
ESF-projekt Kundval rusta och matcha

Vad har vi lärt oss och vilka är lärdomarna?



Vad beskriver rapporten?

• Rapporten är en beskrivning av arbetet 

som ESF-projekt Kundval rusta och 

matcha genomfört. Den beskriver också 

vilket resultat projektet uppnådde och vilka 

de främsta lärdomarna var. 

• Rapportens disposition följer mallen som 

Svenska ESF-rådet har tagit fram för att 

ett projekt ska kunna lämna en 

slutrapport.

• Det finns ett inspelat intervjureportage om 

slutrapporten på Arbetsförmedlingens 

webbplats. Rapporten går också att ladda 

ner från webbplatsen. 



Varför ett ESF-projekt?

• För att dra lärdomar från den nya tjänsten rusta och matcha 

skapades ett ESF-projekt. Uppdraget avgränsades till enbart 

tjänsten och inte reformeringen i stort. 

• En intern utmaning var att skilja projektets arbete och ansvar 

från det ordinarie arbetet med tjänsten. 

• Tack vare projektets arbete har Arbetsförmedlingen skapat en 

kunskapsbas som går att använda för fler utvecklingsarbeten än 

enbart för matchningstjänster. 

• Utvecklingen har gått väldigt fort. Uppdraget att lansera rusta 

och matcha i hela landet under 2021 ökade på utvecklingstakten 

i tjänsten. 



Fakta om ESF-projektet
Resultat

Totalt deltog 13 054 unika deltagare i tjänsten*

Av dem var 45% kvinnor och 55% män. 

Metoder

För att få en bred kunskapsbas användes flera 

olika metoder. Genom intervjuer framkom en bild 

av hur tjänsten rusta och matcha upplevdes av 

olika parter. Underlaget ställdes i relation till 

uppgifter från enkäter, statistik, workshops och 

tidigare rapporter. 

Tack vare att projektet bidrog till ständiga 

förbättringar genom delaktighet i det operativa 

arbetet med tjänsten blev många lärdomar 

implementerade direkt i myndigheten.  

Uppföljning av tjänsten

Rapporter som beskriver tjänstens resultat, 

exempelvis hur många av deltagarna som fått 

anställning eller börjat studera, finns på 

myndighetens webbplats. Projektets bidrag är 

främst lärdomar kopplat till tjänstens funktion och 

upplevelsen av tjänsten.

* Unika deltagare innebär att deltagaren godkänt att 

projektet delade uppgift om deras deltagande med 

Statistikmyndigheten (SCB) och Svenska ESF-rådet.



Vad har hänt under vägen?
Planen var att projektet skulle prova tjänsten rusta och matcha under 2021 

för att dra lärdomar. Kunskapen från projektet skulle användas för att skapa 

framtida matchningstjänster och bidra till den kommande reformeringen. 

• Den första påverkansfaktorn var pandemin. 

I stället för ha fysiska träffar med deltagarna fick 

kontakten ske på distans. Det gällde både för 

Arbetsförmedlingen och för leverantörerna. Fördelen är 

att myndigheten fick möjlighet att utvärdera hur det 

fungerar att leverera tjänsten på distans.

• Den andra påverkansfaktorn var regleringsbrevet till 

myndigheten för verksamhetsåret 2021. I det fick  

Arbetsförmedlingen i uppdrag att utöka rusta och 

matcha så att arbetssökande i hela landet kunde få ta 

del av tjänsten. Projektet fick i uppdrag att bidra både till 

planeringen och genomförandet av utökningen. 

Lärdomarna som fanns användes för det arbetet.



Hur arbetade vi i projektet?
Totalt deltog 36 kommuner i projektet med 

representation i samtliga av Arbetsförmedlingens 

regioner. 32 kommuner fanns med från början och 

fyra stycken anslöt till projektet när tjänsten 

lanserades i hela landet. 
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Hur gick det för deltagarna?
• Projektet hade som mål att 35% av dem som deltog skulle få anställning eller börja studera. 

Dessa fördelades på de olika nivåerna i tjänsten så att 

• 36% av dem skulle tillhöra nivå A, 

• 35% skulle tillhöra nivå B, och 

• 33% skulle tillhöra nivå C. 

• Ett resultat innebär att deltagaren ska ha haft en anställning eller studerat i minst fyra månader 

efter det att hen avslutat rusta och matcha. Leverantören ska skicka in underlag som bekräftar 

att arbetet eller studierna pågått under minst fyra månader. Det kan de göra upp till två 

månader efter fyramånadersperioden.

