkr) 

 

 

 

NOT 1 Intäkter av anslag 2015-12-31 2014-12-31

13 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare 138 871 19 432

14 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 5 937 29 371

14 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd -17 -9

14 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 514 918 549 749

14 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 7 440 148 6 900 974

01 7:2:4 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 700 700

Intäkter av anslag 8 100 557 7 500 217

Samtliga ovanstående intäkter finansieras med medel från statens budget.

NOT 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2015-12-31 2014-12-31

Uthyrning av lokaler 8 531 11 384

- varav inomstatliga 6 973 8 231

Konsultuppdrag 8 391 14 014

- varav inomstatliga 1 865 2 819

Annonser/prenumerationer m.m. 29 665 24 247

- varav inomstatliga 0 0

Övriga intäkter 21 745 35 450

- varav inomstatliga 16 734 18 636

- varav tjänsteexport 3 1 074

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 68 332 85 095

Samtliga ovanstående intäkter är avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen.

NOT 3 Intäkter av bidrag 2015-12-31 2014-12-31

Intäkter av bidrag 516 862 564 015

- varav inomstatliga 455 850 486 106

- varav periodisering -18 484 -473

Intäkter av bidrag har minskat med 47 mkr. Minskningen förklaras i huvudsak av rehabsamverkan från 

Försäkringskassan men även Arbetsförmedlingens egna bidrag såsom särskilt anställningsstöd, 

trygghetsanställning och utvecklingsanställning har minskat. Övriga bidrag samt bidrag från andra

myndigheter har minskat med 16,8 resp. 30,2 mkr.

NOT 4 Finansiella intäkter 2015-12-31 2014-12-31

Ränteintäkter 293 354

- varav inomstatliga 36 288

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 958 2 676

Övriga finansiella intäkter 25 14

- varav inomstatliga 0 0

Finansiella intäkter 1 276 3 044

Finansiella intäkter har minskat med 1,8 mkr. Avser i huvudsak ränta på räntekontot i Riksgäldskontoret. 

Minskningen förklaras främst av en lägre räntesats jämfört med 2014.

NOT 5 Kostnader för personal 2015-12-31 2014-12-31

Lönekostnader exkl. sociala avgifter 4 619 779 4 262 492

- varav arvode till styrelse och andra uppdragstagare 1 522 419

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier, övriga avgifter och kostnader 2 242 240 2 042 597

Kostnader för personal 6 862 019 6 305 089

Kostnader för personal har ökat med 557 mkr jämfört med 2014. Lönekostnader och arbetsgivaravgifter om 

324 mkr resp. 110 mkr, främst till följd av myndighetens ökade anslag till etableringsuppdraget, vilket lett till 

en ökad rekrytering av personal. Årsarbetskrafter har ökat med 885 personer.

NOT 6 Kostnader för lokaler 2015-12-31 2014-12-31

Kostnader för lokaler 636 494 635 389

- varav inomstatliga 2 693 2 465

Kostnader för lokaler har ökat med 1,1 mkr. Hyror för lokaler och anläggningar utomstatliga har ökat med 

7,7 mkr och beror i huvudsak på uppräkning av hyror enligt index. Driftkostnader för lokaler har minskat

med 9 miljoner vilket i huvudsak beror på anpassning av kontorsnät. Avsättning för omstrukturerings-

kostnader gällande anpassning av kontorsnät har gjorts med 2,4 mkr, vilket beskrivs närmare under

tillämpade redovisningsprinciper.
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NOT 7 Övriga driftkostnader 2015-12-31 2014-12-31

Övriga driftkostnader 1 049 536 1 032 085

- varav inomstatliga 56 679 76 534

- varav Arbetsmarknadsutbildning 17 024 51 362

- varav periodisering -13 343 9 354

Postens olika konton flukturerar mellan åren. Två väsentliga kostnader som har ökat är IT-konsulter och 

personalkostnader. Kostnader för IT konsulter (205 mkr) har ökat till följd av fokus på digitalisering av myndighetens 

tjänster och ökning i antal anställda har i sin tur gett genomslag i övriga driftkostnader under 2015 i och med 

etableringsuppdraget.

NOT 8 Finansiella kostnader 2015-12-31 2014-12-31

Räntekostnader konto i Riksgäldskontoret 1 943 0

Räntekostnader lån i Riksgäldskontoret 7 1 999

Övriga räntekostnader 291 1 034

- varav inomstatliga 142 327

Övriga finansiella kostnader 110 95

- varav inomstatliga 0 0

Finansiella kostnader 2 351 3 128

Finansiella kostnader har minskat med 0,8 mkr och avser i huvudsak dröjsmålsräntor om 0,7 mkr. Räntekontot har

ökat med cirka 2 mkr samtidigt som räntekostnader avseende lån har minskat om 2 mkr hos Riksgälden. 

NOT 9 Uppbördsverksamhet 2015-12-31 2014-12-31

Återkrav skattereduktion 5 608 224

Medel från EU 0 0

Uppbördsverksamhet 5 608 224

Uppbördverksamheten har ökat med 5,4 mkr och kan delvis härledas till återkrav av skattekrediteringar främst

inom nystartsjobb som ökat med 8,3 mkr. Posten består även av konstaterade förluster avseende återkrav som 

har ökat med 0,7 mkr samt befarade förluster som också ökat med 2,8 mkr. 

