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Förord  
 

Denna lägesbeskrivning har tagits fram med anledning av följande uppdrag i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021: 

2. Utvecklade matchningstjänster 

Arbetsförmedlingen har tidigare fått i uppdrag att införa utvecklade 

matchningstjänster under 2020 för att dra lärdomar inför ett kommande 

reformerat system. Inriktningen för tjänsterna är att de bl.a. ska svara mot behov 

hos breda grupper av arbetssökande samt att ersättningarna till fristående aktörer 

ska vara kostnadseffektiva, huvudsakligen resultatbaserade och tydligt 

differentierade utifrån hur långt från arbetsmarknaden deltagarna står 

(A2019/02310). 

Dessa tjänster utgör en del av ett successivt genomförande av reformeringen av 

Arbetsförmedlingen. Tjänster som svarar mot inriktningen på reformeringen av 

myndigheten, bl.a. genom en huvudsakligen resultatbaserad ersättning som 

differentieras utifrån deltagarsammansättningen, ska kontinuerligt öka i 

omfattning samtidigt som förutsättningar för kvalitet, uppföljning och kontroll 

säkras. Arbetsförmedlingen ska säkerställa en väl fungerande kontroll och 

uppföljning av fristående aktörer, kontroll av individersättningar för deltagare i 

matchningstjänster samt tillgång till data avseende den verksamhet som bedrivs 

hos fristående aktörer. 

Arbetsförmedlingen ska som en del av ett successivt genomförande av 

reformeringen tidigt under 2021 påbörja en utökning av utvecklade 

matchningstjänster till fler leveransområden i syfte att fler arbetssökande ska 

kunna ta del av sådana tjänster. Arbetsförmedlingen ska samtidigt vidareutveckla 

ersättningsmodeller för att bidra till förbättrade resultat, mer varaktiga utfall och 

större kostnadseffektivitet i tjänsterna, exempelvis genom lägre genomsnittliga 

kostnader för vissa deltagare, i syfte att implementeras så snart som möjligt men 

senast tidigt under andra halvåret av 2022. Arbetsförmedlingen ska vidare se över 

anskaffningen och utformningen av tjänsterna i syfte att tjänsterna kan 

tillhandahållas på ett effektivt sätt i hela landet, inklusive i mer glest befolkade 

delar av leveransområden som används för anskaffning. Arbetsförmedlingen ska 

också se över möjligheten att över tid justera ersättningsnivåer inom ramen för 

pågående anskaffning. 

Arbetsförmedlingen ska lämna en lägesbeskrivning om genomförandet av 

uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 

april 2021 respektive 15 augusti 2021. 

Arbetsförmedlingen ska samråda med Institutet för arbetsmarknads- och 

utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i syfte att IFAU:s pågående uppföljning kan 

genomföras (A2019/01202). Arbetsförmedlingen ska också samråda med IFAU om 

hur goda förutsättningar för utvärdering kan skapas samt hur tillgång till data kan 

säkras. 
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1 Sammanfattning  

Arbetsförmedlingen har utifrån uppdraget i regleringsbrevet för 2021 arbetat med att 

planera hur nuvarande matchningstjänst Stöd och matchning (STOM) kan växlas till 

en utvecklad matchningstjänst, Rusta och matcha (KROM) under 2021.  

Lägesbeskrivningen innehåller dels en beskrivning av vilka överväganden och 

utgångspunkter som ligger till grund för den växlingsplan som tagits fram, dels en 

beskrivning av hur myndigheten påbörjat arbetet med implementering och 

genomförande av växlingen.  

Växlingsplanen har utformats för att inte påverka det arbete med lärande som pågår 

inom ramen för ESF-projektet i de kommuner där Rusta och matcha 

implementerades redan april 2020. Samråd med IFAU har skett för att skapa 

förutsättningar för att den planerade effektutvärderingen kommer att kunna 

genomföras och omfatta även de områden som under 2021 växlar från Stöd och 

matchning till Rusta och matcha.  

Enligt den växlingsplan som beslutades av myndighetens ledning i mars så ska 

växling ske vid tre tillfällen under 2021, i maj, september samt i december. Efter 

december 2021 kommer arbetssökande inte längre att kunna anvisas till Stöd och 

matchning. 

Växlingsplanen ger en bild av potentiella volymer i Rusta och matcha under 2021 och 

inledningen av 2022. En viktig faktor vid beräkningarna har varit de medel som finns 

tillgängliga på anslag 1:2, aktivitetsstöd. Under 2021 kommer anvisning av personer 

utanför garantiprogrammen till både Stöd och matchning och Rusta och matcha att 

behöva anpassas utifrån tillgängliga medel. 

Utifrån den växlingsplan som tagits fram så arbetar Arbetsförmedlingen under våren 

2021 med att implementera Rusta och matcha i hela landet. Arbetet kan delas upp i 

fyra områden:  

• Anskaffa och tillgängliggöra  

• Systemfunktionalitet 

• Utveckla och förbättra processen 

• Införa 

De lärdomar som hittills kunnat dras om Rusta och matcha i de ursprungliga 32 

kommunerna utgör viktiga utgångspunkter för arbetet med att implementera Rusta 

och matcha i hela landet. Utifrån dessa lärdomar så arbetar myndigheten även med 

att vidareutveckla utvecklade matchningstjänster för att under 2022 implementera 

en tjänst där än större fokus än idag finns på kostnadseffektivitet och likvärdig 

service i hela landet.  
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2 Växling från STOM till KROM  

Arbetsförmedlingen har under de två senaste åren arbetat med att förbereda 

reformeringen av myndigheten. Med utgångspunkt i uppdrag i regleringsbrevet och 

regeringsuppdrag (Af-2019/0021 5123 och A2019/01323/A) inleddes arbetet med 

utvecklade matchningstjänster under 2019. I april 2020 implementerades tjänsten 

Rusta och matcha (KROM), i 6 leveransområden vilka omfattar 32 kommuner. I och 

med uppdraget i regleringsbrevet 2021 kommer nu utvecklade matchningstjänster, 

det vill säga KROM, att ersätta tjänsten Stöd och matchning (STOM) i hela landet. 