Den sista dagen som projektet tog in nya deltagare var den 31 maj 2022. För att få fram det 

totala resultatet för alla dem som deltog i rusta och matchaprojektet behöver alla deltagarna ha 

gått klart tjänsten och ha arbetat eller studerat i minst fyra månader. Tiden som leverantören 

har på sig att lämna in underlag behöver också läggas till den tiden. Det innebär att det inte går 

att se hur det har gått för deltagarna i projektet förrän tidigast i december 2023 (18 månader 

efter sista dagen som en arbetssökande kunde anvisas till tjänsten).



Vilka var de viktigaste 

lärdomarna?



Att arbeta enhetligt

• Enhetliga arbetsprocesser och arbetssätt är nyckeln för att ge rätt förväntningar. 

Det gäller både för medarbetarnas arbete inom Arbetsförmedlingen och vid samarbete 

med externa parter. 

• När arbetet är enhetligt får deltagare, leverantörer och medarbetare enhetliga svar på 

sina frågor och handläggningsprocessen är tydlig. Samtidigt kan det finnas vissa olikheter 

eftersom processer behöver anpassas till lokala förutsättningar. 

• Enhetliga arbetsprocesser behöver finnas för arbetet med en specifik tjänst och i 

myndighetens uppföljningsarbete. Det behöver också finnas enhetliga strukturer för hur 

en deltagares ärende färdas från en tjänst eller insats till en annan, när det finns behov av 

en anställning med stöd eller behov av stöd på arbetsplatsen eller i studierna. 

• Myndigheten rör sig bort från att en arbetssökande är knuten till en specifik handläggare 

till att personen har ett ärende hos Arbetsförmedlingen. Arbetssättet behöver utgå från en 

arbetsprocess som beskriver vilka arbetsuppgifter som ska utföras och vilken kompetens 

som behövs för att utföra de olika arbetsuppgifterna. 



Utökat handlingsutrymme för leverantörerna

• Leverantörerna uppskattar att de har större frihet att skapa 

aktiviteter för och tillsammans med deltagarna. 

• Deltagarintervjuerna tyder på att planeringen är standardiserad, 

inte individuellt anpassad. Nivåerna i tjänsten borde medföra 

variationer i planeringen. Enligt det statistiska underlaget 

använder leverantörerna ungefär samma aktiviteter för samtliga 

deltagare.

• Det är oklart hur och i vilken utsträckning leverantörerna aktivt 

arbetar med de krav om jämställdhet som ställs i 

förfrågningsunderlaget.

• En slutsats från projektet är att det utökade handlingsutrymmet 

snarare har nyttjats för mindre justeringar än radikalt förändrade 

arbetsmetoder och nya sätt att arbeta på. Indikationer finns att 

leverantörerna ännu inte nischar sig. 



Samverkansforum 
• Arbetsförmedlingen ansvarar och är navet för samverkan mellan leverantörer 

och kommuner.

• Samverkan kan ske på olika nivåer: 

• Strategisk nivå som exempelvis handlar om kompetensförsörjning i ett 

långsiktigt perspektiv.

• Samverkan kring enskilda individer, så kallad operativ individsamverkan.

• Organisationsstrukturer och arbetssätt skiljer sig åt hos både leverantörer och 

kommuner. Det kan försvåra när samverkansstrukturer ska utarbetas. 

• Leverantörer upplever en svårighet att förstå hur de ska kontakta kommunerna. 

• Kommunerna upplever en svårighet att samverka med leverantörerna utan att 

riskera en snedvriden konkurrenssituation. 

• Ur ett bredare perspektiv är samverkan ett gemensamt intresse då syftet är att 

stötta arbetssökande på deras väg till egen försörjning. 



Information och kommunikation

• Kommunikationen behöver vara ännu mer anpassad till de olika målgrupperna, riktad 

och lättillgänglig. 

• Deltagare behöver förstå de olika aktörernas ansvar och funktion. 

• Deltagaren behöver förstå vad som förväntas av den som deltar i tjänsten. 

• Arbetsgivare behöver förstå vem de ska kontakta när de söker ny kompetens. 

• Leverantörerna behöver

• Arbetsmarknadskunskap.

• Kunskap om krav och förutsättningar för olika arbetsmarknadspolitiska stöd till 

deltagare och arbetsgivare. 

• En väg in till myndigheten så de får enhetliga och korrekta svar på sina frågor. 

• Handläggarna behöver veta var de hittar uppdaterad information för att handlägga 

ärenden på ett rättssäkert sätt. 



Myndighetsutövning

• Arbetsförmedlingen har som myndighet ett uppdrag som innebär 

myndighetsutövning. Det kan inte läggas ut på någon annan part. 

Leverantörerna utför tjänsten enligt avtalet de har med Arbetsförmedlingen. 

• Gränsdragningen för vad myndighetsutövning innebär upplevs ibland som 

otydlig. I upphandlade tjänster som rusta och matcha kan det göra att 

leverantörer ibland gör arbetsuppgifter eller lämnar information som de inte 

har befogenhet att hantera. Det påverkar både deltagare och arbetsgivare. 