NOT 10 Transfereringar 2015-12-31 2014-12-31

Periodisering Köp av arbetsmarknadsutbildning -145 -127 659

Periodisering Lämnade bidrag, inomstatliga 2 024 1 362

Periodisering Erhållna bidrag 0 -233

Återkrav av bidrag 46 515 1 463

Extern finansiering 436 8 685

Befarade förluster -23 514 -6 300

Finansiering ESF 0 0

Värdereglering fordran, inomstatliga -323 -84 629

Transfereringar 24 993 -207 311

Saldot avseende transfereringar har minskat med 232 mkr. Värdereglering fordran inomstatliga (FK) uppgår i år till 

0,3 mkr vilket är en betydande minskning jämfört med föregående år som var första gången som uppbokning av

värdereglering gjordes gentemot Försäkringskassan motsvarande 84,6 mkr. Periodisering av Köp av arbetsmark-

nadsutbildning har minskat med 127,5 mkr. Befarade förluster har ökat om 17,2 mkr.

Lämnade bidrag -35 564 060 -35 487 566

De tre största bidragsmottagarna som ingår är Försäkringskassan 17 857 mkr, Skogsstyrelsen 195 mkr och 

Arbetsförmedlingen 35,5 mkr. Arbetsförmedlingen har haft nettoutgifter om totalt 382 tkr avseende projekt inom ramen 

för Europiska globaliseringsfonden.

Kostnader EAK (erkända arbetslöshetskassor) -14 884 668 -15 617 414

Kostnader EAK har minskat totalt med 733 mkr. Ersättning till arbetslöshetskassorna har minskat med 730 mkr  

likaså prel.skatten för A-kassorna som minskat med 207 mkr. Statlig ålderspensionsavgift har ökat med 204 mkr.

NOT 11 Årets kapitalförändring 2015-12-31 2014-12-31

Riskkostnader -23 838 -90 937

Externfinansierade projekt per finansiär

Försäkringskassan 11 835 4 107

Samordningsförbunden 2 071 -136

EURES 1 044 -181

Sida 1 973 -1 774

EU 3 187 172

Regeringskansliet -358 329

Migrationsverket 0 1 632

Resultat Tjänsteexport -168 -1 937

Erhållna bidrag för projektverksamhet, bl.a. ESF -16 669 22 679

Övrigt

Återkrav 46 963 7 192

Periodiseringsposter -23 769 -126 071

Årets kapitalförändring 2 271 -184 925
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22.2 Balansräkning (tkr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ut enligt följande:

3 år Persondatorer m.m.

5 år Bilar, möbler och 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. 

NOT 12 Immateriella anläggningstillgångar 2015-12-31 2014-12-31

Balanserade utgifter för utveckling

Egenutvecklade IT-system och program

Ingående anskaffningsvärde 258 921 220 851

- varav pågående, ej avskrivna 0 0

Årets anskaffningar 75 324 38 661

- varav pågående, ej avskrivna 0 0

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 334 245 259 512

Ingående ackumulerade avskrivningar -149 234 -134 684

Årets avskrivningar -20 435 -15 142

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -169 669 -149 826

Bokfört restvärde egenutvecklade IT-system och program 164 576 109 686

Köpta IT-system och program

Ingående anskaffningsvärde 28 734 26 581

Årets anskaffningar 6 929 2 223

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 35 663 28 804

Ingående ackumulerade avskrivningar -21 533 -17 315

Årets avskrivningar -6 574 -4 287

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -28 107 -21 602

Bokfört restvärde köpta IT-system och program 7 556 7 202

Immateriella anläggningstillgångar 172 132 116 888
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NOT 13 Materiella anläggningstillgångar 2015-12-31 2014-12-31

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 390 485 348 558

- varav pågående, ej avskrivna 0 0

Årets anskaffningar 34 671 47 850

- varav pågående, ej avskrivna 0 0

Årets försäljningar/utrangeringar -7 926 -5 923

Utgående anskaffningsvärde 417 230 390 485

Ingående ackumulerade avskrivningar -209 015 -155 158

Årets avskrivningar -57 138 -59 633

Årets försäljningar/utrangeringar 5 941 5 776

Utgående ackumulerade avskrivningar -260 212 -209 015

Bokfört restvärde 157 018 181 470

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 429 588 490 058

Årets anskaffningar 54 265 28 704

Årets försäljningar/utrangeringar -22 063 -89 173

Utgående anskaffningsvärde 461 790 429 589

Ingående ackumulerade avskrivningar -314 668 -324 993

Årets avskrivningar -80 322 -74 368

Årets försäljningar/utrangeringar 21 553 84 692

Utgående ackumulerade avskrivningar -373 437 -314 669

Bokfört restvärde 88 353 114 920

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 245 503 296 522

NOT 14 Finansiella anläggningstillgångar 2015-12-31 2014-12-31

Anskaffningsvärde bostadsrätt 672 672

Tidigare värdereglering bostadsrätt -472 -472

Finansiella anläggningstillgångar 200 200

NOT 15 Kortfristiga fordringar 2015-12-31 2014-12-31

Kundfordringar 21 309 16 303

Fordringar hos andra myndigheter 244 008 228 588

- varav återkrav 114 766 112 721

Övriga kortfristiga fordringar 41 349 13 984

- varav återkrav 38 045 11 416

Fordringar 306 666 258 875

De tre största kundfordringarna som ingår är Lokaldelen i Sverige AB 6,2 mkr, Samhall AB 1,8 mkr och

Media Trade Gbg AB 0,9 mkr. De största fordringarna hos andra myndigheter som ingår är 

Skatteverket 190 mkr och Försäkringskassan 50 mkr.

