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Beslut 

Den 9 maj 2019 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att genomföra vissa 

förberedelser, löpande bistå Regeringskansliet och särskilt analysera vissa 

förutsättningar inför reformeringen av myndigheten, dnr A2019/00923/A. Av 

uppdraget framgår att Arbetsförmedlingen fortlöpande ska hålla 

Arbetsmarknadsdepartementet informerat om uppdragets genomförande och 

löpande bistå Regeringskansliet. I denna rapport slutredovisas den del av uppdraget 

som avser att analysera vissa grundläggande förutsättningar för reformeringen. I 

enlighet med vad som anges i uppdraget har Arbetsförmedlingen under arbetet fört 

dialog med andra berörda aktörer. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. Arbetet med 

analyserna har samordnats av Arbetsförmedlingens ledningsstab och genomförts 

med hjälp av arbetsgrupper bestående av sakkunniga från olika delar av 

myndigheten. Uppdragsledare har varit Joel Phalén, som också är föredragande i 

ärendet.  

Stockholm den 1 november 2019 

 

 

Mikael Sjöberg  

Generaldirektör      

 

Thomas Hagman 

    Stabschef  

 

 

 

 

    Joel Phalén 

    Föredragande 
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Sammanfattning 

Introduktion och utgångspunkter 

Arbetsmarknadspolitiken förändras, vilket innebär att Arbetsförmedlingen ska 

reformeras. Utgångspunkten för reformen är att staten behåller sitt nuvarande 

uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken, men med grund i lagen om valfrihetssystem, 

LOV, kommer fristående aktörer att utföra de rustande och matchande insatserna. 

Arbetsförmedlingen ska i allt väsentligt inte utföra rustande och matchande insatser i 

egen regi i framtiden.  

I maj 2019 fick myndigheten ett uppdrag att utreda och analysera ett antal viktiga 

frågor som ska ligga till grund för den nya rollen. 

Arbetsförmedlingens framtida roll 

Enligt regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen kommer myndighetens roll i 

framtiden vara fokuserad på myndighetsutövning. Det involverar bland annat 

uppgifter som att registrera de som anmäler sig som arbetssökande, göra den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen, besluta om insatser och administrera 

ersättningar till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.  

Arbetsförmedlingen ska ansvara för de valfrihetssystem där fristående aktörer ska 

vara utförare. Myndighetens roll blir att kontrollera såväl de fristående aktörerna 

som de arbetssökande. Man ska också svara för den digitala infrastrukturen. 

Dessutom ska myndigheten ansvara för analys och statistik samt följa upp den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

Svar på analysuppdragets frågor 

För att förbereda reformeringen av Arbetsförmedlingen har regeringen gett 

myndigheten ett antal uppgifter att analysera. De svar som myndigheten lämnat 

kommer, tillsammans med andra underlag, att ligga till grund för kommande 

regeringsbeslut. Eftersom flera analysuppgifter går in i varandra är det viktigt att se 

svaren som en helhet. 

 

Arbetsförmedlingen har besvarat frågorna så långt som möjligt, inom ramen för 

myndighetens mandat. I analysen tydliggörs vilka avgränsningar som gjorts och 

varför. Frågan om huruvida kommunerna ska kunna vara leverantörer av 

arbetsmarknadsinsatser i ett framtida LOV-system, exempelvis, besvaras bäst av 

någon annan.   

Framtidens process för arbetssökande  

För att skapa en översiktlig bild av det reformerade systemet beskrivs här framtidens 

process för arbetssökande på Arbetsförmedlingen med hänvisningar till de avsnitt i 
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rapporten som berör varje steg.  

 

Det är viktigt att en arbetssökande vet vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Ett stort 

uppdrag för Arbetsförmedlingen är att ge information som leder till att 

arbetssökande snabbt kommer in i systemet (se mer exempelvis under kapitel 7: 

digital infrastruktur och kapitel 9 om Arbetsförmedlingens tillgänglighet).  

Efter inskrivning gör Arbetsförmedlingen en arbetsmarknadspolitisk bedömning (se 

mer under kapitel 3 om arbetsmarknadspolitisk bedömning). Man bedömer 

avståndet till arbetsmarknaden och stödbehov, alltså om individen har möjlighet att 

hitta jobb på egen hand eller inte, hitta jobb med visst stöd eller är i behov av 

rustande insatser. Nya bedömningar görs vid inskrivning, efter ett processteg (till 

exempel när individen avslutat en utbildning, en praktik eller annan insats) eller när 

det behövs av någon annan anledning.  

Bedömningen kan ge olika resultat beroende på den arbetssökandes bedömda 

avstånd till arbetsmarknaden. 

Utfall 1: Egen resa 

Här finns arbetssökande som bedöms stå nära arbetsmarknaden och inte ha behov av 

insatser hos fristående aktör. Det innebär inte att de är utan möjlighet till stöd. De 

aktuella insatserna är sannolikt digitala: som platsförslag eller webbinarier. 

Utfall 2: Stöd från fristående aktör 

Här finns arbetssökande som bedöms ha behov av insatser. Arbetsförmedlingen står 

för bedömningen om individen har behov av matchande eller rustande insatser. Här 

avgörs också vilken ersättningsnivå individen ska generera till den fristående aktören 

(hur ersättningen föreslås variera beskrivs i avsnitt 4.4). 

I nästa steg ska den arbetssökande välja en fristående aktör. Här har 

Arbetsförmedlingen rollen av upphandlande myndighet, som kontrollerar aktörer 

och förser individen med val, men också med information i form av en sorts rating (se 

mer under avsnitt 4.2).  

Hos aktören sker planering och insatser efter de behov som framkommer. Under 

tiden insatser pågår är det den fristående aktören som ansvarar för uppföljning av 

individens aktiviteter och utveckling. Detta ska delges Arbetsförmedlingen. Det är 

viktigt att dialogen är smidig och regelbunden mellan aktören och myndigheten, och 

eventuellt andra aktörer som exempelvis kommunen, om en arbetssökande parallellt 

går Sfi (se kapitel 2).  

Varje insats hos en fristående aktör är tidsbegränsad. När den är avslutad ska ett 

underlag skickas till Arbetsförmedlingen. Underlaget ligger till grund för beslut om 

nästa steg. Det kan handla om utskrivning för att en arbetssökande fått jobb, förnyat 

beslut om insats hos fristående aktör eller beslut om annan insats inom ramen för ett 

arbetsmarknadspolitiskt program (exempelvis praktik, arbetsmarknadsutbildning 

eller anställningsstöd). Arbetsförmedlingen rekommenderar att den fristående 

aktören har kvar ansvaret att följa och stödja deltagaren under 

arbetsmarknadspolitiska program och insatser. 
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Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen  

Statistiska modeller 

I det reformerade systemet blir en av Arbetsförmedlingens huvuduppgifter att 

ansvara för och utveckla den arbetsmarknadspolitiska bedömningen, det vill säga 

vilken typ av stöd en person behöver. Idag görs den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen helt manuellt av en handläggare. I det reformerade systemet kommer 

bedömningen att i större utsträckning behöva bygga på digital analys av data om den 

arbetssökande och arbetsmarknaden.  

 

Att bedöma hur en individs förutsättningar och behov ser ut kopplat till ett 

arbetsmarknadspolitiskt perspektiv är utgångspunkten i hela Arbetsförmedlingens 

verksamhet. Det bör därför skrivas in i myndighetens instruktion. 

 

En bra bedömning gör vägen mot arbete eller studier kortare för individen och ser till 

att svara upp mot de behov av kompetens som arbetsmarknaden har. Förutom att 

hjälpa individen är syftet också att se till att statens resurser används så effektivt som 

möjligt. Då bedömningen även inkluderar så kallade yttre omständigheter, såsom 

arbetsmarknadsläget i stort, konjunkturen och budgetutrymme, måste den 

uppdateras löpande.   

 

När Arbetsförmedlingens uppdrag förändras kommer det att öka kraven på en 

träffsäker bedömning. En central utgångspunkt är att bedömningen måste skapa tillit 

bland medborgare. Man behöver också se potential i digital teknik och datadriven 

insikt, som ett sätt att utveckla beslutsfattandet. Det är också viktigt att bedömningen 

utgår från individen, snarare än att det görs en mer generell målgruppsindelning. 

 

Det finns god evidens för att statistiska modeller leder till förbättrad träffsäkerhet i 

bedömningen av jobbchanser. Arbetsförmedlingen ser att ett statistiskt verktyg kan 

användas för bedömning av avstånd till arbetsmarknaden och stödbehov. Så långt 

som möjligt ska utfallet vara automatiserat. Det kommer att kräva en rad ändringar i 

lagstiftning om hur Arbetsförmedlingen får hantera personuppgifter. 

 

Fördelen med ett automatiserat system är att Arbetsförmedlingen snabbt och korrekt 

kan ge individanpassad service och därefter fokusera resurserna till de arbetssökande 

med störst stödbehov. Sannolikt kommer algoritmen att fungera så att den avgör de 

uppenbara fallen, medan de mer oklara skickas vidare till ett personligt möte. 

 

En statistisk modell som styr resurser till arbetssökande måste förstås vara 

tillförlitlig, robust och rättssäker. Den behöver baseras uteslutande på information 

som är objektivt mätbar och därmed tydligt verifierbar. För arbetssökande med 

historik i Sverige kan bedömningen om avstånd till arbetsmarknaden huvudsakligen 

baseras på registeruppgifter från andra myndigheter. Nyanlända sökande bör få stöd 

av en handläggare direkt vid inskrivningstillfället. 

Den automatiserade bedömningen kan alltså inte fatta beslut på självrapporterade 

uppgifter från de arbetssökande, då det skulle kunna göra systemet manipulerbart. Så 

kallade självskattade uppgifter, där den arbetssökande själv lämnar information, kan 

förstås ändå inhämtas. Det kan handla om motivation, nedsatt arbetsförmåga eller 
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hur nära arbetsmarknaden man själv bedömer att man står. Sådana uppgifter skulle 

kunna ligga till grund för att hänvisas till möte med en handläggare och kanske också 

delas med en fristående aktör. De kan dock inte utgöra grund för automatiserad 

bedömning.  

 

Grunden för en statistisk modell är personnummer och adress på varje individ. Detta 

för att kunna inhämta information från andra register och kunna matcha mot 

förutsättningarna på den lokala arbetsmarknaden. Övriga myndigheters uppgifter 

som kan komma i fråga när modellen utformas närmare är exempelvis 

inkomstuppgifter från Skatteverket och uppgifter om utbildning från CSN.  

Underlag från fristående aktörer i arbetsmarknadspolitisk bedömning 

I det reformerade systemet ökar kraven på Arbetsförmedlingen att på ett enhetligt 

sätt kunna bedöma, motivera och besluta om specifika insatser. Då bedömningen av 

en persons avstånd till arbetsmarknaden ligger till grund för ersättning till en 

fristående aktör kan den bedömningen inte ändras enbart utifrån en fristående aktörs 

önskemål, då det inte skulle skapa ett kostnadseffektivt system. Däremot ska 

fristående aktörer kunna bidra med information till det beslut Arbetsförmedlingen 

ska fatta. Bedömningen görs dock alltid av myndigheten.  

Uppföljning för att förbättra bedömningar 

Att styra verksamheter automatiskt innebär stora fördelar vad gäller enhetlighet och 

effektivitet. Det ställer samtidigt höga krav på uppföljning och utveckling, för att vara 

ett träffsäkert verktyg. Analytisk uppföljning behöver vara en del i 

verksamhetsstyrningen i det nya systemet. Det är också viktigt att utförda aktiviteter 

hos de fristående aktörerna dokumenteras på ett sätt som gör att de kan tas in i 

modellen och därmed ytterligare öka träffsäkerheten i bedömningarna.  

Upphandling av matchande och rustande tjänster enligt lagen om 
valfrihetssystem  

För att kunna utforma ett rättssäkert och hållbart system för både den arbetssökande 

och leverantörerna har Arbetsförmedlingen haft som utgångspunkt att 

leverantörerna ska konkurrera genom att uppvisa den bästa kvaliteten och de bästa 

resultaten. 

Certifiering och inträdeskrav 

Arbetsförmedlingen rekommenderar inte någon form av extern certifiering för 

fristående aktörer. Kraven för inträde i LOV-systemet föreslås därmed vara de som 

Arbetsförmedlingen ställer inom ramen för upphandlingen. Vilka krav som kommer 

att bli aktuella varierar mellan olika tjänster, vilket krav på aktivitetsnivå som gäller 

och möjligheten att ta del av tjänsten på distans. Kraven måste, för samtliga tjänster, 

vara tydliga och uppföljningsbara. 

Vissa krav föreslås gälla oavsett tjänst för att undvika att oseriösa aktörer släpps in i 

systemet. De kan exempelvis handla om krav på information om bolagens 

företrädare, hur aktören har skött sig i tidigare avtal och att rätt försäkringar ska 

finnas på plats när verksamheten startar. 
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Ratingmodell 

Basen i ett system där rustande och matchande tjänster upphandlas enligt LOV är 

individens frihet att välja utförare av tjänsten. För att de arbetssökande ska kunna 

göra bra val måste informationen om tjänsterna och utförarna göras lättillgänglig. 

Informationen måste också vara presenterad på ett sätt som gör det enkelt för 

individen att välja. 

En del av informationen bör vara resultatet av en ratingmodell där det är tydligt hur 

den fristående aktören uppfyller målen. För de arbetssökande som inte gör ett aktivt 

val bör det finnas ett icke-valsalternativ där rating spelar in, vilket ytterligare blir 

kvalitetsdrivande för systemet.  

För att förbättra kvalitet och aktualitet i ratingmodellen bör den utvecklas genom att 

kunna hämta in statistik från andra källor. Till exempel bör det bli möjligt att följa 

övergången till arbete och studier via uppgifter från Skatteverkets månadsdata över 

inkomster.  

Uppföljning och kontroll av leverantörer 

Arbetsförmedlingen kommer också att kontrollera och följa upp leverantörerna. 

Myndigheten behöver förutsättningar och kapacitet att genomföra kontroller av de 

aktörer som finns i systemet och de som vill in i systemet. Här behöver också 

myndigheten utöka sin kompetens.  Det bör framgå av Arbetsförmedlingens 

instruktion att detta är en del av myndighetens uppdrag.  

Avtalen som skrivs kommer att utgöra en stor del av ramarna för hur tjänsterna får 

utföras, eftersom arbetsförmedlingstjänster inte har samma lagstiftning som andra 

välfärdstjänster.  

Uppdraget bör vara att fokusera på utfall, eftersom tjänsterna konstrueras med starkt 

fokus på resultat och ett begränsat krav på exakt hur leveransen ska se ut. Vissa delar 

i kontroll och uppföljning borde kunna automatiseras, till exempel hur man 

kontrollerar uppgifter om ekonomisk status och betalning av skatter och 

socialförsäkringsavgifter. 

Erfarenheter från andra valfrihetssystem visar att det i regel inte är en garanti att 

deltagarna själva väljer bort leverantörer med låg kvalitet. Det kommer därför 

behövas en funktion där Arbetsförmedlingen sorterar ut de sämst presterande 

aktörerna.  

Detta förutsätter att Arbetsförmedlingen har en välutvecklad leverantörsuppföljning 

för att garantera en enhetlig, effektiv och rättssäker hantering.  

Byta aktör under pågående insats 

I ett LOV-system är det en grundläggande förutsättning att deltagarna ska kunna 

byta leverantör. För att inte skapa incitament för alltför frekventa byten, vilket skulle 

öka kostnaden för systemet, bör det finnas en karenstid för deltagarna vid byte av 

leverantör. Det möjliggör också för en ny leverantör att vara redo att ta över 

deltagaren när bytet sker. Det är också viktigt att systemet är tydligt med exempelvis 

vilka krav som ställs på deltagarna, så det inte finns incitament att byta till en 

leverantör där kravet på aktivitet är lägre.  
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Likvärdiga tjänster i hela landet 

Marknaden behöver vara förutsägbar och leverantörerna behöver långsiktiga 

planeringsförutsättningar, för att det ska finnas tillräckligt många aktörer så att det 

blir möjligt för individen att välja. Arbetsförmedlingen bör kontinuerligt ta fram 

prognoser för utvecklingen av kundunderlaget inom respektive område. 

 

Möjligheten att ta del av tjänster på distans ökar möjligheterna för att skapa en 

marknad med likvärdiga tjänster i hela landet. En utgångspunkt bör vara att tjänster 

på distans anses likvärdiga som fysiska, om arbetssökande bedöms ha förmågan att 

tillgodogöra sig dem. Om förutsättningarna för fristående aktörer att etablera sig 

trots detta bedöms skilja sig väsentligt över landet bör det göras skillnad i 

ersättningsmodellen.  

Lagen om offentlig upphandling 

För att uppnå en kostnadseffektiv och träffsäker arbetsmarknadspolitik föreslår 

Arbetsförmedlingen att upphandling enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) 

kan användas vid behov för att komplettera LOV-systemet. Att upphandla enligt LOU 

ger möjlighet att begränsa antalet leverantörer och på det viset försäkra 

leverantörerna en viss andel av den marknad de etablerar sig på.  

Arbetsförmedlingen redovisar ett antal förutsättningar under vilka användning av 

LOU kan vara särskilt lämpligt. Exempel på sådana är när upphandlingen ska möta 

behov som kräver resursintensiva insatser eller i situationer där individer kan behöva 

stöd i en valsituation.  

Idag upphandlar Arbetsförmedlingen en rad arbetsmarknadspolitiska insatser via 

LOU (förberedande utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar, introduktion till 

arbete, yrkessvenska och individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning). De möter 

behov som troligen lämpar sig väl för upphandling via LOU även i framtiden. De 

fristående aktörerna inom LOV-systemet kommer dock ha en viktig funktion även 

där, eftersom de stöttar i urvalet till arbetsmarknadsutbildning och även ska matcha 

efter avslutad utbildning.  

Idéburen sektor 

Idéburna aktörer har i många fall särskild kunskap och stort förtroende hos 

målgrupper som är viktiga för Arbetsförmedlingen att nå. De har ofta lokal 

verksamhet över hela landet. Idéburna aktörer har möjlighet att delta på samma 

villkor i LOV-systemet, men många organisationer anser att de inte har tillräcklig 

administrativ eller juridisk kompetens för att kunna delta på lika villkor.  

För att idéburen sektors kompetens ska kunna tillvaratas menar Arbetsförmedlingen 

att man ska överväga exempelvis reserverade kontrakt. Det skulle innebära att man 

positivt särbehandlar leverantörer som annars skulle sakna möjlighet att verka på 

marknaden. Här inväntas den statliga utredning som tittar närmare på idéburna 

aktörer i välfärden. Arbetsförmedlingen avser också söka råd hos 

Upphandlingsmyndigheten.  
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Organisation av matchande och rustande insatser  

Matchning och rustning 

Målsättningen med alla insatser är givetvis att så många som möjligt ska ges 

möjlighet att övergå i studier eller arbete. Systemet måste vara förutsägbart samtidigt 

som det skapar förutsättningar för innovation.  

Arbetsförmedlingen rekommenderar att insatser som är huvudsakligen matchande 

kan fungera enligt en logik, medan insatser som är huvudsakligen rustande kan 

fungera enligt en annan.  

För matchande insatser kan det handla om en gradskillnad – stödet varierar i 

intensitet. För rustande insatser behöver större skillnad göras mellan olika sorters 

stöd, för att kunna möta de olika behov som finns för att arbetssökande ska kunna 

närma sig arbete eller utbildning.  

 

Ersättningsnivåerna måste anpassas för att undvika risk för så kallad parkering, att 

arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden inte ges tillräckligt stöd och så 

kallad cream skimming, att stödet främst inriktas på arbetssökande som står relativt 

nära arbetsmarknaden. 

Generellt bör graden av detaljerad styrning av tjänsternas innehåll vara låg. Den 

styrning som sker bör syfta till att öka antalet personer med svag ställning på 

arbetsmarknaden som övergår till arbete eller studier samt att säkerställa att 

insatserna är träffsäkra. Vilka insatser och vilken ersättningsnivå som blir aktuell 

avgörs i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen (denna beskrivs närmare i 

kapitel 3).  

Ersättningsnivåer: matchande insatser 

Personer som kan få och ta ett arbete men har behov av konkret stöd för att ta sig dit 

behöver matchande insatser. Detta stöd bör ges med tre olika ersättningsnivåer som 

utgår från hur långt ifrån arbetsmarknaden individen bedöms stå. Den praktiska 

skillnaden mellan de tre nivåerna, förutom att de kan generera olika 

resultatersättning, kommer sannolikt vara den intensitet i stöd som behövs för att 

den arbetssökande ska få arbete. 

Ersättningsnivåer: rustande insatser 

Personer som står långt från arbetsmarknaden behöver rustande insatser. Här 

föreslås en generell ersättningsnivå samt en eller flera mer avgränsade tjänster eller 

inriktningar (exempelvis för personer med behov av insatser från flera aktörer eller 

inom etableringsuppdraget). Detaljerna bör utformas i ett senare skede, när andra 

vägval är gjorda.  

Insatser för personer med funktionsnedsättning 

I regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen konstateras att insatser för personer 

med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga inte ska beröras av 

reformeringen av myndigheten. Samtidigt kommer rustande insatser att levereras av 

fristående aktörer i det reformerade systemet, vilket i realiteten innebär att även 

arbetssökande med funktionsnedsättning kan få stöd av fristående aktörer i 
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arbetssökandet eller genom arbetslivsinriktad rehabilitering.  

 

Arbetsförmedlingen utgår från att myndigheten även i framtiden kommer att ha ett 

särskilt ansvar för beslut om insats och systematisk uppföljning av de särskilda 

insatserna. Myndigheten utgår även ifrån att den regelmässiga grunden för 

möjligheten att delta i de särskilda insatserna kommer att vara densamma som idag. 

Mot bakgrund av detta ger Arbetsförmedlingen följande rekommendationer:  

 Det praktiska utförandet av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bedöms 

rymmas inom de rustande insatser som enligt uppdraget ska utföras av 

fristående aktörer. Oavsett utförare eller upphandlingsform ska 

målsättningen med insatsen vara densamma.  

 Alla insatser som erbjuds arbetssökande bör utformas så att personer med 

funktionsnedsättning kan ta del av dem. Fristående aktörer förväntas därmed 

kunna tillhandahålla kompetens, miljöer och utrustning som möjliggör 

deltagande i aktiviteter för alla.  

 För kunder med omfattande behov av anpassning av arbetsplatsen ska det 

finnas möjlighet att ansöka om bidrag till hjälpmedel. 

Om alla insatser utformas så att alla kan ta del av dem blir det individens behov som 

styr valet av insats och inte vilken målgrupp man eventuellt tillhör.  

 

Givet att särskilda insatser kvarstår och att tillgången till dessa insatser beslutas av 

Arbetsförmedlingen bör myndigheten vidareutveckla arbetssätt och processer för att 

säkerställa att stödet lämnas till de personer som det är avsett för. Redan i samband 

med den digitala inskrivningen på Arbetsförmedlingen bör kunden få möjlighet att 

informera Arbetsförmedlingen om att det föreligger ett stödbehov. Det är också 

viktigt att fristående aktörer som träffar arbetssökande för information om 

funktionsnedsättning eller behov av stöd vidare till Arbetsförmedlingen.  

 

Arbetsförmedlingen behöver därför utveckla ett effektivt informationssystem mellan 

fristående aktörer och myndigheten, för att omhänderta och använda information i 

behovsbedömningar. 

LOV-tjänster för personer med funktionsnedsättning och inom 

etableringsuppdraget 

Utöver ansvaret för personer med funktionsnedsättning har Arbetsförmedlingen ett 

särskilt ansvar för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet 

(etableringsuppdraget).  

 

Personer med funktionsnedsättning och personer i etableringsuppdraget bör ha 

samma möjlighet som andra arbetssökande att delta i de rustande och matchande 

insatser som upphandlas genom Lagen om valfrihet, LOV. Allt stöd som erbjuds inom 

ramen för de upphandlade tjänsterna ska utformas på ett sätt som möjliggör 

anpassning och tillgänglighet för alla.  
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Arbetsförmedlingen rekommenderar att myndigheten i ett reformerat system 

ansvarar för att bedöma behov och besluta om stöd av insatser eller anpassningar för 

arbetssökande med funktionsnedsättningar och i etableringsuppdraget, även om 

själva utredningen sker av fristående aktörer. Att informationen mellan myndigheten 

och de fristående aktörerna fungerar väl är en förutsättning.  

 

LOV-systemet bör utformas så att insatser även kan svara mot behoven hos personer 

inom etableringsuppdraget. Det kan ställa särskilda krav på tjänsternas utformande 

då det på ett antal viktiga punkter skiljer sig från den övriga arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten.  

Ersättningsmodeller inom valfrihetssystemet  

Grundersättning och resultatersättning 

Det nya systemet behöver se till att ersättningen till leverantörerna utformas på ett 

sätt som främjar kvalitet, goda resultat och ger incitament för aktörerna att ge stöd 

till alla arbetssökande.  

Då arbetsmarknadspolitiken förändras i snabb takt skapas en inbyggd osäkerhet 

kring antalet deltagare i olika tjänster och det skulle kunna göra att leverantörer inte 

vågar satsa på exempelvis metodutveckling av tjänsterna. Genom flexibla avtal och en 

bra ersättningsmodell kan systemet göras effektivt. Det är också viktigt att modellen 

har starka incitament för att hjälpa de som står längre från arbetsmarknaden. 

 

Rekommendationen är att prioritera enkelhet när ersättningsmodellen utformas. Det 

minskar risken för felaktiga utbetalningar och gör det enklare för leverantörerna att 

kunna räkna på sannolika intäkter och på det sättet kunna planera sin verksamhet. 

 

Förslaget från Arbetsförmedlingen är en ersättningsmodell som kombinerar en 

grundersättning och en resultatersättning. Nivån på ersättningen bör avgöras av den 

arbetssökandes förutsättningar (vilket beskrivs i avsnitt 4.4). 

Grundersättningen är den ersättning leverantören får när en arbetssökande 

kommer in i systemet. Den föreslås betalas ut i form av en så kallad periodisk 

ersättning, det vill säga flera utbetalningar under den tid personen finns hos en 

leverantör. Detta för att minska risken för missbruk. Grundersättningen finns i olika 

nivåer, beroende på hur långt ifrån arbetsmarknaden en person står.  

 

Resultatersättningen är den ersättning leverantören får när den arbetssökande 

går vidare till arbete eller studier och bör fördelas över flera utbetalningar för att 

premiera varaktig sysselsättning. Om minst en utbetalning är längre bort än sex 

månader efter att en person lämnat leverantören kan det premiera anställningar som 

är längre än en provanställning och skapa varaktiga resultat. Arbetsförmedlingen 

föreslår tre utbetalningstillfällen, där den sista utbetalningen sker som längst 12 

månader efter att den arbetssökande gått till arbete.  
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Stöd till sökande med olika behov och förutsättningar 

Arbetsförmedlingen föreslår att både grundersättning och resultatersättning 

differentieras utifrån hur långt ifrån arbetsmarknaden en deltagare står. Den totala 

ersättningen måste vara högre för personer som leverantörerna måste investera mer i 

för att de ska kunna ta sig ut på arbetsmarknaden. Det bör säkerställa att 

leverantörerna avsätter tillräckliga resurser. Vilken ersättning som ska gälla avgörs av 

den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. 

 

En allt större del av de arbetssökande har behov av tolk eller annat språkstöd. Istället 

för att ha ett särskilt spår för dessa personer rekommenderar Arbetsförmedlingen en 

extra ersättning kopplat till deltagare med belagt behov av språkstöd.  

Resultatersättningen vid övergång till olika typer av arbete och utbildning 

Arbetsförmedlingen rekommenderar att arbete med stöd ersätts med ett lägre belopp 

i resultatersättningen än arbete utan stöd, undantaget lönebidrag. Detta motiveras 

med att en subventionerad anställning är ett delmål på vägen mot långvarig 

sysselsättning. Det finns också en risk för överutnyttjande av subventionerade 

anställningar, då det allt annat lika är lättare att få till stånd en subventionerad 

anställning och det skulle inte bidra till att öka sysselsättningen långsiktigt. Det 

behöver utredas vidare om undantag bör göras för så kallat skyddat arbete, det vill 

säga arbete hos offentliga arbetsgivare och hos Samhall AB.  

Utbildning är en nyckelkomponent för att lösa matchningsproblematiken på 

arbetsmarknaden. Inte minst gäller detta arbetssökande som saknar 

gymnasieexamen eller motsvarande. Därför bör även övergång till reguljär utbildning 

ingå i ersättningsmodellen. Ersättningen bör differentieras i förhållande till den 

ersättning som ges för övergång till arbete. Det kan också vara lämpligt att övergång 

till reguljär utbildning bara ersätts om Arbetsförmedlingen har identifierat ett 

utbildningsbehov hos den sökande. 

Övergång till arbete i aktörens egen verksamhet 

Arbetsförmedlingen bedömer att resultatersättning för övergång till arbete i aktörens 

egen verksamhet eller närstående företag inte bör övervägas i nuläget. Detta för att 

undvika risken för missbruk av offentliga medel. Detta ställningstagande kan ändras 

om det i den fortsatta processen kan säkerställas att regler som minskar risken för 

missbruk, till exempel krav på varaktighet i sysselsättningen eller automatiserade 

kontroller, är tillräckliga för att säkerställa att missbruk inte kan ske. 

Kommunernas insatser 

Kommunerna är viktiga aktörer inom det arbetsmarknadspolitiska området, inte 

minst genom den kommunala vuxenutbildningen. Ett reformerat system ställer 

ökade krav på samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. 

Kommunernas vuxenutbildning är en viktig insats för att få arbetslösa i arbete. 

Arbetsmarknaden för personer som saknar gymnasieutbildning är – och kommer 

sannolikt att fortsätta vara – begränsad. Därför är det viktigt att det finns bra 

förutsättningar för vuxenutbildning i det reformerade systemet.  
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Genom att samverka med kommunerna kan Arbetsförmedlingen förbättra 

förutsättningarna för individer som har behov av utbildning. Det kommer dock 

fortsatt finnas många arbetslösa som har behov av kommunal vuxenutbildning, men 

av olika anledningar inte har möjlighet att ta del av den. Ett reformerat system 

behöver därför fortsatt erbjuda alternativa lösningar för dessa personer.  

 

Kommunernas vuxenutbildning och motsvarande utbildning inom folkhögskola 

bedöms vara en fortsatt viktig insats för kortutbildade arbetslösa. Det 

arbetsmarknadspolitiska regelverket och vuxenutbildningens regelverk behöver vara 

mer samspelta för att underlätta övergången till reguljära studier.  

Processer, samordning och samverkan mellan olika aktörer  

Idag har arbetsförmedlare i uppgift att samordna och koordinera verksamheter och 

insatser för en enskild individ, så kallad operativ samverkan. I ett reformerat system 

kommer fristående aktörer få en mer framträdande roll i samverkan. I rapporten 

rekommenderas att Arbetsförmedlingen ansvarar för samverkan på strategisk nivå, 

medan fristående aktörer sköter den operativa samordningen kring hur individer får 

ta del av insatser.  

 

De fristående aktörernas medverkan i samverkan kommer att styras av deras avtal 

med Arbetsförmedlingen och deras roller, inflytande och handlingsfrihet kommer att 

behöva beskrivas tydligt. Detta för att skapa incitament för aktörerna att samverka 

samt tydliga mål och förväntningar. Här ser Arbetsförmedlingen två olika 

tillvägagångssätt. Det ena är att Arbetsförmedlingen beskriver i detalj hur de 

fristående aktörerna ska utföra uppdraget. Det andra är att aktörerna får en 

uppdragsbeskrivning och ett helhetsansvar för insatserna. 

 

Det reformerade systemet innebär flera utmaningar för samverkan. Då 

Arbetsförmedlingen inte kommer att finnas fysiskt närvarande i landets samtliga 

kommuner kan förutsättningarna för att etablera en väl fungerande samverkan med 

lokala aktörer bli utmanade. Andra aktörer som tidigare hade en aktör att samverka 

med (Arbetsförmedlingen) kommer också att behöva samverka med ett flertal 

fristående aktörer. 

Samverkan med kommunerna 

I en förbättrad strategisk samordning mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna 

är det naturligt att de båda aktörerna tar ansvar för sina respektive områden, men 

hur gränsen dras mellan ansvarsområden behöver tydliggöras. Större tydlighet 

kommer också att underlätta samspelet med fristående aktörer.  

Arbetsförmedlingen och kommunerna bör digitalt utbyta information om de 

individer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och samtidigt tar del av till 

exempel utbildningsinsatser i kommunernas regi.  

Ett digitalt informationsutbyte skapar förutsättningar för Arbetsförmedlingen och 

kommunerna att ge individer ett mer effektivt och gemensamt stöd, bland annat 
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genom ett bättre sammanhängande flöde mellan de olika systemen. Det skapar även 

utrymme för parterna att arbeta tillsammans kring individer när specifika behov har 

identifierats. Samtidigt skapas rättssäkerhet i kontrolluppdraget om 

Arbetsförmedlingen får direkt tillgång till kommunernas information. 

 

Någon aktör måste ha ansvaret att koordinera samverkan för arbetslösa som 

huvudsakligen studerar i kommunal vuxenutbildning. Arbetsförmedlingen menar att 

frågan behöver utredas ytterligare för att skapa ett system där ansvarsfördelningen 

blir tydligare, men ser att den koordinerande rollen sannolikt bäst placeras hos 

kommunerna eller de fristående aktörerna. Det som talar för kommunerna är att de 

har bäst tillgång till information om starter och planering av utbildningsinsatser. Det 

som talar för de fristående aktörerna är att de har god kännedom om 

Arbetsförmedlingens uppdrag. Att myndigheten själv skulle ha ansvaret bedöms inte 

som lämpligt då det operativa ansvaret kräver personella resurser och att arbeta nära 

individen, en uppgift som är svår att genomföra i ett reformerat system med en ny 

roll. 

Samverkan inom etableringen 

Arbetsförmedlingen föreslår att myndigheten även fortsatt ansvarar för strategisk 

samverkan inom etableringsuppdraget, men att den operativa samverkan och 

samordningen skulle kunna lämnas över till en annan aktör. Det behöver införas en 

fastlagd ordning som förtydligar rollerna för samverkan på detta område.  

För en lyckad etablering finns också andra insatser, av social karaktär, som kan vara 

värdefulla. Det kan till exempel handla om insatser via föreningsliv och idéburen 

verksamhet. Då dessa inte i regel direkt leder till resultat i form av arbete eller studier 

finns en risk att de inte uppmärksammas tillräckligt i det reformerade systemet. 

Arbetsförmedlingen föreslår därför att Länsstyrelserna ska få i uppdrag att pröva, 

betala ut och följa upp statsbidrag för dessa insatser.  

Lokala jobbspår 

Arbetsförmedlingen behöver i sina avtal med fristående aktörer tydliggöra uppdraget 

om operativ samverkan i arbetet med lokala jobbspår.  

Vem som ska ansvara för den operativa samverkan inom lokala jobbspår behöver 

utredas vidare. Såväl kommunerna, branschorganisationerna och de fristående 

aktörerna är tänkbara. Arbetsförmedlingen kan ansvara för resultatuppföljning och 

återrapportering på nationell nivå.  

Personer som inte längre omfattas av arbetsmarknadspolitiken 

Arbetsförmedlingen föreslår att kommunerna ges möjlighet att utföra uppgifter 

genom en så kallad differentierad uppgiftsfördelning, där Arbetsförmedlingen kan 

överlämna ett arbetsmarknadspolitiskt uppdrag till kommunerna som i sin tur tar 

ansvar för att tillhandahålla stöd till personer som inte längre omfattas av 

Arbetsförmedlingens uppdrag.  

Samverkan med Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen antas fortsatt ha samverkansansvaret för den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. I det ansvaret ingår att samverka med Försäkringskassan om 

personer som lämnar sjukförsäkringen för arbetslivet. Här kan det behövas en 
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särskild process som skiljer sig från andra målgrupper för att korta tiden i 

sjukförsäkringen.  

 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har idag strategisk samverkan som 

bygger dels på en generell nationell överenskommelse, dels ett gemensamt uppdrag 

från regeringen i regleringsbrev. Denna samverkan bör fortsätta. Det uppdrag 

Arbetsförmedlingen idag har för så kallade samverkansmöten bör kvarstå men 

utvecklas med hjälp av teknik för distansmöten, både mellan myndigheterna och med 

den enskilde. 

 

Inom ramen för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

andra aktörer som kommuner och regioner finns ett antal samordningsförbund. Här 

föreslår Arbetsförmedlingen att det utreds hur dessa kan slås ihop till större och färre 

förbund för att effektivisera samverkan.  

Samverkan om unga med funktionsnedsättning 

Det finns idag särskilda arbetsförmedlare med specialkompetens inom samverkan 

om unga med funktionsnedsättning. Samverkan med skolan sker idag främst genom 

informationsinsatser. Då detta inte rör personer som är inskrivna vid 

Arbetsförmedlingen, utan fortfarande går i gymnasiet, är insatsen svår att följa upp. 

Uppdraget bör i denna del förtydligas och antingen utvecklas mot mer digitalt stöd 

eller mot att bygga upp ett regionalt samordningsstöd.  

Samverkan med folkhögskolan 

Analysen visar att en samlad vuxenutbildning gör att det blir enklare att samverka 

mellan folkbildning, kommun, fristående aktörer och Arbetsförmedlingen. Det blir 

också tydligare för individen vilka utbildningar som finns. Arbetsförmedlingen 

bedömer därför att folkhögskolornas utbildningar bör vara samlade och integreras i 

reguljär utbildning. Det skulle till exempel förenkla anvisningar för personer som 

berörs av utbildningsplikten. 

Samverkan med idéburen sektor 

Idéburna aktörer har i många fall särskild kunskap och stort förtroende hos 

målgrupper som är viktiga för Arbetsförmedlingen att nå. De har ofta lokal 

verksamhet över hela landet. 

I december kommer en statlig utredning att lämna förslag på riktlinjer eller andra 

tillämpbara instrument för ingående av ett så kallat idéburet offentligt partnerskap, i 

syfte att främja samverkan mellan idéburna aktörer och det offentliga. När den har 

lagts fram bör Arbetsförmedlingen bedöma förutsättningarna för mer samverkan 

inom de ramar som där föreslås. 

Arbetsförmedlingen behöver sedan ta ställning till för vilka målgrupper som 

myndigheten ser behov av att samverka med idéburna aktörer. Det är viktigt att det 

skapas överblick över vilka man samverkar med och att systemet är enhetligt. 

Förslagsvis kan en central funktion på Arbetsförmedlingen ta ett samlat ansvar för 

samverkan med idéburna aktörer.  
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Kontroll av arbetslöshetsförsäkring och andra individersättningar 

I ett nytt system behöver den kontrollerande funktionen vara tydligt definierad och 

åtskiljd från matchande och rustande verksamhet. Arbetsförmedlingen bör därför 

fortsätta att utveckla organisationen av kontrolluppdraget, där den kontrollerande 

funktionen tydligt kan utskiljas, enligt den av myndigheten redan beslutade 

processen. 

Regelverket bör anpassas så att det minskar behovet av manuella bedömningar och 

skapar förutsättningar för en mer automatiserad kontrollfunktion. 

Arbetsförmedlingen bör få tillgång till relevant information direkt från fristående 

aktörer samt från andra myndigheter. 

Det finns skäl för uppdragsgivaren att överväga att reglera de fristående aktörernas 

uppgiftsskyldighet avseende den information som behövs i Arbetsförmedlingens 

kontrolluppdrag.  

Om insatser hos fristående aktörer kommer att kunna ske även med bibehållen 

arbetslöshetsersättning behöver det klargöras vilka krav som ska kunna ställas på den 

arbetssökande i den situationen. Här kan annars en målkonflikt uppstå, om insatsen 

hos den fristående aktören påverkar individens möjligheter att uppfylla de krav som 

regelverket för arbetslöshetsersättningen uppställer på honom eller henne, 

exempelvis avseende bibehållen sökaktivitet. 