2.1 Utgångspunkter 

Med utgångspunkt i uppdraget i regleringsbrevet för 2021 samt utifrån bedömning av 

mest lämpliga tillvägagångssätt har myndigheten utarbetat en så kallad växlingsplan 

för hur utvecklade matchningstjänster under 2021 ska införas successivt i hela landet 

(Af-2021/0001 6786). 

Växlingsplanen beskriver när och i vilka områden KROM kommer att implementeras 

under 2021. När KROM implementeras ersätts den nuvarande matchningstjänsten 

STOM. Fokus för arbetet med växlingsplanen har varit att åstadkomma en successiv 

växling som i enlighet med uppdraget påbörjas tidigt 2021 samtidigt som hänsyn tas 

till myndighetens förutsättningar att genomföra växlingen på effektivt och 

ändamålsenligt sätt.  

En viktig utgångspunkt för arbetet med växlingsplanen och arbetet med att växla från 

STOM till KROM har varit att inte påverka förutsättningarna för den planerade 

effektutvärderingen av KROM och det systematiska arbete med lärande som pågår 

inom ramen för ESF-projektet kopplat till KROM. Arbetet med att säkerställa 

förutsättningarna för effektutvärdering och lärande har skett i samråd med IFAU, se 

vidare kapitel 7. 

2.2 Växlingsplanen 

Arbetsförmedlingen har beslutat att implementera KROM i hela landet under 2021 

genom att växla från STOM till KROM i olika områden vid tre olika tillfällen; maj, 

september och december.  

Vid bedömningen av att detta utgör det mest lämpliga tillvägagångssättet har 

följande skäl, utöver utgångspunkterna ovan, vägt särskilt tungt. 

- Implementeringen av KROM i fler delar av landet bedöms påverka 

leverantörsmarknaden. Myndigheten bedömer att det kan vara svårt att 

upprätthålla en välfungerande leverantörsmarknad för tjänsten STOM i de 
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områden där STOM-tjänsten behålls längst, varför perioden med STOM och 

KROM inte bör sträckas ut längre än nödvändigt. 

- Handläggning av STOM och KROM sker idag i olika IT-system, där KROM 

delvis hanteras i nya system. Under 2021 pågår ett intensivt arbete med att 

utveckla och driftsätta nya plattformar och systemfunktionaliteter, däribland 

den nya besluts- och ärendeplattformen (BÄR) som bland annat används för 

delar av handläggningen för KROM. Arbete pågår även med att utveckla ny 

plattform för informationsutbyte mellan myndighet och fristående aktör. 

Planerad driftsättning är under hösten 2021. Ur både ett IT- och 

användarperspektiv är det av vikt att tiden då nya IT-plattformar och de äldre 

systemen är i bruk parallellt blir så kort som möjligt. Det är krävande ur ett 

förvaltningsmässigt perspektiv att upprätthålla parallella system och medför 

utmaningar för användarna att arbeta i flera olika systemlösningar bredvid 

varandra. Det handlar således om att förenkla och möjliggöra en effektiv 

handläggning för såväl arbetsförmedlingens handläggare som för de 

fristående aktörerna.  

- Implementeringen av KROM i fler delar av landet behöver genomföras på ett 

sätt som skapar goda förutsättningar för att under 2022 implementera 

vidareutvecklade matchningstjänster (som idag benämns KROM 2.0). 

Myndigheten bedömer exempelvis att det för KROM 2.0 finns skäl att se över 

den geografiska indelningen i leveransområden och att förutsättningarna för 

detta ökar om hela landet omfattas av samma tjänst.  

Det första tillfället (maj) är valt utifrån att uppdragsgivaren i regleringsbrevet 

uttryckt att:  

Arbetsförmedlingen ska som en del av ett successivt genomförande av 

reformeringen tidigt under 2021 påbörja en utökning av utvecklade 

matchningstjänster till fler leveransområden i syfte att fler arbetssökande ska 

kunna ta del av sådana tjänster. 

Växlingen i maj utgör tidigaste möjliga tillfälle för växling utifrån de förberedelser 

som behöver föregå växlingen. Dessa förberedelser omfattar bland annat uppdatering 

av förfrågningsunderlag, uppsägning av nuvarande avtal inom ramen för STOM samt 

införande och utbildningsinsatser i verksamheten.1  

Tillfälle två är valt utifrån den tidplan som finns avseende IT-utvecklingen och 

införandet av nya funktionaliteter i ärendehanteringssystemet, BÄR. Den andra 

växlingen planeras därför till september. Det tredje växlingstillfället är planerat till 

december 2021. Denna tidpunkt är vald för att arbetssökande i de områden som 

växlar sist ska hinna delta i insatser inom ramen för KROM under en rimlig tid.  Dels 

för att skapa bra förutsättningar för deltagarna i tjänsten. Dels för att de fristående 

aktörer som finns på den lokala marknaden ska hinna komma igång med 

verksamheten och få goda förutsättningar för att leverera en tjänst med hög kvalitet.  