NOT 16 Periodavgränsningsposter, tillgångar 2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda kostnader 79 774 72 347

- varav inomstatliga 0 0

Förutbetalda hyror 132 556 131 019

- varav inomstatliga 577 503

Upplupna bidragsintäkter 12 935 32 254

- varav inomstatliga 1 728 15 666

Övriga upplupna intäkter 4 169 4 169

- varav inomstatliga 0 0

- varav medel från EU 4 169 4 169

Periodavgränsningsposter, tillgångar 229 434 239 789

Förutbetalda kostnader har ökat med 9 mkr och består i huvudsak av lokalhyror och licenser om 1,5 och 7,4 mkr.

Upplupna bidragsintäkter har minskat med 19,3 mkr, huvudsakligen ifrån SIDA (tjänsteexport) samt 

Försäkringskassan (Samordningsförbunden) som tillsammans uppgår till 13,9 mkr. 
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NOT 17 Avräkning med statsverket 2015-12-31 2014-12-31

Uppbörd

Ingående balans 0

Redovisat mot inkomsttitel -29 556 -43 960

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde 29 556 43 960

Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 0 0

Fordringar/skulder avseende uppbörd 0 0

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 124 500 372 334

Redovisat mot anslag 56 344 967 56 174 866

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde -56 444 820 -56 422 700

Fordringar/skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 24 647 124 500

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -249 732 -58 452

Redovisat mot anslag 7 466 600 6 919 370

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -7 445 571 -7 110 650

Återbetalning av anslagsmedel 0 0

Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde -228 703 -249 732

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 126 973 145 369

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -26 452 -18 396

Fordringar avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 100 521 126 973

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken

Ingående balans -10 806 39 508

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 3 507 451 2 453 093

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -59 797 854 -58 882 147

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 56 415 264 56 378 740

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken 114 055 -10 806

Avräkning med statsverket 10 520 -9 065

Avräkning med statsverket avser myndighetens ställning mot statsverket. Balansposten består därmed av skillnad-

mellan det likvida flödet, i form 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.

Arbetsförmedlingen fick inte behålla hela anslagssparandet avseende förvaltningsanslaget från 2014, varpå en 

indragning gjorts under 2015 om 52 025 mkr. Indragningen har registrerats i Hermes och är redovisad i myndighetens 

anslagsredovisning per 2015-12-31. Beloppet betalades aldrig in till statens centralkonto under 2015, utan reglerades

istället den 1 februari 2016. Därav går inte indragningen under förvaltningsanslaget i anslagsredovisningen att 

stämma av mot Återbetalning av anslagsmedel under rubriken - Anslag i räntebärande flöde

NOT 18 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2015-12-31 2014-12-31

Anslagsmedel 784 175 838 394

- varav intäkter av bidrag 62 877 62 811

Avgifter 0 0

Räntekontokredit 300 000

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 784 175 838 394

Behållningen på räntekontot består av poster som är anslagsavräknade men inte utbetalda. Större poster är löne-

och semesterlöneskulden inkl. avgifter samt lokalt aktivt omställningsarbete som har ökat med 6,1 resp. 4,4 mkr.

Avräkning mot statsverket för i år visar att myndigheten har en fordran mot staten om 10,5 mkr. Anslagssparandet

har minskat 73 mkr jämfört med föregående år.

Arbetsförmedlingen fick inte behålla hela anslagssparandet avseende förvaltningsanslaget från 2014, varpå en 

indragning gjorts under 2015 om 52 025 mkr. Indragningen har registrerats i Hermes och är redovisad i myndighetens

anslagsredovisning per 2015-12-31. Beloppet betalades aldrig in till statens centralkonto under 2015, utan reglerades

istället den 1 februari 2016. I och med minusränta på räntekontot blev återföringen av anslagsmedel på likviddagen 

51 880 mkr. Arbetsförmedlingen har inte använt det ej reglerade beloppet under 2015, utan har en god behållning på 

räntekontot. Räntekontokrediten har inte utnyttjats någon gång under året.
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NOT 19 Förändring av myndighetskapital

NOT 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2015-12-31 2014-12-31

Ingående avsättning 14 834 36 984

Årets pensionskostnad 2 955 649

Årets pensionsutbetalningar -10 204 -22 799

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 7 585 14 834

Avsättning görs för pensionsersättning till arbetstagare som beviljats avgång med pensionsersättning enligt 

Trygghetsavtalets regler. 