Digital och annan nödvändig infrastruktur  

Ett digitalt ekosystem 

I det reformerade systemet kommer både fristående och offentliga aktörer arbeta 

tillsammans. Ett mål blir därför att skapa ett digitalt ekosystem för arbetsmarknaden 

där Arbetsförmedlingen är ansvarig myndighet.  

Arbetsförmedlingen måste i det reformerade systemet kunna erbjuda en digital 

infrastruktur som passar en rad olika aktörer runt om i landet. Detta förutsätter 

digital samverkan mellan stat, kommun, landsting och privata aktörer. För att uppnå 

det behövs ett digitalt ekosystem för arbetsmarknaden, samt en tydlig styrning som 

koordinerar alla aktörers insatser, en långsiktig finansiering och en teknisk plattform 

som möjliggör samskapande. 

Arbetsförmedlingen utbyter redan idag viss data med dagens kompletterande 

aktörer. I det reformerade systemet utökas dock dessa aktörers uppdrag kraftigt, 

vilket gör att de behöver tillgång till dataströmmar som idag är helt interna för 

Arbetsförmedlingen. För att möjliggöra detta informationsutbyte krävs utveckling av 

både API:er och användargränssnitt. 

En ytterligare förutsättning är att regelverk och lagstiftning möjliggör insamlande 

och hantering av information utifrån användarens behov.  

Utformning av infrastruktur 

I det reformerade systemet utökas Arbetsförmedlingens befintliga roll som leverantör 

av en digital infrastruktur till bland annat fristående aktörer, myndigheter och 

allmänheten. Den rollen behöver tydliggöras och renodlas i och med att både antal 
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intressenter och tjänster blir fler. 

 

Arbetsförmedlingen kan bidra med data till andra aktörer för att förbättra deras 

arbete. Myndigheten kan också erbjuda funktioner som underlag till en 

arbetsmarknadspolitisk bedömning för en arbetssökande, en infrastruktur för 

matchning, redogörelse för regelverk, information om eventuella ekonomiska 

begränsningar/prioriteringar samt prognoser för arbetssökandes yrken. 

 

Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen kommer att bli en nyckelfunktion i det 

reformerade systemet. För att göra denna både mer träffsäker och rättssäker så 

arbetar Arbetsförmedlingen med att förstärka sin proaktiva och specialiserade 

förmåga med datadriven analys, så att varje kund får rätt insats i rätt tid, i rätt kanal. 

 

En bärande tanke, även i ett reformerat system, är att automatisera valda delar av 

Arbetsförmedlingens framtida processer. Detta möjliggör mer träffsäkra val av 

tjänster och snabbare, mer transparenta och rättssäkra bedömningar och beslut. 

 

I det reformerade systemet möter den arbetssökande flera aktörer i olika skeden, 

varför det blir viktigt med användarvänlighet under processen i och mellan de olika 

digitala systemen och tjänsterna.  

Datainhämtning och dataskydd 

I ett reformerat system kommer Arbetsförmedlingen och de fristående aktörerna att 

hantera stora mängder skyddsvärd information om enskilda individer, se kapitel 10. 

Därför blir integritet och säkerhet en prioriterad fråga, inte minst i parternas it-

system. I denna utveckling kommer det fortlöpande behövas juridiskt stöd när 

systemen tar form.  

 

Det är rimligt att Arbetsförmedlingen som myndighet får ett tydligt ansvar och 

mandat att vara drivande på detta område, inte minst genom att ställa krav på alla 

samarbetspartners. Detta kommer att kräva resurser, styrande riktlinjer samt en 

förmåga att inspektera att aktörer följer regelverket. Om inte detta sker måste en 

annan myndighet, exempelvis Datainspektionen, ges ett tillsynsansvar.  

Arbetsförmedlingens tillgänglighet  

Vikten av service 

Arbetsförmedlingens kontor har tidigare varit en viktig del av tillgängligheten och 

statlig närvaro i hela landet. Men den tekniska utvecklingen har skapat nya 

möjligheter och nya förväntningar på att ge service och information digitalt. 

Kontaktvägar och mötesplatser för arbetssökande ser annorlunda ut idag. Detta är 

bra för den arbetssökande, som kan få snabbare service via digitala tjänster. Det 

frigör också tid hos arbetsförmedlarna att ge fördjupat stöd till dem som inte kan 

hjälpas digitalt. Det går också i fas med att regeringen uttalat att digitalt ska vara 

förstahandsval i den offentliga förvaltningens verksamhet.  

Även i ett reformerat system är det av stor vikt att Arbetsförmedlingen kan ge bra och 

lättillgänglig information och service av hög kvalitet. Kontakter med 
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Arbetsförmedlingen ska bli enklare, effektivare och mer ändamålsenliga för såväl 

individer som företag.  

 

Under 2019 har Arbetsförmedlingen antagit principer för myndighetens fysiska 

närvaro. Arbetsförmedlingens kontor kommer att finnas i städer där många 

människor rör sig och många företag verkar, men myndigheten ska också öka 

samarbetet med externa parter som kommuner eller andra myndigheter för att på det 

sättet kunna ha personliga fysiska möten i de kommuner där Arbetsförmedlingen inte 

längre kommer att ha egna lokaler. 

 

Det reformerade systemet, där rustande och matchande insatser utförs av fristående 

aktörer, ställer inte högre krav på Arbetsförmedlingens fysiska tillgänghet än dagens 

system. Samverkan med kommuner kan säkerställas genom i huvudsak tre kanaler: 

service på distans, via Arbetsförmedlingens enheter eller via Statens servicecenter.  

Samarbete med Statens servicecenter 

Statens servicecenter spelar en viktig roll för framtidens tillgänglighet. Att samverka 

med Statens servicecenter är ett kostnadseffektivt sätt för Arbetsförmedlingen att 

säkerställa och på vissa orter stärka grundläggande service i hela landet. Målet är att 

Arbetsförmedlingens så kallade kundtorg, en öppen yta som erbjuder allmän service 

och information, ska finnas på samtliga 113 servicekontor.  

I augusti 2019 fattades beslut om att genomföra en pilotstudie på några servicekontor 

för att skaffa information om vilka tjänster som ska erbjudas, vilka som besöker 

servicekontoren och vilken personal som behövs. Piloterna kommer att ske i 

Skellefteå, Söderhamn, Motala, Växjö, Hässleholm och Strömstad. Att detta är en 

modell som ska utökas bör skrivas in i Arbetsförmedlingens instruktion. I 

pilotprojektet ingår inte uppgifter som kräver handläggning av den enskildas ärende. 

Servicekontoren bör kunna utföra viss enklare handläggning, exempelvis ta emot 

kompletterande handlingar, i Arbetsförmedlingens ärenden. Statens servicecenter 

kan också fungera som en nod för distansmöten eller fysiska möten mellan 

myndigheten, fristående aktörer, kommuner och enskilda arbetssökande.  

Genomförande 

Reformen av Arbetsförmedlingen ska vara fullt ut genomförd 2021. Återrapporten 

identifierar handlingsalternativ som myndigheten bedömer är möjliga att genomföra 

i det tidsperspektivet, även om det i vissa fall inte kommer att vara fullt utbyggt. För 

ett framgångsrikt genomförande är det avgörande med tydlighet om viktiga vägval så 

tidigt som möjligt i den fortsatta processen.  

Arbetsförmedlingen pekar i återrapporten på ett antal risker som behöver hanteras 

för att reformen ska fungera som avsett inom den givna tidsramen. En viktig punkt 

rör lagstiftning. Flera delar av det reformerade systemet bedöms kräva olika typer av 

rättsliga förändringar för att kunna fungera effektivt. En risk Arbetsförmedlingen ser 

i genomförandet är att dessa inte fullt ut hinner genomföras innan reformeringen är 

avsedd att vara färdig. En rekommendation är därför att skyndsamt göra en 

fullständig inventering av vilka förändringar som är av avgörande betydelse för att 
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systemet ska kunna fungera.  

 

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att förbereda reformen inför att regeringen 

fattar beslut om den närmare utformningen av det nya systemet. Detta arbete har 

påbörjats på myndigheten. För att klara av att bygga upp och etablera den ”nya” 

verksamheten är bedömningen att det krävs en styrning, ledning och koordinering 

som är sammanhållen vid sidan av linjeverksamheten som fortsatt ansvarar för 

nuvarande uppdrag. 
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1 Inledning 

1.1 Förutsättningar och utgångspunkter för uppdraget 

1.1.1 Uppdraget 

Inom ramen för regeringsbildningen slöts en överenskommelse mellan 

regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Överenskommelsen omfattar flera 

riktningsangivelser inom en rad politikområden, däribland en övergripande 

beskrivning av den nya roll som Arbetsförmedlingen ska ha inom 

arbetsmarknadspolitiken. Utifrån överenskommelsen fick Arbetsförmedlingen i maj 

2019 uppdrag att särskilt analysera vissa förutsättningar inför reformeringen av 

myndigheten.  

Utgångspunkten för uppdraget är att ett nytt system baserat på lagen (2008:962) om 

valfrihetssystem (LOV) ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar 

arbetssökande för de lediga jobben. En utgångspunkt för reformen är att statens 

nuvarande uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken ska behållas, men att utförandet 

förändras för delar av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. En annan utgångpunkt 

är att systemet ska bli kostnadseffektivt och fungera väl i olika konjunkturlägen. 

De upphandlade insatserna ska organiseras så att olika grupper av arbetssökande i 

det reformerade systemet kan ges ett ändamålsenligt stöd och så att tjänsterna är 

möjliga att upphandla på ett effektivt sätt. Vidare framgår av uppdraget att insatserna 

till personer med funktionsnedsättning inte ska beröras av omläggningen. 

Ersättningen till aktörerna inom valfrihetssystemet ska utformas på ett sätt som 

främjar kvalitet i upphandlade tjänster, goda resultat och incitament för aktörerna att 

ge stöd till alla arbetssökande. 

Eftersom processer inom verksamheten delvis kan behöva se olika ut för olika 

målgrupper av arbetssökande, ingår det även i uppdraget att redovisa hur 

samordning eller samverkan mellan verksamhet hos Arbetsförmedlingen, 

upphandlade fristående aktörer, kommuner, Försäkringskassan och hos andra 

berörda aktörer kan utformas. 

Vidare ingår att Arbetsförmedlingen ska redovisa hur arbetsmarknadspolitiska 

bedömningar kan bli mer träffsäkra, enhetliga och kostnadseffektiva och hur ett 

bedömningsstöd kan utformas så att det sker en individuell bedömning som fångar 

personens jobbchanser. I denna del ska det även analyseras hur ett sådant 

bedömningsstöd kan utformas med grund i statistiska verktyg eller genom andra 

metoder. Här ingår även en redovisning av hur den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen kan identifiera stödbehov och behov av andra insatser. Av uppdraget 

framgår även att Arbetsförmedlingen kommer att ansvara för kontrollfunktionen i 

arbetslöshetsförsäkringen och för deltagare i arbetsmarknadspolitiska 

program/insatser. Vidare att Arbetsförmedlingen även fortsatt ska tillhandahålla och 

utveckla digital och annan infrastruktur som kan stödja en effektiv 
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arbetsmarknadspolitisk verksamhet. I detta ingår att redovisa vilken ytterligare 

nödvändig digital och annan stödjande infrastruktur som behöver utvecklas för att 

stödja det reformerade systemet samt kartläggning av befintlig infrastruktur, 

infrastruktur under utveckling samt vilken ytterligare nödvändig infrastruktur som 

behöver utvecklas.  

Arbetsförmedlingen ska även analysera och redogöra för hur myndighetens 

tillgänglighet för arbetssökande, arbetsgivare och andra berörda aktörer bör 

utvecklas i förhållande till det reformerade systemet, bland annat för att kunna 

genomföra arbetsmarknadspolitiska bedömningar för arbetssökande på ett 

ändamålsenligt sätt och för att möjliggöra nödvändig samverkan med kommuner, 

Försäkringskassan och andra aktörer.  

Arbetsförmedlingen ska redovisa vilka delar av reformen, utifrån punkterna ovan, 

som är möjliga att genomföra tidigare än 2021. I analysen ska beaktas hur en 

fungerande service till arbetssökande och arbetsgivare samt samverkan med 

kommunerna kan säkerställas även under genomförandeperioden, liksom hur 

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att den temporärt fortsätter erbjuda tjänster i 

egen regi fram till dess att fristående aktörer har etablerat sig i hela landet i enlighet 

med reformen. Redovisningen ska även omfatta hur det är möjligt att dra lärdomar 

av de delar som eventuellt införs tidigare inför den kommande utformningen av 

systemet. 

I tillägg till detta uppdrag fick myndigheten i juli också, via ändring i regleringsbrev, i 

uppdrag att genomföra en försöksverksamhet i form av en eller flera upphandlade 

tjänster i syfte att dra lärdomar inför det reformerade systemet.  

1.1.2 Uppdragets tidsram och komplexitet 

De uppgifter Arbetsförmedlingen givits att analysera och redogöra för är mycket 

omfattande och komplexa till sin natur. I tillägg till de analysfrågor som ska besvaras 

i sak inkluderar uppdraget också instruktioner om att beakta ett flertal övergripande 

perspektiv och att genomföra ett omfattande externt samråd.  

Den tidsram som givits för att kunna fullgöra den samlade uppgiften – 9 maj till 1 

november – måste betraktas som kort. Myndigheten ser emellertid fram emot att 

kunna medverka även i det fortsatta reformarbetet utifrån detta underlag, och 

kompletterar gärna med fler uppgifter om så skulle behövas. 

1.1.3 Genomförbarhet och tidsperspektiv 

Denna rapport har ett huvudsakligen pragmatiskt och verksamhetsorienterat 

perspektiv som bygger på det enkla faktum att myndigheten står inför en reform som 

ska vara fullt ut genomförd 2021. En konsekvens av detta är att denna rapport 

huvudsakligen inte svarar på frågor kring ”om”, utan istället ”hur”. Redovisningen av 

svaren på de frågor som ställs i uppdraget bygger också på att det som 

rekommenderas i tillräcklig utsträckning ska vara möjligt att genomföra i det 

tidsperspektivet. Det utesluter inte att även delar som skulle kunna vara värdefulla i 

ett längre perspektiv behandlas i texten.  

Det är varken möjligt eller lämpligt att i förväg, och i teorin, utforma ett perfekt 

reformerat system. Vissa aspekter kommer istället att behöva utvecklas över tid, och 
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vissa beslut kommer att bli bättre när de omprövas efter en tids initiala erfarenheter. 

Vissa potentiella problem hanteras säkerligen också mer effektivt genom en 

fungerande löpande uppföljning än genom en på förhand definierad 

systemutformning. Det är därför viktigt att notera att reformeringen är ett 

kontinuerligt pågående arbete vars tidsperspektiv och processer inte är knutna till 

denna rapport eller dess frågeställningar. Myndigheten kommer därför, bland annat 

inom ramen för den genomförandeorganisation som etablerats, kontinuerligt 

utvärdera möjligheter som innehålls- eller tidsmässigt ligger utanför denna rapports 

perspektiv.  

1.1.4 Konkreta frågeställningar i relation till utformandet av ett nytt 

system 

Den förestående reformen kommer att medföra konsekvenser för hela det 

arbetsmarknadspolitiska området. Det är oundvikligt när man reformerar ett 

omfattande system som utvecklats och skapat olika beroenden under lång tid. 

Därmed skulle det också vara möjligt att analysera en i det närmaste obegränsad 

mängd aspekter av förändringen. Det vore dock inte hållbart varken 

omfattningsmässigt eller pedagogiskt. För att säkra rapportens funktion som konkret 

beslutsunderlag har därför, så långt det bedömts rimligt, ett snävt förhållningssätt till 

uppdragets frågeställningar tillämpats.  

Exempelvis medger inte frågeställningarna i uppdraget en fullödig genomlysning 

kring den framtida hanteringen av etableringsuppdraget. Detsamma gäller frågor 

som rör arbetsgivares perspektiv och samhällets kompetensförsörjning i stort. 

Sådana aspekter behandlas givetvis när de aktualiseras genom andra frågeställningar 

eller i beskrivningen av konsekvenser på olika områden. Det bör dock noteras att 

dessa frågor kommer att behöva beröras i större utsträckning under den fortsatta 

reformeringen, och att det som redovisas i det följande inte är att betrakta som 

uttömmande.  

Noteras bör också att det är regeringen, inte myndigheten, som slutligen har att 

utforma det nya systemet i sin helhet. Därför har vissa aspekter, som inte ingår i 

uppdraget, lämnats därhän i denna redovisning till förmån för tydlighet i relation till 

analysuppdraget. 

1.1.5 Internationella erfarenheter 

Det finns flera internationella exempel på liknande reformer. Där finns värdefulla 

erfarenheter att inhämta samtidigt som förutsättningarna i vissa, ibland avgörande, 

avseenden skiljer sig åt från de som råder i Sverige 2019. En följd av det här 

uppdragets korta tidsram är att det inte varit möjligt att göra en särskild, 

uttömmande, redovisning av de aspekter av internationella exempel som skulle 

kunna vara relevanta i en svensk kontext. För sådana sammanställningar bör andra 

källor användas. Istället redovisas här relevanta internationella exempel och 

erfarenheter i anslutning till respektive analysuppgift.  

1.1.6 Jämställdhetspolitiska målen vägledande 

Utgångspunkten är att det reformerade systemet, i likhet med de förutsättningar som 

råder idag, ska utformas så att den främjar mångfald och jämställdhet samt 

motverkar diskriminering i arbetslivet och en könsuppdelning på arbetsmarknaden. 
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Sveriges jämställdhetspolitiska mål ska vara vägledande och tas i beaktande i förslag 

och rekommendationer gällande ett reformerat system. I korthet betyder det framför 

allt att arbetssökande kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta 

del av arbetsmarknadspolitiska stöd för att förbättra sina möjligheter till arbete och 

försörjning. Till exempel kan det innebära regelverksändringar, ställa krav på 

fristående aktörers utformning av tjänster, kompetens och tillgänglighet samt system 

för uppföljning. Utgångspunkten är att individens behov ska vara styrande likväl som 

att individens möjligheter och förutsättningar ska beaktas. Samtidigt finns det 

strukturella könsskillnader på arbetsmarknaden som behöver tas hänsyn till. Utifrån 

ett jämställdhetsperspektiv är en viktig princip att det ska vara möjligt att förena 

arbetsmarknadspolitiska insatser med föräldraskap. 

1.1.7 Samråd med externa parter  

Arbetsförmedlingen har i enlighet med skrivelserna i regeringsuppdraget genomfört 

samråd med externa aktörer. Samråden har ägt rum mellan den 9 maj och den 1 

oktober. Syftet med att samråda med externa parter har för myndigheten varit att 

föra en dialog om utmaningar, lösningar, hinder och förslag gällande myndighetens 

kommande reformering med fokus på de frågeställningar som lyfts i uppdraget. 

Likväl har det handlat om att informera berörda parter om hur myndigheten tagit sig 

an regeringsuppdraget.  

Intresset för att samråda med myndigheten gällande kommande reformering har 

varit, och är, mycket stort. Samråden har skett på olika sätt genom möten, hearings, 

rundabordssamtal och seminarium. Vidare har en särskilt brevlåda öppnats för 

regeringsuppdraget och externa parter har uppmanats inkomma med synpunkter och 

förslag som rör regeringens frågeställningar, en uppmaning som hörsammades av 

många (se bilaga 2).  

Det som framkommit i samråden, och likaså i de inlagor som myndigheten mottagit, 

har genomgående beaktats i arbetet med detta uppdrag. Särskilt är det några delar av 

uppdraget som uppmärksammats av externa parter i samråden och detta avspeglas 

även i de skrivelser som inkommit. Det handlar om personer med 

funktionsnedsättning, om villkoren för aktörer som kan komma att vilja delta i LOV-

systemet, om kommunernas deltagande eller icke deltagande i LOV-systemet, om 

variabler för ersättningsmodell och om att säkra tillgången till 

arbetsmarknadspolitiska insatser för alla grupper enhetligt över landet samt om 

utformningen och ansvaret för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen.  

Värt att notera är även att dialogen med externa parter fortgår efter det att detta 

uppdrag slutförts och att de samrådsinsatser som myndigheten genomfört under 

detta halvår har mottagits mycket positivt. På myndighetens hemsida finns de 

inkomna inlagorna att ta del av i sin helhet1.   

1.1.8 Disposition 

Uppdelning i övergripande områden och analysuppgifter 

Uppdraget innebär att myndigheten har att analysera närmare trettio konkreta 

frågeställningar inför den förestående reformeringen. Dessa har sinsemellan en stor 

                                                           
1 https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/vart-uppdrag/reformering-av-arbetsformedlingen 
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mängd beroenden och är, åtminstone på vissa områden, i betydande grad av 

överlappande karaktär. För att kunna hantera denna omfattande och komplexa 

materia har uppdraget brutits ned i två steg – först på övergripande områden och 

sedan på konkreta analysuppgifter. De övergripande områdena behandlar exempelvis 

utformning av LOV-systemet och arbetsmarknadspolitisk bedömning. Områdena 

består i sin tur av de analysuppgifter som myndigheten fått i uppdraget. De är, med 

tillägg av beskrivningen av processen för arbetssökande, desamma som de punkter 

som återfinns i uppdragets strecksatser. Detta ger 29 olika analysuppgifter totalt. De 

analyseras och redovisas separat2 för största möjliga tydlighet i relation till 

uppdraget. 

Många av analysuppgifterna hänger ihop, såväl inom som mellan olika övergripande 

områden. Exempelvis är utformningen av den arbetsmarknadspolitiska bedömningen 

en förutsättning för såväl samverkan med kommuner som insatser för personer med 

funktionsnedsättning eller utformningen av ett effektivt LOV-system generellt. En 

konsekvens av detta är att vissa konkreta sakfrågor och överväganden är relevanta för 

fler än en analysuppgift. Det rör exempelvis delar av det arbetsmarknadspolitiska 

regelverket, frågan om vad som utgör myndighetsutövning bland mycket annat. 

Därför berörs vissa aspekter på fler än en plats i dokumentet, även om ambitionen 

varit att samla den huvudsakliga behandlingen av en viss fråga till den plats där den 

har allra störst relevans.  

De rättsliga förutsättningarna för att genomföra de rekommendationer som lämnas 

under respektive analysuppgift redovisas samlat i kapitel 10. De förändringar som 

föreslås där är ofta relevanta för mer än en analysuppgift. 

1.1.9 Förslag, rekommendationer och bedömningar 

Myndighetens uppgift är, på de allra flesta punkter, att analysera och redogöra för 

relevanta aspekter inför den kommande reformeringen. För att denna rapport fullt ut 

ska kunna fungera som ett relevant beslutsunderlag, särskilt givet den korta tid som 

finns till förfogande innan reformen ska vara genomförd, inkluderar rapporten även 

rekommendationer kring vilket eller vilka handlingsalternativ som vore att föredra. I 

de fall där myndigheten bedömer att flera alternativ skulle kunna vara rimliga 

redovisas även dessa, med tillhörande argument för och emot.  

Under de avsnitt där myndighetens rekommendationer redovisas kan tre typer av 

ställningstaganden förekomma: rekommendationer, förslag och bedömningar. En 

rekommendation avser ett handlingsalternativ som myndigheten bedömer är det 

lämpligaste att genomföra utifrån den information som finns tillgänglig i nuläget.  

De förändringar som behöver göras för att genomföra reformen ligger inom flera 

olika beslutsmandat. Vissa saker kräver lagändringar, andra kan genomföras av 

regeringen via förordningsförändringar eller styrning och vissa kan uppnås genom 

myndighetens ordinarie föreskriftsrätt, verksamhetsstyrning och organisering. I en 

annan situation hade det naturliga för myndigheten varit att inte rekommendera de 

sistnämnda till uppdragsgivaren. I rådande situation är emellertid varje enskild del 

av reformeringen en pusselbit i en komplex helhet, och beroendena mellan beslut på 

olika nivåer är så många att rekommendationerna behöver avse helheten. De 

                                                           
2 I vissa fall grupperat om två då analysfrågorna varit svåra att särskilja fullt ut från varandra. 
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rekommendationer som lämnas här avser därför vilken typ av förändring som 

myndigheten, givet förutsättningarna, anser vore lämplig i sak – oavsett vilken nivå 

som har att besluta om den. Detta krävs för att på ett tillräckligt tydligt sätt kunna 

fokusera på vad som faktiskt behöver göras och illustrera hur det reformerade 

systemet skulle kunna se ut. Dessutom kommer ett flertal rekommenderade 

förändringar att kräva beslut inom flera olika beslutsmandat.  

Ett förslag avser här ett förslag till ändring av rådande regelverk, som är mer 

specifikt i sin karaktär än en rekommendation. Dessa är de förändringar som 

myndigheten identifierat som nödvändiga för att reformen ska kunna genomföras på 

ett ändamålsenligt sätt i linje med uppdragsgivarens intentioner. Med bedömning 

avses här ett ställningstagande kring nuvarande tillstånd, som framförallt används 

när detta utgör utgångspunkten för en rekommendation eller basen för ett antagande.  

1.2 Övergripande avgränsningar och antaganden 

1.2.1 Antaganden i analysen 

På flera ställen i uppdraget anges att något ska analyseras i förhållande till det 

reformerade systemet. Regeringens intentioner beskrivs på ett övergripande plan i 

uppdragets bakgrundsavsnitt, men denna redovisning är inte tillräckligt heltäckande 

och konkret för att besvara alla frågor om hur uppdragsgivaren avser utforma det nya 

systemet. Detta är logiskt och fullt rimligt – någonstans måste analyserna och 

förberedelserna börja, och om alla svar redan hade funnits hade denna rapport inte 

heller behövts. Men likväl innebär det att många av de analyser som görs här har 

behövt utgå från ett antal antaganden. Det är viktigt att notera att analysen och 

rekommendationerna är en konsekvens av dessa antaganden. I en omgivning som är 

så komplex och full av samband som den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är 

de inte alldeles okomplicerade att göra, och om något förändras som sätter ett 

antagande ur spel kan myndighetens rekommendationer komma att förändras i 

framtiden. De antaganden som gjorts på övergripande nivå, och som alltså gäller hela 

rapporten om inget annat anges, är de nedanstående. 

Alla matchande och rustande insatser utförs av en annan aktör 

Denna utgångspunkt anges tydligt i uppdraget. Dock framgår även att det under vissa 

förutsättningar, exempelvis ifall en tillräcklig marknad inte uppstått i en viss del av 

landet, finns undantag från detta. I syfte att göra de analyser som presenteras i denna 

rapport antas emellertid att alla matchande och rustande insatser utförs av en annan 

aktör än Arbetsförmedlingen, och eventuella undantag eller motsvarande beskrivs 

separat. Detta är viktigt exempelvis för att på ett tydligt sätt kunna göra en 

genomlysning av hur processer kan se ut eller hur samverkan kan gå till i det 

reformerade systemet. Att i varje steg av analysen behöva överväga varje teoretiskt 

möjligt scenario skulle sannolikt göra rapporten alltför svåröverskådlig och skapa 

otydlighet i förhållande till dess rekommendationer.  

Arbetsförmedlingen utgör grunden i den framtida digitala infrastrukturen för 

arbetsmarknaden 

I enlighet med uppdraget antas myndigheten ansvara för framtida digital 

infrastruktur på arbetsmarknadsområdet. Hur en sådan lämpligast definieras 
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preciseras närmare nedan. Digital infrastruktur kan, och kommer sannolikt, innefatta 

funktioner som kan anses utgöra rustande och matchande insatser. Inom ramen för 

den digitala infrastrukturen erbjuds alla arbetssökande och arbetsgivare tillgång till 

digitala tjänster och självservice för matchning och rustning. Detta innebär att de 

matchande och rustande insatser som anges ovan inte inkluderar de som kan anses 

ingå i den digitala infrastrukturen. De digitala tjänster som Arbetsförmedlingen 

erbjuder inom ramen för självservice och personligt distansmöte är sannolikt 

avgörande komponenter i ett reformerat system. 

Myndigheten ansvarar fortsatt för myndighetsutövning och allokering av statliga 

resurser på individnivå 

Samtidigt som andra aktörer än Arbetsförmedlingen genomför matchande och 

rustande insatser, ansvarar myndigheten för myndighetsutövning och allokering av 

statliga resurser på individnivå. Det innebär att när ett ärende behöver ett 

myndighetsbeslut eller staten avser att förändra sitt finansiella åtagande gentemot en 

individ behöver myndigheten vara den aktör som gör det avvägandet och fattar 

sådana beslut. Antagandet har bedömts ligga i linje med uppdraget och spelar stor 

roll för rekommendationerna av utformningen av processer och tjänster i det 

reformerade systemet. Antagandet utesluter emellertid inte att myndighetsutövning 

kan göras utifrån delvis andra underlag eller på andra sätt än idag, och inte heller att 

fristående aktörer kan få olika grader av handlingsfrihet i förhållande till resurser 

inom en given ram. Denna ram antas dock även fortsättningsvis definieras av staten 

genom Arbetsförmedlingen. Vissa moment i beredningen av ett ärende föreslås dock 

nedan också kunna utföras av fristående aktörer. 

Regelverk som genererar ersättning till individer är ändamålsenliga vid 

deltagande i matchande och rustande tjänster 

Arbetsförmedlingens verksamhet regleras av det uppdrag och regelverk myndigheten 

har att förhålla sig till, tillsammans med den styrning som uppdragsgivaren ger 

genom regleringsbrev och budget. Upphandling av tjänster från fristående aktörer, 

oavsett upphandlingsform, utgör ett sätt att leverera de insatser som framgår av detta 

regelmässiga ramverk. Exempelvis anger myndighetens regleringsbrev att anslaget 

för kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (1:3), som också 

finansierar den del som upphandlas, endast får användas för insatser inom ramen för 

förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Om regelverket, i 

nuvarande utformning, på detta sätt skulle utgöra basen även efter reformens 

genomförande skulle flera av de förutsättningar som belyses i denna rapport redan 

varit givna. Exempelvis skulle tjänsternas inriktning behöva överensstämma med de 

program som finns idag, tiden hos fristående aktör redan i utgångsläget vara reglerad 

och aktivitetsstöd vara den huvudsakliga ersättningsformen för samtliga deltagare i 

matchande och rustande tjänster.  

Uppdraget indikerar dock att intentionen inte är att begränsa reformen till en utökad 

användning av upphandlad leverans av program, utan även syftar till att ersätta 

sådan matchande och rustande verksamhet som idag bedrivs i myndighetens egen 

regi. Analysen kompliceras därvidlag av bristen på heltäckande kännedom om ifall, 

och i så fall hur, det arbetsmarknadspolitiska regelverket avses förändras. I 

uppdraget ingår heller inte att arbeta fram förslag på hur en sådan struktur skulle 

kunna se ut. För att kunna driva analysen framåt i avsaknad av sådan kännedom 
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antas därför här att de regelverk som genererar ersättning till individer vid 

deltagande i matchande och rustande tjänster är ändamålsenliga. Ekonomiska 

anslagskonstruktioner och- villkor antas också stödja det reformerade systemet. Här 

analyseras därmed utifrån ett vidare perspektiv än de begränsningar som dagens 

programförordning anger, och fokus kan således läggas på hur utformningen av och 

formerna för själva tjänsterna skulle kunna se ut. Förutsättningar för att det 

arbetsmarknadspolitiska regelverket i praktiken ska verka stödjande i det 

reformerade systemet behöver, i ett senare skede av reformeringen, komma från 

uppdragsgivaren.  

Ingen grupp är utestängd från matchande och rustande insatser genom fristående 

aktörer  

I uppdraget anges, som nämnts ovan, vissa förutsättningar som skulle kunna ses som 

undantag från den övergripande inriktningen att matchande och rustande insatser 

ska utföras av fristående aktörer. Exempelvis anges att Arbetsförmedlingen ska ha 

kvar ansvar för insatser för personer med funktionsnedsättning och inom etablering. 

Ur uppdraget går emellertid inte att utläsa någon ambition att skapa långtgående 

särlösningar för de personer som skulle kunna få ta del av insatser inom dessa, eller 

några andra, ansvarsområden. Här antas därför att ingen personlig karakteristika per 

definition utesluter en person från möjligheten att ta del av matchande och rustande 

insatser inom LOV-systemet. Detta medför att alla arbetssökande kan ta del av 

samma huvudsakliga process, och att den analytiska uppgiften här blir att identifiera 

och problematisera kring de gränsytor som då kan uppstå mellan olika aktörers 

ansvar. Detta ligger i linje med den tillämpning och det arbetssätt som finns idag, där 

ett inkluderande synsätt utgör grunden.  

1.2.2 Utgångspunkter för bedömning av behovet av regeländringar  

Myndighetsutövning 

Som angetts ovan utgör utgångspunkten att uppgifter som utgör myndighetsutövning 

även fortsättningsvis ska utföras av Arbetsförmedlingen. I vissa fall kan det dock vara 

motiverat ur ett helhetsperspektiv eller nödvändigt för att uppnå syftena med 

reformeringen, att uppgifter som innefattar myndighetsutövning ska utförs av 

fristående aktörer. 

Det finns inte någon reglerad definition av begreppet myndighetsutövning, utan 

begreppet får tolkas utifrån äldre lagstiftning och förarbetsuttalanden. Det handlar 

om en utövning av befogenhet att för en enskild person bestämma om förmån, 

rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd eller annat jämförbart förhållande. Utmärkande 

för all myndighetsutövning är att det rör sig om beslut eller andra åtgärder som 

ytterst är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. 

Karakteristiskt är att den enskilde befinner sig i ett slags beroendeförhållande3 . 

Ytterligare ett kriterium som uppställs är att det ska vara fråga om bindande beslut. 

Detta innebär att råd, upplysningar eller andra oförbindande besked samt sådan 

faktisk verksamhet som inte innebär tvång mot den enskilde inte innefattas4 . 

                                                           
3 Prop. 1971:30. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar, 
m.m. 
4 Prop. 1996/97:90. Bättre möjligheter att samverka vid medborgarkontor. 
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Enligt 12 kap. 4 § andra stycket regeringsformen får en förvaltningsuppgift som 

innefattar myndighetsutövning endast överlämnas åt andra juridiska personer och 

enskilda individer med stöd av lag. Ett överlämnande av sådana uppgifter till 

fristående aktörer kräver således lagstöd som inte finns i dagsläget.  

Om det är osäkert huruvida vissa uppgifter innefattar myndighetsutövning eller inte, 

förespråkar myndigheten att det av tydlighetsskäl bör finnas lagstöd även för 

överlämnandet av dessa.  

Andra grundläggande värden i offentlig verksamhet 

Enligt 3 § myndighetsförordningen (2007:515) ansvarar myndighetens ledning inför 

regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och 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 hushåller väl med statens medel. Utöver detta ska Arbetsförmedlingens 

verksamhet, enligt 3 § instruktionen, utformas så att den bedrivs på ett effektivt, 

enhetligt och rättssäkert sätt5.  

En god förvaltningskultur handlar om de värderingar och förhållningssätt som ska 

prägla alla statligt anställda. Den är grunden för en effektiv, rättssäker och 

fungerande myndighet. I grund och botten är det en fråga om förtroende och tillit. En 

viktig förutsättning för en fungerande statsförvaltning är att alla som bor i Sverige 

har förtroende för och känner tillit till myndigheterna och staten. 

De övergripande principerna för god förvaltning konkretiseras i regelverk som alla 

myndigheter har att följa, till exempel förvaltningslagen (2017:900) och offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). Det handlar om krav på objektivitet, dokumentation, 

tystnadsplikt m.m. Dessa krav gäller ofta inte enbart vid myndighetsutövning, utan i 

hela myndighetens verksamhet.  

För att inte minska enhetligheten, rättssäkerheten och insynen i verksamhet som 

bedrivs med offentliga medel när fristående aktörer ska utföra uppgifter som tidigare 

utförts i offentlig verksamhet, behöver utformningen av det nya systemet ha som 

utgångspunkt att säkerställa att grundläggande god förvaltning upprätthålls även i 

deras verksamhet.  

Informationssäkerhet  

Reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer, som framgår nedan, att innebära ett 

ökat behov av insamling, bearbetning och utbyte av information. Information som 

tidigare behandlats av myndigheter, kommer att behöva hanteras av fristående 

aktörer. För att upprätthålla förtroendet för verksamheten måste medborgare och 

företag kunna lita på att myndigheterna kan hantera deras information säkert.  

Informationssäkerhet handlar om ansvar, riskmedvetenhet och helhetssyn på 

säkerhet vid informationsbehandling. Det är ett komplext område som spänner över 

bland annat teknik, administration, ekonomi och juridik. I och med att myndigheten 

verkar i ett informationssamhälle där större mängder information än någonsin 

                                                           
5 Förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen 
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tidigare bearbetas, lagras, kommuniceras och mångfaldigas är informationssäkerhet 

en förutsättning för att nya företeelser i samhället ska kunna fungera.  

Förändringar i vilken information som hanteras och hur den hanteras behöver 

speglas i regelverk kring offentlighet och sekretess samt i regelverket för 

personuppgiftsbehandling. Även att andra myndigheters regelverk kan behöva ses 

över. Behov av regeländringar kopplat till informationsutbyte och -behandling 

hanteras dels i anslutning till respektive analysuppgift, dels som helhet i kapitlet 

Rättsliga förutsättningar för att genomföra lämnade rekommendationer. 

Rättighetslagstiftning 

Arbetsförmedlingens verksamhet bygger i princip inte på någon 

rättighetslagstiftning; individen kan inte vid ett antal givna förutsättningar hävda sin 

rätt till en insats eller ett stöd. Det arbetsmarknadspolitiska regelverket präglas i stor 

utsträckning av att Arbetsförmedlingen ”får ge stöd” snarare än ”ska ge stöd”. Kravet 

på att anvisningar ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverade6 innebär att 

möjligheten att få en viss insats bedöms eller ett visst stöd ska bedömas som lämplig 

både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv, 

vilket innebär att vem som får del av insatser och stöd varierar över tid.  

I det här avseendet skiljer sig Arbetsförmedlingen från den logik som gäller för olika 

former av stöd eller förmåner hos till exempel Pensionsmyndigheten och 

Skatteverket, där de ärenden som handläggs ofta är baserade på mer entydiga regler. 

Handläggningen av sådana regelstyrda ärenden är oftare lättare att standardisera och 

automatisera än ärenden som kräver mer komplexa bedömningar. Uppgifterna som 

krävs för att automatisera bedömningarna är mer omfattande och det är mindre 

förutsägbart vilka uppgifter som kan komma att behövas i ett visst läge.  

Att regelverket inte är uppbyggt som en rättighetslagstiftning innebär dock att det är 

flexibelt och kan anpassas till arbetsmarknadens funktionssätt och konjunkturläget. 

Eftersom detta är eftersträvansvärt även i en reformerad arbetsmarknadspolitisk 

verksamhet, är utgångpunkten i analyserna att tillgången till 

arbetsmarknadspolitiska insatser och stöd inte heller framöver ska utformas som 

rättighetslagstiftning. 

1.3 Läget inför reformeringen  

1.3.1 Arbetsförmedlingens förnyelseresa 

Arbetsförmedlingen har, i likhet med andra offentliga verksamheter, ett ansvar för att 

utveckla och effektivisera sin verksamhet kontinuerligt. Myndigheten bedriver mot 

bakgrund av det, sedan flera år, ett sammanhållet utvecklingsarbete vilket omfattar 

Arbetsförmedlingens alla områden. Det handlar inte enbart om digitalisering utan 

även om att utveckla service till arbetssökande och arbetsgivare, förnya och förbättra 

chefs- och medarbetarskap, höja kvaliteten i extern samverkan samt nyttja ny teknik 

för enhetlig, rättssäker och effektiv verksamhet. Flera av utvecklingsprojekten är 

omfattande och beräknas inte vara klara förrän 2021. Vid sidan av pågående 

                                                           
6 9 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
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utvecklingsverksamhet, organisationsanpassningar samt hanteringen av 

uppsägningar har Arbetsförmedlingen att hantera sitt nuvarande ordinarie uppdrag.  

Med anledning av den budget som antagits av Riksdagen har myndigheten ett 

ansträngt budgetläge, vilket resulterat i behov av såväl omställning som fortsatt 

utvecklingsprioritering. Uppsägningar har genomförts och kontorsnätet justeras till 

följd av detta. I syfte att upprätthålla service och myndighetsutövning accelereras 

därför medvetet utvecklingstakten inom främst digitaliseringen.  