• En upplevd otydlighet gällande myndighetsutövning kan också inverka på 

olika handläggare hos Arbetsförmedlingen. Inom rusta och matcha blev det 

tydligt när osäkerheten påverkade arbetsflödet och skapade merarbete för 

vissa handläggare. 

• Om gränssnittet upplevs som otydligt för vad som faller inom 

Arbetsförmedlingens ansvar och vad leverantören har mandat att hantera kan 

det påverka andra aktörer på arbetsmarknaden, exempelvis kommuner. 



Vilka lärdomar finns kring Arbetsförmedlingens 

interna arbetssätt?

• När man ska införa en ny tjänst behöver det skapas nätverk med behovsanpassad 

mötesstruktur. Att inkludera den kundnära verksamheten redan under planeringen ökar 

delaktigheten och förståelsen.   

• Det behöver bli tydligare vilka arbetsuppgifter som innebär myndighetsutövning. Det gäller 

både mellan olika handläggare och mellan Arbetsförmedlingen och leverantörerna som 

utför tjänsten. Otydlighet gör det svårt för deltagare och arbetsgivare att veta vem de ska 

vända sig till i vilket läge. 

• När målgruppen förändras kan det påverka andra aktörer på arbetsmarknaden. 

Myndigheten behöver ha det i åtanke inför målgruppsjusteringar. 

• För en arbetsförmedlare är det en stor omställning att använda statistik för att bedöma om 

en tjänst är lämplig för en arbetssökande. Samtidigt upplever handläggarna att 

bedömningarna blir mer jämställda och att rättssäkerheten ökar. 



Vad är upplevelsen av rusta och 

matcha bland dem som deltar i och de 

som levererar tjänsten?



Deltagarnas upplevelse av rusta och matcha
Uppföljningsmetod

• Deltagarnas upplevelse framkom genom 

intervjuer med deltagare från tjänsten. 

Intervjuerna genomfördes i januari 2021. 

Sammanlagt valdes 392 deltagare ut 

slumpmässigt och 232 (59%) av dem deltog i 

intervjuerna.

• Uppgifterna från intervjuerna kompletterades 

med svar från enkäter som löpande skickades 

ut till deltagarna under tiden i samt efter 

avslutad tjänst.

• Handläggarna fick också frågan när de 

intervjuades om hur de uppfattade deltagarnas 

upplevelse av tjänsten. 

Kundnöjdhet och stöd på distans

• Merparten av deltagarna hade en relativt positiv upplevelse 

av rusta och matcha. 80% menade att stödet från 

leverantörerna ökade deras möjlighet att börja arbeta eller 

studera. De uppskattade både handledarens bemötandet 

och stödet de fått för att utforma ansökningshandlingar. 

• Det fanns en skillnad i upplevelsen baserat på deltagarens 

bedömda avstånd till arbetsmarknaden:

• De som hade en kortare väg upplevde att tjänsten 

handlade om redan känd kunskap. 

• De med längre väg upplevde att de hade fått ta ett 

för stort ansvar och att de saknat ett stöd som 

anpassats till deras behov och förutsättningar. 

• För några av deltagarna var distansstödet en förutsättning 

för att de skulle kunna ta del av tjänsten på grund av att 

det inte fanns någon leverantör i närheten av orten de 

bodde på. 



Deltagarnas upplevelse av valfrihet
Att välja leverantör 

• Utgångspunkten i rusta och matcha är att deltagaren väljer en leverantör. Om de inte väljer blir 

de tilldelade den leverantör som finns närmast deras bostad. 

• Kvinnor, inrikes födda och personer med funktionsnedsättning gör i högre grad aktiva val. 

• Valet av leverantör upplevdes som relativt enkelt, vilket förvånade då det ännu inte fanns något 

betygssystem för leverantörerna vid tidpunkten för intervjuerna. 

• Arbetsförmedlingens handläggare upplevde dock att det var svårt för många deltagare att välja 

leverantör eftersom det fanns så många leverantörer att välja bland och det var otydligt vad som 

skilde dem åt. Vissa deltagare hade svårt att förstå informationen på grund av låga kunskaper i 

svenska, svårighet att läsa eller låg digital kompetens. 

• Deltagarna väljer gärna en leverantör som är nära den egna bostaden, som erbjuder ett specifikt 

stöd eller som har en specifik inriktning. Även rekommendation och igenkänning påverkar valet.   

• Få deltagare väljer att byta leverantör. En möjlig orsak är att de inte vet att möjligheten till byte 

finns. Handläggarna menade i intervjuerna att många deltagare som är missnöjda med tjänsten 

egentligen är missnöjda med leverantören. 