NOT 21 Övriga avsättningar 2015-12-31 2014-12-31

Ingående avsättning 80 337 76 458

Årets avsättning 13 845 12 773

Årets utbetalningar -9 391 -8 894

Lokalt aktivt omställningsarbete 84 791 80 337

Ingående avsättning 0 0

Årets avsättning 2 910 0

Årets utbetalningar -541 0

Omställning lokaler 2 369 0

Övriga avsättningar 87 160 80 337

Övriga avsättningar har ökat med 6,8 mkr, varav 4,4 mkr avser lokalt aktivt omställningsarbete (TSN). Kortfristig del

för lokalt aktivt omställningsarbete uppgår till 1,8 mkr. Resterande 2,4 mkr avser omställningskostnader för lokaler 

p.g.a. anpassning av kontorsnäten, varav 1,2 mkr är kortfristig.

NOT 22 Lån i Riksgäldskontoret 2015-12-31 2014-12-31

Ingående balans 334 742 369 649

Årets nyupptagna lån 145 227 133 366

Årets amorteringar -146 198 -168 273

Lån i Riksgäldskontoret 333 771 334 742

Beviljad låneram 620 000

Utnyttjad låneram 398 799

- anläggningstillgångar som ännu inte har finansierats med lån 37 282

Lån i RGK har minskat med cirka 1 mkr. Minskningen förklaras av minskade investeringar i materiella anläggnings-

tillgångar.

NOT 23 Övriga krediter i Riksgäldskontoret 2015-12-31 2014-12-31

Övriga krediter i Riksgäldskontoret 65 028 54 968

Övriga krediter i Riksgäldskontoret har ökat med 10 mkr och avser kreditiv i Riksgäldskontoret för pågående

egenutveckling av anläggningstillgångar.

NOT 24 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2015-12-31 2014-12-31

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 240 193 238 847

Följande större poster ingår:

Skatteverket, skuld arbetsgivaravgift 128 636 113 852

Skatteverket, skuld mervärdesskatt 1 028 1 134

SPV, skuld premier avtalsförsäkringar 0 0

De tre största leverantörerna som ingår är Försäkringskassan 90,6 mkr, SPV 10,1 mkr och Kammarkollegiet 

6,2 mkr. 

2015-12-31

Statskapital 

Konst

Post under 

utredning

Balanserad 

kapitalförändring 

anslagsfinansierad 

verksamhet

Övrigt. Balanserad 

kapitalförändring 

bidragsfinansierad 

verksamhet

Kapitalförändring enligt 

resultaträkningen

Summa

Utgående balans 

2014 132 8 659 70 433 -145 396 -184 925 -251 097

A Ingående balans 

2015 132 8 659 70 433 -145 396 -184 925 -251 097

Föregående års 

kapitalförändring -209 566 24 641 184 925 0

Årets 

kapitalförändring 2 271 2 271

B Summa årets 

förändring -209 566 24 641 187 196 2 271

C Utgående 

balans 2015 132 8 659 -139 133 -120 755 2 271 -248 827
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22.3 Finansieringsanalys (tkr) 

 

 

 

 

 

 

 

NOT 25 Leverantörsskulder 2015-12-31 2014-12-31

Leverantörsskulder 309 678 316 605

De tre största leverantörerna som ingår är TeliaSonera Sverige finans AB 49,8 mkr, Atea Sverige AB 15,6 mkr och 

Språkservice AB 11,4 mkr.

NOT 26 Övriga kortfristiga skulder 2015-12-31 2014-12-31

Övriga kortfristiga skulder 114 089 109 713

Följande större poster ingår:

Skatteverket, skuld preliminärskatt 110 016 96 151

Under posten redovisas medel från EU om 3,6 mkr avseende Your first eures job.

NOT 27 Periodavgränsningsposter, skulder 2015-12-31 2014-12-31

Upplupna löner 11 875 11 026

upplupna arbetsgivaravgifter på upplupna löner 3 752 3 492

upplupna premier avtalsförsäkringar på upplupna löner 1 688 1 718

Upplupna semesterlöner 345 947 334 722

upplupna arbetsgivaravgifter på upplupna semesterlöner 108 022 104 214

upplupna premier avtalsförsäkringar på upplupna semesterlöner 47 328 52 432

Övriga upplupna kostnader 324 588 337 647

- varav inomstatliga 7 311 15 246

Oförbrukade bidrag 274 1 109

- varav inomstatliga 206 572

Periodavgränsningsposter, skulder 843 474 846 360

Upplupna kostnader har minskat med 2,1 mkr vilket förklaras av att övriga upplupna inomstatliga 

kostnader har minskat med 7,9 mkr. Posten består i huvudsak av periodisering av arbetsmarknadsutbildning som 

numera rekvireras effektivare. Upplupna semesterlöner inkl. sociala avg och premieavg till avtalsförsäkring har ökat

med 9,9 mkr, vilket beror på löneökningar samt ett ökat antal årsarbetare som ett resultat av etableringsuppdraget.