1.3.2 Verksamheten har baserats på egen regi under lång tid 

En gemensam nämnare för flera av de förändringar som reformeringen medför är att 

processer som utformats och sedan länge bedrivits inom ramen för en omfattande 

egen regi behöver ersättas av processer med flera aktörer inblandade, där det i hög 

utsträckning råder en avtalsrelation mellan parterna. Detta ställer bland annat krav 

på att information som utbyts behöver vara strukturerad och verifierbar, och det kan 

även innebära vissa transaktionskostnader för systemet som helhet.  

Det är inte bara matchande och rustande insatser för arbetssökande som i stor 

utsträckning utförts i egen regi historiskt. Förekomsten av en stor organisation över 

hela landet har också skapat i stort sett samtliga processer som styr myndighetens, 

och svensk arbetsmarknadspolitik som helhets, sätt att fungera idag. Att en sådan 

organisation i framtiden inte finns i samma utsträckning skapar således påverkan på 

fler områden än de som uttryckligen berörs inom ramen för detta analysuppdrag.  

1.3.3 Information är en central förutsättning 

Vid reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer behovet av data och utbyte av 

sådan att öka i förhållande till idag. Dels ska Arbetsförmedlingens uppgifter delvis 

utföras av fristående aktörer och dels bygger flera av reformens centrala delar på att 

data kan analyseras och bearbetas på ett annat sätt än idag. Det kommer exempelvis 

ställas krav på att de fristående aktörerna förbinder sig att leverera data enligt 

förutbestämda format och rutiner. I jämförelse med dagens kompletterande aktörer 

så kommer det framtida LOV-systemet att kräva både mer data samt ökad 

bearbetning av denna för att skapa underlag för exempelvis resultatersättning. 

Arbetsförmedlingen bedömer att data i ökad utsträckning behöver vara aktuell och 

tillgänglig i realtid.  

Under respektive huvudavsnitt nedan återfinns mer detaljer om vilken 

information/vilka data som behövs, samtidigt är det viktigt att på en övergripande 

nivå konstatera att stora delar av informationsbehovet är gemensamt för samtliga 

delar/funktioner i det reformerade systemet. Om tillgången till information och 

behovet av utbyte av densamma kan realiseras på ett klokt och effektivt sätt är det en 

grundbult för den framtida digitala infrastrukturen.  

1.4 Förutsättningarna på arbetsmarknaden 

1.4.1 Den ekonomiska aktiviteten dämpas  

Den globala konjunkturen är i en avmattningsfas. Tillväxttakten i världsekonomin 

toppade under första halvåret 2018 för att sedan bromsa in tydligt under andra 

halvåret. Framåtblickande förtroendeindikatorer och världshandeln har försvagats 
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sedan dess, vilket bidrar till att den globala tillväxttakten dämpas under 2019 och 

2020.  

Svensk ekonomi, och framför allt exporten, påverkas i hög grad av vad som händer i 

omvärlden. Sverige befinner sig i ett konjunkturläge där tillväxttoppen har passerats. 

Aktiviteten i svensk ekonomi beräknas växla ner i takt med att utsikterna i 

världsekonomin försvagas och exportefterfrågan minskar. Efter en längre period med 

en stark efterfrågan på varor och tjänster i näringslivet visar Arbetsförmedlingens 

senaste intervjuundersökning våren 2019 med 10 500 privata arbetsgivare ett mer 

dämpat stämningsläge jämfört med 2018. Ett fortsatt högt resursutnyttjande gör 

samtidigt att många företag planerar för fler anställda under 2019 och 2020.  

1.4.2 Överhängande risk för fler långtidsarbetslösa 

Arbetslösheten har sjunkit under flera år men bedöms åter stiga under slutet av 2019 

och 2020. Att antalet inskrivna arbetslösa ökar framöver förklaras dels av en svagare 

konjunktur, och dels av fortsatta strukturförändringar på arbetsmarknaden. Därtill 

kommer färre arbetslösa att övergå till arbete med stöd. Hela ökningen i 

arbetslösheten består av utrikes födda och hänger samman med utvecklingen av 

sammansättningen av arbetskraften där flera grupper initialt står längre från 

arbetsmarknaden.  

Sökandesammansättningen bland de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen har 

förändrats de senaste åren, där cirka tre av fyra arbetssökande nu bedöms stå längre 

ifrån arbetsmarknaden och mer än var tredje inskriven arbetslös saknar en 

gymnasieutbildning.  I genomsnitt var det 2018 omkring 149 000 per månad 

inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 12 månader. 

När efterfrågan på arbetskraft dämpas i kombination med färre subventionerade 

anställningar under 2019 och 2020 är risken överhängande att antalet arbetslösa som 

varit utan arbete i minst tolv månader stiger. Många arbetslösa har inte den 

kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.   

Tabell 1 Antal ny- eller återinskrivna på Arbetsförmedlingen 2016-2018 

        

  2016 2017 2018 

Antal ny- eller återinskrivna (i 1000-tal) 310 297 310 

Kvinnor 145 144 152 

Män 166 153 159 

Källa Arbetsförmedlingen; årsredovisning 2018 

Antalet individer som någon gång var inskrivna på Arbetsförmedlingen 2018 var 

drygt 932 000 personer, varav omkring 448 000 var kvinnor och 484 000 var män. 

Detta ger en bild av den totala omfattningen av inskrivna på Arbetsförmedlingen. 

Vidare skrivs cirka 300 000 in på Arbetsförmedlingen årligen. I genomsnitt var 

618 000 personerna inskrivna på Arbetsförmedlingen under 2018 varav omkring 

347 000 inskrivna som arbetslösa 7. Av dessa var 47 procent kvinnor och 53 procent 

män. 

                                                           
7 Med inskrivna arbetslösa avses öppet arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. 
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Tabell 2 Sökandesammansättning 2017-201906. Andel av inskrivna  
arbetssökande totalt. 

    

  2017 2018 
2019 
01-06 

Kvinnor 46 47 48 

Män 54 53 52 

Utrikesfödda 50 51 51 

Personer med funktionsnedsättning 27 27 27 

Källa Arbetsförmedlingen; datalager 

Fördelningen mellan olika kategorier av inskrivna arbetssökande är normalt sett 

densamma över tid, varför det går att anta att den kommer att vara till viss del 

konstant – eller åtminstone långsamt rörlig.  

1.4.3 Många med korta arbetslöshetstider 

Under 2018 fick drygt 347 000 personer ett arbete, vilket motsvarar drygt 37 procent 

av antalet inskrivna under året. Vidare påbörjade drygt 47 000 reguljära studier 

vilket motsvarar 5 procent av antalet inskrivna individer. Övergångar till arbete och 

studier är omfattande och ger en bild av de stora flödena på arbetsmarknaden. 

En uppföljning av arbetssökande tre månader efter inskrivning visar att drygt 40 

procent inte längre var arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. De hade 

antingen fått arbete, utbildning eller avaktualiserats av andra orsaker. 6 månader 

efter inskrivning var motsvarande andel cirka 60 procent och efter 12 månader var 

motsvarande siffra cirka 70 procent8. Detta mönster har varit stabilt över tid och 

indikerar att en stor del av de som blir inskrivna på Arbetsförmedlingen har relativt 

korta arbetslöshetstider. 

Det finns dock stora skillnader i övergångar till arbete för olika grupper av inskrivna 

arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Arbetssökande med svagare konkurrensförmåga 

på arbetsmarknaden har lägre övergångar till arbete än övriga inskrivna arbetslösa 

och är i större uträckning kvar som arbetslösa.  

Sammantaget är det såväl stora flöden på arbetsmarknaden där många har relativt 

korta arbetslöshetstider, men även en stor omfattning av arbetssökande som har 

behov av matchande och rustande insatser för att komma i arbete. 

  

                                                           
8 Uppgifterna avser de som skrivits in som öppet arbetslösa i augusti 2018. 
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2 Det reformerade systemets logik och process 

för arbetssökande 

2.1 Bakgrund och utgångspunkter 

Utifrån gällande regelverk, främst Arbetsförmedlingens instruktion och förordningen 

(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, kan konstateras att det 

också finns ett antal uppgifter för myndigheten som inte berörs av detta uppdrag. 

Därutöver tillkommer de allmänna uppgifter som alla förvaltningsmyndigheter under 

regeringen har ansvar för, exempelvis ge service, lämna ut allmänna handlingar och 

utveckla den egna verksamheten. 

Dessa uppgifter berör inte bara sådant som utgör myndighetsutövning. Oavsett om 

den verksamhet som Arbetsförmedlingen ansvarar för utförs i egen regi eller av 

fristående aktörer så utgör den offentliga förvaltningsuppgifter. Det medför att 

grundläggande principer som allas likhet inför lagen gäller, liksom kravet på att 

saklighet och opartiskhet iakttas i verksamheten oavsett vem som utför den.9 Vidare 

kvarstår Arbetsförmedlingens uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja 

mångfald och motverka diskriminering, främja jämställdhet och motverka en 

könsuppdelning på arbetsmarknaden. Även detta gäller oavsett vem som utför 

förvaltningsuppgifter på uppdrag av Arbetsförmedlingen.  

De uppgifter som inte berörs direkt av analysuppdraget har heller inte djupgående 

analyserats inom ramen för det. I Arbetsförmedlingens instruktion anges exempelvis 

att myndigheten har att fullfölja vissa uppgifter vid varsel om driftsinskränkning 

enligt lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder. Vad gäller denna 

uppgift kan konstateras att det föreligger behov av tydliggöranden under den 

fortsatta processen rörande arbete gentemot arbetsgivare och myndighetens roll 

inom kompetensförsörjningen, se vidare avsnitt 11.7. En beskrivning av 

myndighetens uppgifter inom totalförsvaret görs också i denna rapport och återfinns 

i avsnitt 11.5.  

Samverkan  

Att tillhandahålla stöd till arbetssökande i samverkan och samspel med andra aktörer 

utgör en betydande del av myndighetens verksamhet. De uppgifter som handlar om 

att vara pådrivande och samordnande för att den enskilde ska få tillgång till insatser 

från flera aktörer kommer att kvarstå som en viktig och central uppgift för 

Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kommer även fortsättningsvis att ha ett 

övergripande ansvar för funktionshinderfrågor inom arbetsmarknadspolitiken och ett 

särskilt ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb 

och effektiv etablering på arbetsmarknaden.  

Arbetsförmedlingen ska tillsammans med andra offentliga aktörer tillgodose att 

stödet till den enskilde blir ändamålsenlig utifrån individens perspektiv. Även i ett 

reformerat system kommer det att ställas krav på samordning mellan 

Arbetsförmedlingen och andra aktörer, vilket gör det skapar ett behov av att 

                                                           
9 1 kap. 9 § regeringsformen  



Vissa förutsättningar inför reformeringen 
av Arbetsförmedlingen 

Det reformerade systemets logik och process för 
arbetssökande 

 

38 
 

tydliggöra myndighetens uppdrag och beskriva hur myndigheten förhåller sig till 

andra aktörers uppdrag. 

Säkerställa rätt stöd till rätt person 

Det stöd som den enskilde får utgör kärnan i det statliga åtagandet för 

arbetsmarknadspolitiken, och ska riktas till de arbetssökande som bedöms stå längst 

ifrån arbetsmarknaden. Således ska verksamheten anpassas till skilda förutsättningar 

och behov i olika delar av landet och leda till ökad geografisk och yrkesmässig 

rörlighet bland de arbetssökande. Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen 

fastställer behov av stöd och säkerställer att insatserna ska vara anpassade efter 

individens förutsättningar, inom regelverkets ramar. En individ med sämre 

förutsättningar att själv hitta eller byta arbete eller skaffa sig utbildning får generellt 

mer hjälp och stöd från det offentliga än en individ med goda förutsättningar. 

Förbättra arbetsmarknadens funktionssätt  

Uppdraget att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt ska nås bland 

annat genom att Arbetsförmedlingen ska bidra till att stadigvarande öka 

sysselsättningen på lång sikt. Myndigheten genomför dock inte några särskilda 

aktiviteter enbart i detta syfte, utan syftet förväntas i ett reformerat system uppfyllas 

genom den verksamhet som myndigheten tillhandahåller via fristående aktörer.  

Övriga uppgifter 

Arbetsförmedlingens verksamhet ska i ett reformerat system enligt uppgiften i 

instruktionen, utformas så att den bedrivs på ett enhetligt, rättssäkert och effektivt 

sätt, att den anpassas till skilda förutsättningar och behov i olika delar av landet samt 

att arbetssökande och arbetsgivare har tillgång till en likvärdig service i hela landet.  
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2.2 Analysuppgifter: processen för arbetssökande och 
samordning med fristående aktörer 

De processer inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som syftar till att 

tillhandahålla stöd till arbetssökande kan delvis behöva se olika ut för olika 

målgrupper av arbetssökande, de kan exempelvis ställa olika krav på samordning 

och samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer.  

Arbetsförmedlingen ska, för relevanta processer inom verksamheten, analysera och 

redogöra för hur samordning mellan Arbetsförmedlingen och fristående aktörer 

kan möjliggöra en effektiv användning av andra arbetsmarknadspolitiska insatser 

och program för personer som deltar i tjänster hos upphandlade fristående aktörer. 

I det reformerade systemet kommer flera av myndighetens roller vara annorlunda 

jämfört med det nuläge Arbetsförmedlingen befinner sig i. Här beskrivs hur dessa 

förändrade förutsättningar kan ta sig uttryck i relevanta processer. I detta avsnitt 

behandlas också frågan om hur samordning mellan Arbetsförmedlingen och 

fristående aktörer kan möjliggöra en effektiv användning av andra 

arbetsmarknadspolitiska insatser och program för personer som deltar i tjänster hos 

upphandlade, fristående aktörer.  

I uppdraget anges att processerna för olika grupper av arbetssökande kan behöva se 

olika ut, beroende på vilka behov som finns och vad lagrummet tillåter. Det är 

naturligt att förvänta sig att de faktiska händelser som kommer att inträffa under en 

arbetssökandes tid som inskriven kommer att skilja sig åt beroende på individens 

förutsättningar och behov. För att skapa förutsättningar för enhetlighet och 

effektivitet har ambitionen i detta uppdrag varit att identifiera och beskriva en 

övergripande process som kan vara tillämplig för samtliga arbetssökande.  

Processbeskrivningen ska läsas utifrån att den återspeglar det 

arbetsmarknadspolitiska uppdraget och ska förklara vad Arbetsförmedlingen och 

fristående aktörer gör tillsammans med intressenter. Den ska också vara:  

1. Allmängiltig – på översta nivån ska processen vara allmängiltig och tåla 

verksamhetsförändringar över tid.  

2. Transparent – benämningarna på processens steg är valda för att både 

arbetsgivare, arbetssökande och Arbetsförmedlingen samt övriga intressenter 

intuitivt ska förstå vad processen och dess ingående steg syftar till.  

3. Kanaloberoende – beskrivningen ska kunna tillämpas oavsett om mötet med 

arbetssökande sker helt eller delvis digitalt alternativt fysiskt.10 

2.2.1 Bör alla arbetssökande få stöd av fristående aktörer? 

Arbetssökande har olika behov av stöd och insatser för att få ett jobb. Beroende på 

arbetssökandes behov är olika insatser också mer eller effektiva. Därtill är alla 

insatser förknippade med olika kostnader. För arbetssökande som har en efterfrågad 

kompetens och både motivation och förmåga att tillräckligt aktivt och på rätt sätt 

söka jobb är eget arbetssökande kombinerat med digitala tjänster, uppföljning och 

                                                           
10 Arbetsförmedlingens huvudprocesser, Af-2016/00025425 
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kontroll av arbetssökandet oftast fullt tillräckligt för att de ska få ett jobb. För dessa 

arbetssökande som ”står nära arbetsmarknaden” bedömer Arbetsförmedlingen att 

stöd via en fristående aktör, med tillhörande ersättning, ofta är en kostnad som inte 

är samhällsekonomiskt motiverad. Däremot är det belagt att kontroll av individen 

och platsförslag är kostnadseffektiva och verkningsfulla sätt att korta 

arbetslöshetstiden för inskrivna som står nära arbetsmarknaden.11 Det finns alltså 

viktiga vinster att göra med en aktiv kontakt med denna grupp arbetssökande, då 

detta minskar deras risk för långtidsarbetslöshet. I processen nedan föreslås därför 

att det även kommer att finnas arbetssökande som enbart tar del av digitala tjänster 

samt uppföljning. 

Alla arbetssökande skulle kunna komma till fristående aktörer efter inskrivning. En 

fördel ur ett matchningsperspektiv skulle vara att de som ansvarar för matchningen 

har tillgång till och kontakt med hela utbudet av arbetssökande. Arbetsförmedlingen 

bedömer dock att risken för omfattande dödviktseffekter (samma individ skulle fått 

jobb även utan stöd) i detta alternativ är stor.   

2.2.2 Gemensam process för arbetssökande i det reformerade 

systemet 

De inledande momenten i processen är lika för samtliga arbetssökande medan 

moment senare i processen kan differentieras i olika processteg beroende på avstånd 

till arbetsmarknaden och stödbehov. Översiktligt finns det två utfall, dels det som 

kallas för egen resa och dels genomförande av insatser som syftar till att utveckla 

förmågor eller hitta arbete eller studier hos en fristående aktör i ett valfrihetssystem.  

Figur 1 Arbetssökandes process         
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Processbilden finns även i bilaga 3. Såväl processen i sig som varje enskilt moment 

beskriver vad som ska ske. De beskriver inte hur detta ska ske. Processen och 

momenten beskriver alltså inte en organisatorisk struktur eller formerna för aktivitet 

som sker i de olika momenten. Det som anges för processen i dess helhet ovan gäller 

                                                           
11 Se till exempel Pedersen m.fl., 2012 och Rosholm, 2014. 
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också för de enskilda momenten. Av detta följer bland annat att momenten enskilt 

ska kunna hantera verksamhetsförändringar över tid, samt att de inte anger kanal 

eller organisatorisk form. Av detta följer således att processen i dess helhet och 

samtliga moment är kanaloberoende. För de enskilda momenten är det exempelvis 

inte avgörande om de är helt manuella alternativt eller delvis automatiserade då detta 

inte är styrande för varför ett enskilt moment finns och vad som ska ske.  

2.2.3 Före arbetssökandet 

Detta steg utgörs av det första mötet mellan myndigheten och den arbetssökande och 

är gemensamt för samtliga arbetssökande. Den arbetssökande behöver veta vad 

Arbetsförmedlingen kan erbjuda samt se nyttan av serviceutbudet i förhållande till de 

behov man har. Exempel på aktiviteter kan vara att besöka Platsbanken, eller bli 

hänvisad till Arbetsförmedlingen av Migrationsverket för inskrivning i 

etableringsprogrammet. Det kan även vara ett första besök på arbetsformedlingen.se.  

Här är Arbetsförmedlingen informationsägare och har i uppdrag att lämna 

information om hur systemet fungerar, vilka insatser och erbjudanden som finns 

tillgängliga och vad den arbetssökande kan förvänta sig om hen skriver in sig.  

2.2.4 Inskrivning och information 

Detta steg genereras av att en person väljer att skriva in sig och formellt registrera sig 

som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Här identifieras vilken typ av ersättning 

som kan bli aktuell till individen, och steget kommer även fortsättningsvis vara en 

förutsättning för att få ersättning.  

Steget innebär att myndigheten lämnar information till den arbetssökande om 

processen framöver och vilka möjligheter personen har. Fortsättningsvis kommer 

detta steg att vara mycket viktigt, och att det är väl genomfört för att risken för 

missförstånd och fördröjningar i den arbetssökandes process ska undvikas. 

Information till den arbetssökande om kommande bedömningar och beslut krävs för 

att den arbetssökande ska kunna ta ställning till sin fortsatta process.  

En annan viktig del i detta steg är att säkerställa att myndigheten har den 

information som krävs för att kunna göra en bedömning om avstånd till 

arbetsmarknaden och behov av stöd. Detta kan bland annat handla om att inhämta 

information från andra aktörer eller att säkerställa att den arbetssökande har 

kapacitet att göra självskattning. Första kontakt och information ska ske skyndsamt 

och vara lika oavsett vem personen är.  

Information som framkommer kan också innefatta behov av- eller planering för 

utbildning. Erfarenhetsmässigt kan konstateras att ett betydande antal personer i 

samband med inskrivning kommer att meddela att de har kommit in på en utbildning 

och därför inom kort börjar studera. Dessa individer som går till reguljär utbildning 

efter en viss tid, har därmed med sig sin egen lösning när de kommer till 

Arbetsförmedlingen och bör inte heller ingå i målgruppen för fristående aktörer. 

Detsamma kan gälla för personer som till huvuddel ska studera inom 

utbildningsplikten/kommunal vuxenutbildning.  
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Nyanlända arbetssökande bör få stöd av en handläggare vid, eller direkt efter, 

inskrivningstillfället. För nyanlända arbetssökande riskerar även objektivt 

kontrollerbara uppgifter att fyllas i felaktigt eftersom uppgifterna inte finns 

tillgängliga via register, och målgruppen själv kan ha svårt att bedöma uppgifterna 

som efterfrågas.   

2.2.5 Bedömning om avstånd och stödbehov (BAS) 

Här sker en bedömning av den arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden samt 

stödbehov utifrån avståndet. Bedömningen resulterar i att myndigheten beslutar om 

individens stödbehov. Individen kan få två olika utfall; egen resa eller till fristående 

aktör. 

Bedömning av avstånd till arbetsmarknaden och inriktning på stödet är avgörande 

för vilket utfall i den fortsatta processen som gäller för den arbetssökande, och sker 

utifrån tre händelser: när en person skriver in sig för första gången, när en person 

varit i ett processteg en given tid eller när det påkallas ett behov oavsett när och var 

det är i processen. I kapitel 3 beskrivs mer ingående hur bedömningen kan utformas 

för att bli mer träffsäker, enhetlig och kostnadseffektiv.  

Utfall 1: egen resa – endast kontakt med Arbetsförmedlingen 

De inledande stegen i den övergripande processbilden är gemensamma för alla 

arbetssökande, liksom det avslutande beslutet om utskrivning eller ny BAS. Detta 

utfall i den övergripande processen omfattar de arbetssökande som inte bedöms ha 

behov av insatser och stöd från en fristående aktör. Under den egna resan kommer 

den arbetssökande att framförallt interagera med Arbetsförmedlingen via de digitala 

tjänster som erbjuds via hemsidan, ”Min sida” kommer att bli navet i kontakten 

mellan den arbetssökande och Arbetsförmedlingen.  

Aktiviteterna som är aktuella här ska syfta till att stötta den arbetssökande i att förstå 

sin potential på arbetsmarknaden, förbättra chanserna att hitta och få ett arbete samt 

hålla motivationen uppe under arbetssökandet. Personen får föreslagna och 

obligatoriska aktiviteter till sin planering. Digitala tjänster för automatiserad 

matchning och vägledning är viktiga. Webbinarier, rekryteringsaktiviteter och poddar 

med tips och råd rörande arbetssökande och utbildning kan också vara aktiviteter.  

Utfall 2: stöd av fristående aktör 

Målgruppen för detta utfall är arbetssökande som inte bedöms ha möjlighet att lösa 

sin arbetslöshetssituation på egen hand. Detta utfall är inte enbart ett 

ställningstagande att individen har behov av stöd från en fristående aktör, utan även 

om behovet är en matchande eller rustande tjänst, i förekommenade fall av vilket slag 

och vilken ersättningsnivå individen generar till fristående aktör.  

2.2.6 Gemensam planering 

Detta steg sker hos en fristående aktör och kan innebära olika typer av planering, 

tester eller fördjupade kartläggningar. Utgångspunkt kan tas i den information som 

framkommit tidigare i processen, framförallt under inskrivning och information och 

bedömning av avstånd och stödbehov. Den fristående aktören ska sedan anpassa 
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matchande eller rustande insatser efter individens behov som framkommer i 

individens planering.  

Valfrihet för individen kontra myndighetens bedömning 

En arbetssökande har som regel inte rätt att ta del av arbetsmarknadspolitiska 

insatser. I de flesta fall krävs idag att Arbetsförmedlingen bedömer att en insats är 

arbetsmarknadspolitiskt motiverad. En arbetssökande är fri att avstå från en insats, 

men det kan innebära att rätten till ersättning påverkas negativt. Även i de fall 

negativa konsekvenser saknas innebär dock anvisningarna att Arbetsförmedlingen 

ensidigt beslutar om en förmån för den enskilde. Anvisningar är därför 

myndighetsutövning, liksom beslut i samband med detta, till exempel återkallelser 

eller sanktioner om deltagaren har aktivitetsstöd.  

Det kommer under den fortsatta reformeringen behöva göras avvägningar mellan 

precisionen och detaljeringsgraden i myndighetens bedömning kontra individens 

möjlighet att, genom val av fristående aktör, påverka innehållet i det stöd som ges. 

Detsamma gäller den fristående aktörens möjlighet att utforma insatser. Om den 

arbetssökande är bunden av den arbetsmarknadspolitiska bedömningen kan 

individen själv inte välja vilket stöd som passar bäst. Om individen själv får välja 

vilket stöd han eller hon behöver är det dock inte säkert att sökande når sitt mål att få 

ett arbete eller i vart fall inte på kortast möjliga tid.  

Om den arbetssökande å andra sidan är bunden till det beslut Arbetsförmedlingen 

fattar kan det få konsekvenser när den arbetssökande inte följer planeringen. 

Sanktioner är reglerade i ersättningsförordningen samt i lagen om 

arbetslöshetsförsäkringen. Båda förordningarna förutsätter dock att den 

arbetssökande har någon form av ersättning under den tid han eller hon deltar, eller 

skulle ha deltagit hos en fristående aktör. En uppföljning förutsätter att det finns 

något att följa upp individen ifrån. Arbetsförmedlingens uppgift är nu, och kommer 

även i framtiden enligt regeringsuppdraget vara, att granska och följa upp 

aktivitetsrapporterna. Aktivitetsrapporterna kan dock inte läsas för sig utan ihop med 

den arbetssökandes planering. 

2.2.7 Bedömning, motivering och beslut (BMB) 

Bedömningen om avstånd till arbetsmarknaden och stödbehov utgör grunden för de 

beslut som fattas av Arbetsförmedlingen även i den framtida strukturen. Denna 

bedömning är det som ligger till grund för vilka insatser eller program som den 

arbetssökande kan ta del av. Myndigheten kommer därtill att ta beslut om exempelvis 

stöd vid anställning där arbetsmarknadspolitisk bedömning inte utgör ett krav. Detta 

steg kan upprepas flera gånger under tiden hos en fristående aktör. Underlaget för 

beslutet kan komma från den planering som den arbetssökande och den fristående 

aktören gör, alternativt efter en tid hos en fristående aktör när den arbetssökande är 

redo för en praktik eller liknande. Underlagen kan även komma från externt håll, 

exempelvis en arbetsgivare.  

I detta processteg innefattas arbetsmarknadspolitisk motivering. Vid denna 

bedömning sätts en specifik insats (program) i relation till en specifik individ för ett 

visst syfte och mål. Arbetsförmedlingen fattar beslut som kan vara avslag, bifall eller 
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till del bifall. När beslut fattas om insats för den arbetssökande ska en motivering till 

beslutet bifogas.  

Arbetsförmedlingen ansvarar för denna motivering till beslut men underlag och 

information kan inkomma från fristående aktör såväl som andra aktörer. Behovet kan 

initieras av fristående aktör.  

Den fristående aktören bör under den tid deltagaren deltar i aktiviteter kunna initiera 

behov av att utreda förutsättningar. Det kan handla om behov av klargörande 

avseende individens behov, exempelvis vid indikation på förekomst av 

funktionsnedsättning som kan medföra nedsatt arbetsförmåga. Det kan också handla 

om att den arbetssökande missköter sitt arbetssökande eller inte följer planeringen. 

Beroende på vad klargörandet består i, och hur mycket tid från möjligheten till andra 

aktiviteter det tar, kan den arbetssökande kvarstå hos den fristående aktören eller 

återgå helt till Arbetsförmedlingen.  

2.2.8 Genomförande och uppföljning 

Inom genomförande och uppföljning ryms samtliga insatser inom 

arbetsmarknadspolitiska uppdraget. Uppföljning av resultat och nytta av tjänst i 

förhållande till individens behov ligger i denna del av processen. 

Under tiden som den arbetssökande befinner sig hos en fristående aktör så 

genomförs de aktiviteter som har planerats. Detta rör sig i första hand om aktiviteter 

som syftar till att utveckla förmågor och att hitta arbete eller utbildning. Intensitet 

och fokus i detta arbete avgörs av den arbetssökandes behov, samt vilka insatser 

personen har rätt att delta i. Den fristående aktören har även ansvar för uppföljning 

av individens aktiviteter. Vid varje tillfälle som Arbetsförmedlingen får information 

eller underlag från den fristående aktören så kan en ny arbetsmarknadspolitisk 

bedömning göras som ändrar den arbetssökandes beslut. Detta kan beröra den 

arbetssökande såväl som den fristående aktören.  

2.2.9 Sammanfattning och gå vidare 

Detta steg kan innebära olika saker för den arbetssökande. Det kan till exempel 

innebära avslut av en praktik eller subventionerad anställning som inte leder till 

anställning utan stöd, och som därför föranleder en ny bedömning och beslut om ny 

insats. 

När varje insats är klar måste en sammanfattning ske i form av underlag som delges 

Arbetsförmedlingen. Detta underlag ligger till grund för ett beslut. Resultatet av 

bedömningen kan vara: 

- Fortsatt stöd hos fristående aktör (samma som tidigare eller annan) 

- Beslut om arbetsmarknadspolitiskt program 

- Avslut till arbete, studier eller annat 

För både utfallen finns ett moment där en sammanfattning sker och där beslut om 

nästa steg i processen sker. Om personen är kvar som inskriven på 

Arbetsförmedlingen kan en ny bedömning resultera i ett annat bedömt stödbehov och 
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därför ett annat stöd, exempelvis stöd via en fristående aktör för en person som 

tidigare varit i egen resa. 

2.2.10 Samverkan och behov av informationsutbyte 

Precis som idag kommer Arbetsförmedlingen framöver att vara beroende av 

samverkan, samordning och strukturerat informationsutbyte med andra aktörer. Den 

nedersta delen i processbilden illustrerar detta behov. Vilka aktörer som är aktuella 

för samverkan, samordning och informationsutbyte kan variera över tid men några 

exempel som är aktuella idag är:  

 A-kassorna – enligt nuvarande samverkansformer, informationsutbyte.  

 Kommunerna – för personer i etableringsprogrammet krävs samverkan med 

kommunerna vad gäller studier, samhällsorientering och andra insatser. 

Arbetssökande som uppbär försörjningsstöd blir hänvisade till 

Arbetsförmedlingen för att skriva in sig samt för personer med insatser enligt 

socialtjänstlagen 4 kapitlet12. 

 Försäkringskassan – i samband med det förstärkta samarbetet. 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har därutöver behov av fortsatt 

samverkan enligt nuvarande samverkansformer kring det delade ansvaret 

kopplat till ersättning för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program och 

insatser.  

 Migrationsverket – Migrationsverket hänvisar exempelvis nyanlända till att 

skriva in sig på Arbetsförmedlingen. 

 De arbetsmarknadspolitiska parterna, fack och arbetsgivarorganisationer.  

2.2.11 Processens avslut 

En arbetssökande som skriver in sig på Arbetsförmedlingen kommer att vara 

registrerad som arbetssökande fram till dess att personen får ett arbete, börjar 

studera, inte är aktuell för insatser inom arbetsmarknadspolitiken eller att personen 

själv väljer att inte vara inskriven. Under tiden en arbetssökande är inskriven kan 

förutsättningarna förändras på olika sätt. Det kan handla om den arbetssökandes 

egna förutsättningar som exempelvis sjukdom eller funktionsnedsättning. Orsaker 

kan också vara av mer extern karaktär, exempelvis om Arbetsförmedlingens uppdrag 

skulle förändras så att individen inte längre omfattas av arbetsmarknadspolitiken. 

Ytterligare en orsak kan vara insatser som getts under en lång tid inte visat sig leda 

till en förankring på arbetsmarknaden och att individen inte bedöms stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Processen ska kunna hantera att förutsättningarna för 

en arbetssökande förändras och att insatserna för personen som en konsekvens av 

detta ändras.  

                                                           
12 Socialtjänstlagen (2001:453). 
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2.2.12 Rekommendationer för processen för arbetssökande och 

samordning med fristående aktörer 

Rekommendation:  

Planering av insatser för individen sker hos en fristående aktör. Den fristående 

aktören ska sedan anpassa matchande eller rustande insatser efter individens behov.  

Rekommendation: 

Att den fristående aktören, givet vilken typ av insats den arbetssökande befinner sig i, 

kan inkomma med propå rörande program/insats för deltagaren. 

Arbetsförmedlingen tar därefter beslut, i vilket det ingår att bedöma om insatsen är 

arbetsmarknadspolitiskt motiverad.   

Rekommendation: 

Den fristående aktören bör ha kvar ansvaret att följa och stödja deltagaren under 

arbetsmarknadspolitiska program och insatser13. 

Rekommendation: 

Den fristående aktören bör inte få ersättning när deltagaren har program/insats hos 

annan leverantör och den fristående aktören har ansvar att följa deltagare14. 

Möjligheterna till resultatersättning skapar incitament för att aktören ska fortsätta 

följa och stödja deltagaren. 

 

2.2.13 Andra arbetsmarknadspolitiska insatser och program 

En effektiv användning av arbetsmarknadspolitiska insatser och  program är en 

förutsättning för att klara det arbetsmarknadspolitiska uppdraget. Gemensamt för 

insatserna och programmen är att de ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverade. 

De ska förbättra individens förutsättningar att få ett arbete och göra möjligt för 

arbetsgivare att anställa arbetssökande som bedöms ha svårt att få ett arbete. 

Programmen är viktiga verktyg för att prioritera de arbetssökande som står långt 

ifrån arbetsmarknaden och samordningen mellan Arbetsförmedlingen och fristående 

aktör.  

Arbetsförmedlingen rekommenderar att individens planering sker hos en fristående 

aktör. I planeringen kan det uppkomma behov av kortare eller längre 

arbetsmarknadspolitiska program. Processen och ersättningsmodellen behöver vara 

uppbyggda så att dels onödiga ledtider motverkas, dels att det finns incitament för 

aktörerna att initiera behov av program samt att ansvaret för hur och av vem den 

arbetssökande ska följas upp under programmet blir tydligt.  

Föreslagen process innebär att den fristående aktören, givet vilken typ av insats den 

arbetssökande befinner sig i, kan inkomma med propå rörande program/insats för 

                                                           
13 Arbetsförmedlingen rekommenderar dock i kapitel 5 att myndigheten ska följa upp deltagare i särskilda 
insatser för personer med funktionsnedsättning, med utgångspunkt i att det i uppdraget anges att de insatserna 
inte ska beröras av omläggningen. Se även kapitel 6 om personer som till huvuddel studerar inom kommunal 
vuxenutbildning. 
14 Vid till exempel arbetsmarknadsutbildning utgår leverantörsersättning till den aktör som tillhandahåller 
utbildningen. 
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deltagaren. Arbetsförmedlingen tar därefter beslut, i vilket det ingår att bedöma om 

insatsen är arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Detta kan uppstå under hela tiden 

som den arbetssökande är inskriven på Arbetsförmedlingen.  

Det finns två alternativ för hur fristående aktörers ansvar kan se ut:  

• Aktören har ett ansvar att följa upp den arbetssökandes insatser för att lösa 

arbetslöshetssituationen.  

• Ansvaret övergår till Arbetsförmedlingen under programtiden.  

Om ansvaret skulle övergå till Arbetsförmedlingen när ett program påbörjas kan en 

ryckighet i den arbetssökandes ärende uppstå som kan förlänga arbetslöshetstiden 

samt ge ökande administrativa kostnader. Vidare riskerar även incitamenten för 

aktören att verka för att deltagaren ska få program att minska. Detta skulle kunna 

motverkas genom att övergångar till arbetsmarknadspolitiskt program, till exempel 

arbetsmarknadsutbildning, berättigar till resultatersättning. I förslaget till vad som 

ska räknas som resultat (och därmed berättiga till ersättning) ingår dock inte 

arbetsmarknadsutbildning eller andra program med aktivitetsstöd. Den viktigaste 

anledningen bakom den rekommendationen är att arbetsmarknadspolitiska program 

i huvudsak är att betrakta som verktyg och inte som mål, se avsnitt 4.4 om vad som 

bör räknas som ett resultat. En möjlighet är att deltagare kommer tillbaka till samma 

aktör efter genomfört program för fortsatt matchning och möjlighet till 

resultatersättning vid övergång till arbete. Tiden i program skulle även kunna vara 

överhoppningsbar i den mening att programtiden inte ingår i den period som 

anvisningen omfattar till en enskild fristående aktör.  

Arbetsförmedlingen rekommenderar att den fristående aktören har kvar ansvaret att 

följa och stödja deltagaren under arbetsmarknadspolitiska program och insatser.  

Vidare rekommenderar Arbetsförmedlingen att aktören inte får ersättning när 

deltagaren har program/insats hos annan leverantör och den fristående aktören har 

ansvar att följa deltagare15. Möjligheterna till resultatersättning skapar incitament för 

att aktören ska fortsätta följa och stödja deltagaren.  

 
  

                                                           
15 Vid till exempel arbetsmarknadsutbildning utgår leverantörsersättning. 
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2.3 Analysuppgift: samlat och effektivt stöd 

Arbetsförmedlingen ska, för relevanta processer inom verksamheten, analysera och 

redogöra för hur samordning eller samverkan mellan verksamhet hos 

Arbetsförmedlingen, upphandlade fristående aktörer, kommuner, 

Försäkringskassan och hos andra berörda aktörer kan utformas inom dessa 

processer i syfte att det samlade stödet till olika grupper av arbetssökande ska bli 

effektivt, bland annat stödet till personer som deltar i etablering, som är föremål för 

insatser hos både kommunen och i den verksamhet som Arbetsförmedlingen 

ansvarar för eller som omfattas av samarbete eller samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra aktörer inom 

rehabiliteringsområdet.  

I processbeskrivningen ovan finns ”ventiler” för sådant som inte fångas upp inom 

ramen för egen resa eller insatser hos fristående aktörer. Delen är till för att fånga 

frågor som kräver fördjupat informationsutbyte i syfte att kunna göra bedömning av 

avstånd till arbetsmarknaden och stödbehov. Det kan handla om att det saknas viss 

information eller att det krävs kontakt med andra myndigheter. Även olika typer av 

utredningar kan vara aktuella för att på ett korrekt sätt kunna bedöma individens 

behov av stöd.  

Även om processen i stort inte skiljer sig för olika grupper av arbetssökande behöver 

det finnas utrymme för myndigheten att uppfylla uppdrag som innebär eller 

förutsätter samverkan. Det fördjupade samarbetet med Försäkringskassan är ett 

exempel som kräver samordning med andra myndigheter. Personer som har fått 

återkallat beslut på grund av misskötsel och liknande kan också vara exempel på 

personer som kan bli aktuella för samverkan eller fördjupad informationsinhämtning 

under den tid de väntar på nytt beslut. Bedömning av avstånd och stödbehov kan 

identifiera när samverkan med kommunerna bör ske där arbetsmarknadspolitiken 

knyter an till social-, integrations- och utbildningspolitik. När bedömningen visar att 

individen har behov av insatser från andra aktörer kan samarbete dem emellan bidra 

till att tydliggöra ansvarsfördelningen när den enskilde helt eller delvis övergår från 

den ena till den andra myndighetens ansvarsområde. I vissa fall, där den initiala 

bedömningen av avstånd och stödbehov visar att personen har behov av stöd från 

flera olika aktörer, kan Arbetsförmedlingen behålla samordningsuppgifterna 

tillsvidare. 