 
1 Utifrån tjänsternas konstruktion så är det inte möjligt att anvisa till både STOM och KROM i samma 
leveransområde under samma tidsperiod. 
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Senast tidigt andra halvåret 2022 ska myndigheten implementera den tjänst som 

benämns KROM 2.0.  Denna tjänst ska vidareutvecklas för att bidra till förbättrade 

resultat, mer varaktiga utfall och större kostnadseffektivitet i tjänsten samt för att 

kunna tillhandahållas på ett effektivt sätt i hela landet.  

Den växlingsplan som tagits fram och beslutats innebär att arbetssökande efter 

december 2021 inte längre kommer att kunna anvisas till STOM. Från och med mars 

2022 kommer alla arbetssökande som deltar i matchningstjänster att delta i insatser 

inom ramen för KROM eftersom de sista deltagarna i STOM då avslutat sina 

placeringsperioder. 

De orter (leveransområden) som omfattas av respektive växlingstillfälle framgår av 

bilaga 1.  

2.3 Utmaningar kopplat till växlingen 

Arbetet med att implementera en tjänst är förknippat med en rad utmaningar. Dessa 

utmaningar kan bland annat kopplas till volymer av arbetssökande som deltar i 

tjänsten samt förändrade arbetssätt.  

Ytterligare ett område som är förknippat med risker är att bygga upp 

leverantörsmarknaden för en ny tjänst. I den återrapport som lämnades 1 december 

2020 (Af-2021/0015 9471) lyftes och diskuterades dessa risker i större detalj. 

Vad gäller växlingen från STOM till KROM är de främsta utmaningarna som 

identifierats kopplade till den pågående IT-utvecklingen samt de förändringar som de 

nya arbetssätten medför, tillsammans med förankring och utbildning i 

organisationen. Att införa nya tjänster, IT-plattformar och arbetssätt medför ofta att 

enskilda arbetsmoment tar längre tid vilket kan leda till att beslutskapaciteten kan 

minska något vilket är en naturlig del av processen. Det faktum att volymerna i 

matchningstjänsterna riskerar att minska under en övergångsperiod tillsammans 

med de ramar som tillgängliga medel på anslag 1:2, aktivitetsstöd ger, utgör en 

utmaning för myndigheten. Dessa faktorer kan innebära att det finns en risk att inte 

nå de uppsatta målnivåerna för arbetssökande i matchningstjänster under 2021 och 

2022. Denna problematik beskrivs närmare i avsnitt 2.4. Myndigheten arbetar 

intensivt med att minimera dessa risker för att upprätthålla volymerna på en så hög 

nivå som möjligt. 

2.4 Ekonomiska ramar för utvecklade matchningstjänster 

Tillgängliga medel på anslag 1:2 för aktivitetsstöd sätter ramarna för möjligheten att 

anvisa personer utanför ramprogrammen till både STOM och KROM.2 I 

 
2 KROM är en tjänst som kan pågå i upp till 12 månader. Det betyder att personer som anvisats till tjänsten 

utanför ramprogrammen belastar anslag 1:2, aktivitetsstöd under upp till 12 månader. I beräkningarna har 

samma genomsnittstid i tjänsten som i utgiftsprognosen använts. 
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växlingsplaneringen har utgångspunkten varit de volymuppskattningar som 

Arbetsförmedlingen lämnade i utgiftsprognosen i februari 2021.  

I enlighet med utgiftsprognosen som lämnades i februari innebär växlingsplanen att 

det, i riket, i mars 2022 ska vara cirka 86 000 kvarstående arbetssökande i KROM 

varav cirka 66 000 inom ramprogram och cirka 20 000 utanför ramprogram.  

Under de första månaderna av 2021 har anvisningen av deltagare utanför 

ramprogrammen i matchningstjänster varit högre än prognostiserat. I samband med 

myndighetens utgiftsprognos i april kommer uppdaterade beräkningar av volymer i 

matchningstjänster, som visar en minskad användning av matchningstjänster utanför 

garantierna, att presenteras. Myndigheten arbetar även med att få ett jämnt flöde in i 

2022. Vårändringsbudgeten har presenterats där ytterligare medel tillförs för 

matchningstjänster, vilket även det måste tas höjd för. Dock måste påpekas att 

ytterligare medel ökar kraven på myndighetens produktion i ett redan pressat läge.  

Vid beräkningar av potentiella volymer i KROM så har hänsyn inte tagits till 

volymkrav i andra insatser än de som framgår av utgiftsprognosen från februari. När 

ytterligare information finns om dessa volymmål så kan beräkningarna revideras 

ytterligare. 

Diagram 1: Matchningstjänster antal deltagare i årsgenomsnitt, från 

utgiftsprognosen februari 2021. 

 

I slutet av mars (vecka 12) fanns cirka 80 000 kvarstående i matchningstjänster. 

Varav cirka 90% i STOM och cirka 10% i KROM. Av deltagarna i matchningstjänster 

var cirka 40% kvarstående deltagare utanför ramprogrammen. 

2.4.1 Behov hos arbetssökande 

För att ge en bild av hur de ekonomiska ramarna begränsar möjligheterna att anvisa 

personer till KROM så har en hypotetisk profilering genomförts av målgruppen för 

KROM utifrån den föreslagna växlingsplanen. Profileringen är gjord utifrån 

sökandesammansättningen 2020 och har gjorts utan hänsyn tagen till tillgängliga 

medel på anslag 1:2, aktivitetsstöd. 

Resultaten visar att om anvisning till KROM enbart sker utifrån profileringen i det 

statistiska bedömningsstödet så skulle ytterligare i genomsnitt drygt 25 500 

kvarstående per månad delta i KROM, när tjänsten implementerats i hela landet. 