NOT 28 Ansvarsförbindelser 2015-12-31 2014-12-31

Pågående rättsliga tvister 42 707 59 624

Arbetsförmedlingen har sex pågående rättsliga tvister. Om Af förlorar tvisterna blir myndigheten skyldig att betala 

motparternas krav samt rättegångskostnader. De tre beloppsmässigt största tvisterna omfattar krav på 37,4 mkr, 

1,6 mkr samt 1,2 mkr. De beloppsmässigt mindre tvister omfattar krav på sammanlagt 1 mkr. De beräknade 

rättegångskostnaderna är på drygt 1 mkr. Därtill finns en stämningsansökan om 0,5 mkr.

NOT 29 Kostnader 2015-12-31 2014-12-31

Kostnader enligt resultaträkningen 8 715 357 8 130 209

Justeringar:

Avskrivningar och nedskrivningar -164 956 -154 518

Realisationsförlust -1 651 -2 218

Ej likviditetspåverkande poster 0 0

Avsättningar 426 18 271

Kostnader enligt finansieringsanalysen 8 549 176 7 991 744

NOT 30 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2015-12-31 2014-12-31

Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt resultaträkningen 68 332 85 095

Justeringar:

Realisationsvinst 0 -583

Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt finansieringsanalysen 68 332 84 512
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22.4 Anslagsredovisning (tkr) 

 

 

 

 

 

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 2014-12-22 har anslagssparandet från budgetåret 2014 om 107 507 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 etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

(ramanslag)

1:4:1  Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (ram)

NOT 32 Enligt regleringsbrev 2014-12-22 har anslagssparandet från budgetåret 2014 om 147 704 tkr 

förts bort som en indragning av anslagssparande.

Den främsta orsaken till anslagssparandet är att tjänsten Lots avvecklades under året.

UO 14

1:1     ARBETSFÖRMEDLINGENS FÖRVALTNINGSKOSTNADER (RAMANSLAG)

1:1:1  Förvaltningskostnader för Arbetsförmedlingen (ram)

NOT 33 Enligt regleringsbrev 2014-12-22 får en anslagsbehållning om 3 % disponeras under 2015. 

Anslagssparandet från budgetåret 2014 uppgick till 244 441 tkr, vilket var mer än 3 %. 52 025 tkr har

därför förts bort som en indragning av anslagssparande.

Arbetsförmedlingen har under 2015 vidtagit ett antal åtgärder för att anpassa verksamheten

till anslagna medel. 

1:1:2     Nyanländas etablering (ram)

NOT 34 Enligt regleringsbrev 2014-12-22 får hela anslagsbehållning disponeras under 2015.

Anslagssparandet från budgetåret 2014 uppgick inte till 3 % varför hela beloppet om 5 292 tkr 

disponeras.

1:2     Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (ramanslag)

1:2:1  Aktivitetsstöd (ram)

NOT 35 Enligt regleringsbrev 2014-12-22 har anslagssparandet från budgetåret 2014 om 612 921 tkr förts

bort som en indragning av anslagssparande.

Volymerna i garantiprogrammen 2015 har minskat mer i omfattning än vad som ursprungligen

bedömdes.

1:2:2     Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)

NOT 36 Enligt regleringsbrev 2014-12-22 har anslagssparandet från budgetåret 2014 om 1 454 271 tkr förts

bort som en indragning av anslagssparande.

Antalet personer med rätt till arbetslöshetsersättning har minskat under året mer

än i den ursprungliga bedömningen. 
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1:3     Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ramanslag)

1:3:1  Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)

NOT 37 Enligt regleringsbrev 2014-12-22 har anslagssparandet från budgetåret 2014 om 550 823 tkr förts

bort som en indragning av anslagssparande. Enligt regleringsbrev 2015-06-25 har 75 000 tkr

omdisponerats till 1:3:3 Statsbidrag till kommuner. Enligt regleringsbrev 2015-09-24 har 15 000 tkr

omdisponerats till 1:3:5 Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden.

Anledningen till överskottet beror främst på att de nya insatserna Extratjänster och Traineejobb var 

långt från de tänkta volymerna än som tidigare bedömts.

1:3     Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ramanslag)

1:3:5  Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringdfonden (a)

NOT 38 Enligt regleringsbrev 2015-09-24 har 15 000 tkr omdisponerats från 1:3:1 Kostnader för 

arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)

Projektet är i uppstartsfas och har inte hunnit upparbeta så stora kostnader under 2015

1:4     LÖNEBIDRAG OCH SAMHALL M.M. (RAMANSLAG)  

1:4:1  Lönebidrag m.m. (ram)

NOT 39 Enligt regleringsbrev 2014-12-22 har anslagssparandet från budgetåret 2014 om 223 491 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 2015.

NOT 40 Enligt regleringsbrev 2014-12-22 har anslagsposterna avslutats och ingående överföringsbelopp 

på 26 372 tkr har förts bort som en indragning av anslagssparande.

FINANSIELLA VILLKOR, I ÖVRIGT 

NOT 41 Enligt regleringsbrev 2014-12-22 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 2015.

Bemyndigande

NOT 43 Tjänsten Lots har avslutats under året, varför bemyndigat belopp minskat jämfört med föregående år.

Bemyndigat belopp på detta anslag bestod till största delen av beräknade kostnader för tjänsten Lots. 