Denna analysuppgift är brett formulerad, och täcker potentiellt en väldigt stor mängd 

samarbeten och samverkansarenor mellan olika aktörer och för olika, större eller 

mindre, grupper av arbetssökande. Avsnittet avgränsas därav här till att beröra de 

huvudsakliga beröringspunkterna med processen och möjliga former för samverkan 

mellan fristående aktörer, Arbetsförmedlingen och andra offentliga aktörer på en 

övergripande nivå. Samverkan med flera andra organisationer och inom andra 

ramverk redovisas i kapitel 9.  

Vissa avgränsningar har gjorts, bland annat kopplat till att Arbetsförmedlingens 

handlingsutrymme är delvis begränsat när det gäller lagstadgat samråd för 

förvaltningsmyndigheter, såsom för nationella minoriteter.16 I vissa fall omfattas 

                                                           
16 Lagen (2009:174) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
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områden av andra pågående utredningar, eller att det finns nyligen framtagna förslag 

kring framtida hantering. Särskilda uppdrag som är kopplade till politiska initiativ 

som Sverige tillsammans, 100-klubben, snabbspår för nyanlända behandlas inte 

heller i det här kapitlet då det handlar om uppdrag som kommit till 

Arbetsförmedlingen i särskild ordning. 

2.3.1 Hur kan samverkan utformas i förhållande till processen? 

Utgångspunkten för Arbetsförmedlingens arbete med samverkan i ett reformerat 

system är att de värden som samverkan skapar för arbetssökande och arbetsgivare 

ska vidhållas och fortsätta utvecklas. Vidare antas att de regleringar som finns på 

området i stort kvarstår, och att myndigheten därav är ålagd att följa den styrning 

som finns.  

Förutsättningar 

Förvaltningslagen innehåller krav på att varje myndighet, inom sitt 

verksamhetsområde, ska samverka med andra myndigheter .17 Regeln gäller inte 

enbart ärendehandläggning utan all förvaltningsverksamhet, det vill säga också 

verksamhet inom ramen för myndighetens faktiska handlande.18 I det här 

sammanhanget gör Arbetsförmedlingen tolkningen att den operativa samverkan som 

sker inom ramen för Genomförande och uppföljning (steg i arbetssökandes process) 

hos en fristående aktör är Arbetsförmedlingens ansvar att lämna förutsättningar för 

och säkerställa att den sker, medan utförandet kan ske av en fristående aktör. 

Arbetsförmedlingen kontrollerar hur fristående aktörer utför samverkansuppgiften 

och ansvarar för resultatet av samverkan med andra aktörer. 

Samverkan kan komma att leda till nya utmaningar i det reformerade systemet 

eftersom de deltagande organisationerna som förväntas samverka består av såväl 

offentliga myndigheter som fristående aktörer. Samverkan kan komma att ske såväl 

mellan en fristående aktör och en eller flera myndigheter som mellan olika fristående 

aktörer. Det skapar en ny samverkanssituation i vilken de fristående aktörernas roller 

Behöver tydliggöras och kommuniceras till samtliga parter för att övergången ska bli 

effektiv och hållbar. Översiktligt kan beskrivas tre olika situationer som är viktiga att 

förhålla sig såväl ur övergripandesynvinkel som ur den enskilde arbetssökandes 

perspektiv: 

1. En individ har anvisats till en fristående aktör som tillhandahåller insatser och där 

behov av samordning eller koordinering finns med andra fristående aktörer eller med 

offentliga aktörer. 

2. En individ har anvisats till en fristående aktör som tillhandahåller insatser och där 

det inte finns behov av samordning eller koordinering med andra fristående aktörer 

eller med offentliga aktörer. 

3. En individ har inte insats hos en fristående aktör men samordningsbehov finns för 

att koordinera insatser med offentliga aktörer.  

En utmaning är att säkerställa att incitament finns för de fristående aktörerna att 

arbeta med samverkan. I ett system där nya, i det här fallet fristående, aktörer utför 
                                                           
17  8 § förvaltningslagen (2017:900). 
18 1 § samt 5-8 §§ förvaltningslagen 
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samverkans- och koordineringsuppgifter kan etablerade former för samverkan 

medvetet eller omedvetet mönstras ut. Om incitament inte finns torde också risken 

öka för att samverkan blir lidande eller prioriteras bort. Därmed skulle 

samverkansaktiviteter som har karaktären av kollektiva nyttigheter för 

Arbetsförmedlingen och andra offentliga aktörer riskera bortprioriteras. 

Motsvarande problem i en organisation styrd i huvudsak med ekonomiska incitament 

är mer svårlöst eftersom det kan vara svårt att skapa de rätta incitamenten.19 

Ytterligare en utmaning är att säkerställa att svårigheter i samverkan som idag sker 

mellan offentliga aktörer inte fortplantas eller förvärras då fristående aktörer träder 

in i sammanhanget. Här finns en möjlighet att effektivisera samverkan då tydligheten 

i uppgiften kan motverka otydlig ansvarsfördelning och dubbelarbete.  

2.3.2 Rekommendationer för strategisk respektive operativ 

samordning och samverkan 

Även om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra myndigheter och 

kommuner kan avse enskilda individer, och information som hanteras i samverkan 

kan läggas till grund för myndighetsbeslut, är inte samverkan i sig att betrakta som 

ett uttryck för myndighetsutövning. Dock bedömer Arbetsförmedlingen att 

samverkan som avser att förtydliga ansvarsfördelningen för att överbygga eventuella 

glapp mellan myndigheters uppdrag bör skiljas från den operativa och koordinerande 

samverkan som idag utförs i egen regi.  

Strategisk samverkan avser långsiktiga mål och utser riktningen för övrig 

samverkan, samt samverkan där det tas fram ramar för hur de långsiktiga målen ska 

omvandlas till faktiska resultat och aktiviteter. Inkluderar det som också kan 

benämnas taktisk samverkan. Samverkan handlar om att tydliggöra 

ansvarsfördelning, skapa förutsättningar, utarbeta gemensamma processer, få 

beredskap för att hantera nya och förändrade uppdrag. Strategisk samverkan är en 

fördjupad form av samarbete där roller och ansvar förtydligas, även i relation till 

enskilda individer.  

Operativ samverkan utgår ifrån det som beslutats i strategisk samverkan. Den har en 

högre detaljnivå och avser planering samt genomförande av aktiviteter.  

Rekommendation:  

Arbetsförmedlingen bör kvarstå som ansvarig för strategisk samverkan och 

samordning, medan den operativa samordningen av insatser utförs av fristående 

aktörer. Deras roll blir då att sköta den operativa samverkan kring hur insatser 

kommer den enskilde tillgodo.  

Rekommendation:  

Arbetsförmedlingen bör få meddela föreskrifter om vilka förvaltningsuppgifter som 

kan överlämnas åt fristående aktörer i arbetet med operativ samordning och 

samverkan. 

Samverkan i förhållande till den enskilde arbetssökande för att tydliggöra 

ansvarsfördelningen bör kvarstå i egen regi. Även ansvaret för att driva på andra 

                                                           
19 Statskontoret 2016. Förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar. 
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myndigheters verksamheter inom etableringen bör utföras i egen regi och inte läggas 

ut på fristående aktörer.  

Sammantaget innebär det att de delar av Arbetsförmedlingens 

samverkansverksamhet som inte syftar till att klargöra ansvarsfördelningen mellan 

myndigheter kan läggas ut till fristående aktörer. 

Arbetsförmedlingen följer upp och utvärderar leverantörers och fristående aktörers 

arbete. Leverantörer kan upphandlas särskilt för att sköta samordning, eller så läggs 

ett uppdrag att samordna till den fristående aktör som individen befinner sig hos för 

tillfället. 

2.3.3 Rekommendationer för att mål för samverkan kan formuleras i 

överenskommelser och avtal 

Det kan vara svårt att formulera träffsäkra gemensamma mål för samverkan och 

därmed också att utvärdera insatserna vid uppföljning av fristående aktörernas 

verksamhet. Arbetsförmedlingen bör säkerställa förutsättningarna för god samverkan 

mellan fristående aktörer och andra offentliga aktörer i syfte att det samlade stödet 

till olika grupper av arbetssökande har förutsättningar att bli effektiv. Oavsett 

utförare av uppgiften eller formerna för dess utförande kvarstår behovet av 

samverkan.  

Bedömning:  

Arbetsförmedlingens styrning av samverkan inom de områden som beskrivs i 

instruktion och enskilda förordningar bör ske i form av särskilda överenskommelser 

eller avtal där en eller flera fristående aktörer är inblandade. Sådana 

överenskommelser kan träffas mellan myndigheter eller i avtalsform mellan 

Arbetsförmedlingen och fristående aktörer. Avtal med fristående aktörer kan ha 

karaktären av styrningsavtal där fristående aktörer har uttalade samverkansuppdrag. 

Bedömning: 

Fristående aktörer bör få ett formellt uppdrag från Arbetsförmedlingen om att 

tillhandahålla visst samverkans- och koordineringsarbete. 

Bedömning: 

Arbetsförmedlingen bör ge en tydlig beskrivning om vad samverkan innebär och 

förväntande mål för samverkan.  

Bedömning: 

Arbetsförmedlingen kan behöva tydligt beskriva i vilka samverkansarenor som de 

fristående aktörerna förväntas vara initiativtagare till och samordnade för olika 

grupper av arbetssökande.  

Bedömning: 

Arbetsförmedlingen kan behöva beskriva fristående aktörernas roll i samverkan. 

Detta kan exempelvis behöva tydliggöras vid samarbete mellan flera offentliga 

aktörer med ansvarsområden som berör arbetsmarknadspolitiken. Ställningstagande 

som Arbetsförmedlingen behöver tydliggöra är också när de fristående aktörerna ska 

ingå i samverkan. 
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Arbetsförmedlingen kan tydliggöra och reglera samverkansuppdrag i avtalen med 

fristående aktörer. Det kan innebära att den fristående aktören, förutom att 

tillhandahålla insatser för arbetslösa, också svarar för samordningen med relevanta 

aktörer på arbetsmarknaden. En sådan samverkan innebär att Arbetsförmedlingen 

anger funktionskrav i relation till samverkansuppdraget och överlåter ansvaret för 

samordningen och tillvägagångsättet till den fristående aktören.  

Former för fristående aktörers medverkan 

I de delar som fristående aktörer behöver delta i samverkan med andra offentliga 

aktörer kan deras uppdrag se olika ut. Fristående aktörer kan i detta avseende styras i 

liten utsträckning – få uppdragsbeskrivningen och förväntas utföra verksamheten 

enligt den. De fristående aktörerna får då helhetsansvar för insatser som avses 

utföras inom samverkansuppdraget och/eller koordineringsuppdraget. Detta skulle 

innebära att Arbetsförmedlingen anger fristående aktörernas funktionskrav i relation 

till samverkansuppdraget och överlåter ansvaret för samordningen och 

tillvägagångsättet till den fristående aktören.  

Genom denna form för samverkan får fristående aktörer möjlighet att inom 

uppdraget sköta den samverkan som krävs för att möta individens behov, utan att 

vara styrda att arbeta i specifikt uppsatta steg. Detta kan skapa goda förutsättningar 

för effektivitet, vilket är en fördel med en sådan konstruktion.  

Det är också möjligt att styra tjänstens innehåll i större detalj. De fristående 

aktörerna skulle då förväntas utforma uppdraget i linje med en precisering av 

uppdraget. Ett sådant uppdrag ger fördelar i form av större möjlighet att påverka 

utformningen av verksamheten och uppföljningen av samverkan med de fristående 

aktörerna underlättas. Nackdelen är att möjligheterna till innovation och 

individanpassning är begränsad i jämförelse med en mindre styrd lösning. 

Arbetsförmedlingen åtar sig då att tydligt beskriva vilka arenor de samverkar inom, 

samt tydliggöra roller i samverkan. Detta kan exempelvis behöva tydliggöras vid 

samarbete mellan flera offentliga aktörer med ansvarsområden som berör 

arbetsmarknadspolitiken. 

I avtalet mellan Arbetsförmedlingen och fristående aktör regleras både hur 

samverkan och koordineringen ska tillhandahållas och ansvarsfördelningen mellan 

parterna, vilket gör det lättare att identifiera orsaken till eventuella brister i 

verksamheten. 

2.4 Konsekvenser och genomförande 

2.4.1 Övergripande och tidsperspektiv 

Den övergripande processen inkluderar med nödvändighet alla delar av 

verksamheten, och därför beskrivs i stor utsträckning dess konsekvenser och 

förutsättningar för genomförande inom ramen för respektive kapitel nedan.  

Införandet av en ny huvudsaklig process för arbetssökande och nya former för 

samverkan med andra aktörer är tätt knutet till genomförandet av reformen som 

helhet. Det vore därför inte lämpligt att förändringarna på helhetsnivå trädde ikraft 

innan de andra delarna av reformen är på plats – detta undantaget de nödvändiga 



Vissa förutsättningar inför reformeringen 
av Arbetsförmedlingen 

Det reformerade systemets logik och process för 
arbetssökande 

 

53 
 

organisatoriska förberedelser som Arbetsförmedlingen behöver genomföra. Därmed 

bedömer Arbetsförmedlingen att införandet av en ny process för arbetssökande 

varken kan eller bör införas under 2020.  

2.4.2 System och uppföljning 

För att kunna stödja ett fungerande system kommer det krävas stödprocesser som 

svarar upp mot behoven i den övergripande processen. Fungerande processer för 

kontroll och uppföljning blir ytterst viktigt vid stora förändringar i hur verksamheten 

genomförs.  

Det är viktigt att stöd finns för att kunna ha parallella processer – exempelvis hos 

kommunen och hos en fristående aktör under samma period. Att stora delar av 

ärendehanteringen finns hos en fristående aktör eller leverantör ställer stora krav på 

en beslutsprocess och infrastruktur hos Arbetsförmedlingen. Systemet behöver 

säkerställa väntetider som är acceptabla för arbetssökande eller arbetsgivare, och 

som inte påverkar deras möjligheter negativt.  

För att kunna följa det som levereras från fristående aktörer såväl som från 

Arbetsförmedlingens leverantörer krävs mycket struktur i uppföljningen. Detta för att 

uppföljningssystemet exempelvis inte ska kunna lämna dubbla signaler om samma 

individ. Denna risk blir aktuell om en leverantör exempelvis levererar en kortare 

utbildning till en individ som följs av en fristående aktör. Beslut som kan förändra 

innehåll eller inriktning och innebär myndighetsutövning fortsätter att fattas av 

Arbetsförmedlingen. Det innebär att en struktur för effektivt informationsutbyte och 

snabb återkoppling i fråga om positivt eller negativt myndighetsbeslut behöver 

inrättas.  

2.4.3 Arbete gentemot och kontroll av arbetsgivare 

Arbetsförmedlingen ska effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som 

söker arbetskraft (matchning). Ett aktivt samarbete med arbetsgivare är en 

framgångsfaktor för en förbättrad matchning. I ett reformerat system behöver 

konsekvenser och nya förutsättningar för arbetsgivararbetet klarläggas. Årligen 

anmäls över 1 miljon lediga platser till Arbetsförmedlingen20 och en viktig del i att 

förbättra matchningen på arbetsmarknaden är att verka för att de i så stor 

utsträckning som möjligt får tillräckligt med sökande för att kunna anställa. Ytterst 

handlar det om vilka effekter på arbetsmarknadens funktionssätt som systemet ska 

uppnå, och vilka insatser som bedöms leda till dessa effekter.  

I det reformerade systemet kommer de fristående aktörerna bli de som förutsätts 

handha kontakten med arbetsgivare och, i den föreslagna processen, i vissa fall 

uppdraget att följa upp och lämna stöd till arbetsgivare och arbetssökande under 

exempelvis praktik eller subventionerad anställning.  

Oseriösa arbetsgivare 

I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte 

görs, samt att motverka bidragsbrott. En viktig del av såväl kontroll som uppföljning 

av juridiska personer som tar emot ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen har 

skett genom arbetsplatsbesök. Det är idag en otillräcklig åtgärd samtidigt som 

                                                           
20 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018 
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möjligheterna till arbetsplatsbesök minskar i samband med att Arbetsförmedlingens 

organisation krymper. De digitala möjligheterna till kontroll och uppföljning måste 

därför utvecklas. Myndigheten kan idag till exempel inte med någon större 

tillförlitlighet digitalt säkerställa att en företrädare för stödmottagaren är dels den 

person han eller hon utger sig för att vara, dels att han eller hon har rätt att teckna 

firman via digitala kanaler.  

De digitala möjligheterna att starta och bedriva verksamhet som nyttjas för 

oegentligheter och systematiska välfärdsbedrägerier är stora. Arbetsförmedlingen har 

en skyldighet att värna om skattemedel och att anmäla misstänkt brott. Det sker 

bland annat inom ramen för den myndighetsgemensamma samverkan mot 

organiserad brottslighet, där Arbetsförmedlingen är en av de myndigheter som ingår, 

där man arbetar för att motverka, upptäcka och lagföra sådana kriminella 

verksamheter. 

Arbetsförmedlingens kontroll och uppföljningsverksamhet är idag uppbyggd utifrån 

lokal fysisk närvaro, kännedom om de aktörer och företag som finns i området samt 

återkommande arbetsplatsbesök och skrivbordskontroller. Då Arbetsförmedlingens 

lokala och fysiska närvaro minskar och uppgifter framgent kan komma att utföras av 

fristående aktörer, behöver rutiner för kontroll och uppföljning säkerställas. Det 

krävs även en kompetensöverföring från det lokala till det centrala så att den kunskap 

som har byggts upp inte går förlorad. 

Arbetsförmedlingens kontroller  

Inför beslut kontrolleras det om arbetsgivaren är arbetsgivarregistrerad, inte har 

näringsförbud, inte har några skatteskulder som gått till indrivning eller har 

betydande betalningsanmärkningar. Arbetsförmedlingens kontroller efter beslut är 

fattat sker främst genom olika felsignaler såsom tips, information om konkurs eller 

avregistrering som arbetsgivare. Om föreslagen ändring av bidragsbrottslagens 

(2007:612) antas kan Arbetsförmedlingen få ökat antal ärenden att kontrollera och 

utreda genom den ökade underrättelseskyldigheten för myndigheter och kommun 

som är föreslagen rörande misstanke om felaktig utbetalning. 

För genomförande av granskning behöver det belysas ytterligare om och i så fall hur 

till exempel kommunala funktioner eller Statens servicecenter skulle kunna vara 

myndigheter som Arbetsförmedlingen kan utse för granskning av verksamheterna.  

Arbetsförmedlingen behöver av en stödmottagare kräva en stark autentisering, till 

exempel genom e-legitimation eller att en företrädare initialt legitimerar sig fysiskt. 

Autentiseringen måste sedan kompletteras med styrkt auktorisation, till exempel 

genom ett väl utbyggt, samordnat och aktuellt register över företrädare och 

firmatecknare.  

2.4.4 Operativ samverkan 

Om de fristående aktörerna har korta uppdrag och arbetar med individer under korta 

tidsperioder kan samverkan bli bristande då aktörerna får svårt att bygga långvariga 

relationer med andra leverantörer, kommuner, och civilsamhällets aktörer. Det kan 

leda till att de berörda aktörerna exempelvis inte får ihop bra kedjor av insatser för 

arbetssökande utan glapp, och att de arbetssökande inte får insatser anpassade efter 



Vissa förutsättningar inför reformeringen 
av Arbetsförmedlingen 

Det reformerade systemets logik och process för 
arbetssökande 

 

55 
 

de egna förutsättningarna. Konsekvenser för övriga aktörer kan vara att den 

operativa samverkan lokalt kring individer blir krånglig. Där de tidigare hade en 

aktör att samverka med, måste de nu samverka med ett flertal och varierande 

fristående aktörer. 

2.4.5 Motverka diskriminering på arbetsmarknaden 

En viktig uppgift för arbetsmarknadspolitiken är att motverka diskriminering på 

arbetsmarknaden och att bedriva påverkansarbete i syfte att främja normbrytande 

rekrytering. Det skulle kunna vara en del i avtalen med fristående aktörer att de 

arbetar aktivt med dessa frågor.  
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3 Arbetsmarknadspolitisk bedömning 

3.1 Bakgrund och utgångspunkter 

Att bedöma en individs förutsättningar och behov i relation till ett övergripande 

arbetsmarknadspolitiskt perspektiv är utgångspunkten för allt som 

Arbetsförmedlingen gör tillsammans med den arbetssökande. Syftet är att så effektivt 

som möjligt föra en person mot arbete/studier och att möta de kompetensbehov som 

finns på arbetsmarknaden. Bedömningarna syftar till att statens resurser används så 

effektivt som möjligt så att personer får jobb – eller med andra ord – de utgör en 

grund för allokering av statliga resurser, för att förbättra arbetsmarknadens 

funktionssätt.  

Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är en bedömning av vilka insatser som är 

mest effektiva för att minska en arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden på 

kortast möjliga tid samt tillgodose en arbetsgivares behov av kompetens på kortast 

möjliga tid. 

Bedömningen innehåller flera olika moment som exempelvis:  

 vilka förutsättningar individen har i förhållande till arbetsmarknadens krav 

 vilka insatser som kan få individen att närma sig arbetsmarknaden 

 hur lång tid individen måste ta del av insatsen för att uppnå resultat 

 vilket resultat insatsen är tänkt att ha 

 bedömning av om budgetutrymme för insatsen finns. 

Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen består av olika delar beroende på 

situationen och vilken fråga som särskilt behöver belysas för att Arbetsförmedlingen 

ska kunna fatta ett beslut.  

En arbetsmarknadspolitisk bedömning ska göras när Arbetsförmedlingen ska ta 

ställning till insatser som är avsedda att minska en individs avstånd till 

arbetsmarknaden eller genom insatser tillgodose en arbetsgivarens behov av 

kompetens. Det innebär att nya arbetsmarknadspolitiska bedömningar görs löpande 

för varje stöd i relation till arbetssökande och arbetsgivare och omprövas vid varje 

given tidpunkt där frågor om lämpliga insatser uppstår.  

En situation kan därför bedömas flera gånger, men med olika utfall beroende på i 

vilket läge bedömningen görs. Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen varierar 

över tid och påverkas av konjunkturen, arbetsmarknadens funktionssätt, 

samhällsutveckling i stort samt budgetutrymme. Eftersom den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen förhåller sig till yttre omständigheter kan 

samma situation bedömas olika över tid. 

För att kunna besvara de specifika frågeställningarna i uppdraget krävs stringens i 

användning av olika begrepp. Av den anledningen kommer begreppet 

arbetsmarknadspolitisk bedömning användas för att beskriva myndighetens 
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övergripande uppgift att bedöma och besluta om insatser för att bidra till en väl 

fungerande arbetsmarknad. 

Arbetsmarknadspolitisk bedömning kommer i rapporten att beskrivas utifrån 

enskilda moment för att på så sätt visa hur varje moment förhåller sig till varandra 

samt vilka förutsättningar, exempelvis på data om individ eller reglering i författning 

som ges av eller fordras i varje enskilt moment. 

3.1.1 Arbetsmarknadspolitisk bedömning 

I sak innebär inte reformeringen att arbetsmarknadspolitisk bedömning, definierad 

som ansvar för allokering av statliga resurser för att förbättra arbetsmarknadens 

funktionssätt, kommer att upphöra eller förändras jämfört med idag. Myndigheten 

kommer fortsatt att ha ansvar för detta. Två centrala förändringar som dock påverkar 

kraven på den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är att bedömningen ska utgöra 

grund för ersättning till fristående aktörer och att underlag från desamma blir grund 

för beslut om program, anställningsstöd och andra kompletterande insatser hos 

Arbetsförmedlingen. Detta innebär ökade krav på träffsäkerhet, enhetlighet, 

transparens och förutsägbarhet i bedömningarna. Det måste vara tydligt för 

leverantörer varför ersättningen är olika för olika arbetssökande samt när, hur och 

varför olika insatser för arbetssökande kan beviljas. En träffsäker och enhetlig 

bedömning och träffsäkra och enhetliga beslut minskar risken för friktion i 

beslutshantering och ökad administration mellan myndighet och aktör. En 

omfattande utveckling av process, arbetssätt och digitalt stöd kommer behöva ske. 

Behovet av data som grund för bedömningarna kommer också öka.  

En träffsäker arbetsmarknadspolitisk bedömning förutsätter användning av en stor 

mängd information och samband mellan olika faktorer, exempelvis konjunktur, 

efterfrågan på olika yrken, egenskaper och förmågor hos arbetssökande, vilka effekter 

olika insatser har för olika typer av arbetssökanden, kostnader, budgetutrymme, 

prioriteringar och applicerbart regelverk. Idag ska en enskild arbetsförmedlare 

hantera all denna information och göra bedömningar utifrån förutsättningar som är 

otillräckliga. Användning av statistiska verktyg och olika bedömningsstöd för 

handläggaren kommer vara centralt för att utveckla den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen. Det handlar dels om att med träffsäkerhet kunna bedöma en 

arbetssökandes avstånd till arbetsmarknad och stödbehov samt att med hjälp av 

stöd för bedömningen och kunskaper om effekter av insatser kunna öka träffsäkerhet 

vid beslut av typ av stöd som mest kostnadseffektivt ökar arbetssökandes möjligheter 

att få ett jobb. Kraven på myndighetens förmåga till arbetsmarknadspolitisk 

bedömning ökar jämfört med idag.  

3.1.2 Centrala utgångspunkter och vägval 

Uppdragets utformning är den viktigaste utgångspunkten för den framtida 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Det formuleras övergripande som att den ska 

vara träffsäker, enhetlig och kostnadseffektiv. Andra utgångspunkter kan användas 

för att komplettera detta. Här utgör exempelvis vissa av Arbetsförmedlingens 

beslutade strategier en riktning medan andra utgångspunkter tar avstamp i forskning 

kring området, exempel från andra länder och andra övergripande mål och riktlinjer 

inom offentlig förvaltning. 
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Bidra till ökad tillit 

Ökad tillit för arbetsmarknadspolitiken och det statliga ansvaret är en central fråga 

för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen.  

En förbättrad arbetsmarknadspolitisk bedömning kommer också bidra till att kraven 

på den arbetssökande tydliggörs så att villkoren för ersättning i högre grad uppfylls. 

Ytterst handlar det om medborgarnas tillit och tilltro till det politiska systemet och 

den offentliga förvaltningens möjlighet att effektivt effektuera den valda politiska 

inriktningen.  

Använda potentialen i datadriven insikt  

Förmåga till ett evidensbaserat beslutsfattande ska utvecklas via ökad förmåga att 

hantera analytiska underlag genom att potential i digital teknik och datadriven insikt 

används fullt ut. De moment som kan automatiseras ska göra det. Artificiell 

intelligens (AI) och Datadriven insikt (DDI) ska användas från start och inslag av 

AI21/DDI22 och automatisering ska öka i den takt den digitala utvecklingen möjliggör 

det och juridiken tillåter det.  

Hantera förändrat uppdrag  

Arbetsmarknadspolitisk bedömning grundas på faktorer som är föränderliga. 

Individens förutsättningar, arbetsmarknadspolitik och konjunktur är inte statisk. Via 

arbetsmarknadspolitisk bedömning sker en reglering av stöd och skyldigheter mellan 

medborgare och stat. Den vilar ytterst på politiska beslut som på kort och lång sikt 

kan förändras. Processen för hur arbetsmarknadspolitisk bedömning görs måste vara 

förutsägbart och transparent samtidigt som den ska kunna hantera att flera av de 

faktorer som påverkar utfallet kan förändras i snabba skeenden. 

Arbetsmarknadspolitisk bedömning på myndigheten ska skapa förutsättningar för ett 

effektivt valfrihetssystem. Den ska vara neutral mellan aktörer på en marknad som 

regleras enligt LOV. Handlingsutrymmet för fristående aktörer att bedöma stödbehov 

och lämpliga insatser ska kunna variera över tid utifrån exempelvis ny kunskap om 

effekter eller utifrån politisk styrning.  

Utgå från individens behov 

Bedömning om avstånd till arbetsmarknaden och stödbehov bör utgå från individens 

individuella behov och förutsättningar snarare än en bredare generell 

målgruppsindelning. Uppdragsgivaren måste ha möjlighet att styra 

arbetsmarknadspolitiska insatser mot målgrupp, exempelvis en faktor som 

arbetslöshetsnivå i samhället kan påverka och ge behov av breda insatser för stora 

målgrupper. Till sin grund bör dock arbetsmarknadspolitisk bedömning utgå från 

behov baserat på individens förutsättningar i förhållande till avståndet till 

arbetsmarknaden. 

                                                           
21 Artificiell intelligens är intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad från naturlig intelligens som 
uppvisas av människor. Program som efterliknar mänskligt beteende och tänkande; den tillämpade vetenskap 
som diskuterar vad som är mänskligt tänkande och försöker efterlikna det eller utveckla något likvärdigt eller 
bättre. 
22 Ett teknikområde som bygger på stora mängder insamlad data som lagras i en så kallad datasjö. Med hjälp av 
avancerad analys, AI och annan ny teknik kommer Arbetsförmedlingen att kunna bygga olika typer av 
analyslösningar och tillämpningar som moderniserar arbetssättet inom stödverksamheten och effektiviserar 
kärnverksamheten samtidigt som kundnyttan ökar. 
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3.1.3 Vad arbetsmarknadspolitisk bedömning grundas på 

Tre övergripande områden utgör grunden för arbetsmarknadspolitisk bedömning. 

Dessa är:  

• individens förutsättningar och behov 

• arbetsmarknadens funktionssätt 

• Arbetsförmedlingens uppdrag. 

Det som arbetsmarknadspolitisk bedömning grundas på är föränderligt. Detta 

påverkar inte nödvändigtvis hur den arbetsmarknadspolitiska bedömningen utförs 

men det kan och ska påverka vad utfallet blir. Uppdraget att utföra 

arbetsmarknadspolitisk bedömning förutsätter att Arbetsförmedlingen kan hantera 

och processa komplex information i ständig förändring och förutse effekter av givna 

insatser för att kunna ta ställning till vilket stöd som behövs vid varje givet tillfälle. 

Det övergripande arbetsmarknadspolitiska perspektivet utgörs av 

Arbetsförmedlingens uppdrag, regeringens arbetsmarknadspolitik och 

arbetsmarknadens funktionssätt. Det betyder att det finns faktorer som ska beaktas 

vid arbetsmarknadspolitisk bedömning som inte direkt framgår av förordningen 

(2007:1030) med instruktion till Arbetsförmedlingen. 

Individens förutsättningar och behov  

För att kunna ta ställning till en individs behov behöver individens förutsättningar att 

nå arbete eller studier bedömas. En sådan bedömning kan baseras på ett antal 

faktorer hos individen, exempelvis tidigare arbeten, arbetslöshetshistorik, 

utbildningsnivå, ålder, ohälsa med mera.  

Arbetsmarknadens funktionssätt 

Arbetsmarknadens funktionssätt kan påverkas av ett antal faktorer. Störningar i 

ekonomin, som kan vara temporära eller mer strukturella, leder till ökad 

arbetslöshet. För att dämpa konjunktursvängningar och motverka strukturella, 

negativa förändringar på arbetsmarknaden kan regeringen välja att besluta om 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  

Det är viktigt att säkerställa att arbetsmarknadspolitiska åtgärder används när de är 

nödvändiga. Vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program hos arbetsgivare där 

det utgår anställningsstöd är det också viktigt att säkerställa att arbetsgivarna är 

lämpliga så att de erbjuder goda förhållanden på arbetsplatsen och uppfyller kraven 

på lämplighet. Arbetsgivarens/ anordnarens lämplighet är därför också en del av 

arbetsmarknadens funktionssätt. 

Ökat arbetskraftsdeltagande bland grupper som har en svag ställning på 

arbetsmarknaden kan påverka Arbetsförmedlingen. Grupper med utsatt ställning på 

arbetsmarknaden kräver mer stöd av Arbetsförmedlingen för att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Dessa grupper har också en tendens att kvarstå i arbetslöshet 

längre tider. 
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Arbetsförmedlingens uppdrag  

Arbetsförmedlingens övergripande uppdrag, enligt myndighetens instruktion, har 

varit relativt oförändrad över tid. Utöver instruktionen får Arbetsförmedlingen 

specifika regeringsuppdrag som innebär nya eller ändrade uppgifter. Vid exempelvis 

konjunktursvängningar eller strukturella förändringar som leder till ökad 

arbetslöshet kan regeringen välja att ge Arbetsförmedlingen förändrade eller nya 

uppgifter.  

Ovanstående medför att Arbetsförmedlingen måste kunna ställa om verksamheten 

till att även omfatta nya och förändrade uppdrag vilket ibland sker i en komprimerad 

tidsrymd.  

Nya uppgifter för Arbetsförmedlingen kan innebära förändrade anslagsvillkor. 

Oavsett en anslagsförändring eller inte kan nya uppgifter förutsätta omprioriterar i 

verksamhet och budget. Det kan i sin tur leda till att arbetslösa individer får ta del av 

arbetsmarknadspolitiska program i högre eller lägre omfattning än vad som annars 

hade skett.  

3.1.4 Arbetsmarknadspolitisk bedömning på Arbetsförmedlingen 

idag 

Arbetsmarknadspolitisk bedömning är idag inte reglerat i författning. Varken att en 

sådan ska göras eller vad den ska innehålla. Arbetsförmedlingen har inget formellt 

ansvar att genomföra en arbetsmarknadspolitisk bedömning för att fastställa vilket 

stöd den arbetssökande behöver utom vad gäller anvisningar till 

arbetsmarknadspolitiska program som enligt 9 § tredje stycket förordningen 

(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.23  

Idag är den enskilde arbetsförmedlaren ansvarig för att arbetsmarknadspolitisk 

bedömning görs. Krav finns på dokumentation av arbetsförmedlarens bedömning om 

den arbetssökandes förutsättningar och arbetsmarknadens krav samt behovet av 

stöd. Arbetsmarknadspolitisk bedömning är inte en specifik uttalad metod. 

Översiktligt kan man beskriva tre övergripande moment där en bedömning sker 

utifrån individen förutsättningar, arbetsmarknadens funktionssätt och 

Arbetsförmedlingens uppdrag: 

• bedömning kopplad till arbetssökandes planering  

• bedömning kopplad till arbetsmarknadspolitisk motivering 

• vid anvisning till arbetsmarknadspolitiska program.  

De olika bedömningarna har olika syften och hanteras olika i det 

arbetsmarknadspolitiska regelverket.  

                                                           
23 Enligt 9 § tredje stycket förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska en 
anvisning till ett program vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att en anvisning får göras endast 
om den framstår som lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. 
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Bedömning kopplad till sökandes planering (handlingsplan) 

Enligt 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

görs en bedömning vid tillfället för den arbetssökandes planering.  

Arbetsförmedlingen ska under den arbetssökandes medverkan upprätta en 

individuell handlingsplan där den arbetssökandes skyldigheter, planerade aktiviteter 

och arbetssökandets inriktning anges.24 

Arbetsförmedlingen har i en föreskrift25 specificerat att planeringen ska innehålla en 

arbetsmarknadspolitisk bedömning som utgår från den arbetssökandes 

förutsättningar för arbete, arbetsmarknadens krav och Arbetsförmedlingens uppdrag. 

Planeringen i form av handlingsplan ska enligt uppdragsgivarens intention både 

effektivisera arbetssökandes väg till arbete och tydliggöra vad den arbetssökande 

respektive Arbetsförmedlingen ska bidra med. Vidare är en intention med 

handlingsplanen att precisera de krav på den enskilde som kommer till uttryck i lagen 

om arbetslöshetsförsäkringen.26 Det är alltså inte reglerat i förordning att en 

arbetsmarknadspolitisk bedömning behöver göras i samband med upprättandet av 

handlingsplan. Arbetsförmedlingen har valt att införa ett krav på 

arbetsmarknadspolitisk bedömning vid tillfället för den arbetssökandes planering för 

att ge den arbetssökande en inriktning för sitt arbetssökande. 

Bedömning kopplad till arbetsmarknadspolitisk motivering 

För att kunna göra en motivering ska Arbetsförmedlingen göra en 

arbetsmarknadspolitisk bedömning för att säkerställa att rätt individ får rätt insats 

under rätt förutsättningar. Den arbetsmarknadspolitiska bedömning som görs inför 

anvisning till arbetsmarknadspolitiska program kan utgöra grund för den 

arbetsmarknadspolitiska motiveringen. Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen 

måste därför göras med utgångspunkt från kraven på den arbetsmarknadspolitiska 

motiveringen.  

Beslut om anvisning till program 

Beslutet om deltagande, alternativt inget deltagande i ett program, är resultatet av 

den arbetsmarknadspolitiska motiveringen, som i sin tur grundar sig på en 

bedömning. Motiveringen innehåller fler komponenter än bedömningen av 

arbetssökandes förutsättningar, bland annat förutsättningar hos mottagande 

anordnare/arbetsgivare eller kända effekter av insatser.  

3.1.5 En internationell utblick  

I en internationell utblick står det snabbt klart att utvecklingen av olika 

profileringsmodeller har varit ett viktigt område för att skapa en effektiv offentlig 

arbetsförmedling. USA och Australien utvecklade under 90-talets andra hälft 

profileringsmodeller för att behovssegmentera arbetssökande individer. Under 00-

talet har flertalet europeiska länder följt efter varför det numera finns en stor 

                                                           
24 Planen ska upprättas senast 30 dagar från det att han eller hon anmäler sig som arbetssökande hos 
Arbetsförmedlingen. En handlingsplan för den som inte fyllt 25 år bör dock upprättas tidigare. 
25 AFFS 2014:1. 
26 Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 
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spridning av olika former av profileringsverktyg. Följande förklaringar har lagts fram 

till de senaste årens intensifierade utvecklingsarbete vad gäller profilering: 

 den snabba teknologiska utvecklingen vad gäller hantering av data och analys 

 högre tryck på offentliga kostnadsbesparingar 

 den radikala ökningen av arbetssökande efter den globala finanskrisen 2008 

 förändringar i sammansättningen av arbetssökande med ökad spridning i 

behov 

 ett starkare fokus på aktiverande arbetsmarknadspolitiska insatser, till 

exempel motiverande insatser för inaktiva individer 

 en större spridning av anställningsformer och kortare anställningstider.27 

Med profilering avses internationellt att systematiskt fånga arbetssökande individers 

olika förutsättningar, behov och svårigheter, och bedöma en individs avstånd till 

arbetsmarknaden. Denna profilering möjliggör sedan ett val av en träffsäker 

arbetsmarknadspolitisk insats utifrån olika individers behov och förutsättningar, så 

kallad targeting, se definition nedan.  

Vanligtvis så görs en åtskillnad mellan en ”begränsad” profilering, där bedömning 

görs av individers förutsättningar och avstånd till arbetsmarknad vilket kräver analys 

av individ och arbetsmarknad, samt en ”fördjupad” profilering, som förutom analys 

av individers förutsättningar och avstånd till arbetsmarknaden, även inkluderar 

analys av olika arbetsmarknadspolitiska insatsers förväntade effekt på individers 

jobbchanser. Uttrycket targeting används för att referera till analys av olika insatsers 

förväntade effekt på individers jobbchanser – i korthet ”val av insats”. 

Numera har en stor mängd länder utvecklat och testat olika former av profilerings- 

och targetingmodeller varför det finns stort värde i att inhämta kunskap och praktisk 

erfarenhet från relevanta länder. Utvecklingen av profilering och targeting är 

nödvändiga steg i det fortsatta arbetet med den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen. Nedan följer en redogörelse för olika profileringsmetoder. Det går att 

särskilja tre olika metoder som används inom arbetet med profilering. Metoderna 

kan användas renodlat eller kombinerat.28 

1. Bedömning utförd av arbetsförmedlare 

Denna bedömning baseras på omdöme och yrkeskompetensen hos arbetsförmedlare 

och kräver kunskap om den arbetssökandes egenskaper och kompetens, den lokala 

arbetsmarknadens behov och arbetsmarknadspolitikens intentioner. Bedömningen 

är därmed beroende av den enskilda arbetsförmedlarens förmåga, omdöme och 

tillgänglig information. Då varje bedömning ska göras av en person är arbetssättet 

                                                           
27 Desiere, S., K. Langenbucher and L. Struyven (2019), “Statistical profiling in public employment services: An 
international comparison”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 224, OECD 
Publishing, Paris. 
28 Desiere, S., K. Langenbucher and L. Struyven (2019), “Statistical profiling in public employment services: An 
international comparison”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 224, OECD 
Publishing, Paris. 
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även mycket resurskrävande. Vanligen stöds arbetsförmedlaren av olika kvalitativa 

och kvantitativa verktyg för att bedöma individers behov och förutsättningar.  