Samtliga av dessa står utanför ramprogram. Detta ger en tydlig bild av hur behoven 
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hos arbetssökande ser ut i förhållande till myndighetens möjligheter att erbjuda stöd 

och insatser. 

2.5 Volymer i KROM efter samtliga växlingar 

Syftet med växlingsplanen är att åstadkomma en balanserad växling som ger bra 

förutsättningar för den planerade effektutvärderingen av KROM och samtidigt 

förhåller sig de ramar som volymmål och budget sätter.  

Utifrån de potentiella volymerna i KROM så kommer förhållandet mellan deltagare i 

STOM och KROM att utvecklas på följande sätt: 

Diagram 2: Andel av deltagare i matchningstjänster som deltar i KROM. 

Utifrån kvarstående per månad. 

 

Idag är ca 90 procent av deltagarna i matchningstjänster i insatser inom ramen för 

STOM. I februari/mars 2022 kommer samtliga deltagare i matchningstjänster att 

delta i insatser inom ramen för KROM. 

Hur antal kvarstående deltagare i KROM och totalt i matchningstjänster kan 

utvecklas utifrån de beräkningar som gjorts inom ramen för växlingsplanen under 

perioden till och med mars 2022 framgår av tabell 1 nedan.  
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Tabell 1: Beräknat antal kvarstående månad för månad, inom och utanför 

ramprogram. Antal totalt i nya KROM-områden (växling 1-3).  

Månad 2021 - 22 Antal kvarstående i KROM 

Maj 8 800 

Juni 11 800 

Juli 14 900 

Augusti 17 300 

September 29 300 

Oktober 40 400 

November 48 600 

December 58 800 

Januari 67 400 

Februari 74 900 

Mars 79 200 

 

3 Genomförande 

Utifrån ovan beskriva plan för växling från STOM till KROM har arbetet med att 

realisera växlingen inletts. Detta arbete kan förenklat beskrivas utifrån fyra 

huvudsakliga områden.  

3.1 Anskaffa och tillgängliggöra  

KROM upphandlas enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) och lagen 

(2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen (LOVA). För att få avtal inom 

KROM måste leverantörerna ansöka och uppfylla de krav som framgår av 

förfrågningsunderlaget till tjänsten.  

Förfrågningsunderlaget för KROM har funnits tillgängligt och öppet att ansöka till 

sedan våren 2020 för de initiala sex leveransområdena. Förfrågningsunderlaget för 

KROM kommer inför varje växlingstillfälle att uppdateras avseende de nya 

leveransområdena. Information och förfrågningsunderlag för kommande 

växlingstillfällen kommer att tillgängliggöras cirka tre månader innan respektive 

växling.  

Förfrågningsunderlaget avseende det första växlingstillfället uppdaterades och 

publicerades den 25 mars 2021, vilket innebär att ansökan till de 14 leveransområden 

som omfattas av den första växlingen nu är möjlig. 

Det finns ett tydligt intresse från leverantörssidan av att få leverera även de 

utvecklade matchningstjänsterna. Arbetsförmedlingen granskar löpande de 
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ansökningar som kommer in i respektive leveransområde. För de leverantörer med 

vilka myndigheten tecknar avtal så kommer avtalsgenomgångar och uppstartsmöten 

att ske löpande och därigenom säkerställa att det finns leverantörer på plats när 

respektive växling sker. 

I samband med annonsering av den fullständiga växlingsplanen samt det 

förfrågningsunderlag som ligger till grund för den första växlingsetappen i maj så 

genomfördes ett webbinarie för intresserade parter den 26 mars 2021. Intresset var 

mycket stort med närmare 600 representanter från både nuvarande leverantörer och 

potentiella leverantörer. 

3.2 Systemstöd 

I arbetet med att växlingen ingår att både driftsätta och utveckla 

systemfunktionalitet. Den första växlingen innebär i huvudsak att befintlig 

funktionalitet används men med mindre anpassningar, bland annat för att särskilja 

de områden som omfattas av ESF-projektet från de nya områden som inte ingår i 

projektet.  

En del av den funktionalitet som används för KROM används idag endast i de 

nuvarande områdena för KROM, vilket medför att den funktionaliteten kommer att 

införas i resten av landet i takt med växlingarna äger rum. Det handlar då främst om 

det statistiska bedömningsstödet såväl som besluts- och ärendehanteringssystemet, 

BÄR där planering och bedömning genomförs.  

 

De växlingar som sker till hösten är koordinerade med, och har påverkat 

prioriteringarna i, myndighetens utvecklingsarbete kopplat IT-stöden. Detta innebär 

att ny funktionalitet på nya plattformar avseende beslut om anvisning samt 

gränssnitten mellan Arbetsförmedlingen och leverantörerna kommer att 

implementeras i samband med växlingstillfället i september.  

3.3 Utveckla och förbättra processer och arbetssätt 

Växlingen från STOM till KROM i hela landet medför krav på förändrade processer 

och arbetssätt, dels utifrån redan identifierade förbättringsområden, dels för att 

anpassa arbetsprocesserna för att fungera i stor skala. Målet är en arbetsprocess som 

tydligt stödjer användningen av KROM och andra insatser. Det medför bland annat 

förändringar och anpassningar för att åstadkomma effektivare flöden genom att till 

exempel förenkla och digitalisera vissa moment i processen i syfte att minska ledtider 

i processen. 

3.4 Införande  

Växlingen till KROM bedöms ha stor påverkan, både på Arbetsförmedlingens 

verksamhet och på externa målgrupper till exempel fristående aktörer, 

arbetssökande, kommuner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Förändringen berör i princip alla Arbetsförmedlingens medarbetare och chefer och 
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innebär både förändringar i verksamhetsprocesser, arbetssätt, kultur och systemstöd. 