Deltagarnas upplevelse av stöd 
Aktiviteterna i tjänsten

• Deltagare som befann sig närmare arbetsmarknaden (nivå A) upplevde att de i högre 

utsträckning än övriga (nivå B och C) fick hjälp att hitta och söka jobb, att utforma 

ansökningshandlingar, att träna inför intervjuer och få kontakt med arbetsgivare. 

• Män angav i högre utsträckning än kvinnor att de fått hjälp att hitta och söka jobb och 

utbildningar, samt att utforma ansökningar. 

• Inrikes födda uppgav att de i högre grad fått hjälp att utforma ansökningar och träna 

på intervjuer än utrikes födda. 

• Deltagare med funktionsnedsättning angav i högre grad att de fått hjälp att utforma 

ansökningshandlingar och övrig hjälp inför anställning, men inte så mycket hjälp att 

söka utbildning jämfört med deltagare utan funktionsnedsättning. 



Leverantörernas upplevelse av uppdraget

Uppföljningsmetod

• Leverantörerna upplevelse framkom genom intervjuer med 16 av de leverantörer som återfanns inom 

projektet. Intervjuerna genomfördes under november 2021 med ansvariga chefer eller 

områdesansvariga för att fånga det lokala perspektivet. 

• Under projektet besvarade leverantörerna också enkäter som skickades ut till dem. 

Rätt förutsättningar för uppdraget – vad innebär det?

• Stöd i att skapa en fungerande samverkan med kommuner. 

• Få mer information från Arbetsförmedlingen om deltagaren, främst uppgift om deltagarens möjligheter 

till anställningsstöd. 

• Nivåindelningen och deltagarens faktiska behov av stöd behöver korrelera för att kunna planera den 

egna verksamheten och erbjuda deltagarna rätt insatser på vägen mot anställning eller studier. 

• Bättre kommunikationsvägar till Arbetsförmedlingen för att få rätt information.  

• Enkelt att få kontakt med Arbetsförmedlingen när behov uppstår. 



Leverantörernas upplevelse av tjänstens 

ersättningsmodell

Resultatbaserad ersättningsmodell

• I grunden fungerar modellen bra och den resultatbaserade delen 

ger goda incitament att arbeta mot anställningar eller studier. En 

utmaning med resultatersättningen är att den inte utbetalas förrän 

deltagaren har arbetat eller studerat i fyra månader. 

• Den låga grundersättningen gör att vissa leverantörer behöver 

fokusera på deltagarna som har störst chans att nå resultat. Den 

låga nivån gör det svårt att arbeta långsiktigt.

• Målgruppsjusteringarna påverkade förutsättningarna att nå resultat. 

När långtidsarbetslösa i högre grad fick ta del av tjänsten än 

tidigare ökade stödbehovet hos deltagarna medan 

ersättningsmodellen var densamma. 



Leverantörernas upplevelse av att 

leverera tjänsten

Ökat handlingsutrymme

• Det ökade handlingsutrymmet medför en större flexibilitet och 

kreativitet för att utforma aktiviteter för och tillsammans med 

deltagarna. Det gör det lättare att anpassa aktiviteterna efter 

deltagarens behov. 

Stöd från Arbetsförmedlingen

• Stöd från Arbetsförmedlingen som expert på arbetsmarknaden 

efterfrågades. Det gäller exempelvis kompetenshöjande insatser 

för att bättre förstå den lokala arbetsmarknaden, 

förutsättningarna för anställningsstöd och stöd till deltagare med 

funktionsnedsättning. Med kunskapen som grund blir det lättare 

för leverantörerna att bistå både arbetsgivare och deltagare med 

rätt kunskap. 



Vad händer nu?



Vad händer med lärdomarna från projektet?

• Eftersom projektet bidrog till att ständigt förbättra tjänsten är många lärdomar 

redan omhändertagna. 

• Exempel är löpande utveckling av systemstödet.

• Flera av lärdomarna har ett större användningsområde än enbart 

matchningstjänster. 

• Exempel är tydligare kommunikation med riktad information till 

målgruppen.

• Många lärdomar har bidragit till diverse utvecklingsarbeten inom 

myndigheten. 

• Exempel är arbetet med att ta fram en enhetlig modell för att följa upp 

leverantörernas arbete utifrån avtalet de har med Arbetsförmedlingen. 



Vad har ESF-projektet lärt oss?

• Ett projekt som är så komplext som ESF-projekt Kundval rusta 

och matcha kräver att projektledaren är utsedd redan när 

ansökan skrivs och planeringen startar. 

• Projektet behöver vara förankrat och kommunicerat internt för att 

ge projektmedarbetarna rätt mandat att genomföra förändringar. 

• För att minska administrationen är en rekommendation att 

använda digitala lösningar så långt det är möjligt. Exempel är 

digital tidsredovisning för både medarbetare och deltagare i 

projekt som finansieras av Svenska ESF-rådet. 