Få studier har undersökt hur träffsäkra arbetsförmedlares bedömningar av individers  

behov och avstånd är. Enligt Michael Lechner och Jeffrey A. Smith (2003) har 

arbetsförmedlares profileringar samma träffsäkerhet som slumpen mätt ett år efter 

starten av arbetsmarknadspolitiska insatser. Studier påvisar att arbetsförmedlare är 

mer effektiva och mindre mottagliga för diskriminering vid användning av 

systematiska stödinstrument som baseras på statistik. 29 

2. Regelbaserad profilering 

En välanvänd metod är att via olika regler placera olika individer i målgrupper. 

Vanligtvis används administrativa data som exempelvis ålder, kön, ursprung, tid i 

arbetslöshet och så vidare. för att profilera in individer i målgrupper. Därefter 

utformas arbetsmarknadspolitiska insatser som bedöms ha effekt på respektive 

målgrupp. Fördelen med denna metod är att den är lätt att förstå och implementera 

samt att den lätt kan anpassas till förändring av arbetsmarknadspolitik. Utmaningen 

i denna modell är att den inte ser till individens behov i en grupp, vilket kan skapa 

dödviktseffekter genom att exempelvis individer som inte har behov av 

arbetsmarknadspolitiska insatser ingår i en regelstyrd grupp som ska vara mottagare 

av insatser.  

3. Statistisk profilering 

Baseras på statistiska modeller för att bedöma en individs avstånd till 

arbetsmarknaden. Enligt Loxha och Morgandi förstärker den statistiska profileringen 

den objektiva bedömningen.30 Under senare år har den teknologiska utvecklingen 

och tillgänglighet av realtidsdata medfört att olika länder experimenterat med olika 

machine learning-tekniker i den statistiska profileringen: exempelvis i Belgien 

(flamländska arbetsförmedlingen VDAB), Danmark och Österrike.31 Viktigt att 

påpeka då är att den statistiska profileringen är beroende av kvaliteten och mängden 

av tillgänglig data. I figuren nedan visualiseras en kategorisering av olika dataformer 

som används i statistiska modeller.32 

Figur 2 Dataformler i statistiska modeller         

                                                           
29 Michael Lechner and Jeffrey A. Smith (2007) What is the Value Added by Caseworkers? Labour 
economics, 14(2).  
30 Artan Loxha and Matteo Morgandi (2014) Profiling the Unemployed A Review of OECD Experiences and 
Implications for Emerging Economies. 
31 Artan Loxha and Matteo Morgandi (2014) Profiling the Unemployed A Review of OECD Experiences and 
Implications for Emerging Economies. 
32 Desiere, S., K. Langenbucher and L. Struyven (2019), “Statistical profiling in public employment services: An 
international comparison”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 224, OECD 
Publishing, Paris. 
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Det är intressant att samla erfarenheter och lärdomar från länder som har utvecklat 

modeller som är träffsäkra i profilering av individens förutsättningar och avstånd till 

arbetsmarknad, samt i targeting av arbetsmarknadspolitiska insatser. För att en 

modell ska bli relevant som referens i denna kontext är det också viktigt att den 

inkluderar en hög grad av enhetlighet i kombination med individbaserade 

arbetsmarknadspolitiska bedömningar, främjar effektiv användning av resurser 

genom ny teknologi, finns i ett system där arbetsmarknadspolitiska tjänster levereras 

av fristående aktörer och kan antas fungera i den svenska kontexten. Nedan redogörs 

för ett antal intressanta lösningar i olika länder, som i huvudsak bedöms uppfylla 

dessa kriterier. 

Nederländerna 

I Nederländerna använder man sig av statistisk profilering för att bedöma individens 

avstånd till arbetsmarknaden samt om den arbetssökande ska erbjudas ett första 

möte med en handläggare. Därtill används regelbaserad profilering i Nederländerna. 

Ett exempel på detta är när arbetssökande varit inskrivna i sex månader så erbjuds 

dessa ett första möte med en handläggare. Profileringsverktyget och tillämpningen av 

dess resultat är obligatoriskt i Nederländerna. 

Belgien  

Belgien har de senaste åren haft en mycket intressant utveckling där både tillämpning 

av AI och Big data analyser ingår. Underliggande data, som uppdateras regelbundet, 

samlas in och lagras i ett datalager som bland annat innehåller detaljerad 

information om den arbetssökande, som exempelvis socioekonomiska egenskaper 

samt viss information om arbetssökandes arbetsmarknadshistoria. En ytterligare 

innovation är användningen av "klickdata", som följer den arbetssökandes aktivitet 

på hemsidan och inkluderar klick på lediga platser. Ytterligare innovationer som 

undersöks är: 

 att lägga till beteendeinformation till modellen för att fånga 

arbetssökandes motivation och självförtroende  

 att utveckla ett verktyg som visualiserar hinder för anställning 

 att utveckla ett verktyg som föreslår specifika program för arbetssökande 

och arbetsgivare baserat på arbetssökandes profil och erfarenheter från 

andra arbetssökande med liknande profil 
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Australien  

För att kunna bedöma vilken ersättning den externa aktören ska erhålla för att hjälpa 

de arbetssökande att hitta och få ett arbete använder sig Australien av ett statistiskt 

profileringsverktyg som tar fram ett poängssystem. Poängen visar på den 

arbetssökandes relativa svårighet att få och behålla ett arbete och bedömer vilken 

servicenivå som den arbetssökande ska erhålla. Mycket av uppgifterna kommer från 

den arbetssökande själv varför kvaliteten är beroende av den arbetssökandes ärlighet 

och vilja att delta. Under pågående aktivitet kan också en revidering av nivån av 

service göras om ny information tillkommer. 33 

  

                                                           
33 Desiere, S., K. Langenbucher and L. Struyven (2019), “Statistical profiling in public employment services: An 
international comparison”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 224, OECD 
Publishing, Paris 
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3.2 Analysuppgifter: träffsäkert, enhetligt och kostnadseffektivt  

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur Arbetsförmedlingens 

arbetsmarknadspolitiska bedömningar kan bli mer träffsäkra, enhetliga och 

kostnadseffektiva och hur ett bedömningsstöd kan utformas så att det sker en 

individuell bedömning som fångar personens jobbchanser. I denna del ska 

analyseras hur ett sådant bedömningsstöd kan utformas med grund i statistiska 

verktyg eller genom andra metoder. Främst ska detta ske med fokus på 

arbetsmarknadspolitiska bedömningar inför anvisningar till tjänsterna som är 

upphandlade enligt LOV och spår inom dessa.  

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen kan identifiera stödbehov och behov av 

andra insatser (inklusive inför anvisning till insatser som omfattar reguljär 

utbildning). 

Ett förslag till framtida process för arbetssökande har beskrivits i kapitel 2. Den 

innehåller de moment som krävs för att myndigheten ska kunna utföra 

arbetsmarknadspolitisk bedömning. Processen rymmer ett flertal moment som 

tillsammans ger Arbetsförmedlingen möjlighet att bedöma en individs avstånd till 

arbetsmarknaden, bedöma stödbehov hos individen samt besluta om olika insatser 

för att föra individen närmare arbete eller studier. Detta kapitel fokuserar på de 

moment i processen där bedömning av avstånd till arbetsmarknaden och stödbehov 

sker samt de moment där beslut fattas om insats och/eller program.  

3.2.1 Rekommendationer för hur arbetsmarknadspolitiska 

bedömningar kan bli mer träffsäkra, enhetliga och kostnadseffektiva  

 

Bedömning:  

Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen innebär att myndigheten tar ställning till 

vilka arbetsmarknadspolitiska resurser en individ får tillgång till och utgör därför 

myndighetsutövning.  

Rekommendation: 

Ansvaret för att genomföra arbetsmarknadspolitisk bedömning bör ligga på 

Arbetsförmedlingen. Detta bör regleras i författning.  

Rekommendation:  

Bedömningen av avstånd till arbetsmarknad och stödbehov för de arbetssökande ska 

utgöra grunden för ersättning till fristående aktörer. Handlingsutrymmet för 

fristående aktörer att bedöma stödbehov och lämpliga insatser ska kunna variera 

över tid utifrån exempelvis ny kunskap om effekter eller utifrån politisk styrning.  

Rekommendation:  

Personuppgifter via myndighetsregister bör användas för att öka träffsäkerhet. Vilka 

uppgifter det rör sig om får preciseras under utvecklingen av processen.  
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Rekommendation:  

Arbetsförmedlingen bör ges förutsättningar att kunna använda generella 

kompetenser för att göra en arbetsmarknadspolitisk bedömning.  

3.2.2 Statistiska verktyg för att bedöma avstånd till 

arbetsmarknaden  

Profileringsmodeller är statistiska modeller som, baserat på egenskaper hos 

arbetsmarknaden och den arbetssökande, levererar sannolikheten att en 

arbetssökande lämnar Arbetsförmedlingen för arbete inom en viss tid, alternativt den 

förväntade tiden till att en arbetssökande lämnar Arbetsförmedlingen för arbete. 

Eller uttryckt med andra ord, en persons jobbchanser eller avstånd till 

arbetsmarknaden.  

Statistiska prediktiva modeller har fått en allt mer framträdande plats inom många 

verksamheter. Det finns ett gott stöd för att använda algoritmer för att förutsäga 

arbetslöshetslängd. Statistiska modeller har sedan lång tid tillbaka trumfat 

expertkunskap inom förutsägelser där samverkan av många olika faktorer gör 

situationen svåröverblickbar och där återkopplingen ligger långt fram i tiden. 

Mänskliga bedömare motsäger sig ofta själva när de gör om samma bedömning. 

Algoritmbaserade bedömningar däremot väger konsistent samman en mängd delvis 

motstridig information och kan därmed ta tillvara på de mönster som trots allt finns 

även i brusig data. Sammantaget finns det god evidens för att statistiska modeller är 

bättre än individer på att förutsäga svårförutsedda händelser långt fram i tiden .34 Det 

finns också specifik evidens för att detta även gäller avseende bedömningen av 

arbetslöshetslängd35. 

Utöver att algoritmer kan användas för att förbättra träffsäkerhet i bedömning av 

jobbchanser kan ett korrekt och informativt beslutsunderlag om varje nyinskriven 

arbetssökande ge möjlighet att snabbt och korrekt individanpassa service och 

kontaktvägar. Resurser kan därmed fokuseras på arbetssökandes stödbehov. 

Profileringsmodeller ökar enhetligheten i bedömningarna.  

3.2.3 Människa och maskin – varför algoritmer inte ger mervärde i 

möten 

Trots sin träffsäkerhet används det i AIS implementerade bedömningsstödet i låg 

grad .36 37 Arbetsförmedlarna upplever att verktyget är trubbigt och att det inte ger 

mervärde för vidare planering. Bidragande orsaker som lyfts fram är att 

användningen varit förenad med merarbete, att informationen vid implementeringen 

                                                           
34 Kahneman, 2011 
35 Frölich m.fl., 2003; Rosholm m.fl., 2006; Lechner & Smith, 2007 
36 Assadi & Lundin, 2014; Riksrevisionen, 2019:18 
37 Arbetsförmedlingen har tidigare implementerat statistisk profilering i form av bedömningsstödet, en statistisk 
modell som skattar varje nyinskrivens risk att kvarstå i arbetslöshet längre än sex månader. Bedömningsstödet 
understödjer den övergripande planeringen av insatser för den arbetssökande inför möten och till och med 
redan innan det första mötet. Bedömningsstödet är implementerat i AIS. Bedömningen bygger huvudsakligen 
på information som den arbetssökande själv matar in vid självinskrivning. Denna information finns som 
underlag till arbetsförmedlarens förberedelse inför mötet. En uppföljning av det svenska bedömningsstödet ger 
viss indikation på att det har gett bättre träffsäkerhet än arbetsförmedlarnas bedömningar. Uppföljningen 
genomfördes genom att bedömningsstödets rekommendation jämfördes med handläggarnas markering av om 
personen hade behov av tidiga insatser (Arbetsförmedlingen, 2014). 
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varit bristfällig och att användningsområdet pekat ut en så liten grupp att det 

upplevts som bortkastad tid att använda stödet.  

Men situationen att statistisk profilering ger förbättrad träffsäkerhet samtidigt som 

metoden mött starkt motstånd från arbetsförmedlare har rapporterats från flera 

platser i världen.38 Erfarenheter av motstånd från arbetsförmedlare mot att använda 

statistisk information finns bland annat från Schweiz där informationen från en 

implementerad profileringsmodell visats ha potential att förbättra träffsäkerheten39  

men inte ha använts40, samt från Kanada där motståndet var starkt bidragande till att 

en framtagen profileringsmodell helt avvecklats41 . Motstånd är också mycket tydligt i 

USA, trots lagstiftning om att statistisk profilering ska vara helt styrande för 

resurstilldelning42. Hartman43  beskriver att ett statistiskt profileringsstöd skulle 

kunna implementeras i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska bedömning i 

kombination med rätt typ av styrning. De internationella erfarenheterna av att denna 

typ av bedömningsstöd möter motstånd tyder dock på att detta skulle kunna kräva 

mycket arbete utan säkra resultat.  

3.2.4 Effektiv användning av statistiska verktyg för att bedöma 

jobbchanser förutsätter automatiserade beslut  

Det finns två starka skäl att tro att statistisk modellering av arbetslöshetslängd skulle 

ge ökad träffsäkerhet. Arbetslöshetslängd är en komplex fråga utan någon entydigt 

styrande faktor där många faktorer behöver vägas samman och där konsistens 

därmed får en viktig roll. Det är även en situation där återkopplingen kommer med 

lång fördröjning, något som är fatalt för den mänskliga expertkunskapen, men 

oproblematiskt för modellutveckling. Ett sätt att närma sig frågan om 

arbetsförmedlares förmåga att bedöma jobbchanser är att undersöka kontexten för 

bedömningarna, med utgångspunkt i tillgänglig kunskap om hur expertkunskap 

genereras generellt. Frågan om trovärdigheten i ett expertutlåtande besvaras bäst 

utifrån just processen som legat till grund för expertisen, snarare än genom att 

granska utlåtandet i sig. Oavsett expertområde förutsätter kunskapsgenerering 

regelbundenheter och möjligheten till observation. Formeringen av expertkunskap 

beror huvudsakligen på kvaliteten och hastigheten i återkopplingen som den 

professionella får, tillsammans med möjligheten att öva 44. Bristen på snabb 

återkoppling om tiden till arbete är ofrånkomlig, det handlar om en utsägelse 

avseende händelser som kan ligga flera månader fram i tiden. Denna del av 

arbetsförmedlarens uppdrag skiljer sig på så sätt från andra arbetsuppgifter, som att 

motivera, informera och besluta, där återkopplingen från den arbetssökande ofta sker 

direkt i mötet. Eftersom lärande är en funktion av återkoppling, sker lärande i dessa 

moment, och inte i att förutsäga arbetslöshetslängd. Arbetsförmedlaren blir bra på 

samtalet, men inte på prediktionen.  

                                                           
38 OECD, 2018 
39 Frölich m. fl., 2003; Lechner och Smith, 2007 
40 Behncke m. fl., 2007 
41 Colpitts & Smith, 2002 
42 Presentation av Scott Gibbons, 2018, OECD Workshop Profiling tools and their use in active labour market 
policies, 21 June 2018.  
43 Hartman, L. 2018. 
44 Kahneman. 2011. 
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3.2.5 Människa och maskin – att komplettera istället för att 

konkurrera 

Ett mer framgångsrikt sätt att använda statistiska modeller vid bedömning av 

jobbchanser är sannolikt att låta dem styra flöden i en delvis automatiserad 

handläggning. Algoritmen avgör vem som erbjuds ett möte och när, och 

handläggaren ges utrymme att fokusera på andra delar av handläggningen, och på de 

arbetssökande som kan förväntas ha störst nytta av manuell arbetsförmedling. En 

större resurseffektivitet, bättre arbetssituation för handläggare, och högre 

träffsäkerhet fås om ärendestyrningen läggs upp så att algoritm och människa inte 

konkurrerar, utan kompletterar varandra. Ett statistiskt verktyg med dess högre 

träffsäkerhet bör därmed ligga till grund för vilka möten och insatser som erbjuds 

den arbetssökande. En människa är bättre på att samordna, coacha, motivera. Tiden 

som avsätts för arbetsförmedlare eller personal hos LOV-aktör kan då istället 

fokuseras till sådana moment, med de arbetssökande som behöver dem. Att 

automatisera bedömning om avstånd till arbetsmarknad och inriktning på stödbehov 

enligt förslaget till process innebär en arbetsdelning mellan människa och maskin där 

de kompletterar varandra. En människas styrka kring social interaktion används 

mest effektivt medan man använder algoritmer för att avlasta och förbättra kring 

bedömning av jobbchanser. 

3.3 Från analys till beslut – ökade krav på robusthet 

Detta avsnitt behandlar ett scenario där utfallet från statistiska modeller utan 

mänsklig mellanhand ligger till grund för beslut. I en sådan situation, med 

automatiserat beslutsfattande baserat på statistiska modeller, kommer modellerna 

att fungera verksamhetsstyrande. Avsnittet diskuterar de ökade krav som 

automatiseringen medför. 

3.3.1 Fungerande marknad förutsätter att inte oetiska aktörer har 

konkurrensfördel 

Statliga utbetalningar kan inte baseras på enkelt manipulerbara uppgifter. Statistiska 

modellers träffsäkerhet är beroende av att de uppgifter som ligger till grund för 

bedömningen är korrekta.45 Pålitligheten av självrapporterade uppgifter från 

individen påverkas negativt om informationen har stora konsekvenser för 

uppgiftslämnarens situation. Individer som önskar omfattande stöd till arbete har i 

en sådan situation drivkrafter till att överdriva sitt avstånd till arbetsmarknaden, 

medan individer som önskar bli lämnade i fred har drivkrafter att dölja sitt 

stödbehov. Arbetsförmedlingen ska lämna meningsfull information om den 

bakomliggande logiken i det automatiska beslutet och förklara betydelsen och de 

förutsedda följderna av den bedömning som görs, vilket innebär att konsekvenserna 

av att lämna eller undanhålla viss information kommer vara tydlig för 

uppgiftslämnaren. Detta påverkar möjligheten att använda subjektiv och 

svårverifierad information som motivation, egen bedömning av förväntad 

arbetslöshetstid, personligt nätverk och mjuka kompetenser. Att sådana variabler har 

                                                           
45 Uppgifterna kan avse såväl arbetsmarknaden (exempelvis lokal arbetslöshet, inskrivningsmånad, 
konjunkturprediktioner), individen (exempelvis utbildningsnivå, tidigare yrkesarbete, ålder, kön), som 
samverkan däremellan (exempelvis lokal arbetslöshet specifikt för individens bransch eller 
utbildningsinriktning). Statistiska modellers träffsäkerhet bedöms typiskt när de används i analyssyfte. 
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presterat väl i analytiska modeller av arbetslöshetslängd innebär inte att de kan 

förväntas ha samma funktion i en modell där de har en direkt koppling till de insatser 

som den arbetssökande erbjuds.  

Riskerna med att basera beslut på självrapporterade uppgifter ökar avsevärt i 

samband med framtagandet av en leverantörsmarknad. Modellprediktionen ska 

definiera vilken ersättning som kommer att utgå till de tjänsteleverantörer som tar på 

sig uppdraget att stötta arbetssökande till arbete. I en sådan situation skapas 

incitament till leverantörerna att påverka de uppgiftslämnande arbetssökande i syfte 

att snedvrida informationen för att öka ersättningen. Leverantörer och arbetssökande 

kan tillsammans komma fram till att ett samarbete med mer resurser tillgängliga är 

gynnsamt för båda parter, och bäst uppnås om den arbetssökande exempelvis fyller i 

att hen bedömer sina chanser på arbetsmarknaden som mycket dåliga. Problemet 

kvarstår även om endast verifierbara uppgifter används – om de inte regelmässigt 

faktiskt verifieras.  

För att en statistisk modell ska kunna vara styrande för tilldelningen av resurser till 

arbetssökande och ersättning till fristående aktörer måste den byggas för att undvika 

möjligheten att via felaktiga uppgifter påverka resultatet. Den behöver baseras på 

information som är objektivt mätbar och därmed tydligt verifierbar. 

3.3.2 Beslut ska motiveras 

Förvaltningslagen (2007:900) ställer krav på att myndighetsbeslut ska motiveras. 

Detta gäller även automatiserade beslut.  

I beslut baserade på algoritmer kommer Arbetsförmedlingen kunna lämna 

information om vilka faktorer som är generellt viktiga i en modell, vilka faktorer som 

varit viktigast för den specifika bedömningen, och vilken tidigare arbetslöshetslängd 

andra individer med liknande egenskaper haft tidigare. 

3.3.3 Ökad enhetlighet och rättssäkerhet i bedömningarna 

För att processen ska vara rättssäker är det inte tillräckligt att algoritmens utfall kan 

försvaras i efterhand. Då utfallet måste vara förutsebart i ett automatiserat 

beslutsfattande är det viktigt att tydliggöra för den arbetssökande både på vilka 

grunder ett beslut fattats, och att det går att få en bedömning av en handläggare där 

ytterligare relevanta faktorer kan lyftas in i bedömningen. Denna typ av information 

behöver lämnas på ett sådant sätt att den är enkel att förstå och agera på. Modellerna 

behöver byggas så att det finns möjlighet att inkludera ytterligare information och 

genom det uppdatera bedömningen.46  

Ett önskemål med den arbetsmarknadspolitiska bedömningens utformning är en 

flexibilitet relativt budget. Enhetligheten i besluten kommer således att utgå ifrån att 

individer med samma egenskaper som får beslut vid samma tidpunkt ska få samma 

beslut.  

                                                           
46 I och med att statistiska modeller kommer ge mer enhetliga och träffsäkra bedömningar kan beslut grundade 
på dessa ses som positivt för den enskilda ur aspekten tillgång till god förvaltning. Det blir då en viktig 
målsättning att individer som har behov av ett mänskligt möte för att få med all relevant information om sin 
arbetsmarknadssituation också ska kunna ges tillgång till denna typ av myndighetsutövning. Modellerna 
behöver därmed kunna hantera tilläggsinformation. 
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Den typ av godtycke som återkommande sker vid mänskligt beslutsfattande, alltså att 

samma egenskaper bedöms på olika sätt47, kan minska vid ett automatiserat 

beslutsfattande. Modellen på vilken beslut grundas ska varken vara generellt 

godtycklig, specifikt diskriminerande, eller riskera att bli något av detta i en nära 

framtid. Minskning av godtycke i beslutsfattandet är ytterligare ett skäl till att 

avståndsbedömningen behöver baseras på så rik information som möjligt. Möjlighet 

att inkludera diskrimineringsgrunder i algoritmen bör särskilt beaktas. Exempelvis 

kan en arbetsförmedlare under ett personligt möte få kännedom om att en 

arbetssökande har stor risk att utsättas för diskriminering på arbetsmarknaden, och 

anpassa erbjudna insatsers omfattning och inriktning för att motverka detta. Detta 

kommer vara svårt att i full utsträckning hantera via en algoritm. 

Det behöver i tillägg fastställas kvalitetskrav för redovisning av stabilitet gentemot 

förändringar över tid. Profileringen behöver klara förändringar i både population och 

kontextuella faktorer, eftersom profileringen tas fram just för att användas på 

framtiden och framtiden kan förväntas förändras avseende både den nyinskrivna 

populationens sammansättning och lokala arbetslöshetsnivåer (förändringar i 

arbetslöshetsnivåer medför i sig förändringar i sammansättningen av de 

arbetslösa)48. Att analysera robusthet är en teknisk fråga. Ansvaret att ställa krav på 

hur robusthet ska redovisas, samt bedöma hur rättssäkerhet och likabehandling (som 

är funktioner av modellens robusthet) ska vägas mot service och kostnadseffektivitet 

(som är funktioner av modellens träffsäkerhet), kan inte ses som tekniska frågor. 

3.3.4 Stegvis införande med fokus på tillit 

Digitalisering och möjlighet till automatiserade processer, inklusive automatiserat 

beslutsfattande, är en genomgående inriktning i denna text. Ett sätt att öka tempot i 

genomförandet kan vara att försöka dela upp önskade förflyttningar i delmoment. 

Några delmoment möter sannolikt färre infrastrukturmässiga, juridiska, och 

analytiska hinder än andra. För att effektivitetsvinsterna med automatisering ska 

kunna inhämtas är det centralt att införandet sker med bibehållen tillit. 

Automatiserat beslutsfattande bör därför ha orientering mot robusthet, transparens 

och service.  

En enkel modell kan tänkas öka hastigheten i införandet.49 En uppbyggnadsfas kan 

tänkas medföra svårigheter med att säkerställa rättssäkerhet och tillräcklig 

uppföljning för mer komplexa modeller, helt enkelt eftersom det kräver tid, resurser 

och samordning. En mer transparent och robust modell kan i ett sådant läge vara det 

                                                           
47 Exempelvis påverkar lunchpauser sannolikheten till friande dom inom rättsväsendet, se: Danziger, Shai, 
Jonathan Levav, and Liora Avnaim-Pesso. "Extraneous factors in judicial decisions." Proceedings of the 
National Academy of Sciences 108.17 (2011): 6889-6892.  
48 Se även resonemanget i IFAU (2007:20) kring varför inte mer flexibla modeller har valts i deras rapport, 
bland annat för att undvika att modellen överparametriseras. ”En möjlig konsekvens skulle vara att goda 
egenskaper i det urval som modellen skattas på köps till priset av instabilitet som skulle kunna manifesteras i 
dåliga prognosegenskaper, särskilt om betingelserna i prognosperioden avviker från betingelserna i 
skattningsperioden (exempelvis beroende på politikomläggningar)” Med de framsteg i modellutveckling som 
kommit från maskininlärningsfältet kommer detta kunna hanteras, men kan förväntas ta tid.   
49 I bland annat Danmark har just enkelhet och begriplighet prioriterats över träffsäkerhet för att digitalisering i 
just ett första steg ska ske med både stor transparens och stor upplevd transparens. Danmarks presentation på 
workshop Profiling tools and their use in active labour market policies (OECD 2018).  
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verktyg som kan påskynda införandet av algoritmbaserade beslut, även om enkelhet 

har negativa konsekvenser för algoritmens träffsäkerhet.50  

Goda möjligheter för snabb automatisering finns för arbetssökande som bedöms stå 

närmast arbetsmarknaden. Där kan också vinsterna förväntas vara störst och 

komplikationerna minst, medan automatisering för de arbetssökande som bedöms 

stå längst ifrån arbetsmarknaden ger avsevärt mer begränsade vinster och medför 

stora risker. Inskrivningen sker i nuläget digitalt för den absoluta majoriteten 

arbetssökande, och en avståndsbedömning skulle kunna ske direkt, för alla. Frågan 

om ett stegvis införande handlar om ifall denna avståndsbedömning ska vara direkt 

grund för beslut, hur snabbt, och för vilka individer. En möjlighet är att tidigt 

använda modellutfallet till att definiera ett stegvis införande genom att baserat på 

avståndsbedömningen avgöra om den arbetssökande bör få ett automatiserat beslut 

eller inte.  

En del av dem som står långt ifrån arbetsmarknaden är nyanlända. För dem är 

tillgången till personuppgifter från myndighetsregister är mycket begränsad. Ofta kan 

insatser behöva samverkas eller uppgifter kompletteras. Sannolikheten att ett 

automatiserat beslutsfattande blir rättssäkert och av tillräcklig kvalitet för denna 

grupp är därmed låg. För de arbetssökande som kvarstår i arbetslöshet tillkommer 

även ny information under inskrivningsperioden som behöver hanteras manuellt av 

tjänsteman, exempelvis signaler om utredningsbehov för ytterligare stödbehov. Det 

finns därmed en mer begränsad roll för automatiserade beslut att spela i att 

effektivisera handläggningen av långtidsarbetslösa. Medan digitala tjänster kan 

förväntas medföra ökad nöjdhet för individer med goda förutsättningar på 

arbetsmarknaden är det motsatta sannolikt för individer med långt avstånd till 

arbetsmarknaden. Denna målgrupp har ofta lägre digital mognad och större 

önskemål om personlig kontakt. Automatisering för denna grupp kan tänkas påverka 

tilliten och därmed införandet negativt. Konsekvenser för tillit för helheten av ett 

införande som blir problematiskt för en delpopulation är värt att ha med även i 

beaktandet av vilka målgrupper som ska erbjudas tjänster via extern leverantör. 

Detta behandlas mer utförligt i nästa avsnitt. 

3.4 Avståndsbedömningens funktion för leverantörsmarknaden 

Avståndsbedömning av de arbetssökande kan användas som ett verktyg för att skapa 

en leverantörsmarknad på olika sätt. I detta avsnitt diskuteras detta övergripande. 

Syftet är att skapa förståelse för att myndigheten kan välja att använda 

                                                           
50 Genomgående kostar enkla modeller i träffsäkerhet, men kan ha egenskaper som underlättar säkerställande 
av rättssäkerhet samt motiveringen av fattade beslut. Den typ av modell som använts i Danmark och som 
underlättar beslutsmotivering och transparens är (korta) beslutsträd. En annan mycket enkel modelltyp som i 
många fall visat sig prestera väl är så kallade enhetsmodeller (se Dawes, 1979 för en klassisk referens, eller 
Kahneman, 2011, kap 21, för en sammanfattning). De har god stabilitet gentemot förändringar, och är mycket 
enkla att förklara. De kan alltså förväntas prestera enligt förväntan i ett eventuellt läge av att algoritmen inte 
skulle uppdateras under längre tid.  
Ett avancerat modellbygge får i en kontext av stora datakvalitetsproblem en begränsad effekt på träffsäkerheten. 
Det finns också skäl att tro att åtminstone långtidsarbetslöshet i grunden är svår att bedöma väl; det som ska 
förutsägas ligger långt fram i tiden. Detta beror på att strukturen på data sätter upp ramarna för vad som är 
möjligt att bedöma, och hur mycket modellering bidrar. I prediktionssituationer där all information finns men 
där sambanden är mycket komplexa har just komplexa modeller (regressioner med mycket flexibla 
interaktionstermer, så kallade neurala nätverk) lett till revolutionerande resultat under de senaste årens AI-
utveckling. Bildigenkänning är ett sådant fall. Långtidsarbetslöshet är sannolikt inte det. 
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avståndsbedömningen på ett eller flera sätt, och att valet kommer ha konsekvenser 

för leverantörsmarknadens funktionssätt. 

En statistisk modell för avstånd till arbetsmarknaden tar som egenskaper hos den 

arbetssökande och den lokala arbetsmarknaden och ger ett avståndsmått som utfall. 

Detta är det centrala. Modellens utfall kan exempelvis vara i antal dagar eller i 

sannolikhet för kvarstående i arbetslöshet vid en viss tidpunkt. Utfallet kan sedan 

transformeras beroende på användningsområde. Exempelvis delade 

Arbetsförmedlingens bedömningsstöd in nyinskrivna arbetssökande i fyra grupper, 

baserat på vilken sannolikhet för arbetslöshet i över 180 dagar som modellen hade 

skattat. Indelningen gjordes efter som fyra grupper ansågs mer användbara för en 

mänsklig handläggare än sannolikheter.  

Via avståndsbedömningen kan Arbetsförmedlingen differentiera kravställningen på 

leverantörens arbete med de arbetssökande, med syfte att det ska vara lönsamt att 

arbeta med hela den aktuella målgruppen. Myndigheten använder 

avståndsbedömningen för att justera sin bedömning av leverantörernas prestationer, 

i syfte att bedömningen ska avspegla just skillnader i leverantörernas prestation 

snarare än skillnader mellan de arbetssökande som valt olika leverantörer. Här är det 

viktigt att lyfta att avståndsbedömningen inte endast kan användas till att 

differentiera ersättningsnivån utan att det även är möjligt att differentiera 

definitionen av ett bra resultat i termer av tid till arbete och arbetsinkomster. 

Myndigheten kan även använda avståndsbedömningen för att differentiera vilka 

insatser som är aktuella för en viss sökande, exempelvis genom att inte erbjuda 

tjänster inom LOV till de som bedöms stå närmast arbetsmarknaden. Myndigheten 

kan även använda informationen för att styra vilka programbeslut som kan vara 

lämpliga att ta i ett senare skede.  

En modell för bedömning av en tjänsteleverantörs prestation tar som ingångsvärden 

aktuella arbetssökandes bedömda avstånd till arbetsmarknaden vid uppdragets start 

samt nuvarande situation på arbetsmarknaden vid bedömningstillfället. Utfallet är 

någon form av prestationsmått. Detta mått kan vara på individnivå, alltså att 

leverantören prestationsbedömer arbetssökande för arbetssökande. Måttet skulle 

även kunna vara på tjänstenivå, alltså hur leverantören har presterat för de 

arbetssökande i tjänst X som valt leverantören, eller på leverantörsnivå. För mått 

som inte sker på individnivå är det relevant att notera att resultat definierat i termer 

av snittprestation är en möjlighet men inte en nödvändighet. Generellt kan sägas att 

mått som bygger på en fördelnings ”svans” ger tydligare styrning i riktning mot att 

undvika låg kvalitet än mått som bygger på medelvärde.51  

Prestationsmåttet ligger i sin tur till grund för ett beslut. Det som diskuteras mest är 

att bedömningen ska resultera i att myndigheten ger leverantören en viss ersättning, 

men andra möjliga ageranden från myndighetens sida är att använda bedömningen 

för att sätta ett betyg, en ranking, som är synlig för nya arbetssökande, men som även 

kan ligga till grund för att myndigheten avslutar kontraktet med leverantören, eller 

göra leverantören till ickevalsalternativ för en viss grupp sökande.  

                                                           
51 Se exempelvis Socialförsäkringsrapport 2012:3 för en bra diskussion och ett konkret exempel.  
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3.4.1 Centrala modellegenskaper 

Genom att tilldela en arbetssökande en viss tjänst definieras indirekt vilken 

ersättning som utgår till den leverantör individen väljer. Via en differentierad 

prissättning ska modellen bidra till goda förutsättningar för att 

marknadsmekanismer ska generera kvalitet i insatserna till arbetssökande.52 

Profileringens funktion är att minska skillnaderna i lönsamhet mellan olika individer, 

och på så sätt skapa incitament för tjänsteleverantörerna att bidra till skyndsamma 

övergångar till arbete för alla de arbetssökande som valt dem. Profileringens 

möjlighet att bidra till en fungerande leverantörsmarknad beror inte minst på hur 

svår den är att manipulera, hur träffsäker den är, samt hur stabil den är.  

Manipulerbarhet främjar oetiska aktörer med syften som inte är i linje med 

arbetsmarknadspolitiken. Manipulerbarhet motverkas främst genom begränsning av 

vilka uppgifter som tillåts påverka profileringens utfall till verifierade uppgifter, och i 

undantagsfall enkelt verifierbara uppgifter, något som diskuterats i avsnitten om 

databehov.  

En hög träffsäkerhet är själva målet med profileringen. Det är via träffsäker indelning 

som arbetssökande ska göras lagom lönsamma att arbeta ut i arbete, trots sina olika 

förutsättningar. Träffsäker indelning är den tänkta mekanismen bakom 

resurshushållning och undvikande av parkering. Med resurshushållning menas här 

att de arbetssökande som bedöms stå närmast arbetsmarknaden inte får tillgång till 

insatser via leverantör. Med parkering menas strategin att inte erbjuda insatser till 

individer med låg sannolikhet att kunna omsätta dem i en övergång till arbete. 

Träffsäkerheten påverkas av (åtminstone) tre faktorer:  

• hur rik information modellen kan baseras på, alltså datatillgång,  

• om modellen kan uppdateras över tid för långtidsarbetslösa (egentligen även det 

en datatillgångsfråga) samt  

• uppföljningens konstruktion och vilka förutsättningar som ges för utvärdering av 

träffsäkerhet. 

En rättssäker modell behöver vara dokumenterat robust mot förändringar på 

arbetsmarknaden och bland populationen arbetssökande, så att inte någon typ av 

sökandekarakteristika i ett specifikt scenario riskerar att ges en orimlig tyngd. Men 

robusthet är även viktig för privata aktörer. En osäker prissättning på marknaden 

leder till begränsade möjligheter att planera förväntade utgifter och intäkter och 

därmed högre risker, som aktörerna skulle behöva försäkra sig mot genom att ta ut 

större vinster när så är möjligt. Stabilitet blir därmed viktigt ur 

kostnadseffektivitetsperspektiv såväl som på grund av rättssäkerhetsaspekten. 

                                                           
52 Det finns många faktorer som behöver vara uppfyllda för att konstruktionen av en pseudomarknad ska 
motsvara syftet. Det är exempelvis känt utifrån tidigare erfarenheter från försök att leverera kvalitet inom 
arbetsmarknadspolitiska insatser att individens möjlighet att bedöma kvalitet är viktig, att individens och 
samhällets syn på vad som är kvalitet kan skilja sig åt, och att problem inom dessa två dimensioner i fallet med 
lotsarna ledde till marknadsframgångar hos oseriösa aktörer (IFAU 2016:19). 
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3.4.2 Statistiska modeller och arbetssökande med stort avstånd till 

arbetsmarknaden 

Träffsäkerheten i den initiala bedömningen kommer att vara sämre för 

långtidsarbetslösa än för arbetssökande som står närmare arbetsmarknaden, 

huvudsakligen av följande två skäl: 

1. Vid inskrivningen är övergång i arbete en händelse längre fram i tiden för en 

potentiellt långtidsarbetslös än för en person som står starkt på arbetsmarknaden 

– det kommer finnas större osäkerhet i exakt när denna händelse inträffar 

eftersom förutsägelsen ligger längre fram i tiden. 

2. Träffsäkerhet kan förväntas vara svår att följa upp för individer som kommer att 

genomgå en mängd insatser med okänd effekt. Modellerna kan inte heller 

förväntas bli mycket mer träffsäkra under inskrivningstiden, eftersom det skulle 

kräva att de kunde uppdateras med uppgifter som var trovärdiga och hade hög 

förklaringskraft.53 Sammantaget leder detta till sämre marknadsmekanismer för 

tjänster som erbjuds den population arbetssökande som har mest behov av 

arbetsmarknadspolitiska insatser.  

För sökande som inte är nyanlända är förändringen i profileringens utfall över tid 

tydligt: det sammanlagda bedömda avståndet från arbetsmarknaden kommer att öka 

med inskrivningstiden. Detta beror på att de arbetssökande vars faktiska 

arbetslöshetslängd var kortare än förväntat inte längre kommer vara kvar bland de 

sökande som modellen baseras på. Övergångssannolikheterna från arbetslöshet till 

arbete är sjunkande med tid i arbetslöshet. De sökande som efter en längre tids 

arbetslöshet fortfarande kvarstår har i snitt sämre förutsättningar att gå ut i arbete, 

än den bredare grupp med arbetssökande som dessa individer jämfördes med 

tidigare under inskrivningen. För individer som redan sedan tidigare står längst från 

arbetsmarknaden kommer därmed profileringsmodellen att ha spelat ut sin roll. De 

kommer även i fortsättningen att tillhöra den mest resursintensiva gruppen. Det 

innebär även att de, efter hand, kan förväntas vara underersatta. Konstant ersättning 

för samma sökande flera perioder i rad kommer betyda att ersättningen är för låg 

längre in i arbetslöshetsperioden. Detta bör medföra stora risker för parkering, alltså 

att det är kostnadseffektivt för den tjänsteleverantör som en långtidsarbetslös väljer 

att göra så lite som möjligt för denna arbetssökande. Men en mycket stor ersättning 

för att få ut en individ i arbete kan uppmuntra till tvivelaktiga 

anställningsförhållanden. För sökande så långt ifrån arbetsmarknaden att ersättning 

förväntas behöva bli problematiskt hög om det ska bli aktuellt att försöka jobba ut 

deltagaren i arbete behövs något annat. Andra styrmekanismer än prissättning för att 

säkerställa aktivitet från leverantörens sida behöver nyttjas för att få leverantörerna 

att möta dessa individers behov.  