Det innebär att det krävs omfattande förändringsledning och införandeinsatser.  

Arbetsförmedlingen arbetar således med ett strukturerat införande för både interna 

och externa målgrupper, för att säkerställa att förändringen når önskat resultat så 

snart som möjligt. Det görs bland annat genom att planera, genomföra samt följa upp 

intern och extern kommunikation. Anpassade utbildningsinsatser genomförs både 

internt och externt efter målgruppernas olika behov. I införandet ingår även 

chefsstöd för att ge rätt förutsättning att verka fullt ut som Arbetsförmedlingens 

ambassadörer för förändring. Framgångsfaktorer och förutsättningar för ett lyckat 

införande är ett tätt samarbete, kommunikation och dialog.  

4 Nuvarande KROM – kort om iakttagelser och 

lärdomar  

Efter att KROM implementerades i mars 2020 så har ett arbete pågått med att följa 

upp och dra lärdomar av arbete inom ramen för tjänsten. Arbetet med lärdomar och 

insikter fortsätter både utifrån pågående uppföljning och kommande 

effektutvärdering. 

Det pågående ESF-projekt har hittills främst arbetat med att ett lärande kopplat till 

interna processer. Nästa steg inom projektet är att utifrån dessa lärdomar ta fram 

förbättringsförslag inför framtagandet av nya utvecklade matchningstjänster. 

4.1 Flödet in i KROM 

Flödet in till KROM kan delas upp och studeras i 4 steg: 1) Profilering; 2) Ett ja på 

profileringen för KROM 3) Möte med en arbetsförmedlare där beslut om start hos en 

fristående aktör tas; 4) Ett första möte med en fristående aktör.  

Profileringen 

Ett statistiskt bedömningsstöd används för att profilera arbetssökande inför ett 

eventuellt deltagande i KROM, se vidare avsnitt 4.1.1.3 Arbetssökande vars behov inte 

bedöms kunna mötas inom ramen för KROM står antingen för nära eller långt från 

arbetsmarknaden. Tabell 2 visar antalet arbetssökande och könsfördelningen för de 

som hittills profilerats. Av tabellen framgår hur många som bedömts stå för nära 

respektive för långt från arbetsmarknaden för att ta del av KROM och antalet 

arbetssökande vars behov bedömts kunna mötas av insatser inom ramen för KROM. 

Totalt hade fram till och med vecka 11 nästan 55 000 arbetssökande profilerats. Cirka 

47 procent var kvinnor – en könsfördelning som följer fördelningen på öppet 

arbetslösa och sökande i program på Arbetsförmedlingen. Av de som profilerats har 

cirka 50 procent ansett stå för nära arbetsmarknaden för att ta del av insatser inom 

 
3 Alla som skriver in sig digitalt profileras automatiskt. I stort sett alla som profileras automatiskt bedöms dock 
per automatik att stå för nära arbetsmarknaden för att delta i KROM. 
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ramen för KROM.4 Vissa könsskillnader förekommer för de andra grupperna. Större 

andel män än kvinnor anses ha behov som motsvarar insatser inom ramen för KROM 

och större andel kvinnor än män anses stå för långt ifrån arbetsmarknaden. 

Tabell 2: Fördelning av det statistiska verktygets bedömningar av avstånd 

till arbetsmarknaden och deltagande i KROM. Totalt och uppdelat på 

kön. 

  Profilering Män Kvinnor 

Profilerats (totalt) 54 824 29 146 25 678 

Krom (nivå 1 - 3) 16 816 32% 29% 

För nära 27 750 51% 50% 

För långt 10 258 17% 21% 

  100% 100% 

Ja till KROM och ett första möte 

De som i profileringen bedöms ha behov av rustande och matchande insatser 

motsvarande KROM börjar med att träffa en arbetsförmedlare och få ett beslut om 

start hos en fristående aktör. Nästa steg är ett första möte med den fristående 

aktören. Antal och könsfördelning på de som uppnår de olika delarna redovisas i 

Tabell 3.  

Av de som profilerats för att delta i KROM så har knappt 17 000 fått ett beslut om 

start i KROM sen tjänsten lanserades. 64 procent, eller cirka två tredjedelar, har även 

fått beslut om start hos en fristående aktör. Skillnaden mellan antalet som profilerats 

och antalet som fått beslut om start hos fristående aktör har flera olika förklaringar.5 

Delvis kan skillnaden förklaras av att arbetsförmedlaren gjort en annan bedömning 

än profileringsverktyget, vilket till exempel kan bero på att den arbetssökande redan 

har ett arbete på gång, bedöms ha för låg aktivitetsförmåga, ska delta i annan insats 

eller gå på föräldraledighet. Det finns dock även ärenden där orsaken till att den 

arbetssökande inte fått beslut om deltagande i KROM är oklar. Analys pågår för att 

förstå orsaken till detta samt undersöka vad som hänt i de fall där arbetsförmedlaren 

gjort en annan bedömning enligt ovan. Av de som väl får ett beslut är det dock cirka 

90 procent som också har ett första möte med en fristående aktör, oavsett kön.  

Tabell 3: Flödet in i KROM från profilering till möte med leverantör, 

totalt och uppdelat på kön. 

  Profilering Beslut Ej beslut 
Möte m. 

lev.  