NOT 44 Tilldelad bemyndiganderam utökades med 2 miljarder jämfört med 2014 för att täcka åtaganden för

regeringens reformer. Anledningen till bemyndigat belopp inte ökat är att reformerna infördes först 

under hösten 2015 vilket har lett till att åtagandena inte ökat i någon större omfattning.
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23 Intygande om intern styrning och kontroll 

23.1 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 Europeiska unionen, 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.  

Flera åtgärder har vidtagits under 2015 för att utveckla myndighetens 

process för intern styrning och kontroll. Delkomponenterna och 

bedömningskriterierna har setts över och utvecklats för att bättre 

avspegla verksamheten. Bedömningskriterierna är i årets bedömning 

mer stringenta än tidigare och delkomponenterna bidrar till att ge en 

mer rättvisande bild av verksamheten. Controllers och ledningsgrupp har 

involverats i högre grad under utvecklandet av processen samt i själva 

bedömningen. De förändringar som har genomförts under 2015 är så 

pass omfattande att en jämförelse med bedömningen 2014 inte är möjlig.  

23.2 Övergripande utvärdering 

Arbetsförmedlingens utvärdering av intern styrning och kontroll 2015 

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 lednings- och 

styrningsmiljö, riskanalys, åtgärder och kontroller, information och 

kommunikation samt uppföljning och utvärdering.  

Delkomponenterna utvärderas utifrån bedömningsnivåerna etablerad 

(grön), grundläggande (gul) och bristfällig (röd). Årets utvärdering, se 

nedanstående bild, visar att flertalet komponenter befinner sig på en 

godtagbar, grundläggande nivå.  

Delkomponenter som har tillkommit 2015 och som bedöms vara 

bristfälliga är värdegrund, kompetensförsörjning, risken för otillbörlig 

påverkan beaktas i riskanalysen, effektivitet, regelefterlevnad, åtgärder 

och kontroller är riskbaserade, och processer för säkerställande av 

informationssäkerhet.  
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Bild 3. 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 tertialvis. 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 2014: 

 Brister i det förebyggande arbetet och uppföljningen av 

verksamheten för att säkerställa korrekt tillämpning av lagar och 

förordningar, förhindra felaktiga utbetalningar och kvalitetssäkra 

de tjänster som levereras av kompletterande aktörer. 

 Brister i styrningen av utvecklingsverksamheten214 

 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. 

                                                           
214 Formulering från årsredovisning 2013: Brister i styrningen av utvecklingsverksamheten 
vilket under 2013 bland annat visade sig genom brister vid införandet av några 
utvecklingsinsatser. 
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23.3 Sammanfattande bedömning av Arbetsförmedlingens 

förmåga att säkerställa korrekt tillämpning av lagar och 

förordningar, förhindra felaktiga utbetalningar och 

kvalitetssäkra de tjänster som levereras av 

kompletterande aktörer. 

Arbetet med att komma tillrätta med bristerna som påbörjades 2014 har 

fortsatt under 2015. I myndighetens strategiska plan, som sträcker sig till 

2018, syftar ett stort antal åtgärder till att komma tillrätta med de 

konstaterade bristerna.  

För att säkerställa korrekt tillämpning av lagar och förordningar har flera 

förebyggande åtgärder genomförts; till exempel framtagande och 

påbörjad implementering av ny värdegrund, förstärkt 

introduktionsutbildning och fortsatta insatser för chefer och 

medarbetare för att säkerställa ett statstjänstemannamässigt agerande 

och god förvaltning.  

Arbetet med att ta fram en modell för ständiga förbättringar har 

påbörjats, genom vilken myndigheten kommer att få bättre 

förutsättningar i arbetet med god förvaltning. En översyn av våra 

handläggarstöd har påbörjats och en översyn av styrande dokument 

kommer att genomföras under 2016, dels av befintlig modell för styrande 

dokument, dels av innehållet och hur framtagandet kan förbättras. Den 

påbörjade översynen av samtliga befintliga 

kompetensutvecklingsinsatser kommer att fortsätta under 2016.  

Interna kontroller och externa granskningar visar att de förbättringar 

som kunde ses 2014 avseende handläggning av nystartsjobb och 

lönebidrag kvarstår. Det finns dock fortfarande brister i regelefterlevnad 

och dokumenthantering där vidtagna åtgärder ännu inte gett önskad 

effekt. Det går även att utläsa brister i regelefterlevnad och 

dokumenthantering på Arbetsförmedlingen i rapporter från 

Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF) samt från 

internrevisionen under 2015.  

Arbetsförmedlingen bedömer att det är för tidigt att se effekter av 

åtgärderna för att säkerställa korrekt tillämpning av lagar och 

förordningar, vilket medför att denna del av bristen kvarstår. 