                                                           
53 Med hög förklaringskraft menas här högt signalvärde för avstånd till arbetsmarknaden för inskrivna 
arbetssökande. Det krävs alltså även att individen som det inkommit ny information om kvarstår i arbetslöshet 
för att informationen ska vara användbar för att uppdatera bedömningen: Låt säga att 
arbetsmarknadsutbildning är en vanlig insats bland långtidsarbetslösa, det är känt att de som fullföljer den 
övergår till arbete direkt med hög sannolikhet. Då hjälper inte detta, för de som övergår i arbete efter att de 
fullföljt arbetsmarknadsutbildning behöver ingen ny bedömning, och det är just eftersom de i detta scenario inte 
behöver en ny bedömning som arbetsmarknadsutbildning är en insats med signalvärde.  
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3.5 Data – en förutsättning för förbättring av bedömning genom 
statistiska verktyg 

Träffsäkerheten i bedömningen av en ny arbetssökandes avstånd till 

arbetsmarknaden kommer huvudsakligen bero på om Arbetsförmedlingen har 

tillgång till de uppgifter som är definierande för tillgång och efterfrågan på svensk 

arbetsmarknad. Det centrala för en modells träffsäkerhet är tillgång till tillräckligt 

med information för att kunna avgöra om en angiven händelse kommer att inträffa 

eller inte. Ju mer information modellen baseras på, desto träffsäkrare och därmed 

mer användbar blir den. Uppgifter som är centrala för individens position på 

arbetsmarknaden kommer vara av störst betydelse för modellen. Uppgifter som i sig 

inte handlar om arbetsmarknaden, eller behövs för den arbetssökandes 

aktivitetsplanering, kan ändå ha stor betydelse för möjligheten att ta fram goda 

beslutsunderlag – om de ger indirekt information om den arbetssökandes 

jobbchanser.  

Textens fokus är personuppgifter tillgängliga via myndighetsregister. Inriktningen på 

uppgifter ur myndighetsregister beror på att modellen ska kunna användas för att 

fördela statliga medel, och därför behöver grundas på korrekt information. 

Inriktningen på personuppgifter beror på att avvägningen mellan nytta och möjlig 

integritetskränkning är tydligast här. Personuppgifter kan förväntas ha absolut störst 

betydelse för avståndsbedömningens träffsäkerhet, samtidigt som dessa uppgifter är 

kopplade till integritetsskydd för individen. För att bedöma om en uppgift bör 

inkluderas behöver vinsterna av förbättrad förmåga att bedöma avstånd till 

arbetsmarknad vägas mot potentiella risker och samhälleliga kostnader. 

3.5.1 Träffsäkerhet är en funktion av tillgång till individkarakteristika 

Variabler om den arbetssökandes egenskaper kan förväntas ha absolut störst 

betydelse för profileringens utfall. I tabell 3 redovisas resultat från den 

profileringsmodell som togs fram av IFAU 2007.54 Där står individkarakteristika för 

hälften av förklaringskraften, och Arbetsförmedlingens insatser för 38 procent. De 

senare kan dock inte användas prognostiskt i ett valfrihetssystem, vilket innebär att 

förklaringskraften i modellen som prognosmodell nästan uteslutande kommer från 

individkarakteristika. Profileringsmodellens träffsäkerhet kan alltså förväntas vara 

helt avhängig av Arbetsförmedlingens möjligheter att inhämta och hantera 

personuppgifter av hög kvalitet. 

Tabell 3 Modellens förklaringsförmåga uppdelad på några grupper av förklarande 
variabler         

   

 Förklarande variabler, grupperade 
Förklaringsgrad 

(andel) 

Arbetsmarknad 0,05 

Programdeltagande och varaktighetsberoende 0,38 

Individens karaktäristika och historia 0,50 

Kalendertid 0,07 

                                                           
54 IFAU 2007:20 
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För att en statistisk modell ska kunna vara styrande för tilldelningen av resurser till 

arbetssökande och ersättning till leverantörer måste den byggas för att undvika 

möjligheten att via felaktiga uppgifter påverka resultatet. Den behöver baseras på 

information som är objektivt mätbar och därmed tydligt verifierbar. Till del kan detta 

ses som en avvägning av hur mycket bättre modellprediktionerna blir med tillgång till 

icke-verifierbar data kontra hur stor andel arbetssökande som kan antas rapportera 

felaktiga uppgifter. Men manipulerbarhet kan också sägas skada hela marknaden 

genom att skapa en konkurrensfördel för oetiska leverantörer, och därmed fungera 

som drivkraft i riktning mot en dysfunktionell leverantörsmarknad.55 För 

arbetssökande med historik i Sverige bör därför profileringen baseras på 

registeruppgifter som inhämtas automatiskt av Arbetsförmedlingen från andra 

myndigheter. Implikationen av detta är att Arbetsförmedlingen behöver möjlighet att 

inhämta sådana personuppgifter, och aktuella myndigheter behöver rätt att lämna ut 

uppgifterna ifråga. 

Sammanfattningsvis: För att en statistisk modell ska kunna vara träffsäkert styrande 

för tilldelningen av resurser till arbetssökande och ersättning till tjänsteleverantörer 

behöver den baseras på rik personinformation som är objektivt mätbar och tydligt 

verifierbar. Två konsekvenser av detta är att: 

1. Automatiserad verksamhetsstyrning via statistiska modeller förutsätter 

förordningsändringar som ger Arbetsförmedlingen ökad tillgång till 

personuppgifter från andra myndigheter. 

2. Automatiserad verksamhetsstyrning via statistiska modeller är inte aktuellt 

för grupper där det endast finns begränsad eller obefintlig registerdata, som 

till exempel nyanlända.56 Bedömning kan ske med eller utan statistisk modell, 

utifrån självrapporterade uppgifter inhämtade under kartläggningsmöte med 

arbetsförmedlare.57  

3.5.2 Personuppgifter som finns inom det svenska 

myndighetsväsendet och som kan förväntas ha förklaringskraft för 

arbetslöshetslängd 

För att kunna koppla samman olika personuppgifter om en individ behövs 

personnummer. För att kunna koppla på uppgifter om den lokala arbetsmarknaden 

(exempelvis arbetslösheten i kommunen) behövs den arbetssökandes adress. Varken 

någon personidentifikator eller adressuppgifter kommer att ingå i modellen, detta är 

endast information som behövs för att kunna sätta ihop den data som modellen 

baseras på. 

De variabler som kan förväntas vara absolut viktigast för att bedöma 

arbetslöshetslängd berör individens position på arbetsmarknaden. Framför allt gäller 

detta två grupper av uppgifter: specifikt arbetsmarknadsinriktade och övergripande. 

Dessa typer av uppgifter kan även anses vara relevanta för handläggningen ur ett 

större perspektiv – de skulle exempelvis kunna tänkas ingå i en kartläggning som 

                                                           
55 Jämför Riksrevisionens analys och kritik av etableringslots (RiR 2014:14).  
56 Finns det andra grupper där profilering baserat på registerdata ger lågt förklaringsvärde gäller detta dem 
också. En möjlighet är att historisk data tappar avsevärt i prognoskraft när individen till exempel kommer till 
Arbetsförmedlingen genom det förstärkta samarbetet. 
57 Om dessa individer ska hänvisas till leverantör kvarstår en del av behovet av verifierbarhet.  
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sker under ett personligt möte för att ta fram ett matchningsunderlag. Uppgifter av 

detta slag kan till exempel vara: 

• Information som huvudsakligen rör individens produktivitet och kostnaden av 

arbetslösheten för individen (på grund av geografiska skillnader i efterfrågan på 

olika yrken, olika industriers olika känslighet för konjunktursvängningar, samt 

olika yrkesgruppers olika risk kan även mer detaljerad information om inriktning 

på individens arbetshistorik vara relevant)58. Sådana uppgifter är bland annat: 

arbetsinkomst (även relevant med längre arbetsinkomsthistorik), inkomst från 

näringsverksamhet, medlemskap i a-kassa, inkomstförsäkring, yrkesklassificering 

(även historiskt), information om arbetsgivare och arbetsställe, 

arbetslöshetshistorik, längd på tidigare anställningar, bolagsverksamhet och 

förtroendeuppdrag i företag och föreningar 

• Information som beskriver individen på ett övergripande sätt. 

Individkarakteristika som har en strukturerande funktion på arbetsmarknaden 

kommer i och med det också ge förklaringskraft i en prediktionsmodell, även om 

de inte i sig beskriver individens ställning på arbetsmarknaden, kan de 

samvariera med svårobserverbara egenskaper som gör detta. Sådana uppgifter, 

som även ofta förekommer i kartläggningar på personliga möten för att ta fram 

matchningsunderlag är bland annat: kön, ålder, födelseland, tid i Sverige, 

utbildningsnivå, utbildningsinriktning, utbildningsresultat59.  

Vissa uppgifter fungerar som indikatorer på en persons ställning på 

arbetsmarknaden. De kan därmed kan förväntas ha prediktivt värde, utan en direkt 

koppling till arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis så handlar denna grupp av 

uppgifter om att fånga sådant som ofta kommer fram i ett mänskligt 

kartläggningsmöte och som är relevant för arbetssökande, men som behöver fångas 

på annat sätt i en statistisk modell. Kompetenser, inte minst informell kompetens 

som mer detaljerade uppgifter om språkfärdigheter och generella kompetenser, det 

vill säga egenskaper, är sådant som framkommer i personliga möten och påverkar 

bedömning och planering. Denna typ av uppgifter har stark förklaringskraft60. Inte 

minst kan informell kompetens och egenskaper förväntas spela stor roll för individer 

med begränsade formella meriter. Det är svårt att objektivt dokumentera och känsligt 

att hantera registeruppgifter om egenskaper. I en algoritm kan istället indikatorer på 

informell kompetens träda in som proxyvariabler, alltså uppgifter som kan användas 

istället för något svårligen observerbart, eftersom de korrelerar med den egentligt 

eftersökta informationen. Ett exempel på en sådan uppgiftskälla är information om 

den arbetssökandes partner. Partners inkomst har framkommit som en viktig 

variabel för att predicera långtidsarbetslöshet på Irland och används i det irländska 

profileringsverktyget.61 Exempel på uppgifter som kan förväntas ha förklaringskraft i 

                                                           
58 Uppgifter om inkomsthistorik, yrkeshistorik, samt medlemskap i a-kassa fångar arbetssökandes 
humankapital och reservationslön, centrala parametrar för att förstå beteende på arbetsmarknaden. Denna 
information ingår som en av de centrala variabelkategorier – ”motivation to look for job” – som lyfts fram av 
OECD för att stötta framtagandet av profileringsverktyg (OECD, 2018). 
59 Denna typ av mer generell socioekonomisk karakteristik ingår i stort sett alltid i profileringsverktyg, liksom i 
manuellt utförd kartläggning. Se exempelvis OECD, 2018, kategorin ”job readiness”. 
60 se exempelvis Kelly m.fl., 2012; samt Rooth & Åslund, 2007 för analyser där goda språkfärdigheter fungerar 
som förklarande variabel för risk för långtidsarbetslöshet. 
61 På Irland används civilstånd, antal barn, samt partners inkomst som förklarande variabler (Kelly m.fl., 2012; 
O’Connell m.fl., 2012). 
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form av indikatorer på den arbetssökandes ställning på arbetsmarknaden är: 

civilstånd, antal barn, uttag av föräldrapenning samt tillfällig föräldrapenning, 

familjens disponibla inkomst, partnerns inkomst, partnerns utbildningsnivå, 

partnerns arbetslöshetshistorik.62  

Det finns även känsliga uppgifter som ofta förekommer i personliga möten där en 

jobbsökande och en handläggare tar fram en plan för individens arbetssökande, 

eftersom de är av stor vikt för planeringen. Den kanske främsta sådana 

uppgiftskategorin är hälsa. Olika aspekter av hälsa har också visats ha stark prediktiv 

funktion i en svensk kontext, framför allt funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga har stor förklaringsgrad och är en uppgift som behöver hanteras av 

Arbetsförmedlingen.63 Även en historik av socialbidrag är starkt förklarande för 

långtidsarbetslöshet.64 Även tidigare sjukfrånvaro kan tänkas ha förklaringskraft. 

Inte minst skulle uppgifter om den korta sjukfrånvaron som bekostas och rapporteras 

in av arbetsgivare kunna ha relevans.65  

Uppgifter om hälsa skiljer sig från uppgifter om utbildning på så sätt att medan det 

inte går att på egen hand visa upp avsaknad av utbildning så går det att visa upp 

dokumentation på ohälsa, den information som föranleder ett högre resursbehov. 

Dokumenterad arbetsrelaterad funktionsnedsättning ger rätt till 1:4-medel. Individer 

som inte vill utredas eller uppvisa sådan dokumentation har rätt att låta bli, men kan 

då inte få tillgång till resurser inriktade mot målgruppen. Ett liknande 

förhållningssätt skulle kunna användas för andra ohälsovariabler, där individen kan 

välja att ge Arbetsförmedlingen tillgång, eller låta bli. Dessa variabler skulle sedan 

kunna tillåtas att endast påverka utfallet i positiv riktning, så att individen inte 

riskerar att förlora på delgivande. Med detta förhållningssätt skulle 

Arbetsförmedlingen – och den arbetssökande – även kunna ha nytta av ännu mer 

känsliga uppgifter – för de individer som väljer att låta myndigheten ta del av dessa. 

Sådana uppgifter som skulle kunna ha prediktivt värde är exempelvis information 

från belastningsregistret66, antal öppenvårdsbesök och information om vissa 

receptbelagda läkemedel från receptregistret67. 

3.5.3 Korrekta uppgifter på arbetslöshetslängd  

Helt centralt för att prognosticera arbetslöshetslängd är korrekta uppgifter om 

tidigare arbetssökandes arbetslöshetlängder. En del individer lämnar arbetslöshet 

                                                           
62 Människor skapar nätverk med andra som liknar dem själva, inte minst gäller detta individers närmsta 
relation, till sin partner. Homogami är mycket väldokumenterad i litteraturen, se exempelvis McPherson m.fl., 
2001. En individs disponibla inkomst kan dock samtidigt öka reservationslönen, vilket innebär att uppgifter om 
både partners utbildning (förväntat negativt korrelerad med arbetslöshetslängd) och inkomst (förväntat positivt 
korrelerad med arbetslöshetslängd) kan vara relevanta. Just detta samband finns bl.a. rapporterat i Holland 
(Bernasco m.fl., 1998). 
63 Självrapporterad nedsatt arbetsförmåga ingår i Arbetsförmedlingens bedömningsstöd från 2011 med en 
koefficient som är en storleksordning större än koefficienten för att endast ha grundskoleexamen jämfört med 
att ha fullföljt gymnasiet.  
64 Se Bennmarker m.fl., 2007 för analys på svenska data. 
65  https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sjukloner/konjunkturstatistik-over-
sjukloner-ksju 
66 Information från belastningsregistret skulle även kunna användas längre in i arbetslöshetsepisoden, inte 
minst för unga finns det en stark koppling mellan arbetslöshet och brottslighet, som kan vara relevant ur ett 
targetingperspektiv (Grönqvist, 2011). 
67 Ohälsa har en definitionsmässigt negativ inverkan på produktivitet och därmed på sysselsättningsgrad. Det 
finns även en dokumenterad koppling mellan arbetslöshet och ohälsa, se exempelvis Bambra m.fl., 2009 för en 
översikt. 
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inte till arbete, utan genom att lämna arbetskraften. Andra individer lämnar 

arbetslöshet för arbete på egen hand, utan att informera sin arbetsförmedlare. Dessa 

grupper av individer är diametralt motsatta, men svåra att skilja i data. För många 

arbetssökande som på egen hand hittar arbete sker utskrivning från 

Arbetsförmedlingen med avsevärd fördröjning. Detta innebär att kvaliteten på 

Arbetsförmedlingens uppgifter om arbetslöshetslängd är låg. Detta omöjliggör en hög 

träffsäkerhet i en statistisk modell.  

Det går att ta fram utmärkta uppgifter om tiden till arbete från inskrivning hos 

Arbetsförmedlingen, genom att kombinera Arbetsförmedlingens uppgifter om 

inskrivningsdatum med Skatteverkets månadsuppgifter från arbetsgivare om 

löneutbetalningar.68  

Det finns ytterligare tre vanliga orsaker till varför en individ inte längre är 

arbetssökande: individen har påbörjat en utbildning, står inte längre till 

arbetsmarknadens förfogande eller har lämnat den svenska arbetsmarknaden. Dessa 

orsaker leder oftast till kontakt med andra myndigheter, dock inte 

Arbetsförmedlingen. Uppgifter om dessa utfall till annat än arbete skulle ytterligare 

förbättra prediktionsmöjligheterna. Studier förhandleds oftast av en ansökan via 

högskolerådet (antagning.se), ansökan om studiemedel till Centrala 

studiestödsnämnden (CSN) och registrering av studieresultat i LADOK (samägt av 37 

lärosäten och CSN). Sjukskrivning eller föräldraledighet hanteras av 

Försäkringskassan och vilka som befinner sig på svenska arbetsmarknaden hanteras 

av folkbokföringen. 

Tabell 4 Exempel på individdata som kan behövas 

Extern data Intern data Insamling (Ny data) 

Data Datakälla Data Datakälla Data  Datakälla 

Inkomst-
uppgifter 

Skatteverket Ålder Inskrivning Språk  

Arbetsgivar- 
avgifter 

Skatteverket Inskrivnings-
historik 

AIS - F Utländska 
meriter 

 

Utbildning CSN   Vägledning  

Folkbokförda 
på samma 
adress 

Folkbok-
föringen  

    

Uppehålls-
tillstånd 

Migrations-
verket  

    

Tidigare 
anställningar 

     

 

3.5.4 Fler än en bedömning – begränsad tillgång till ny information 

Under perioden hos Arbetsförmedlingen kommer kvarstående arbetssökande att 

närma sig arbetsmarknaden olika mycket. En viktig fråga är om dessa närmanden till 

arbetsmarknaden är av sådan art att de kan användas för att uppdatera en statistisk 
                                                           
68 Uppgifter om arbetsinkomst behövs både före och efter arbetslöshetsepisod; historisk arbetsinkomst kan 
förväntas vara en av de starkaste förklarande variablerna för arbetslöshetslängd. Myndigheten behöver i tillägg 
uppgifterna för att ha underlag att betala ut resultatbaserad ersättning till tjänsteleverantörer.  
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modell för bedömning av avstånd till arbetsmarknaden som används för att styra 

tilldelning av tjänst den arbetssökande ska tillhöra, och därmed den ersättningsnivå 

som en tjänsteleverantör får för att arbeta med individen.  

Mjukare uppgifter kan vara mycket användbara för att uppdatera bedömningen av 

den sökandes avstånd till arbetsmarknaden. De kan dock inte användas för att 

uppdatera ersättningsnivåer till externa leverantörer. Exempelvis motivation och tro 

på sig själv kan ha stor inverkan, men är subjektivt upplevda tillstånd. Ett annat 

exempel är en förflyttning i form av att den arbetssökande formulerat ett flertal 

önskade och realistiska arbeten. Detta kan vara en konsekvens av ett framgångsrikt 

väglednings- och kartläggningsarbete hos leverantörer, som genom sin insats tagit 

den sökande ett tydligt och dokumenterat steg närmare arbetsmarknaden. Det kan 

samtidigt för flertalet leverantörer förväntas vara en rent administrativ, tom, åtgärd, 

en dokumentation helt utan koppling till den arbetssökandes arbetssökande, om 

dokumentationen ges finansiella konsekvenser. Dessa uppgifter kan inte användas 

för att mäta och styra insatser för en viss individ eller denna individs värde för en 

tjänsteleverantör.69  

Möjligheten att uppdatera profileringsmodellen under en arbetslöshetsepisod är 

beroende av att ny objektivt mätbar information tillkommer under pågående 

arbetslöshet. Reguljär utbildning och dokumenterade framsteg i svenska är både 

mätbara och icke manipulerbara samtidigt som de inte innebär att den arbetssökande 

övergår till arbete. Det är inte helt enkelt att kombinera en uppdaterad bedömning av 

avstånd och stödbehov med öppenhet för innovation hos tjänsteleverantörerna, 

eftersom en uppdatering endast är möjlig om grupper av arbetssökande erbjuds 

mycket omfattande och tydligt styrda rustande insatser. Men det finns kanske rimliga 

scenarion och grupper där denna typ av progressionsindikatorer kan tas fram för så 

stora grupper att informationen kan användas för att uppdatera modellen. För 

nyanlända genereras flera objektivt mätbara variabler via vanligt förekommande 

insatser: avklarade steg i SFI och svenska på komvux, ökad reguljär utbildningsnivå, 

samt validerad utländsk examen. Dessa variabler kan inte ses som tecken på 

prestation från en leverantörs sida, då de huvudsakligen handlar om aktiviteter med 

annan huvudman och bör utifrån detta inte ses som progressionsuppgifter och alltså 

inte ligga till grund för resultatersättning. Men exempelvis utbildningsresultat kan 

ses som dokumentation av en arbetssökandes tidigare oobserverade förmåga. Sådan 

information bör kunna användas för att uppdatera nästa periods profilering. Särskilt 

informativ blir utbildningsinformation om tiden ett utbildningsmoment genomförs 

på dokumenteras.70  

3.5.5 Data om arbetsmarknad 

För en träffsäker bedömning om avstånd till arbete behövs det historisk 

arbetsmarknadsdata som berör konjunktur, yrken, bristyrken och lediga jobb.  

                                                           
69 Här är Tillitsdelegationens texter relevanta, bl.a. SOU 2018:47. Både motivation och antal och kvalitet på 
önskade arbeten skulle kunna ligga till grund för progressionsmätningar för den samlade gruppen 
arbetssökande, och alltså vara värdefulla mått på arbetsmarknadsinsatserna i stort. 
70 Även för arbetssökande som kommer till Arbetsförmedlingen från Försäkringskassan med sjukpenning finns 
det potentiella delframsteg (lämnar Försäkringskassan före rehabiliteringspenningens maxtid). 
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Tabell 5 Exempel på arbetsmarknadsdata som kan behövas 

Annonser Kompetenser Prognos 

Lediga jobb Taxonomi Arbetsmarknadsdata 

  Bristyrken 

  Regional data 

Det behövs ett regionalt perspektiv där man samlar in regional arbetsmarknadsdata. 

Arbetsmarknaden uttrycker sitt behov av generella kompetenser, till exempel i 

platsannonser eller när en arbetsgivare ber en arbetsförmedlare göra ett urval bland 

arbetssökande. Arbetssökande å sin sida uttrycker sitt utbud av generella 

kompetenser främst i personliga brev i ansökan men även i sitt cv. 

3.6 Rättsligt ramverk för utveckling  

Förutsättningarna för en effektiv och träffsäker arbetsmarknadspolitisk bedömning 

och automatiserade beslut ökar om Arbetsförmedlingen har möjlighet att använda 

relevanta informations- och personuppgifter och kan automatisera delar av 

processen. Vid utvecklingen av den arbetsmarknadspolitiska bedömningen mot en 

automatisering behöver dock det som tas upp i följande avsnitt beaktas.  

3.6.1 Arbetsmarknadspolitisk bedömning och myndighetsutövning 

Som beskrivits ovan är den arbetsmarknadspolitiska bedömningen idag enbart 

reglerad i föreskrift.71  Om den arbetsmarknadspolitiska bedömningen utvecklas på 

det sätt som beskrivs i denna rapport, bedömer Arbetsförmedlingen att 

Arbetsmarknadsbedömningen utgör myndighetsutövning. Det är ett automatiskt 

beslut som bestämmer vilka förmåner i form av praktiskt och ekonomiskt stöd som 

den enskilde har möjlighet att ta del av.  

Anvisningar till program, liksom beslut som har samband med dem till exempel 

återkallelser eller sanktioner, utgör också myndighetsutövning. Att de utgör 

myndighetsutövning innebär att beslutsprocessen måste uppfylla samtliga krav i 

förvaltningslagen (2017:900), oaktat om besluten är automatiserade eller inte.  

Den förvaltningsrättsliga processen för beslut om anvisning och återkallelse av 

anvisning till program samt beslut om sanktioner är redan idag utvecklad. Bland 

annat finns bestämmelser om omprövning och överklagande av beslut. Detta behöver 

regleras även för beslutet om utfall i form av egen resa eller stöd från fristående 

aktör.  

Enligt förvaltningslagen (2017:900) ska ett beslut som kan antas påverka någons 

situation på ett inte obetydligt sätt innehålla en klargörande motivering, om det inte 

är uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka 

föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för 

myndighetens ställningstagande.72 Automatiseringen behöver således ske på ett 

sådant sätt att beslutsmotiveringar redogör för utfallet av profilering respektive 

                                                           
71 AFFS 2014:1 Individuella handlingsplaner 
72 32 § förvaltningslagen (2017:900) 
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targeting. Inhämtas uppgifter från andra källor än den enskilde inför beslutet, 

behöver dessa kommuniceras med den enskilde innan beslutet.73  

Det finns behov av förändringar i regelverket för att möjliggöra automatisering av 

beslut om arbetsmarknadsbedömning och den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen. Se närmare avsnitt 10.3 och 10.5. 

3.6.2 Hantering av personuppgifter för automatiskt beslutsfattande 

Informationsskyldighet 

När Arbetsförmedlingen behandlar personuppgifter, till exempel vid automatiserat 

beslutsfattande, är myndigheten enligt artikel 13 dataskyddsförordningen skyldig att 

tillhandahålla viss information till den registrerade. Utöver den grundläggande 

information som alltid ska lämnas till den registrerade när personuppgifter 

behandlas så uppställs särskilda krav på information till den registrerade när 

Arbetsförmedlingen tillämpar automatiserat beslutsfattande. Arbetsförmedlingen 

ska:  

 meddela den registrerade att Arbetsförmedlingen tillämpar automatiserat 

beslutsfattande 

 lämna meningsfull information om den bakomliggande logiken bakom 

behandlingen och  

 förklara betydelsen och de förutsedda följderna av behandlingen.  

Formuleringar tyder på att information måste tillhandahållas om planerade framtida 

behandlingar, och hur det automatiserade beslutsfattandet kan tänkas påverka den 

registrerade.74 Om ett beslut fattas utifrån vissa parametrar ska Arbetsförmedlingen 

redogöra för hur respektive parameter påverkar utgången av beslutet.  

Konsekvensbedömning 

När Arbetsförmedlingen behandlar personuppgifter ska myndigheten i vissa 

situationer upprätta en konsekvensbedömning för dataskydd. Enligt artikel 35.1 

dataskyddsförordningen ska en sådan konsekvensbedömning upprättas om typen av 

behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och 

friheter. Den personuppgiftsansvarige ska före behandlingen bedöma den planerade 

behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter med beaktande av 

användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang 

och ändamål.  

Datainspektionen har upprättat en förteckning över personuppgiftsbehandlingar som 

typiskt sätt innebär att en konsekvensbedömning ska upprättas.75 I denna ingår bland 

annat automatiserade beslut som har rättsliga eller liknande betydande följder för 

den registrerade. En automatisering av beslut om arbetsmarknadsbedömning och 

                                                           
73 25 § förvaltningslagen (2017:900) 
74 Artikel 29-arbetsgruppens riktlinjer om automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering enligt 
förordning (EU) 2016/679 s. 27. 
75 Förteckning enligt artikel 35.4 i Dataskyddsförordningen, dnr. DI-2018-13200, 2019-01-16. 
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den arbetsmarknadspolitiska bedömningen innebär således att Arbetsförmedlingen 

är skyldig att upprätta en sådan konsekvensbedömning. 

Lämpliga skyddsåtgärder 

Arbetsförmedlingen ska, enligt artikel 22.2 b dataskyddsförordningen, endast 

tillämpa automatiserat beslutsfattande om lämpliga åtgärder vidtas till skydd för den 

registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen.  

I skäl 71 till dataskyddsförordningen uppges vilka skyddsåtgärder som bör omgärda 

automatiserat beslutsfattande. Skyddsåtgärderna ska åtminstone ge den enskilde rätt 

till personlig kontakt med någon hos den personuppgiftsansvarige.76 

Skyddsåtgärderna ska vidare innefatta särskild information till den registrerade och 

rätt till personlig kontakt för att möjliggöra för honom eller henne att framföra 

synpunkter, att få beslutet förklarat för sig och att överklaga beslutet.77 En Fysisk 

person med befogenhet och kompetens ska utföra en eventuell omprövning av ett 

automatiskt beslut. 

Utöver ovan nämnda skyddsåtgärder ska Arbetsförmedlingen arbeta i förebyggande 

syfte för att undvika att felaktiga automatiserade beslut fattas. Det är därför av största 

vikt att Arbetsförmedlingen systematiskt granskar beslutsprocessen. Förslagsvis kan 

system installeras för att granska algoritmer samt huruvida automatiserade beslut 

fattas korrekt och om besluten är relevanta. Likaså kan ett bestämt urval av beslut 

manuellt granskas för att säkerställa att korrekta beslut fattas i enlighet med gällande 

rätt. 

3.6.3 Olika sätt att göra arbetsmarknadspolitisk bedömning 

I den arbetssökande process som beskrivits i kapitel 2 finns tydliga moment där en 

bedömning eller ett beslut måste ske i syfte att bedöma avstånd till arbetsmarknaden, 

individens stödbehov samt besluta om arbetsmarknadspolitiska insatser. Förslaget 

till arbetssökandeprocess anger som beskrivits dock inte hur dessa bedömningar och 

beslut ska ske.  

Det krävs en ny process för att det reformerade systemet ska fungera. Det krävs dock 

inte att momentet, bedömning av avstånd och stödbehov (BAS) är baserat på 

statistiska verktyg eller att det i delar är automatiserat.  

En bedömning av avstånd och stödbehov kan ske på olika sätt. En viktig förutsättning 

är givetvis hur konstruktionen av arbetsmarknadspolitiken är beskaffad. Exempelvis 

påverkar grad av detaljering i den politiska styrningen av olika 

arbetsmarknadspolitiska insatser, eller om det finns system med enbart en statlig 

aktör, bara fristående aktörer eller en kombination av dessa. Detta ger en vägledning 

om hur arbetsmarknadspolitiken kan komma att utformas. Utifrån detta finns ett 

antal alternativ att ta ställning till om hur bedömningen av avstånd till 

arbetsmarknad och stödbehov kan göras. Några sådana övergripande alternativ är:  

 Ska bedömning av avstånd och stödbehov utgå från ett statistiskt verktyg? 

                                                           
76 SOU 2018:25 
77 SOU 2018:25 
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 Om ja, ska ett eventuellt statistiskt verktyg vara obligatoriskt att använda? 

 Om ja, ska utfallet av ett statistiskt verktyg vara verksamhetsstyrande?  

Svaren på frågorna ovan påverkar om och hur bedömningsmoment kan och bör 

utformas med avseende på om och i vilken omfattning de ska vara manuella, digitala 

och automatiserade.  

Bedömning utan statistiskt verktyg 

Handläggaren gör en manuell samlad bedömning. Handläggaren har inte tillgång till 

ett profileringsverktyg utan gör en samlad bedömning baserad på information från 

mötet med den arbetssökande. En variant på detta är en helt manuell bedömning av 

handläggaren, men där handläggaren har tillgång till digitala verktyg så som 

kategoriseringsverktyg. En till variant är att bedömningen är manuell, men utgår från 

tydlig styrning mot målgrupper. Att ha en manuell bedömning gör det enkelt att 

justera utifrån aktuella mål, den politiska styrningen och de interna prioriteringarna 

inom myndigheten. När en arbetssökande ska erbjudas ett möte eller anvisas till en 

insats kan till exempel enkelt ändras utifrån förändrade mål. Träffsäkerheten, 

enhetligheten och kostnadseffektiviteten bedöms dock bli lägre än om ett statistiskt 

verktyg används.  

Bedömning med stöd av statistiskt verktyg 

Ett statistiskt verktyg används för att bedöma avstånd till arbetsmarknaden och 

stödbehov. Ett statistiskt verktyg utgår från individen i stället för en del av en 

grupp/målgrupp. Användning av statistiska verktyg bedöms vara tidssparande och 

kostnadseffektivt jämfört med manuell bedömning av handläggare.78 

Olika kombinationer 

En kombination kan förekomma. Exempelvis kan statistisk profilering utföra 

underlag för och vara styrande för vilka arbetssökande som ska bokas in på ett möte. 

Ett alternativ kan också vara att kombinera användning av ett statistiskt verktyg med 

en manuell bedömning av en handläggare.79  Det kan även vara frivilligt eller 

obligatorisk att använda resultatet av ett statistiskt verktyg och det kan i olika 

utsträckning vara styrande i bedömning om avstånd samt möjliga val av insatser. 

 
  

                                                           
78 OECD Social, Employment and Migration, Working Papers No. 224 
79 OECD Social, Employment and Migration, Working Papers No. 224 
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3.7 Analysuppgift: kontinuerlig förbättring 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur det är möjligt att följa upp 

och kontinuerligt förbättra dessa bedömningar. 

3.7.1 Bedömningar för kontinuerlig förbättring 

Detta avsnitt beskriver den komplexa uppföljningssituation som följer med 

automatiserad verksamhetsstyrning och ger konturerna av en möjlig lösning på detta. 

Att styra verksamhet automatiskt innebär som visat ovan stora fördelar avseende 

möjligheter till ökad träffsäkerhet, effektivitet och enhetlighet. Dock innebär det även 

stora krav på uppföljning, utvärdering och utveckling av de statistiska modeller som 

är just verksamhetsstyrande. 

Bedömning: 

Automatiserade funktioner som används verksamhetsstyrande innebär stora 

möjligheter till ökad träffsäkerhet, effektivitet och enhetlighet men ställer samtidigt 

höga krav på uppföljning, utvärdering och kontinuerlig utveckling. 

Bedömning: 

Analytisk uppföljning behöver vara en integrerad del i den automatiserade 

verksamhetsstyrning som sker i det reformerade systemet.  

Bedömning: 

Förutsättningarna för att följa upp och kontinuerligt förbättra träffsäkerheten är 

högre för de arbetssökande som bedöms stå närmare arbetsmarknaden än för dem 

som står längre ifrån.  

Bedömning: 

Om utförda aktiviteter hos fristående aktörer dokumenteras med hög kvalitet på ett 

sätt som gör att de kan tas hänsyn till i vidareutvecklingen av modellen förbättras 

förutsättningarna till kontinuerlig förbättring av träffsäkerheten för arbetssökande 

som står längre ifrån arbetsmarknaden.  

Om verksamhetsstyrning delvis automatiseras blir analytisk uppföljning och 

justering av hur algoritmerna fungerar motsvarigheten till ledning och styrning med i 

en organisation baserad på manuell handläggning.80 Modellbaserad styrning medför 

en risk att över tid skapa negativa effekter om den inte byggs på ett sätt som 

möjliggör för analys och kontinuerliga justeringar baserade på korrekt information.  

3.7.2 Träffsäkerheten kommer aktivt att motverkas 

Enligt förslaget i denna återrapport ska Arbetsförmedlingen besluta om stöd hos 

fristående aktör i moment BAS och den bedömningen utgår från utfall av ett 

statistiskt verktyg. Detta ska, förhoppningsvis, innebära att profileringsmodellens 

träffsäkerhet försämras. Verksamhetsstyrningens syfte är ju just att motverka 

modellens förutsägelser; syftet med de insatser som ges är att minska 

arbetslöshetstiden, och sätter därmed in dem där arbetslöshetstiden förväntas bli 

                                                           
80 Uppföljningen behöver vara kontinuerlig och kopplad till justeringar. För att träffsäkerheten ska kunna 
bibehållas behöver det vara tydligt och enkelt att uppdatera de statistiska modellerna, och finnas en 
organisation med uppdrag och kapacitet att kontinuerligt göra detta. Störst chans att göra detta väl har denna 
organisation om den i tillägg kan få input från den återstående manuella handläggningen när något går fel. Se 
exempelvis Tillitsdelegationens diskussion om organisering av stödfunktioner (SOU 2018:47).  
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lång. Med andra ord: lyckas de arbetsmarknadspolitiska ambitionerna kommer 

modellen inte vara träffsäker vad gäller det utfall som är observerbart, alltså den 

faktiskt realiserade arbetslöshetstiden.  

Faktisk arbetslöshetslängd är en funktion av samverkan mellan individens 

förutsättningar vid inskrivningen och de resurser som sätts in från 

Arbetsförmedlingen. I en framtida verksamhetsstyrning baserad på 

profileringsutfallet görs fördelningen av sådana resurser i sin tur beroende av 

individens förutsättningar. En uppföljning av träffsäkerheten kan därmed inte 

separeras från en uppföljning av inverkan av de insatser som individen erbjudits.81 

Det medför att uppföljning av profileringsmodellens träffsäkerhet inte kan göras rakt 

av på realiserade arbetslöshetslängder, utan att det krävs en aktiv strategi för att 

lyckas bedöma modellens underliggande träffsäkerhet.  

I en manuell handläggning är beslut mer godtyckliga. Detta ger utrymme för 

uppföljning, genom att jämföra individer som liknar varandra, men fått olika 

behandling82-83. Att en automatiserad verksamhetsstyrning innebär ökad enhetlighet 

är mycket positivt. Det medför dock uppföljningssvårigheter som behöver tas om 

hand.  

3.7.3 Uppföljningsmöjligheter inom olika ersättningsnivåer  

Det kommer gå att följa upp träffsäkerheten för de som initialt bedöms stå närmast 

arbetsmarknaden och erbjuds digitalt stöd. Det bör även gå att följa upp 

träffsäkerheten inom gruppen arbetssökande som erbjuds insatser av fristående aktör 

men som bedömts stå relativt nära arbetsmarknaden. Detta beror på att en relativt 

stor andel av arbetssökande som erbjuds det förväntas lämna insatsen efter sin första 

period, alltså efter sin första automatiska bedömning. Det kommer därmed vara en 

större grupp som har erbjudits samma eller åtminstone jämförbara insatser. En hög 

träffsäkerhet inom denna tjänst innebär att ju närmare dessa arbetssökande bedömts 

stå arbetsmarknaden, desto kortare arbetslöshetsepisoder har de.  

Figur 3 är ett försök att illustrera denna uppföljningsstrategi. Figuren visar ett fiktivt 

samband mellan profileringens utfall (x-axeln) och samma individers påföljande 

arbetslöshetslängder. De svarta lodräta sträcken representerar förändringar i 

ersättningsnivåer till utförare (kan i praktiken organiseras som olika tjänster, spår 

eller motsvarande). Indelningen kan påverka arbetslöshetslängden både genom att 

förkorta och förlänga den, och detta kan förväntas skilja mellan individer och mellan 

ersättningsnivåer. Det är därmed inom respektive indelning som det framförallt kan 

                                                           
81 Detta beror på ett så kallat identifikationsproblem: Träffsäkerheten för den statistiska prediktionen tas fram 
på historisk data och är okänd för framtida perioder. Men inverkan av de resurser som satsas på individen, 
baserade på den statistiska prediktionen är också okänd. Det går därmed inte särskilja effekterna av insatserna 
från bedömningen individens kontrafaktiska arbetslöshetslängd, alltså arbetslöshetslängden ”insatserna 
förutan”. 
82 Bennmarker m.fl. 2007 
83 Strategin för att hantera detta som använts i tidigare profileringsmodeller på svensk arbetslöshetsdata (se 
IFAU 2007:20) är att i skattningarna inkludera programdeltagandet som tidsvarierande kovariater. Det medför 
att de skattade tiderna till arbete ”rensas” för effekter av programdeltagandet. När modellen används på nya 
arbetssökande sätts allt programdeltagande lika med noll. Det innebär att insatser kontrolleras under 
antagandet att programbeslut (utanför ramprogrammen) är de enda insatser som har effekt, att valet av 
tjänsteleverantör inte har konsekvenser, samt att programbeslut beror endast på faktorer som är med i 
profileringsmodellen. Detta är osannolika antaganden som i tillägg är i konflikt med syftet bakom skapandet av 
en aktörsmarknad.  
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förväntas av en träffsäker modell att den predicerade ordningen mellan individer ska 

realiseras. De gröna strecken kan användas som underlag till nästa generations 

profilering.  