Totalt, nivå 1–3 16 816 10 691 6 125 9 666 

    64% 36% 90% 

Kvinnor 7396 61% 39% 90% 

Män 9420 66% 34% 91% 

 

Resultat  

 
4 Att denna grupp är så stor har kan bland annat ha att göra med att alla nyinskrivna profileras initialt som för 
nära till arbetsmarknaden för att delta.  
5 Skillnaden är större för kvinnor än män. 
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Arbetssökande kan delta i KROM som längst under 12 månader. Redan nu går det att 

se resultaten för en del av de arbetssökande som övergått i arbete och studier och där 

varaktighetskriteriet uppnåtts.6 Som väntat ökar rapporterade resultat med tid i 

tjänsten enligt Diagram 3. Exempelvis har 23 procent av de 445 individer som 

påbörjade tjänsten i maj hunnit få ett resultat, motsvarande andel för dem som 

påbörjade tjänsten i september är sju procent. 

Diagram 3: Antal som påbörjat KROM per månad samt andel som nått 

varaktigt resultat. 

 

Diagram 4 nedan visar att det så här långt inte går att se större skillnader i 

rapporterade resultat mellan deltagarna i KROM och STOM bland de som påbörjade 

tjänsterna mellan maj och augusti 2020. Inte heller går det att se större skillnader 

mellan könen inom och mellan de två tjänsterna. Vidare undersökning behövs dock 

innan slutsatser kan dras om varför resultaten är så lika. Exempelvis kan en möjlig 

förklaring till de liknande resultaten vara att pandemin haft en lika negativ effekt på 

både grupper. 

 
6 För att resultatersättning ska betalas ut ska den arbetssökande ha varit i arbete eller studier under minst fyra 
månader. 
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Diagram 4: Jämförelse av andel som nått varaktigt resultat mellan KROM 

och STOM, uppdelat på kön. Individer som började mellan maj och 

augusti, 2021. 

 

 

4.1.1 Statistiskt bedömningsstöd 

I myndigheten pågår ett utvecklingsarbete kring den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen (som ligger till grund för bedömningen av vilka insatser och tjänster 

som är relevanta) och användningen av det statistiska bedömningsstödet. 

Utvecklingsarbetet sker med fokus på utveckling på både kort och lång sikt och med 

syfte att nå mer effektiva, enhetliga och träffsäkra bedömningar. I Rusta och matcha 

används det statistiska bedömningsstödet som rekommendation och stöd i 

bedömningen om Rusta och matcha är en lämplig insats och utfallet av bedömningen 

avgör även ersättningsnivån till de fristående aktörerna. På kort sikt innebär 

utvecklingsarbetet bland annat ett stort fokus på uppväxlingen av Rusta och matcha 

och på längre sikt att statistiska bedömningsstöd används i fler processer som 

hanterar kunder än just Rusta och matcha.7 

En viktig del av utvecklingen av den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är det 

statistiska bedömningsstöd som används för att bedöma arbetssökandes avstånd till 

arbetsmarknaden och utifrån det göra en rekommendation av en insats, exempelvis 

en upphandlad matchningstjänst. Arbetssättet är nytt och det är viktigt att 

kontinuerligt kvalitetssäkra och utveckla de statistiska verktygen för att uppnå bästa 

resultat. I tre nyligen publicerade rapporter så redovisar Arbetsförmedlingen de 

första uppföljningarna av det statistiska bedömningsstöd som används inom ramen 

för KROM (Af-2020/0046 7620, Af-2020/0046 8022 samt Af-2020/0046 7913).  

Syftet med rapporterna är att bidra till att kvalitetssäkra det statistiska 

bedömningsstödet som idag används inom myndigheten (i samband med anvisningar 

till KROM) samt att mer generellt bidra till att öka kunskapen om statistiska verktygs 

träffsäkerhet och hur träffsäkerheten kan utvecklas och förbättras.  

En hög träffsäkerhet innebär att verktyget i hög grad kan förutsäga hur lång tid en 

arbetssökande kommer att vara arbetslös om hen inte får några insatser. Alltså vilket 

 
7 Bedömningsstödet används idag även för att identifiera deltagare i STOM. 
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stödbehov en arbetssökande har. Resultaten visar i korthet att den delvis 

automatiserade bedömningen kan bidra till att tydligt öka träffsäkerheten. Statistiska 

verktyg medför en förbättrad träffsäkerhet gentemot mänskliga bedömningar särskilt 

vad gäller att bedöma risken för långtidsarbetslöshet. Automatisering av den delen av 

handläggningen har därför potential att frigöra tid hos arbetsförmedlare till centrala 

och mer komplexa uppgifter som att stötta arbetssökande att navigera mellan olika 

insatser samt dokumentera och begripliggöra beslut. 

Vidare visar resultaten på att verktyget behandlar män och kvinnor med liknande 

stödbehov på samma sätt. Det är ett viktigt resultat eftersom ett uttalat krav för 

myndighetens verksamhet är att kvinnor och män ges likvärdig tillgång till stöd. 

Motsvarande jämförelser mellan andra målgrupper visar att grupper med i snitt 

större stödbehov har relativt större chans att korrekt rekommenderas insatser. Dessa 

resultat kan tolkas som att de ligger i linje med direktiven att rikta mer insatser till 

grupper som tenderar att stå längre ifrån arbetsmarknaden. 

Samtidigt som resultaten visar på god träffsäkerhet identifierar analyserna vägar till 

att öka träffsäkerheten genom fortsatt utvecklingsarbete. De utvecklingsområden 

som identifierats som särskilt viktiga för att öka träffsäkerheten är att fortsätta arbeta 

med att anpassa modellen till målgruppen för KROM, här handlar det tex om att 

arbeta vidare med inskrivningstidens betydelse. Ytterligare förbättringar i 

träffsäkerheten, som ligger längre fram i tiden, skulle kunna nås med ökad tillgång 

till data, inte minst inkomstuppgifter från Skatteverket. 