Under 2015 har en stor del av arbetet för att förhindra felaktiga 

utbetalningar handlat om att definiera strategiska förbättringsbehov och 

att lägga grunden för ett effektivare kontrollarbete mot felaktiga 

utbetalningar. Arbetsförmedlingen har fastställt en kontrollpolicy som 

beskriver myndighetens förhållningssätt till, och inriktning på 

kontrollarbetet. Resurserna för kontrollutredning och för återkrav av 

misstänkta felaktiga utbetalningar har stärkts och en 

internutredarfunktion har etablerats. Internutredarfunktionen arbetar 

med att förebygga och utreda misstankar om oegentligheter, korruption 

och otillåten påverkan utifrån signaler och tips.  
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Alla regionala underrättelsecenter215 har från och med 2015 

representanter från Arbetsförmedlingens marknadsområden. Åtgärder 

med anledning av den regionöversyn som genomfördes 2015 ger också 

goda förutsättningar att utveckla ett lokalt expertstöd. Mallar och 

information för anmälan om misstanke om felaktiga utbetalningar finns 

lättillgängligt på intranätet. Arbetsförmedlingen samverkar också med 

myndigheter och organisationer för att utbyta information, arbetssätt 

och metoder.  

Under 2015 har en specialistfunktion för kvalificerade analyser av 

beslutsinformation, utbetalningar och betalningsmottagare, bedömts 

vara en förutsättning för att uppnå ett effektivt och mer riskbaserat 

kontrollarbete. Beslut om inrättande av en specialistfunktion har fattats 

och funktionen kommer att inrättas under 2016.  

Arbetsförmedlingen bedömer att det är för tidigt att se effekter av 

åtgärderna för att förhindra felaktiga utbetalningar, vilket medför att 

denna del av bristen kvarstår.  

Uppföljning av leverantörer av externt upphandlade tjänster sker på ett 

enhetligt, systematiskt och riskbaserat sätt dels för att säkerställa att 

leverantörer levererar enligt avtal, dels för att utveckla kvaliteten i 

upphandlade tjänster. Arbetet med uppföljning av leverantörer har 

förstärkts under 2015. Det systematiska arbetssättet och den enhetliga 

hanteringen av avvikelser och klagomål har bland annat resulterat i 

upphävandet av tjänsten etableringslots samt en minskning av antalet 

leverantörer. Myndigheten ser dock fortfarande en variation i hur 

uppföljningen styrs och genomförs runtom i landet, något som bekräftas 

av iakttagelser gjorda av internrevisionen. Myndighetens vidtagna 

åtgärder har gett effekt, även om visst förbättringsarbete kvarstår.  

När bristen formulerades 2013 var arbetet med att kvalitetssäkra de 

tjänster som levereras av kompletterande aktörer bristfällig. Vidtagna 

åtgärder under 2014 och 2015 har dock lett till väsentliga förbättringar. 

Arbetet med leverantörsuppföljning kan fortfarande utvecklas och det 

finns flera planerade åtgärder som kommer att genomföras under 2016. 

Arbetet bedöms dock inte längre vara så bristfälligt att det utgör en brist i 

myndighetens interna styrning och kontroll.  

Arbetsförmedlingen bedömer att det under 2015 skett sådana 

förändringar i Arbetsförmedlingens arbete med att kvalitetssäkra de 

tjänster som levereras av kompletterande aktörer att denna del av 

bristen är hanterad. 

Redovisade åtgärder medför att bristen, som den redovisades i 

årsredovisningen för 2014, omformuleras enligt följande: Brister i det 

förebyggande arbetet och uppföljningen av verksamheten för att 

                                                           
215 Regionala underrättelsecentrens uppgift är att arbeta med myndighetsöverskridande ärenden 
inom ramen för den nationella inriktningen för bekämpning av den grova organiserade 
brottsligheten. 
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säkerställa korrekt tillämpning av lagar och förordningar samt att 

förhindra felaktiga utbetalningar. 

23.4 Sammanfattande bedömning av Arbetsförmedlingens 

förmåga att säkerställa styrning av utvecklingsinsatser. 

Under 2015 har flera åtgärder för att komma tillrätta med bristen 

vidtagits. I den strategiska planen har myndighetens strategi för 

utvecklingsarbetet konkretiserats, vilket ger förutsättningar för en mer 

systematisk verksamhetsutveckling. En del av utvecklingsarbetet pågår 

nu i en utvecklingsmiljö för kunddriven verksamhetsutveckling där 

tjänsterna mot kund utvecklas i nära samverkan mellan kund och 

myndighet.  

När bristen tillkom 2013 hade myndigheten uppvisat allvarliga brister i 

införandet och implementeringen av utvecklingsinsatser. Inom 

införandet går det att se en förbättring 2015. Den funktion för 

förändringsledning som infördes 2014 har utvecklats, bland annat har en 

utbildning för förändringsledare genomförts under hösten 2015. 

Ansvaret för införande av förändringar har sedan hösten 2015 övertagits 

av marknadsorganisationen, vilket också är en viktig grundpelare i nya 

ledningsfilosofin. Stöd till utvecklingsprojekt har resulterat i bättre 

förutsättningar för införandet av förändringar i linjeverksamheten. Ett 

exempel på ett lyckat införande är inskrivning via webben som 

lanserades 1 oktober 2015. 

Under året har några viktiga förändringar genomförts i den process som 

styr myndighetens utveckling inom IT-området. Avdelningen digitala 

tjänster har byggts upp i syfte att utgöra en mer tydlig 

verksamhetspartner till IT-avdelningen i arbetet med digitaliseringen av 

myndighetens tjänster mot kund och viktiga interna IT-stöd. Under året 

har det också bedrivits ett utvecklingsarbete på IT-avdelningen. 