Figur 3 Realiserad arbetslöshetslängd över profileringens bedömda arbetslöshetslängd         

 

Utifrån detta framgår att det inte är löst hur profileringens träffsäkerhet ska kunna 

följas upp för de individer som bedömts ha hög risk för lång arbetslöshet, och vars 

realiserade arbetslöshet även varit lång. Inom denna grupp kommer inte uppföljning 

att vara lika rättfram; de kommer att ha bedömts ha arbetslöshetstider i närheten av 

en gräns som bör kunna ge underlag för effektutvärdering av de tjänster/leverantörer 

som dessa individer valt. Detta skulle framöver även kunna vara en del i ett 

evidensbaserat targetingsystem. 

3.7.4 Sökande med stort avstånd till arbetsmarknaden 

Arbetssökande med stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden kan 

förväntas vara inskrivna på Arbetsförmedlingen under en längre period, under vilken 

de kommer att erbjudas rustande och/eller matchande insatser. Grunden för 

rekommendationerna om insatsernas organisation och ersättningsnivåer nedan är 

stödbehov definierat utifrån avstånd till arbetsmarknaden. Uppdaterade 

bedömningar av dessa arbetssökandes behov behövs för att motivera nya beslut och 

för att beräkna korrekt ersättning för individen till nästa leverantör.  

En olöst fråga är hur profileringen ska följas upp för sökande som bedömts stå långt 

från arbetsmarknaden. Till skillnad från sökande som bedömts stå närmare 

arbetsmarknaden är det svårt att lösa situationen genom att jämföra sökande inom 

samma tjänst eller ersättningsnivå. Detta eftersom de som från början bedömts 

tillhöra den mest omfattande tjänsten sällan kommer lämna arbetslöshet efter endast 

en tydligt definierbar insats.  
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Efter sin första period i en viss tjänst förväntas dessa arbetssökande med stor 

sannolikhet ha behov av ytterligare insatser. Under sin tid hos Arbetsförmedlingen 

kommer de att erbjudas en serie av insatser, med olika effekter. Det går inte i 

efterhand att bedöma hur lång deras arbetslöshetstid hade varit om de inte hade 

erbjudits insatserna ifråga. Inte heller strategin att jämföra långtidsarbetslösa med 

varandra inom samma tjänst har goda chanser att fungera, eftersom olika individer 

sannolikt kommer att ta mycket olika vägar genom sin arbetslöshet. Det finns därmed 

risk att det blir svårt att hitta tillräckligt stora grupper individer som är jämförbara 

med varandra.  

Möjligheterna att följa upp och förbättra träffsäkerheten skulle kunna  förbättras om 

de fristående aktörerna dokumenterar sina aktiviteter med hög kvalitet på ett sätt 

som gör dem kategoriserbara. Dessa insatser skulle då kunna tas in i 

uppföljningsanalyserna.  

Ny information kommer att tillkomma under inskrivningsperioden. Ett exempel på 

en trolig sådan information som tillkommer är signaler om eventuella behov av 

särskilda insatser på grund av en eventuell funktionsnedsättning. Sådan information 

kommer sannolikt behöva hanteras manuellt av tjänsteman84. Givet ett högre behov 

av manuell handläggning, finns det kanske en mer begränsad roll för automatiserade 

beslut att spela i handläggningen av långtidsarbetslösa, åtminstone i att skapa 

kostnadseffektivitet.  

 

  

                                                           
84 Åtminstone behövs en bedömning av om signalvärdet är starkt nog att föranleda en utredning.  
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3.8 Analysuppgift: underlag från fristående aktörer 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur Arbetsförmedlingen i sin 

arbetsmarknadspolitiska bedömning kan beakta initiativ och underlag från 

fristående aktörer om vad som kan vara lämpliga arbetsmarknadspolitiska 

insatser för arbetssökande som deltar i tjänsterna på ett sätt som säkerställer 

träffsäkerhet, kostnadskontroll och konkurrensneutralitet. 

Den process som beskrivits ovan beskriver översiktligt processteg som är 

allmängiltiga till sin karaktär. I faktisk verksamhet kommer med självklarhet de 

individer som är inskrivna som arbetssökande och deltar i olika typer av insatser 

många gånger att ta olika vägar genom denna process. Därför tas i denna 

analysuppgift utgångspunkt i olika situationer som kan uppstå när en individ är hos 

en fristående aktör och det på olika sätt aktualiseras behov av att göra bedömningar 

eller fatta beslut hos Arbetsförmedlingen. 

3.8.1 Rekommendation för underlag från fristående aktörer 

Bedömning: 

I det reformerade systemet kommer kraven på myndighetens förmåga att på ett 

enhetligt sätt kunna bedöma, motivera och besluta om specifika insatser att öka. 

Bedömning: 

Att ändra bedömningen av en persons avstånd till arbetsmarknaden utifrån en 

fristående aktörs önskemål utan att det kompletteras med någon ny information 

skulle inte ge förutsättningar för kostnadseffektivitet.  

Rekommendation:  

Fristående aktörer bör ha möjlighet att utföra viss beredning och 

informationsinsamling inför beslut. 

I det tänkta scenariot startar den arbetssökandes process hos en fristående aktör med 

att Arbetsförmedlingen fattar ett beslut om att individen ska delta hos den fristående 

aktör som den arbetssökande har valt. Individen genererar olika ersättning till 

aktören beroende på hur stort avståndet är till arbetsmarknaden. 

Om deltagande i insats hos LOV-aktör kan ske med bibehållen 

arbetslöshetsersättning kan en målkonflikt uppstå om insatsen hos LOV-aktören 

påverkar individens möjligheter att uppfylla de krav som regelverket för 

arbetslöshetsersättningen uppställer på honom eller henne, exempelvis avseende 

bibehållen sökaktivitet. 

Under den tid som arbetssökande deltar i aktiviteter hos en fristående aktör kan en 

rad olika saker inträffa som förutsätter att Arbetsförmedlingen behöver agera på 

något sätt. Det är minst tre aktörer som är inblandade när en arbetssökande deltar 

hos en fristående aktör – den arbetssökande, den fristående aktören och 

Arbetsförmedlingen. Detta är endast ett en översiktlig beskrivning och i vissa fall kan 

det sannolikt bli aktuellt med fler aktörer till exempel Försäkringskassan, kommunen 

eller annan myndighet.  
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Den arbetssökande  

 Lämnar Arbetsförmedlingen: Den arbetssökande får arbete, påbörjar studier 

eller lämnar Arbetsförmedlingen av annan orsak. 

 Vill byta aktör: Förutsättningarna för detta diskuteras vidare nedan. 

 Tid hos leverantören tar slut: Sökande kvarstår som arbetssökande. 

I uppdraget framgår det att det ska vara möjligt för deltagaren att byta aktör. En risk 

kan vara att det kan innebära att de fristående aktörer som arbetar med tydliga krav 

på de arbetssökande riskerar att väljas bort då individen tycker att de kan vara 

mindre attraktiva då det ställs högre krav på deltagaren. Bortsett från detta bör dock 

vissa omständigheter beaktas vad gäller möjligheten att byta leverantör.  

När en person som deltar hos en fristående aktör vill byta leverantör bör inte en ny 

profilering göras utan endast ett byte av leverantör. Om det är möjligt att få en 

bedömning av avstånd och stödbehov utförd vid varje given tidpunkt kan det leda till 

inlåsningseffekter, risk för felaktiga utbetalningar samt bidragsbrott. Den 

arbetssökande skulle då exempelvis kunna fokusera på att göra om profileringen för 

att se när tillräckligt många dagar passerar så att hon eller han bedöms på ett sätt 

som ger tillgång till fler åtgärder. Det kan ge en oseriös fristående aktör incitament 

att försöka värva arbetssökande som snart bedöms i syfte att få mer ersättning från 

Arbetsförmedlingen. Huvudspåret att fokusera på arbetssökandet tappas då bort. I 

normalfallet kan det finnas en möjlighet att byta aktör så länge det inte finns något av 

den fristående aktören initierat beslut om arbetsmarknadspolitiskt program eller 

insats. 

Tiden för stöd hos den fristående aktören kan också ta slut. I detta skede sker en ny 

bedömning av avstånd och stödbehov och individen väljer sedan en ny fristående 

aktör eller fortsätter hos samma. Den arbetssökande kan generera en annan 

ersättning till den fristående aktören om BAS innebär att individens avstånd till 

arbetsmarknaden har ökat. 

Fristående aktör 

 Initiera utredning: Den fristående aktören kan komma in med uppgifter som 

innebär att Arbetsförmedlingen behöver utreda en viss omständighet. 

 Initiera behov av ett arbetsmarknadspolitiskt program eller insats: Den 

fristående aktören kan också behöva kontakta Arbetsförmedlingen utifrån en 

bedömning att den sökande har behov av ett visst arbetsmarknadspolitiskt 

program eller insats. Den fristående aktören behöver då förse 

Arbetsförmedlingen med det underlag och uppgifter som behövs för att 

kunna bedöma, motivera och besluta om program eller insats.  

Det kan tänkas att individen efter avslutad insats ska gå vidare till någon annan 

insats och det kan därför vara bra att säkerställa att den fristående aktören hinner 

agera på nästa steg innan en aktör ska väljas på nytt.  

Efter avslutad insats sker ett beslut, se kapitel 2. Om det resulterar i att personer ska 

vara kvar på Arbetsförmedlingen sker en ny bedömning av avstånd och stödbehov.  
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Arbetsförmedlingen 

 Initiera utredning: Arbetsförmedlingen kan behöva initiera utredning när 

individen blir föremål för sanktion eller när Arbetsförmedlingen behöver ta 

ställning till om ett visst program är lämpligt för individen. Detta behov kan 

uppstå var som helst i processen oaktat var individen befinner sig. 

 Initiera annat arbetsmarknadspolitiskt program eller aktiviteter inom sådant. 

Eftersom ramprogrammen (jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för 

ungdomar och etableringsprogrammet) är kopplade till tid arbetslöshetstid 

eller till vissa målgrupper kommer en del arbetssökande uppfylla villkoren för 

när anvisning är aktuell och en del individer kommer att avsluta ett sådant 

ramprogram under processen. 

Arbetsförmedlingen kan när som helst under processen behöva initiera utredning för 

att kunna fullgöra sitt uppdrag. I de fall den arbetssökande kan bli föremål för 

sanktioner måste Arbetsförmedlingen utreda detta.  

I de fall en arbetssökande har varit inskriven under mycket lång tid (vilket till 

exempel är fallet för många deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin) och fått ta del 

av en mängd olika program, aktiviteter och insatser kan det finnas behov av att ta 

ställning till om den arbetssökande verkligen kan tillgodogöra sig programmet och att 

det finns en progression i arbetssökandet. Företrädesvis bör Arbetsförmedlingen ta 

hänsyn till detta redan vid bedömningen men det kan finnas behov av att ta ställning 

till detta även om LOV-aktören aktualiserar behov av ett arbetsmarknadspolitiskt 

program. 

3.8.2 Bedöma stödbehov som grund för motivering och beslut om 

insats 

För att utveckla myndighetens förmåga att göra arbetsmarknadspolitiska 

bedömningar på ett mer träffsäkert, kostnadseffektivt och enhetligt sätt kommer även 

kraven på att kunna bedöma, motivera och besluta om specifika insatser att öka.  

En situation som kan uppstå är att en aktör rekommenderar eller anser att en person 

har behov av en subventionerad anställning. Myndigheten ska då, baserat bland 

annat på underlag från leverantören, bedöma om en sådan anställning är motiverad. 

En sådan situation kräver att myndighetens sätt att hantera momentet BMB är stabilt 

och enhetligt. Bedömningen ska baseras på relevanta fakta och bedömning och beslut 

ska göras på samma sätt i olika geografiska regioner. De skillnader som finns ska 

motiveras av skillnader i lokal arbetsmarknad. Ett sätt att göra detta är att utveckla 

stöd för bedömningen som, med utgångspunkt i den samlade kunskapen som finns 

om effekter av olika arbetsmarknadspolitiska insatser, kan rekommendera insatser 

för olika arbetssökande baserat på insatsernas förväntade effekter och kostnader. 

Detta kan bygga på information om vilken effekt insatser historiskt haft på olika 

grupper av arbetssökandes sannolikhet att få jobb, genomsnittskostnader för olika 

insatser och befintligt budgetutrymme. Rekommendationer kan tas fram avseende 

vilka programbeslut som är mest aktuella baserat på effektutvärderingar för att göra 

besluten mer evidensbaserade. Det kommer också övergripande att finnas behov av 

att BMB följer en tydlig process för att säkerställa rättssäkerhet och enhetlighet över 

landet.  
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Det kan vara en möjlighet att skapa statistiska modeller för att ge stöd för 

bedömningen av behov av specifika insatser, exempelvis ett anställningsstöd eller ett 

programbeslut. Det är dock viktigt att komma ihåg att träffsäkerheten i statistiska 

modeller beror på vilken data som finns tillgänglig och vilken kvalitet denna har. 

Därför bör träffsäkerheten i modellens bedömning utvärderas löpande och i takt med 

att träffsäkerheten verifieras. Modellens betydelse för kvaliteten i besluten kan 

därmed öka. Modellen ska också utvecklas över tid i takt med att information och 

kunskap om hur väl olika insatser fungerar för olika arbetssökande ökar. Givet 

tillgång på den data Arbetsförmedlingen har idag kan bedömningen av avstånd från 

arbetsmarknaden till stor del automatiseras. När det däremot gäller beslut av vilken 

specifik insats en arbetssökande har behov av, exempelvis ett programbeslut, 

kommer en handläggare behöva fatta det beslutet då modellen sannolikt inte kommer 

att klara av den detaljeringsnivån.  

Bedömningen, motivering och beslut (BMB) är alltså ett manuellt moment men 

behöver utföras med utgångspunkt i objektiva beslutsunderlag och 

rekommendationer som hjälper handläggaren. Vid momentet BMB har handläggare 

tillgång till information från BAS, information kring olika insatsers effektivitet vid 

olika behov samt eventuell annan information som exempelvis framkommit i samtal 

med den arbetssökande eller via information från leverantör.  

3.8.3 Ersättning till leverantörer baserad på avstånd till 

arbetsmarknaden 

Ersättningen kan baseras på vilket avstånd individen har till arbetsmarknaden. En 

indelning av individer som behöver visst stöd, individer som har ett mer omfattande 

behov av stöd och individer som har omfattande behov är därför möjlig.  

I ett system som bygger på att fristående aktörer tillhandahåller insatser är det viktigt 

att ansvarsfördelningen mellan myndigheten och den fristående aktören är tydligt 

beskrivet. Det bör framgå i författning att det är Arbetsförmedlingen som fattar 

beslut om vilket stöd en arbetssökande ska ha utifrån avståndet till arbetsmarknaden. 

När Arbetsförmedlingen fattar beslut om stöd utgör det myndighetsutövning då 

beslut om stödintensitet och arbetsmarknadspolitiska program och insatser innebär 

att individen får en förmån. 

Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen behöver göras om med jämna mellanrum 

för att kunna ta ställning till om den arbetssökande avstånd till arbetsmarknaden har 

ökat eller minskat. För att motverka inlåsningseffekter bör deltagandet hos den 

fristående aktören vara tidsbegränsat så att de arbetsmarknadspolitiska resurserna 

blir kostnadseffektiva.  

Det är tänkbart att fristående aktörer i vissa fall inte anser att det avstånd till 

arbetsmarknaden, och därigenom ersättningsnivå, som Arbetsförmedlingen bedömt 

stämmer. Det är fullt möjligt att detta går åt båda håll, att avståndet är kortare eller 

längre och att ersättningen därför borde vara lägre respektive högre. Det är rimligt att 

anta att differentiering avseende ersättningsnivå i förhållande till deltagarens behov 

av stöd oftare innebär att den fristående aktören ser behov av att den arbetssökande 

har större behov av stöd än vad Arbetsförmedlingen har bedömt. I en sådan situation 
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kan konstruktionen av resultatersättningen i relation till den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen spela roll.  

Att frångå eller ändra bedömningen av en persons jobbchanser, avstånd till 

arbetsmarknaden, utifrån en fristående aktörs önskemål utan att det i så fall 

kompletteras med någon ny information som kan förändra bedömningen skulle inte 

vara kostnadseffektivt. Det riskerar tvärtom att vara kostnadsdrivande då det kan 

leda till att statens åtagande inom arbetsmarknadspolitiken ökar eller inte används 

optimalt. Det kan finnas motsättning mellan fristående aktörers incitament och 

regeringens önskemål att använda de arbetsmarknadspolitiska resurserna rättssäkert 

och kostnadseffektivt. Konstruktionen av den arbetsmarknadspolitiska bedömningen 

och ersättningssystemet till fristående aktörer måste kunna hantera detta.  

3.9 Konsekvenser och genomförande 

3.9.1 God förvaltning och etiska aspekter vid AI och automatiserad 

verksamhetshetsstyrning 

Statistiska verktyg som använder AI kan skapa förutsättningar för att förbättra 

träffsäkerhet, enhetlighet och kostnadseffektivitet i den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen. Användning av AI förutsätter dock att det sker på ett etiskt hållbart 

sätt. Det måste vara möjligt att ta ansvar för beslut och åtgärder gentemot såväl 

arbetssökandes som andra intressenter, exempelvis andra myndigheter, fristående 

aktörer och andra användare av data. Det krävs också att det finns ett uttalat 

övergripande ansvar för utformning av algoritmer, insamling och hantering av data, 

produkter inklusive administration, styrning och implementering av sådant. En viktig 

aspekt är att kunna förklara och beskriva hur beslut baserade på statistiska verktyg 

och algoritmiska beslut sker. En sådan förklaring kan inte endast vara en teknisk 

genomgång av algoritmen utan behöver enklare kunna förstås. Vidare behöver det 

finna transparens som gör det möjligt att upptäcka, spåra och förstå hur och varför 

ett system fattade ett visst beslut eller agerade på ett visst sätt samt upptäcka 

grundorsaken till felaktigheter.  

Transparens måste även finnas i ett organisatoriskt perspektiv såväl internt mot 

anställda som arbetar utifrån resultat av statistiska verktyg drivna av AI, som externt 

mot uppdragsgivare och andra intressenter. Det förutsätter också att det i ledning och 

styrning finns policyer och regelverk som säkerställer korrekt implementering och 

uppföljning. Arbetsförmedlingen har ett pågående arbete kring användning av AI i 

verksamheten och har även identifierat risker som måste omhändertas för att kunna 

använda AI på ett etiskt hållbart sätt i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen.  

3.9.2 Förändrade förutsättningar för handläggning 

Även om Arbetsförmedlingen redan idag följer förvaltningslagens och 

myndighetsförordningens krav på handläggning och beslut finns det möjlighet för 

arbetsförmedlare och arbetssökande att samtala informellt. Det gör att det som 

dokumenteras i skriftlig form inte blir lika viktigt för att individen ska förstå vad som 

har planerats och beslutats. Individen har i dagsläget förhållandevis lätt att stämma 

av och komma med frågor om vad som gäller. Risken för missförstånd är därför lägre. 
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I ett reformerat system ställs högre krav på hur beslut formuleras och motiveras. Det 

ställer högre krav på att myndigheten använder och förstår begrepp på ett enhetligt 

sätt och dessutom kan uttrycka det så att det blir begripligt för utomstående. Det 

innebär också att beslut måste formuleras så att de i högre grad än idag kan förklaras 

juridiskt. Då den informella kontakt som idag finns mellan myndigheten och de 

arbetssökande kommer att minskas ökar också sannolikheten för att beslut 

missförstås och därmed kommer också ett ökat behov av att få beslut överprövade av 

enheten för central omprövning eller förvaltningsdomstol. 

I detta sammanhang är det också viktigt att tydligheten även gäller i förhållande till 

de fristående aktörerna. Det är de fristående aktörerna som kommer att ha de 

informella kontakterna med de arbetssökande och de kommer att få en viktig roll för 

systemets legitimitet. 

Det finns en stor vinst med att tydliggöra beslut och vilka omständigheter som ligger 

till grund för beslutet. Det blir svårare att hantera beslutssituationer godtyckligt och 

det som ligger till grund för att varje enskilt beslut kommuniceras öppet. Det kan i sin 

tur innebära att rättssäkerheten ökar både för individen men även i förhållande till 

den fristående aktören. Då de informella kontakterna mellan arbetssökande och 

Arbetsförmedlingen minskar är detta viktigt eftersom individen kanske kan uppleva 

att förändringen skulle medföra att individen får mindre möjlighet att påverka de 

beslut som Arbetsförmedlingen fattar. Rättssäkerheten skulle därför kunna upplevas 

lägre i det reformerade systemet. Att besluten istället blir mer välformulerade och 

tydligt kommuniceras kan motverka individens känsla av minskat inflytande i 

beslutsprocessen.  

3.9.3 Träffsäkerhet och ekonomisk styrning 

Att använda ett statistiskt verktyg för bedömning av en arbetssökandes avstånd till 

arbetsmarknaden ökar sannolikheten för att bedömningarna blir mer träffsäkra. 

Detta gäller framförallt för målgruppen med kortare avstånd till arbetsmarknaden. 

Vilka som kommer att få stöd avgörs dock också av tillgängliga medel inom 

arbetsmarknadspolitiken. Hur mycket pengar som har avsatts till 

arbetsmarknadspolitiken kommer att få stor betydelse för hur omfattande stödet 

kommer att bli. Medan kostnadseffektivitet är en fråga om att ge rätt insats till rätt 

person, är insatsers förutsättningar att inverka på en arbetssökandes övergång till 

arbete även en fråga om tillgängliga resurser.  

Vid vilket avstånd till arbetsmarknaden som staten kommer att gå in och ge stöd till 

en arbetssökande kommer sannolikt att variera beroende på konjunkturläge, 

statsfinanserna och sökandesammansättningen. Det innebär att stödet till 

arbetssökande kommer att variera även mellan personer som har samma 

predestinerat eller faktiska avstånd till arbetsmarknaden. Samma avstånd till 

arbetsmarknaden kommer att bedömas olika vid olika tidpunkter beroende på 

omvärldsfaktorer och om det finns många individer som har omfattande stödbehov 

kommer konkurrensen om stöd att bli hård. Detta kan i sin tur leda till att individer 

som bedömts ha behov av stöd inte kommer att få det vilket medför att systemets 

effektivitet minskar och ökar risken för att individer hamnar i långa tider av 

arbetslöshet. 
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Träffsäkerhet är inte en fråga om allt eller inget. Ju bättre träffsäkerhet i 

avståndsbedömningarna, baserat på korrekta uppgifter, desto bättre förutsättningar 

kan Arbetsförmedlingen skapa för tjänsteleverantörer som agerar i enlighet med 

arbetsmarknadspolitikens syfte. Bristande träffsäkerhet innebär försämrad 

kostnadseffektivitet gentemot insatser i statlig regi, eftersom det kan medföra 

onödigt stora resultatersättningar för arbetssökande som bedömts ha större avstånd 

än vad som faktiskt varit fallet. Det kommer samtidigt innebära minskad 

samhällseffektivitet i och med att andra arbetssökande, som bedömts ha mindre 

avstånd än vad som varit fallet, inte får del av de insatser som skulle möjliggöra 

övergång i arbete för dem.  

3.9.4 Effektivitet 

I ett reformerat system kommer ansvarsfördelningen för arbetsmarknadspolitiska 

insatser att delas upp på fler aktörer. Det innebär för Arbetsförmedlingens att ett 

större antal beslut behöver fattas då Arbetsförmedlingen ska fatta formellt beslut om 

avstånd till arbetsmarknaden och stödbehov. En sådan bedömning och beslut görs 

inte idag även om en bedömning finns i den individuella handlingsplanen.  

Det kan förekomma att Arbetsförmedlingen fattar fel beslut om vilket stöd en 

arbetssökande behöver. Det kan bero på att det finns information som den 

arbetssökande inte delar med sig om till Arbetsförmedlingen förrän efter en viss tid. 

Det kan också handla om att arbetsmarknadens funktionssätt förändras plötsligt 

vilket gör att arbetsförmedlaren gör fel bedömning om individens chanser på 

arbetsmarknaden.  

Det är ofrånkomligt att sådana situationer kommer att kunna uppstå även i 

framtiden. Genom det statistiska verktyget kommer dock risken för felbedömningar 

att minska i takt med att systemet utvecklas. Det kommer dock sannolikt även att 

uppstå situationer där Arbetsförmedlingens beslut om stödbehov inte delas av den 

arbetssökande och den fristående aktören. Om dessa situationer inte hanteras på rätt 

sätt kommer det att uppstå kostnader både hos Arbetsförmedlingen och den 

fristående aktören som inte kommer att generera ett önskvärt resultat. Det kan i sin 

tur leda till minskad effektivitet.  

3.9.5 Genomförande 

Förutsättningarna för att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen 2021 ska kunna 

utföras som beskrivits i detta kapitel är avhängigt en rad faktorer. Bland de mest 

centrala rör författningsmässiga förutsättningar, tillgång till data och myndighetens 

utvecklingskapacitet. Inför 2021 kan vissa moment av det som beskrivits med stor 

sannolikhet vara på plats. Den övergripande process bedöms vara på plats. Vidare 

kan ett statistiskt verktyg för att bedöma avståndet till arbetsmarknaden vara 

utvecklat och på plats.  

I vilken utsträckning ett statistiskt verktyg både kan vara verksamhetsstyrande och 

hur träffsäkert avgörs av faktorer som delvis står utanför Arbetsförmedlingens 

förutsättningar att kontrollera, exempelvis författningsmässiga förutsättningar och 

tillgång till data. Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen och utvecklingen av 

denna bör ses utifrån den kontext och förutsättningar som ges inom ramen för ett 

fortsatt utvecklingsarbete och uppdrag till myndigheten.   
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4 Närmare utformning av LOV-systemet 

4.1 Förutsättningar för organisering av tjänster 

4.1.1 Grundläggande utgångspunkter och förutsättningar för ett 

välfungerande LOV-system 

Motiven för att införa valfrihetssystem för arbetsmarknadstjänster med hög grad av 

utförande av fristående aktörer kan bestå av att detta både ska öka valfriheten för 

arbetssökande och att konkurrens mellan privata aktörer ska leda till ökad 

kostnadseffektivitet och en mer effektiv arbetsmarknadspolitisk verksamhet, vilket i 

sin tur förväntas leda till högre sysselsättning och lägre arbetslöshet.85 Mycket avgörs 

dock av hur valfrihetssystemet utformas och införs och i vilken mån en marknad med 

tillräcklig konkurrens utifrån tjänsternas kvalitet och resultat uppkommer. 

Förutsättningarna för att en sådan marknad ska uppkomma består i sin tur av ett 

flertal samverkande faktorer. Dessa kan delas upp i två områden (1) utbud och 

efterfrågan för att konkurrens ska uppstå och (2) incitamentsstruktur för att 

konkurrens ska ske på rätt grunder.  

Det första handlar om att det måste finnas ett tillräckligt stort utbud av leverantörer 

och olika typer av tjänster för att olika behov ska kunna mötas och konkurrens ska 

uppstå. Detta inkluderar aspekter som antal aktörer i systemet, den totala 

kapaciteten att ta emot arbetssökande, likvärdigt utbud av tjänster över hela landet 

samt differentiering av tjänster och mångfald i utbudet för att möta olika behov hos 

arbetssökande. I vilken mån detta kommer till stånd påverkas i sin tur främst av 

ersättningsnivåer till leverantörer i relation till deras kostnader, volymer och behov 

hos inskrivna arbetssökande kopplat till utformning av tjänsterna samt de samlade 

regelverkens utformning och hur de påverkar möjligheterna för leverantörers inträde 

på marknaden, utträde från marknaden och möjligheter att växa. Om utbudet och 

kapaciteten blir otillräcklig innebär det att många arbetssökande inte kan ta del av 

tjänster som motsvarar deras behov av stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Bristfällig konkurrens innebär att leverantörernas incitament för innovation och 

förbättring av tjänster blir svaga.    

När det gäller incitamentsstruktur för att konkurrens ska ske på rätt grunder så 

handlar det om att konkurrensen ska ske på ett sådant sätt att de aktörer som, utifrån 

de mål som huvudmannen satt upp, levererar bäst kvalitet och resultat ska premieras 

och ineffektiva och/eller oseriösa aktörer slås ut. Leverantörer ska kunna göra vinster 

endast genom att bedriva en verksamhet som uppfyller de mål och intentioner som 

uppdragsgivaren satt upp. För att detta ska ske måste valfrihetssystemet utformas så 

att 

 den arbetssökande har incitament och förutsättningar att aktivt välja 

kvalitet utifrån sitt behov av stöd för att få en varaktig etablering på 

arbetsmarknaden  

                                                           
85 Det vill säga bättre resultat till samma eller lägre kostnad, eller lägre kostnad med samma eller bättre resultat.  
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 leverantörer har incitament att aktivt satsa på sådan kvalitet som bäst 

tillgodoser den arbetssökandes behov av stöd för att få en varaktig 

etablering på arbetsmarknaden.  

En sådan incitamentsstruktur utgörs i sin tur av flera delar. Främst handlar det om 

ersättningsmodellens utformning, hur önskat resultat av tjänsten definieras och 

mäts, vilken uppföljning och tillsyn som finns, konsekvenser för leverantörer som 

missköter sig, arbetssökandes tillgång till relevant information inför val av aktör och 

tjänst, arbetssökandes förmåga och förutsättningar att tillgodogöra sig informationen 

och regler för det individuella valet. Det sistnämnda kan exempelvis handla om hur 

icke-val ska hanteras, hur möjligheter till att byta leverantör ser ut och hur 

situationer där individen har preferenser som inte ligger i linje med den verksamhet 

som uppdragsgivare önskar ska hanteras.86 Om en hög andel av de arbetssökande 

väljer leverantörer utifrån andra kriterier än vem som bedöms ge dem bäst stöd för 

att etablera sig på arbetsmarknaden så snedvrider det leverantörers incitament. Om 

hög kvalitet på tjänsterna och goda resultat inte lönar sig och misskötsel och 

medelmåttiga resultat inte kostar kommer systemet att främja ineffektivitet.  

Sammantaget kan konstateras att utformning av ett valfrihetssystem som ger ökad 

kostnadseffektivitet generellt är mycket komplext. Särskilt gäller det för tjänster som 

ska passa många olika behov och där önskat resultat och genomförande av tjänsten 

inte enkelt låter sig specificeras och mätas. För ett lyckat valfrihetssystem kommer 

det därtill sannolikt att behövas en förhållandevis omfattande kontrollapparat vars 

behov av resurser inte bör underskattas.  

Arbetsförmedlingen ska enligt uppdrag i regleringsbrevet (A 2019/01323) under 2019 

utveckla och förbereda en matchningstjänst. Syftet med uppdraget är att utveckla och 

förbereda matchningstjänster som kan prövas under 2020 för att dra lärdomar inför 

reformeringen av Arbetsförmedlingen som ska träda i kraft 2021. Detta arbete 

möjliggör att Arbetsförmedlingen kan arbeta med att pröva ett antal 

aspekter/områden i operativ verksamhet och innebär även att allt inte lämnas förslag 

på i detalj inom ramen för denna återrapport.  

4.1.2 Skapa en marknad 

När det kommer till upphandlade arbetsförmedlingstjänster är det viktigt att förstå 

att det rör sig om en konstruerad marknad. Detta innebär att marknaden inte uppstår 

av sig själv och därmed inte heller fungerar på samma sätt som en marknad där 

utbudet uppstår för att möta en uppkommen efterfrågan. För 

arbetsförmedlingstjänster är det i huvudsak Arbetsförmedlingen som formulerar 

såväl syfte som villkoren för leverantörsmarknaden. Vid utformning och anskaffning 

av dessa tjänster är det av den anledningen viktigt att beakta och ta hänsyn till flera 

olika parametrar varav några berörs nedan.  

Den viktigaste frågan att ställa sig är vad syftet är med tjänsten och vilket resultat 

som ska uppnås samt vilka målgrupper och vilka behov som kännetecknar dessa. 

Utifrån det kan man då formulera de egenskaper som marknaden och leverantörerna 

bör besitta. De krav man ställer för tjänsten behöver säkerställa att de attraherar den 

                                                           
86 Det kan exempelvis finnas vissa arbetssökande som önskar en aktör och en tjänst med så låga krav på aktivt 
deltagande som möjligt, vilket inte ligger i linje med vad som främjar en snabb etablering på arbetsmarknaden. 
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typ av leverantörer som bäst bedöms ge en välfungerande tjänst. Exempel på 

grundläggande leverantörsegenskaper kan vara seriositet, stabilitet och effektivitet 

men utöver det finns det egenskaper som varierar utifrån typ av tjänst och målgrupp. 

Att ha flera olika men ändå likartade tjänster komplicerar och kan göra det svårt att 

skapa en balanserad och välfungerande marknad. Allt för många olika tjänster kan 

bidra till utmaningar eftersom det påverkar användarvänligheten. Man måste vara 

medveten om att det finns många olika typer av användare involverade såsom 

leverantör, handläggare och arbetssökande, och därför bör tjänsterna vara lätta att 

förstå och handha.  

Att upphandla arbetsförmedlingstjänster är således ett sätt att använda 

marknadskrafterna för att nå en förbättrad effektivitet inom arbetsförmedling. För 

att systemet ska fungera krävs emellertid att styrningen av leverantörer fungerar och 

där spelar ersättningsmodellen en avgörande roll. Ersättningsmodellen behöver vara 

utformad så att leverantörerna ges starka incitament att fokusera på rätt sak, att 

hjälpa människor att få ett arbete. En felaktig incitamentsstyrning kan leda till fusk 

och oegentligheter, låg effektivitet och att både Arbetsförmedlingen och 

leverantörerna fokuserar på fel saker. Det är därför av stor vikt att säkra att modellen 

styr leverantörerna mot önskat resultat.  

En avgörande del i incitamentstyrningen och i att få en fungerande marknad är att ge 

leverantörerna goda förutsättningar att planera och bedriva sin verksamhet effektivt 

och uppnå en lönsamhet. Det handlar dock om att säkerställa att denna lönsamhet 

sammanfaller med syfte och önskade resultat för tjänsten så att samhällsnytta 

genereras.  

Det är en stor utmaning att prissätta en upphandlad arbetsförmedlingstjänst. 

Kostnaderna för att matcha en deltagare till arbete varierar kraftigt mellan olika 

deltagare beroende på förutsättningar och behov. Även leverantörernas kostnader 

skiftar kraftigt beroende på till exempel företagets storlek, anställdas löner, 

lokalkostnader, vilken region man verkar i och företagets effektivitet. I utformandet 

av arbetsförmedlingstjänster bör utgångspunkten vara att leverantörerna 

konkurrerar genom att uppvisa de bästa resultaten istället för att leverera en tjänst 

till en så låg kostnad som möjligt.  

Det är viktigt att det är möjligt för leverantören att uppnå de uppsatta resultatmålen 

samt att det ska vara möjligt att få ersättningen vid resultatuppfyllnad. Det vill säga 

att det måste vara möjligt att verifiera huruvida resultatet är uppnått eller inte. Detta 

är något som har varit problematiskt i flera av Arbetsförmedlingens tidigare tjänster 

med resultatersättning i och med att verifikatet varit beroende av en tredje part som 

inte själv haft något incitament att lämna ifrån sig nödvändiga verifikat.  

Om möjligt bör man prioritera enkelhet i utformningen av ersättningsmodellen. Det 

är möjligt att en mer komplex ersättningsmodell kan bidra till större träffsäkerhet 

och därigenom ökade incitament för leverantörer att hjälpa deltagare till arbete. Med 

en komplex ersättningsmodell finns emellertid flera risker. En risk är att utfallen blir 

svåra att överblicka och därigenom leder till effekter som inte var avsedda. Det finns 

också risk för ett ökat antal felaktiga utbetalningar om ersättningsmodellen är 

komplicerad att förstå. Ur leverantörernas synvinkel är det viktigt att ha en enkel 
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ersättningsmodell för att de ska kunna räkna på sannolika intäkter och för att kunna 

förutse vilka effekter ersättningsmodellen genererar. 

4.1.3 Arbetsförmedlingstjänster i förhållande till andra tjänster i 

välfärdstjänster 

Att upphandla arbetsförmedlingstjänster har många likheter med att anordna andra 

tjänster inom välfärdsområdet i privat regi, till exempel hemtjänst, äldreomsorg, 

personlig assistans och skola. Det finns dock ett antal faktorer som särskilt utmärker 

upphandling av arbetsmarknadstjänster. Nedan beskrivs dessa faktorer. 

Avtalsreglering kontra individuella behov 

En grundläggande utmaning som berör upphandling av alla offentliga tjänster är att 

det krävs avtal med tydliga villkor för att kunna ställa krav på de utförande 

verksamheterna. Människors behov är dock mycket olika och passar sällan in i 

definitiva avtalsvillkor. I arbetsförmedlingstjänster är de mjuka värdena av stor vikt, 

till exempel att träffa engagerad personal, få ett gott bemötande och ta del av 

meningsfulla aktiviteter. Dessa värden går dock inte att definiera i ett avtal eftersom 

de upplevs olika av varje person och därför inte går att bedöma objektivt. Kraven i 

avtalet måste alltid vara objektiva för att kunna användas i en eventuell avtalstvist. 

De behöver därför formuleras noga så att de både är möjliga att följa upp men 

samtidigt bidrar till att främja mjuka värden.  

Storskalighet  

Arbetsförmedlingen upphandlar ofta rikstäckande avtal. Det är nödvändigt för att 

möjliggöra en likvärdig tillgång till tjänster över hela landet. Komplexiteten i 

utformningen av avtal gör också att resurserna behöver koncentreras för att 

säkerställa att tillräckligt förarbete inför nya upphandlingar hinner göras. Det 

innebär dock att avtalen berör väldigt många deltagare och leverantörer. Merparten 

av andra upphandlingar som genomförs inom välfärdsområdes görs på kommun- 

eller landstingsnivå med betydligt färre användare.  

Många användare av ett avtal, både vad gäller beställare och leverantörer, ställer krav 

på att avtalen är tydliga och enkla att använda för att det ska bli en likvärdighet över 

landet.  

Antalet deltagare skiftar över tid och kan vara svåra att beräkna på förhand 

Arbetsmarknadspolitiken förändras i en betydligt högre takt än de flesta andra 

välfärdsområden, vilket kan skapa en osäkerhet kring antalet deltagare i olika 

tjänster och vilken typ av tjänster som kommer att vara aktuella.  

Låga investeringskostnader för att etablera sig ger stor konkurrens bland 

leverantörer 

Marknaden för arbetsförmedlingstjänster karakteriseras av en överetablering av 

leverantörer. Arbetsförmedlingens upphandlingar av kompletterande aktörer har ett 

mycket stort antal leverantörer som lämnar anbud. I de flesta fall överstiger antalet 

leverantörer vida det antal som krävs för att skapa en sund konkurrens. Detta leder 

till prispress i LOU-upphandlingar eller en överetablering i valfrihetssystem.  

Orsaken till överetableringen på marknaden är, enligt myndighetens bedömning, i 

huvudsak de låga investeringskostnader som krävs för att träda in på marknaden. För 
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att vara verksam som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen krävs inga större 

investeringar utöver rörliga kostnader för personal och lokaler. Eftersom det inte 

krävs något större startkapital finns det många som har möjlighet att vara 

leverantörer. I merparten av tjänsterna krävs inte heller någon specialistkompetens 

som är svår att tillgå vilket gör att även tillgången till personal som kan arbeta i 

tjänsterna är god. 

Låga investeringskostnader kan uppmuntra till kortsiktighet hos företag eftersom det 

är låga risker att gå in i branschen. Det finns därför anledning att göra det något mer 

kostsamt att etablera sig på marknaden för att öka chansen till att de leverantörer 

som träder in i valfrihetssystemen gör det med en långsiktig plan. Detta leder i sin tur 

till att minska antalet leverantörer och på så sätt skapa en mer sund konkurrens 

mellan företag med långsiktiga planer på att verka i branschen.  