4.2 Rating för KROM  

I januari 2021 fattades beslut om att myndigheten ska ta fram en rating för KROM 

liknande den som finns för STOM.  

Ratingmodellen bygger på två grundläggande förutsättningar: 

• Rating utgår från andelen deltagare som fristående aktörerna lyckas få i arbete 

eller studier.   

• Rating utgår även från deltagarnas avstånd till arbetsmarknaden. Avståndet till 

arbetsmarknaden är avgörande för deras chanser att gå till arbete eller studier.  

I ratingmodellen kombineras dessa två, utflödet och deltagarnas förutsättningar, för 

att avgöra hur väl en leverantör har lyckats i jämförelse med andra leverantörer. För 

att ratingmodellen ska skapa incitament för fristående aktörer att arbeta aktivt med 

samtliga deltagare och motverka parking och cream-skimming så är det centralt att 

tjänstens utformning är avgörande för modellens utformning. För KROM innebär 

detta att de fristående aktörernas första rating kommer att publiceras under första 

kvartalet 2022. Detta för att ge samtliga deltagare möjlighet att gå igenom tjänsten.8  

 
8 För att kunna ta fram en rating krävs att de fristående aktörer som ska få rating har haft minst 18 deltagare 
(detta gäller i STOM idag). Dessutom krävs att det finns 30 - 40 fristående aktörer som uppnått det fösta 
villkoret. Inflödet av deltagare i tjänsten och antal tillräckligt stora fristående aktörer under perioden april-juni 
2021 bedöms vara tillräckligt för att ta fram en första rating för KROM 1.0. 
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För att säkerställa att arbetssökande som ska ta del av utvecklade matchningstjänster 

har tillgång till relevant och saklig information om de fristående aktörer som finns 

tillgängliga i tjänsten så arbetar Arbetsförmedlingen med ett indikatorpaket för 

KROM. Indikatorerna blir särskilt viktiga under tiden tills att en första rating kan 

publiceras.  

5 KROM 2.0 

Under första kvartalet 2021 har Arbetsförmedlingen behövt fokusera på planering 

och genomförande av växling från STOM till KROM enligt ovan. Arbetet med att 

analysera hur utvecklade matchningstjänster ska vidareutvecklas i enlighet med 

uppdraget i regleringsbrevet samt för att utveckla tjänsten utifrån insikter och 

erfarenheter som inhämtats sedan tjänsten startade behöver nu intensifieras.  

I dessa analyser är det centralt att se över hur stöd genom utvecklade 

matchningstjänster på mest ändamålsenliga sätt ska komplettera övrigt stöd, både 

stöd som ges till arbetssökande som står nära arbetsmarknaden och stöd till 

arbetssökande som står längre från arbetsmarknaden och exempelvis bedöms vara i 

behov av arbetsförberedande insatser med anledning av ohälsa eller 

funktionsnedsättning.  

Arbetsförmedlingen kommer under andra kvartalet 2021 att intensifiera arbetet med 

att analysera vad detta innebär och hur vi bäst kan möta uppdragsgivarens styrning. 

Detta för att skapa välfungerande, effektiva och ändamålsenliga tjänster som möter 

de arbetssökandes behov och leder till de avsedda effekterna på arbetsmarknaden. 

Som myndigheten även beskrivit i återrapporten avseende mindre omfattande 

matchningstjänster (Af-2021/0015 9471) finns det skäl att fortsatt analysera hur en 

framtida tjänst förhåller sig till annat stöd. Det gäller både stöd som tillhandahålls av 

andra (t.ex. omställningsorganisationer) och övrigt stöd i myndigheten. Det är viktigt 

att befintliga tjänster bildar en välfungerande helhet där tjänsterna kompletterar 

varandra och de arbetssökandes behov tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt. 

Därefter behöver det faktiska arbetet med att utforma och anskaffa tjänsten såväl 

som säkerställa att allt nödvändig systemfunktionalitet och liknande finns på plats i 

tid för den faktiska implementeringen.  

6 Kontroll och uppföljning  

Arbetsförmedlingen arbetar med utveckling av myndighetens kontrollverksamhet 

generellt samt med utveckling av kontroll och uppföljning av fristående aktörer och 

den verksamhet de bedriver specifikt på de sätt som beskrivits i återrapporten 

gällande reformeringen av myndigheten.9 Inom ramen för detta har myndigheten 

också initierat utveckling som tar sikte på särskilt centrala delar av kontrollen i den 

 
9 Arbetsförmedlingen (2020) Förbereda för reformeringen av myndigheten. Af-2020/0034 2118 
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reformerade myndigheten, så som kontrollen av att fristående aktörer agerar i 

enlighet med krav gällande avvikelserapportering för att säkerställa myndighetens 

kontrollfunktion.   

Tillgång till och möjligheten att använda information på nya sätt är avgörande för att 

digitalisera och automatisera delar av den kontroll som idag bedrivs manuellt av 

arbetsförmedlare.  

Vid utformningen av KROM utvecklade Arbetsförmedlingen krav på leverantörerna 

att tillhandahålla information till myndigheten om vilket stöd och vilka aktiviteter de 

arbetssökande tar del av. Detta för att förbättra möjligheten att kontrollera och följa 

upp aktörernas verksamhet. 

När tjänsten KROM hanteras på nya IT-plattformar förbättras möjligheterna att 

hämta in strukturerad information om fristående aktörer och det stöd de 

tillhandahåller. Det i sin tur ger förbättrade möjligheter till kontroll och uppföljning. 