Arbetsförmedlingens centrala utvecklingsarbete med IT-innehåll styrs 

med hjälp av portföljstyrning216. Beslut om att förändra 

portföljstyrningen har fattats i syfte att renodla arbetsuppgifter och 

delegera mandat närmare dem som är berörda av frågorna. Det innebär 

att utvecklings- och förvaltningsledningen (UFL)217, får en renodlad 

strategisk roll medan den operativa portföljhanteringen delegeras till tre 

separata portföljstyrgrupper under UFL.  

Under kommande år planeras fortsatt arbete med att stärka 

förändringsledning och förändringskultur genom utbildningar, 

metodikstöd och modellutveckling.  

                                                           
216Portföljstyrning innebär att över tiden identifiera, planera, prioritera, balansera och följa upp 
utvecklingsinitiativ 
217Utvecklings- och förvaltningsledningen (UFL) är ett utskott av Arbetsförmedlingens 
ledningsgrupp för Arbetsförmedlingens utvecklingsportfölj där biträdande generaldirektören är 
styrgruppsordförande. 
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Det har skett väsentliga förbättringar i Arbetsförmedlingens förmåga till 

strategisk planering av utvecklingsinsatser samt implementering av 

utvecklingsprojekt. Föregående års formulering av brist speglar dock inte 

Arbetsförmedlingens utmaningar inom den IT-relaterade 

utvecklingsverksamheten.  

Arbetsförmedlingen bedömer att det är för tidigt att se effekter av 

åtgärderna inom styrningen av den IT-relaterade 

utvecklingsverksamheten, vilket medför att bristen kvarstår inom 

denna verksamhet. 

Redovisade åtgärder medför att bristen, som den redovisades i 

årsredovisningen för 2014, omformuleras enligt följande: Brister i 

styrningen av IT-relaterad utvecklingsverksamhet. 

23.5 Sammanfattande bedömning av beredskapen för att 

hantera störningar i myndighetens IT-system.  

I den strategiska planen som tagits fram 2015 syftar ett antal åtgärder till 

att komma tillrätta med de konstaterade bristerna.  

Kontinuitetsplaner har fastställts under 2015 och i samband med 

framtagandet av kontinuitetsplanerna har ansvar och roller definierats.  

Arbetsförmedlingen har under 2015 kartlagt IT-infrastrukturen. Denna 

kartläggning underlättar bland annat felsökning och hantering av 

eventuella störningar samt kommer även, kopplat till kartläggningen av 

systemstödet, att bilda grunden för de Service level agreements (SLA) 

som ska tecknas mellan IT-avdelningen och verksamheten. När 

kartläggningen av infrastrukturen är genomförd kommer en gap-

analys218 att genomföras.  

Myndigheten har under 2015 förtydligat roller och rutiner vid till 

exempel överbelastningsattacker. Det pågår också en översyn av 

nuvarande incidentrutin.  

Det logiska skalskyddet i form av anskaffning av 

intrångsdetekteringssystem har förstärkts under 2015, vilket minskar 

risken för störningar och avbrott. 

Inom IT-avdelningen pågår ett projekt med geografisk omlokalisering av 

datorhallarna så att avståndet mellan primär och sekundär hall följer god 

praxis på området.  

Arbetsförmedlingen bedömer att det sammantaget har skett väsentliga 

förbättringar i myndighetens förmåga att hantera störningar. Området 

IT-säkerhet kommer även fortsättningsvis att bevakas genom de 

                                                           
218 Målet med gap-analysen är att identifiera gapet mellan den nuvarande och den optimala 
fördelningen och integreringen av insatser. 
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åtgärder som vidtas inom informationssäkerhet. Arbetsförmedlingen 

bedömer därmed att bristen är hanterad. 

Redovisade åtgärder medför att bristen, som den redovisades i 

årsredovisningen 2014, inte redovisas i årsredovisningen för 2015. 

23.6 Styrelsens övervägande:  

Styrelsen ser positivt på de åtgärder som myndigheten vidtagit för att 

hantera bristerna och den förbättring arbetet inneburit. Sammantaget är 

åtgärderna ytterligare ett steg i rätt riktning. Inom några av bristerna är 

det nu möjligt att se effekter av vidtagna åtgärder, inom andra har 

åtgärderna ännu inte fått avsedd effekt. 

Styrelsen övervägande landar därför i att bristen avseende beredskapen 

för att hantera störningar i myndighetens kritiska IT-system är hanterad. 

De andra bristerna omformuleras för att bättre fånga det aktuella läget.  
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Styrelsens underskrift  

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 

resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 

ställning. 

Vi bedömer att brister avseende den interna styrningen och kontrollen 

vid myndigheten föreligger på följande punkter:  

 Brister i det förebyggande arbetet och uppföljningen av 

verksamheten för att säkerställa korrekt tillämpning av lagar och 

förordningar samt att förhindra felaktiga utbetalningar. 

 Brister i styrningen av IT-relaterad utvecklingsverksamhet.  

Skälen till bedömningen samt vidtagna och planerade åtgärder redovisas 

i kapitlet Intygande om intern styrning och kontroll. 
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