Arbetsförmedlingen arbetar parallellt med att säkerställa att den information som 

hämtas in lagras och kan användas för dessa ändamål.  

Inom ESF-projektet för KROM har Arbetsförmedlingen utforskat nya sätt att 

strukturera myndighetens kontroll och uppföljning av de leverantörer som 

tillhandahåller tjänsten. Det pågår ett analysarbete för identifiera vilka arbetssätt 

som kan vara användbara vid införandet och implementeringen av tjänsten i hela 

landet. 

7 Samråd med IFAU 

Arbetsförmedlingen ska enligt uppdraget samråda med IFAU i syfte att skapa 

förutsättningar för IFAU:s pågående uppföljning, att skapa goda förutsättningar för 

fortsatt utvärdering samt för att säkra tillgången till data. Dialogen med IFAU har 

skett både i formella och informella forum. Dels har IFAU har haft en representant i 

Arbetsförmedlingens strategiska råd där beslut om utformning och inriktning på 

verksamheten med utvecklade matchningstjänster fattats. Dels har löpande 

avstämningar med IFAU skett under arbetets gång. Dessa avstämningar har bland 

annat varit kopplade till frågor om analys och uppföljning, bedömningsstöd samt 

leverantörsuppföljning. 
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8 Bilaga  

8.1 Växling 1 

Den 19 februari fattades beslut om att låta följande områden växla från STOM till 

KROM. 

Eskilstuna, Karlstad, Kristianstad, Östergötland, Örebro, Fagersta, Gotland,  

Eda Filipstad, Hagfors Hällefors, Karlskoga, Torsby samt Årjäng.  

Detta kommunicerades samma dag internt och externt, 23 februari. Detta innebär att 

myndigheten i maj kommer att säga upp STOM i dessa områden och i anslutning till 

detta kommer anvisning till KROM att påbörjas. 

Ambitionen är att genom växling i dessa områden öka volymerna med det dubbla 

jämfört med de områden som haft KROM sedan april 2020. 

Tabell A1: Beräknat antal kvarstående månad för månad i områden för 

växling 1, inom och utanför ramprogram. 

Månad 2021 - 22 
Antal kvarstående 
i KROM 

Antal kvarstående 
i KROM+STOM 

Maj 8 800 18 600 

Juni 11 800 16 600 

Juli 14 900 14 900 

Augusti 17 300 17 300 

September 18 000 18 000 

Oktober 19 000 19 000 

November 19 800 19 800 

December 20 200 20 200 

Januari 21 200 21 200 

Februari 22 300 22 300 

Mars 23 000 23 000 

 

8.2 Växling 2  

Utifrån det svar som Arbetsförmedlingen lämnade i återrapport den 1 december 

2020 (Af-2020/0068 2660) så är kvartal 3 2021 den tidpunkt då myndigheten först 

kan göra en större växling från STOM till KROM. En växling med start i tredje 

kvartalet ger möjlighet till effektiv utveckling av systemfunktionaliteter där 
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utvecklingsresurser kan riktas mot funktionalitet i nya plattformar och resurser för 

utveckling/anpassning av äldre system minimeras. Detta ökar möjligheterna till 

driftsäkra lösningar och minskar beroendet av äldre systemlösningar som idag är 

förknippade med brister. 

Utifrån de ekonomiska ramarna och utifrån tillgång till ny systemfunktionalitet så 

föreslås växling 2 i september 2021 att vara volymmässigt stor. Växlingen föreslås ske 

i områden där stora volymer av arbetssökande kan ta del av tjänsten och där 

implementering av KROM sker i stora delar av landet. Det första förslaget om 

leveransområden för den andra växlingen har varit: 

Stockholm, Göteborg, Malmö Luleå samt Östersund 

Utifrån dialog med ledningen för verksamhetsområdena Arbetssökande och 

Arbetsgivare så inkom önskemål om att även inkludera följande områden i den andra 

växlingen: 

Nyköping, Arjeplog, Arvidsjaur, Härjedalen 

Växling 2 omfattar därmed nio leveransområden spridda över landet. Här finns även 

områden som idag har relativt få leverantörer i STOM. Potentiella volymer i andra 

växlingen framgår av tabell 2 nedan. 

Tabell A2: Beräknat antal kvarstående månad för månad i områden för 

växling 2, inom och utanför ramprogram.  

Månad 2021 - 22 
Antal kvarstående 
i KROM 

Antal kvarstående 
i KROM+STOM 

September 11 300 37 300 

Oktober 21 300 34 200 

November 28 800 28 800 

December 33 000 33 000 

Januari 36 800 36 800 

Februari 40 400 40 400 

Mars 42 100 42 100 

8.3 Växling 3 

Utifrån de beslut som fattas om växling 1 respektive växling 2 så återstår ett stort 

antal områden för den växling från STOM till KROM som föreslås ske i december 

2021. 

Totalt återstår 43 leveransområden. Många av dessa områden är relativt små sett till 

antalet potentiella KROM-deltagare. Det stora antalet leveransområden gör att 

växlingen ändå blir omfattande. I och med att växling sker i december finns tid för 

förberedelser av denna omfattande växling. 
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Tabell A3: Beräknat antal kvarstående månad för månad i områden för 

växling 3, inom och utanför ramprogram.  

Månad 2021 - 22 
Antal 
kvarstående i 
KROM 

Antal kvarstående i 
KROM+STOM 

December 5 600 17 200 

Januari 9 400 15 100 

Februari 12 200 12 200 

Mars 14 100 14 100 
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