Ingen tydlig yrkesroll 

Inom upphandlade arbetsförmedlingstjänster finns inga tydliga yrkesroller på samma 

sätt som inom vård, omsorg eller skola. Upphandling av tjänster underlättas betydligt 

om det finns tydliga yrkesroller inom sektorn. Tydliga yrkesroller gör att man i 

upphandlingen inte behöver definiera vad personalen ska göra i någon större 

omfattning eftersom läkare, förskollärare eller sjuksköterskor bör ha vissa 

kompetenser genom att vara examinerad och eventuellt legitimerad. För rollen som 

handledare eller jobbcoach finns ingen tydlig yrkesutbildning som är självskriven för 

ändamålet. Många olika kompetenser kan vara lämpliga. Istället är personlig 

lämplighet av stor vikt.  

Avsaknaden av en tydlig yrkesroll försvårar upphandlingen eftersom det innebär att 

avtalet behöver innehålla både en beskrivning av lämplig kompetens och vad 

handledaren eller jobbcoachen ska göra eftersom detta inte faller sig naturligt inom 

en viss yrkesrolls område. Eftersom det inte finns någon tydlig yrkesroll inom 

arbetsförmedlingstjänster finns det varken någon legitimation som skyddar eller 

någon gemensam yrkesetik. Detta leder till att risken för att leverantörer agerar i 

strid med etik och avtalsregler ökar och att kraven på uppföljning därmed är större 

än i många andra välfärdstjänster. 

Avsaknad av lagstiftning som styr utförande av tjänsterna 

Inom i stort sett alla andra välfärdstjänster i privat regi finns det en rigorös 

lagstiftning som styr hur tjänsterna får utföras. Inom arbetsförmedlingstjänster 

saknas motsvarande lagstiftning. Det innebär att avtalen står för en stor del av 

regelverket för hur tjänsten får utföras. Detta medför att avtalen behöver vara mycket 

omfattande och tydliga.  

Ingen tillsynsmyndighet som granskar utförare 

För välfärdstjänster som utförs i privat regi finns det allt som oftast ett flertal olika 

instanser som utövar tillsyn över verksamheten. Inom flera områden finns det 

särskilda tillsynsmyndigheter, till exempel Inspektionen för vård och omsorg och 

Skolinspektionen som utöver kommunerna följer upp hur verksamheten utförs. För 

de tjänster som upphandlas av Arbetsförmedlingen finns ingen sådan instans, vilket 

innebär att all uppföljning utförs av Arbetsförmedlingen.  
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Nöjda deltagare är inte en garanti för en bra tjänst 

Inom arbetsmarknadstjänster är det inte givet att Arbetsförmedlingen och deltagaren 

i tjänsten har samma mål. Naturligtvis är det i de flesta fall så att både 

Arbetsförmedlingen och den arbetssökande vill att den arbetssökande ska få arbete. 

Men i många fall kan parterna vara oense om hur vägen dit ser ut. Arbetsförmedlaren 

kan anse att en viss tjänst är den snabbaste vägen till arbete medan den 

arbetssökande hellre söker arbete på egen hand alternativt vill ha längre tid på sig 

innan hen väljer att ta ett arbete.  

Arbetsmarknadstjänster skiljer sig också från vård- och omsorgstjänster i och med att 

leverantören i vissa fall behöver ställa krav på deltagaren för att deltagaren ska nå 

målet med tjänsten. Leverantören behöver säkerställa att deltagaren uppfyller sin del 

av den plan som görs för att deltagaren ska få arbete. Leverantören ska även meddela 

Arbetsförmedlingen om deltagaren uteblir från besök. Deltagaren kan i förlängningen 

förlora sin ersättning om hen inte tar del av planerade aktiviteter. Det finns därmed 

en risk att leverantören inte ställer tillräckliga krav på arbetssökande av rädsla för att 

de ska byta leverantör och välja någon som ställer mindre krav. Denna risk kan i 

någon mån hanteras genom att införa en viss begränsning i möjligheten att byta 

leverantör.  

4.1.4 Kort om LOV-upphandlade tjänster på Arbetsförmedlingen 

Ett valfrihetssystem är, enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), ett 

system med leverantörer som tillhandahåller en viss tjänst, mellan vilka den enskilde 

själv kan välja utförare. En upphandlande myndighet inrättar systemet, godkänner 

vilka leverantörer som får delta och tecknar kontrakt med dessa. Alla leverantörer har 

möjlighet att ansöka om att få delta i systemet. LOV trädde i kraft den 1 januari 2009. 

Det fanns exempel på valfrihetssystem även före denna tidpunkt men det var oklart 

hur valfrihetssystem förhöll sig till upphandlingslagarna, det vill säga om det 

omfattades av reglerna eller inte. Det fanns ingen EU-rättslig reglering på detta 

område. Regeringen ville tydliggöra rättsläget och underlätta för kommuner och 

landsting som ville öka valfriheten i sina verksamheter. Sedan 2010 har även 

Arbetsförmedlingen möjlighet att köpa tjänster enligt lagen (2010:536) om valfrihet 

vilket gör Arbetsförmedlingen till den enda statliga myndigheten som får tillämpa 

LOV. Några viktiga särdrag hos valfrihetssystem är följande:  

 Systemet annonseras löpande på Valfrihetswebben. Det innebär att det är 

öppet för nya leverantörer att ansöka om att få delta i systemet under hela 

systemets giltighetstid, det vill säga att bli godkända av den upphandlande 

myndigheten. Det finns således inget sista datum för att komma in med sin 

ansökan. 

 Alla leverantörer som uppfyller de krav som angetts i annonsen och 

förfrågningsunderlaget måste godkännas. Det finns ingen möjlighet för den 

upphandlande myndigheten att sätta en övre gräns för hur många 

leverantörer som systemet kan omfatta. 

 Ersättningen till leverantörerna är fast, vilket innebär att de aldrig 

konkurrerar om pris sinsemellan.  
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 Den upphandlande myndigheten ansvarar för att den arbetssökande får 

fullödig information om leverantörerna så att han eller hon kan göra ett 

informerat val. 

 Det finns alltid ett så kallat ickevalsalternativ. Om den arbetssökande inte vill 

eller kan välja leverantör får han eller hon en leverantör automatiskt.  

För att leverantörerna i ett valfrihetssystem ska kunna konkurrera på lika villkor 

krävs det att leverantörerna håller sig till avtal och regelverk samt att samtliga är väl 

införstådda med de regler som gäller i valfrihetssystemet. Precis som på andra 

marknader kan kartellbildning förekomma på valfrihetsmarknader.  

Relationen mellan leverantör och beställande myndighet 

Relationen mellan leverantörer inom ett LOV-system och beställande myndigheten 

kan beskrivas utifrån ett flöde av fyra olika faser: inträdet, individens val, samarbete 

och uppföljning under avtalets löptid samt utträde (inklusive återinträde). Det ska 

också sägas att även andra lösningar än LOV-system följer i princip samma ordning, 

till exempel upphandlingar enligt LOU varför resonemanget är relevant även för 

andra lösningar än LOV.  

Figur 4 Viktiga element i LOV-system         
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4.2 Analysuppgifter: upphandling av matchande och rustande 
tjänster enligt LOV 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur upphandling av 

matchande och rustande tjänster enligt (LOV), inklusive krav på och kontroll av 

leverantörerna och deras verksamhet samt ratingsystem, kan utformas så att 

effektivitet, kvalitet, konkurrensneutralitet och kostnadseffektivitet i tjänsterna kan 

säkerställas. Det ska inte vara möjligt för aktörer att välja bort arbetssökande som 

valt aktören. 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur system för certifiering, 

andra krav och kontroll av aktörerna liksom ratingsystem kan utformas, samt om 

och i så fall hur det ska vara möjligt att utesluta vissa aktörer mot bakgrund av 

bland annat deras rating. De kriterier som systemet grundar sig på ska vara 

objektiva, transparenta, icke-diskriminerande och överskådliga. 

4.2.1 Rekommendationer för leverantörers inträde och certifiering 

Vid inträdet i LOV-systemet är det, för att skapa goda förutsättningar för ett system 

som karakteriseras av effektivitet, viktigt att både ställa krav på leverantörerna och  

på tjänstens utförande. Utgångspunkten är att de krav som ställs bör vara tydligt 

uppföljningsbara och försäkra att tillräckligt många leverantörer kan leverera 

tjänster, men även att de aktörer som deltar har förmåga att leverera tjänster med 

hög måluppfyllelse.  

Rekommendation:  

Krav för inträde kan och bör ställas av Arbetsförmedlingen inom ramen för 

kravprocessen och inte genom certifiering av annat slag. 

Rekommendation: 

Specifika krav för inträde bör slutligen formuleras i samband med att de framtida 

tjänsterna upphandlas och bör vara anpassade för att understödja syftet med 

respektive tjänst för de arbetssökande. 

Bedömning:  

De krav som ställs på fristående aktörer för inträde avseende organisation och 

förmåga respektive förutsättningar för tjänstens utförande bör inkludera, men inte 

nödvändigtvis begränsas till, de krav som räknas upp nedan. 

Bedömning: 

Kunskapen om vilka krav gällande aktörers förmåga som korrelerar med hög kvalitet 

och goda resultat behöver stärkas. Här bör fler aktörer än Arbetsförmedlingen 

involveras, till exempel IFAU.  

Vilka kvalificeringskrav som ställs i förfrågningsunderlaget styr antalet leverantörer 

som väljer att ansluta sig till systemet. För lågt ställda kvalificeringskrav innebär en 

risk för överetablering av leverantörer, vilket kan leda till problem att få lönsamhet i 

verksamheten. Omvänt leder för högt ställda krav vid kvalificeringen i systemet till 

att marknader inte skapas i tillräcklig utsträckning. I utformningen av kraven är det 

viktigt att skilja mellan krav på leverantören och krav på tjänstens utförande.  
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4.2.2 Relevanta krav varierar med syftet med tjänsten 

Framtagandet av förfrågningsunderlag för en ny tjänst bör föregås av en djupgående 

analys av kravnivåer för kvalificering. Det gäller så väl formkrav som leverantörens 

ekonomi och kompetens som krav på tjänsten och eventuellt grundinnehåll. Att i 

förfrågningsunderlaget vara tydlig med målet (målen) med tjänsten och den 

ersättningsmodell som följer av dessa är viktigt. Detta är en del av det underlag som 

leverantören behöver vid ett beslut om att ansöka om att bli leverantör eller inte. 

Vilka krav som är relevanta varierar med vad man som beställande aktör vill uppnå i 

dessa avseenden. Den närmare utformningen av kraven på aktörer bör därför inte 

avgöras inom ramen för analysuppdraget utan vid utformning av respektive tjänst. 

Detta ger också möjlighet att ta hänsyn till den försöksverksamhet 

Arbetsförmedlingen uppdragits att genomföra under 2020.  

Krav på fristående aktörer vid inträde 

Förenklat kan man när det gäller krav på aktör särskilja mellan krav som utgör 

grundläggande krav på att leverantören agerar i enlighet med gällande rätt inom olika 

områden (till exempel sköter skatter och avgifter) och krav som tar sikte på 

leverantörens förmåga att leverera med hög kvalitet och goda resultat. I ett framtida 

system kommer krav även att behöva ställas på aktörernas informationshantering.87 

Grundläggande krav  

Inom detta område kan de krav som ställs inom nu gällande upphandlingar inom 

Arbetsförmedlingen utgöra grund, men det är samtidigt viktigt att myndigheten 

kontinuerligt följer utvecklingen inom området för att säkerställa att de krav som 

ställs inom detta område bidrar till att minska risken för att oseriösa aktörer ansluts 

som leverantörer. De grundläggande krav som främst är av ”hygienkaraktär” kan till 

exempel även inkludera krav på information om bolagens företrädare, krav på hur 

leverantören har skött sig i tidigare avtal (se även återinträde) och krav på att 

nödvändiga försäkringar finns på plats när verksamheten startar.  

Krav som utöver grundkraven kan ställas på tjänstens utförande kan vara språkkrav, 

specifika kompetenskrav, krav på utrustning och lokaler, att leverantören kan 

säkerställa att de arbetssökande söker arbete och krav på inrapportering av uppgifter 

om deltagarna till myndigheten.88 

Krav på aktörens förmåga  

Bland de krav som tar sikte på leverantörens förmåga att tillhandahålla tjänster av 

hög kvalitet och med goda resultat återfinns till exempel krav på finansiell stabilitet, 

krav på organisationens erfarenhet och kompetens samt organisationens ledning och 

styrning inklusive kvalitetssäkring av verksamheten.  

Leverantörens kompetensförsörjning och förmåga att attrahera personal med rätt 

kompetens och förmåga är sannolikt av stor betydelse för möjligheten att 

                                                           
87 Kravbilden på vilka digitala stöd leverantören ska tillhandahålla påverkar vilka leverantörer som klarar av att 
bli fristående aktörer. Om substantiell egen framtagning av systemstöd krävs hos leverantören blir tröskeln hög 
och färre kommer klara det. Med en låg tröskel, till exempel i termer av att Arbetsförmedlingen håller med 
substantiell infrastruktur, blir tröskeln lägre. 
88 Ansvaret för att de arbetssökande är aktivt arbetssökande och lämnar in aktivitetsrapportering ligger helt på 
de arbetssökande. En förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska kunna fullgöra kontrolluppdraget för de 
personer som är hos fristående aktörer är att även dessa deltagare är ålagda att rapportera sina aktiviteter för att 
lösa sin arbetslöshetssituation. 
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tillhandahålla hög kvalitet i tjänsterna och nå goda resultat. För vissa tjänster kan det 

finnas skäl att ställa särskilda krav på arbetslivserfarenhet och/eller utbildning på 

dem som möter arbetssökande. Denna typ av krav bör avvägas noga för att 

säkerställa att de faktiskt bidrar till hög kvalitet i tjänsten och för att undvika krav 

som negativt påverkar leverantörens möjlighet att rekrytera personal som de finner 

vara lämplig. Om och i så fall vilka specifika krav som är aktuella kan variera mellan 

olika tjänster.  

Framtida utvecklingsområde 

Kunskapen om vilka typer av krav på en aktör som är av betydelse i detta avseende 

behöver öka. Utöver insatser för att över tid öka kunskapen om vilken typ av insats 

som ger förväntat resultat bör både myndigheten och forskning inom det 

arbetsmarknadspolitiska området rikta blicken mot frågan om vad som 

karakteriserar en aktör med välfungerande verksamhet av tjänster inom detta 

område. Inspiration för utveckling inom detta område kan hämtas dels från 

organisationsforskningsområdet, dels från till exempel Myndigheten för 

yrkeshögskolans arbete för att fastställa kvalitetsfaktorer samt indikatorer för att följa 

upp dessa.89 

I framtiden kommer antalet deltagare sannolikt att vara större än i dagens stöd och 

matchning. Det bör, på ett positivt sätt, bidra till ökade möjligheter för fristående 

aktörer att nischa sin verksamhet inom olika områden (både regionala områden och 

med avseende på tjänsteinriktning och omfattning av digitala tjänster).  

Certifiering 

Den prövning som sker inför inträde i systemet utgör i sig ett slags certifiering eller 

godkännande. Arbetsförmedlingen anser att en särskild certifieringsprocess för 

godkända leverantörer av flera skäl inte skulle ge någon vinst i sammanhanget. Det 

finns även rättsliga aspekter för en särskild certifieringsprocess som behöver utredas 

vidare.  

Ett skäl är att om det är beställande myndighet som ska certifiera dem blir det i 

princip samma process som det är idag vid godkännande av inträdeskraven. Även 

uppföljningen blir densamma. Ytterligare ett skäl är att det skulle kunna uppstå 

frågor kring opartiskheten vid bedömningen då Arbetsförmedlingen blir en 

presumtiv avtalspart till den som ansöker om certifiering. Om en extern part ska 

certifiera leverantörerna måste det tydliggöras för den certifierande parten vilka krav 

som ställs och varför. Uppföljningen måste då sannolikt även göras av 

certifieringsorganet för att säkerställa att leverantören fortfarande uppfyller kraven 

(jämför ISO-certifiering). Då har den beställande myndigheten inte längre kontroll 

över de delar av uppföljningen annat än när certifieringsorganet bedömer att en aktör 

förlorar certifieringen. Detta ger i sin tur risk för rättsliga problem eftersom 

Arbetsförmedlingen måste svara för de rättsliga konsekvenserna av att 

certifieringsorganet inte längre godkänner en leverantör.  

                                                           
89 Myndigheten för yrkeshögskolan (2019) kvalitetskriterier för yrkeshögskolan 2019 .  
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Sannolikt är det inte förenligt med gemenskapsrätten att ställa krav på en viss sorts 

certifiering (jämför även här ISO-certifiering och miljömärken med mera.)90 För att 

kunna ställa sådana krav måste kravet åtföljas av ”eller liknande” för att inte vara 

diskriminerande och oproportionerligt. Syftet med kraven är att säkerställa en viss 

kvalitetsnivå på dem som ska utföra tjänsten. Det kan åstadkommas både utifrån en i 

förväg bestämd kravnivå i en certifiering likväl som med krav som motsvarar dessa. 

Således saknas skäl att ställa krav på en viss certifiering. Kraven kan och bör ställas 

av Arbetsförmedlingen inom ramen för kravprocessen i LOV och/eller LOU, det vill 

säga i förfrågningsunderlaget. Att ställa krav på att man ska vara certifierad enligt 

exempelvis en branschstandard som företrädare för leverantör/bransch tar fram för 

aktörer för matchningstjänster lär inte vara förenligt med gällande regelverk om det 

är möjligt att visa att man uppfyller detta på annat sätt.  

Generellt kan sägas att det som är av vikt i bedömningen för hur ett krav ska 

utformas är att de grundläggande principerna upprätthålls. Krav på ett visst certifikat 

kan leda till att konkurrensen begränsas på ett sådant sätt som inte är nödvändigt för 

att uppnå syftet med kravet. Är kriterierna inriktade på leverantörens allmänna 

förmåga att utföra uppdraget så är dessa enligt upphandlingsreglerna att betrakta 

som kvalificeringskrav. Är det kriterier som ställer upp villkor för hur tjänsten ska 

utföras så är dessa enligt upphandlingsreglerna att betrakta som tekniska 

specifikationer. Det går med andra ord att ställa krav på att leverantören ska ha vissa 

certifikat eller auktorisation för att uppfylla vissa krav i upphandlingen. Ska man 

exempelvis som leverantör utfärda vissa diplom eller intyg kanske det krävs att man 

har vissa certifikat för detta.  

4.2.3 Möjlig framtida lösning för certifiering 

Frågan om en modell för certifiering av de fristående aktörerna i ett framtida system 

med upphandlade rustande och matchande tjänster har förts fram i flera 

sammanhang. Arbetsförmedlingen har valt att inte rekommendera att en särskild 

certifiering införs utan förespråkar att kraven för inträdet på marknaden ställs i 

förfrågningsunderlaget.  

En möjlig framtida lösning med certifiering har inom ramen för analysuppdraget 

diskuterats med det nationella ackrediteringsorganet SWEDAC. Vissa förutsättningar 

i en sådan lösning behöver utredas vidare men i korthet innebär förslaget att en 

certifieringsordning upprättas där Arbetsförmedlingen utformar de krav som gäller. 

Därefter kan organisationer bli ackrediterade av SWEDAC för att få utfärda och 

förnya certifikat för leverantörer i systemet. Kostnaden för att skaffa sig och 

upprätthålla ett certifikat står leverantören själv för, genom att betala 

                                                           
90 I 9 kap LOU finns bestämmelser som reglerar tekniska krav. Där nämns bland annat märkning som innefattar 
även certifikat och intyg, se 9 kap 12 § LOU. Av 9 kap 14 § LOU framgår att om en upphandlande myndighet 
kräver en viss märkning (läs certifikat) ska även en annan märkning godtas om kraven för den märkningen är 
likvärdiga med kraven för den angivna märkningen. Det här är ett tydligt uttryck för kraven på 
likvärdighetsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen. Således tillåter inte gemenskapsrätten att 
myndigheten kräver och endast godtar en viss sorts certifiering, utan sannolikt måste  även andra certifieringar 
eller dokumentationer som visar att man uppfyller kraven för den av Arbetsförmedlingen kravställda 
certifieringen godtas. Den kravställda certifieringen kan dock användas som ett bevismedel för att kraven som 
ställts är uppfyllda. Således vinns egentligen ingenting på att en viss sorts certifiering krävs eftersom 
myndigheten kommer att behöva acceptera annan dokumentation som visar att man uppfyller motsvarande 
krav, (jämför ISO-certifiering). 
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certifieringsorganet. Kostnaden är högre för stora organisationer än för små, 

eftersom den är kopplad till hur lång tid en revision tar.  

En möjlig väg framåt är att Arbetsförmedlingen under 2020 tillsammans med 

SWEDAC genomför en förstudie för att utreda frågorna om vilka möjligheter och 

utmaningar som finns med den lösning som diskuterats. 

4.2.4 Rekommendationer för individens val  

Basen i ett system där tjänster upphandlas enligt LOV är individens frihet att välja 

utförare av tjänsten. För att uppnå effektivitet och kvalitet i ett LOV-system är det 

viktigt att de arbetssökande kan göra välinformerade val av leverantör.  

Rekommendation: 

Informationen inför de arbetssökandes val bör, förutom att vara lättillgänglig och 

tydlig, inkludera resultatet av en ratingmodell där de fristående aktörernas 

måluppfyllelse tydligt framgår.  

Rekommendation: 

Icke-valsalternativet, för de arbetssökande som inte gör ett eget val, bör vara att 

personen anvisas en fristående aktör utifrån en på förhand definierad logik. 

Bedömning:  

Icke-valsalternativet i ett framtida LOV-system bör utvecklas och nyanseras för att, 

om möjligt, ta hänsyn till fler parametrar än dagens system, exempelvis 

möjligheterna att leverera tjänster på distans och leverantörernas specialisering. 

Icke-valsalternativet 

LOV-systemet bygger på individens valfrihet. Valet är dock frivilligt. I ett LOV-system 

måste därför den upphandlade myndigheten tillhandahålla ett icke-valsalternativ för 

de som inte kan eller vill göra ett eget aktivt val. Icke-valsalternativet måste vara 

konkurrensneutralt, ska framgå av förfrågningsunderlaget inför inträde och får 

följaktligen inte vara ett slumpmässigt val av leverantör. Inom ramen för stöd och 

matchning har icke-valsalternativet under 2019 kompletterats för att omfatta både 

regional närhet och leverantörernas rating.  

Icke-valsalternativet för deltagare som inte vill eller kan välja leverantör bör även i 

framtiden utgå från leverantörens rating. Utifrån möjligheterna att leverera 

tjänsterna på distans kan icke-valsalternativet i ett framtida LOV-system utformas för 

att även ta hänsyn till förmågan att leverera tjänster på distans och specialisering för 

en viss målgrupp, alternativt den leverantör som både är specialiserad och har bäst 

resultat. Att icke-valet bygger på resultat ger ytterligare incitament till leverantörerna 

att prestera bra. En genomlysning bör även kunna se om det finns flera parametrar 

som bör ingå. 

4.2.5 Rekommendation och bedömningar för kontroll av fristående 

aktörer 

En förutsättning för att myndighetens relation till leverantörerna enligt den modell 

som illustreras ovan ska fungera är att myndigheten har förutsättningar och kapacitet 

att genomföra kontroller av de aktörer som ansöker om respektive redan är anslutna 

till systemet. 
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Rekommendation: 

Arbetsförmedlingen bör få ta del av Skatteverkets uppgifter om fristående aktörers 

eventuella skatteskulder via företagens skattekonto. 

Bedömning: 

För att säkerställa en effektiv kontroll av leverantörerna behöver den så långt som 

möjligt automatiseras, exempelvis avseende kontroller av uppgifter om ekonomisk 

status och betalning av socialförsäkringsavgifter.  

Bedömning: 

Utöver kontroll av aktörerna krävs träffsäker och ändamålsenlig uppföljning av 

leverans och tjänst. 

En av de faktorer som kontrolleras både vid inträdet och löpande under 

leverantörsuppföljningen är uppgifter om eventuella skatteskulder via företagens 

skattekonto. Uppgiften är central då den kan ligga till grund för uteslutning av 

leverantörer och hävning av avtal. Det nuvarande regelverket på området 

(Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400) tillåter dock inte att Skatteverket 

lämnar ut dessa uppgifter till myndigheter. Detta bör möjliggöras då det skulle 

underlätta kontrollen och uppföljningen av leverantörer både vid inträdet och vid den 

löpande uppföljningen.91  

Härutöver skulle kontrollen behöva förstärkas genom att i möjligaste mån 

automatisera kontrollerna som behöver göras, exempelvis angående om leverantören 

uteslutits ur avtalet på grund av hävning och i så fall när och av vilken orsak.92 Det 

finns även andra delar av kontroll och uppföljningen som borde kunna automatiseras 

såsom kontroller av uppgifter om ekonomisk status och betalning av skatter och 

socialförsäkringsavgifter. Dessa uppgifter är väsentliga då de utgör uteslutnings- och 

hävningsgrunder vilket direkt påverkar utträde och återinträde för leverantörer.  

4.2.6 Rekommendation för en effektiv och rättvisande ratingmodell 

Rekommendation:  

För att förbättra kvaliteten och aktualiteten i ratingmodellen bör den utvecklas 

genom att bland annat hämta resultat från Skatteverkets månadsdata över inkomster. 

Inom ett LOV-system är kundvalet en viktig del. Genom att informera om hur väl de 

olika leverantörerna lyckas med sitt uppdrag kan deltagare välja bort leverantörer 

som fungerar sämre och istället välja leverantörer som presterar bättre. Detta 

kombinerat med att leverantörer som över tid presterar sämst relativt andra 

leverantörer inte längre ingår i tjänsten antas leda till ökad kvalitet i tjänsten.  

Ratingmodellen bidrar till att hålla en hög kvalitet i LOV-systemet och den skapar 

drivkrafter för de fristående aktörerna att prestera bra i termer av att uppnå målen 

med tjänsten. För en väl fungerande ratingmodell krävs att de utfall som aktören 

bedöms efter är mätbara och inte möjliga för aktören att manipulera. Även en 

träffsäker och relevant profileringsmodell är av stor vikt för en fungerande 

                                                           
91 Detta gäller både vid tjänster som upphandlas via LOV och LOU. 
92 Ett exempel är att om Arbetsförmedlingen har hävt ett avtal med en leverantör på grund av misskötsel, bör 
dessa uppgifter sparas och en signal skickas vid en ansökan om återinträde. 
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ratingmodell. Det är även viktigt att myndigheten utvärderar ratingmodellen och 

utreder vilka lyckade utfall som bör mätas. Under en övergångsperiod i ett nytt 

system kommer rating för leverantörerna att saknas. I detta fall blir det viktigt att 

skapa en nyanserad och informativ presentation av de fristående aktörerna. 

Kvaliteten i ratingmodellen kan förbättras om det är möjligt att löpande följa 

övergången till arbete och studier via uppgifter från Skatteverkets månadsdata för att 

på så sätt förbättra mätningen av resultaten.93  

På grund av ett litet deltagarantal för vissa leverantörer bygger den nuvarande 

ratingen på förhållandevis gamla uppgifter. Med potentiellt fler deltagare i ett nytt 

LOV-system kan rating-systemet bygga på mer aktuella uppgifter vilket flera 

leverantörer efterfrågat. Möjligheten att utveckla ratingen genom att på olika sätt 

använda mer aktuell information om deltagaren än vad som är fallet idag är också 

intressant, till exempel genom att följa deltagaren vid flera tillfällen. Detta lyfts ofta 

av leverantörer som menar att incitamenten för resultatutveckling minskar när 

effekten i rating kommer med lång eftersläpning. Presentationen av ratingmodellen 

tillsammans med andra beskrivningar av leverantörernas verksamhet bör utvecklas 

för att underlätta deltagarnas val av leverantör. 

4.2.7 Andra alternativ som övervägts 

Leverantörerna påtalar också vikten av att kunna särskilja ratingen mellan olika 

tjänster för att bättre avspegla att vissa aktörer är mer framgångsrika i arbetet med 

deltagare som står närmare arbetsmarknaden, medan andra är bättre på att jobba 

med sökande som står längre ifrån. Det kan också övervägas att utveckla 

ratingmodellen genom att beräkna ratingvärden för leverantörerna på en mer 

avgränsad nivå – exempelvis per ersättningsnivå eller för olika branscher. Ett mindre 

underlag för rating, vilket en sådan förändring skulle leda till, kan dock innebära att 

dagens situation med en ratingmodell baserad på förhållandevis gamla uppgifter 

fortsätter. 

4.2.8 Rekommendationer för leverantörers utträde och återinträde 

Erfarenheter från andra valfrihetssystem visar att det i regel är svårt att få deltagarna 

att välja leverantör och kanske ännu svårare för deltagarna att göra ”rätt” val. Det är 

alltså ingen garanti att lågpresterande leverantörer kommer att trängas ut enbart 

baserat på kundvalet. Det kommer därmed att behövas en aktiv bevakning och en 

funktion där Arbetsförmedlingen sorterar ut de sämst presterande och därmed höjer 

lägstanivån i valfrihetssystemet.  

Rekommendation:  

Det bör vara möjligt att i avtal reglera beställande myndighets rätt att vid en översyn 

av leverantörer utesluta dem som presterar svagt och/eller har ett lågt antal 

deltagare. Metoder för översyn, inklusive rating, bör förfinas och bli mer förutsebara 

och träffsäkra.  

                                                           
93 Arbetsförmedlingen verifierar resultat på olika sätt inom Stöd och matchning beroende på vilket resultat som 
uppnåtts. I första hand sker det genom kontroller via myndighetens systemstöd, i andra hand genom skriftliga 
intyg som leverantören skickar in eller i kontakt med deltagaren. Det har av olika skäl visat sig vara svårt för de 
fristående aktörerna att få in dessa intyg. 
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Rekommendation:  

Återinträde efter ett utträde på grund av misskötsamhet bör, liksom idag, bedömas 

från fall till fall utifrån de enskilda omständigheterna utan tillämpning av någon 

generell karenstid.  

4.2.9 Fristående aktörers möjlighet till utträde och återinträde 

Arbetsförmedlingen bör fortsatt genomföra översyner som innebär att de sämst 

presterande leverantörerna utesluts ur valfrihetssystemet.  

I en reformerad LOV-tjänst måste möjligheterna till utträde för leverantörer finnas 

kvar. Detsamma gäller för Arbetsförmedlingens möjligheter att utträda ur avtal.94 

När det gäller utträde på grund av hävning måste även de möjligheterna finnas kvar. 

Även här kan de befintliga bestämmelserna i Arbetsförmedlingens 

förfrågningsunderlag och allmänna villkor tjäna som utgångspunkt för den 

reformerade LOV-tjänsten. Leverantörers in-, ut- och återinträde har även tekniska 

implikationer som ej är försumbara. Dessa måste också vägas in i hur leverantörens 

in-, ut- och återinträde hanteras. Karenstiden är ett verktyg för att försöka förbättra 

kvaliteten på leverantörer i systemet. Innan karenstiden infördes i Stöd och 

matchning var andelen fristående aktörer som uteslöts och återkom till systemet 

direkt, genom att byta namn och organisationsnummer, betydligt större än vad den 

är idag.  

Återinträde till en LOV-tjänst är beroende av orsakerna till utträdet. Om en 

leverantör har uteslutits ur tjänsten bör orsakerna till utträdet undersökas och 

övervägas nogsamt innan ett återinträde sker. Hur utträde och återinträde kan ske 

bör utredas — inte minst då den reformerade tjänsten sannolikt blir mer omfattande 

avseende antalet leverantörer och tjänsternas innehåll. 

Arbetsförmedlingen har inom ramen för både etableringslots och stöd och matchning 

haft vissa utmaningar i att aktörer som utträtt på grund av hävning direkt ansöker på 

nytt i annat namn. Arbetsförmedlingens möjligheter att försvåra denna typ av 

oseriöst agerande är begränsade. De rättsliga aspekterna här är ganska klara; så länge 

en ansökande leverantör uppfyller kraven så är myndigheten skyldig att släppa in 

dem i tjänsten, jfr 8 kap 1 § LOV. Därför finns det rättsliga betänkligheter kring 

karenstiden och dess legitimitet. Om det ska ställas krav på karenstid för leverantörer 

måste den i så fall även omfatta ansvariga företrädare för leverantörerna för att 

komma tillrätta med detta problem.  

Återinträdet efter ett utträde på grund av hävning är både en enklare och mer 

komplicerad fråga rättsligt. Hävningsgrunderna och de rättsliga förutsättningarna för 

det är tämligen klara och kan utgå ifrån det som gäller för LOV-tjänsten idag. Det 

som är mer komplicerat är att bedöma när en leverantör kan återinträda efter att ha 

uteslutits. Här kan en analogisk tillämpning av upphandlingslagstiftningen LOU 

tjäna som vägledning tills det har utvecklats en praxis för LOV. I praxis enligt LOU 

har händelser som ansetts påverka förtroendet för leverantören haft betydelse i tre, 

fyra till och med fem år efter det att händelsen inträffat som förorsakat en 

uteslutning. 

                                                           
94 Om ratingsystemet förändras kan förutsättningarna för utträdet behöva justeras på motsvarande sätt. 
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Även om det i sig skulle vara klargörande med en särskild bestämmelse i LOV att en 

leverantör inte får ansöka på nytt tidigare än tre år efter att ha uteslutits, skulle en 

sådan bestämmelse drabba leverantörer schablonmässigt. En leverantör som vidtagit 

åtgärder för att rätta till de brister som förorsakat uteslutningen måste ändå vänta i 

tre år för att återinträda i tjänsten. Det kan då lätt uppstå en konflikt med 

proportionalitetsprincipen. Här behöver kontrollfunktionen utvecklas för att 

garantera en enhetlig, effektiv och rättssäker hantering av möjligheterna till 

återinträde för en leverantör som tidigare utträtt ur tjänsten oavsett orsak. 

Gemensamt för både utträde och återinträdesdiskussionen är att det förutsätter en 

välutvecklad leverantörsuppföljning för att garantera en enhetlig, effektiv och 

rättssäker hantering av leverantörer. Kontrollen av leverantörer behöver också ske i 

nära samförstånd med, alternativt vara en del av leverantörsuppföljningen. Den här 

funktionen kan i princip inrättas och arbeta på samma sätt oberoende av hur LOV-

tjänsten i sig utformas. Bedömningen är att den befintliga kontrollen skulle behöva 

förstärkas och utvecklas. Det saknas en sammanhållen funktion för de delar av 

myndigheten som berörs av leverantörers utträden och återinträden. Ansvaret måste 

tydliggöras internt inom myndigheten och för externa leverantörer.  

Härutöver skulle kontrollen behöva förstärkas med ett systemstöd för att i den mån 

det går att automatisera kontrollerna som behöver göras, exempelvis angående om 

leverantören uteslutits ur avtalet på grund av hävning och i så fall när och av vilken 

orsak95. En del av denna information måste kunna hanteras automatiskt. Det finns 

även andra delar av kontroll och uppföljningen som borde kunna automatiseras 

såsom kontroller av uppgifter om ekonomisk status och betalning av skatter och 

socialförsäkringsavgifter. Dessa uppgifter är väsentliga då de utgör uteslutnings- och 

hävningsgrunder vilket direkt påverkar utträde och återinträde för leverantörer. 

 

  

                                                           
95 Ett exempel är att om Arbetsförmedlingen har hävt ett avtal med en leverantör på grund av misskötsel, bör 
dessa uppgifter sparas och en signal skickas vid en ansökan om återinträde. 
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4.3 Analysuppgift: tjänster, spår och grad av styrning av 
insatsernas utformning 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur matchande och rustande 

insatser som ska upphandlas framöver, det vill säga insatser i Arbetsförmedlingens 

egen regi eller som myndigheten redan i dag upphandlar av fristående aktörer, kan 

organiseras i upphandlade bredare tjänster (spår) eller mer avgränsade 

upphandlade tjänster samt vilka målgrupperna för dessa kan vara, med syfte att 

förbättra möjligheterna att få fler, särskilt utsatta grupper, att komma in på 

arbetsmarknaden. 

4.3.1 Bredd avseende individens stödbehov och tjänstens innehåll 

Med bred tjänst avses här en tjänst som upphandlas i syfte att omfatta ett stort antal 

arbetssökande, och där differentieringen mellan deras olika stödbehov huvudsakligen 

sker genom att de delas in i olika tjänster och/eller åtföljs av en skillnad i 

ersättningsnivåer. Med mer avgränsade tjänster avses här att den upphandlade 

myndigheten upphandlar olika tjänster, tekniskt sett skapar flera olika LOV-system, 

för att möta olika typer av behov hos de arbetssökande. De olika upphandlingarna 

svarar mot olika behov hos (i hög utsträckning, åtminstone) olika grupper av 

arbetssökande.  

Hur matchande och rustande insatser organiseras eller indelas – i en eller flera 

tjänster och/eller i tjänster med flera spår – är av betydelse för hur systemet som 

helhet fungerar. Organiseringen är till exempel direkt relaterad till de affärsmässiga 

förutsättningar för leverantörerna och därmed för vad som karakteriserar de aktörer 

som kommer vara verksamma i systemet (till exempel vilken kapacitet och 

kompetens de behöver ha). Organiseringen är också starkt kopplad till styrningen av 

aktörerna genom ersättningsmodellen och krav på resultat, och har betydelse för 

risken för exempelvis parkering.  

Generellt medför en organisering i avgränsade tjänster ökade möjligheter för mindre 

aktörer samt för aktörer som är specialiserade på att stödja individer med specifika 

behov att vara verksamma på marknaden. Avgränsade tjänster eller tjänster som 

delats i flera delar medför samtidigt höga krav på anvisande myndighet att på ett 

träffsäkert sätt bedöma vilken individ som bör ta del av vilken tjänst. 

Arbetsförmedlingen får som ett exempel på detta återkommande signaler från 

leverantörer i Stöd och matchning om att deltagare har anvisats till ett annat spår än 

det som är lämpligt givet deras behov och förutsättningar.96  

En bred tjänst medför generellt sett större utmaningar för mindre aktörer att vara 

anslutna till systemet. En aktör som både ska arbeta med att stödja personer som står 

nära arbetsmarknaden och personer som står längre ifrån, till exempel med 

funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan, hinder i form av kort utbildning 

eller språksvårigheter, behöver ha mer omfattande kompetens i verksamheten och 

                                                           
96 Arbetsförmedlingens leverantörsuppföljningsundersökning: 33% av de leverantörer som svarat instämmer i 
att Arbetsförmedlingen anvisar deltagare som har förutsättningar att nå målet med tjänsten.  
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resurser för att på ett effektivt sätt jobba med olika typer av stöd än en aktör som kan 

fokusera på en specifik grupp eller ett visst behov.97  

Ur ett användarperspektiv är få breda tjänster att föredra framför flera avgränsade 

tjänster. Detta om det ökar förutsättningarna för samtliga involverade parter att 

etablera kunskap och förståelse för tjänstens konstruktion och syfte.98 Såväl 

Arbetsförmedlingens egen erfarenhet som internationella dito är att uppstartsfasen 

för en ny tjänst är förenad med diverse kostnader och resultat under förväntad nivå.99 

En bred tjänst som inte delas in i olika spår eller differentieras på annat sätt är 

förenad med risk för att stöd till deltagarna fördelas ojämnt och fokuseras på de 

deltagare som har störst chans att nå målet i tjänsten, i synnerhet om 

resultatersättningen i tjänsten är hög. Det finns med andra ord en större risk för 

parkering vid den typen av organisering. En indelning i olika deltjänster har för 

avsikt att motverka dessa risker. Genom att koppla olika ersättningsnivåer och/eller 

olika krav på leveransen till de olika tjänsterna finns möjlighet att ytterligare minska 

de risker som följer med en bredare tjänst.  

Skillnaden mellan att upphandla en bred tjänst och dela in den i flera olika tjänster 

och att upphandla flera mer avgränsade tjänster är inte självklar eftersom det finns 

möjlighet till variationer inom en tjänst. Det är också möjligt att göra olika lösningar 

gällande krav och ersättningsmodell utifrån lokala eller regionala förutsättningar.  

Frågan om hur matchande och rustande insatser bör organiseras är med andra ord 

framförallt en fråga om vad man vill uppnå och en bedömning av på vilket sätt man 

har bäst förutsättningar att uppnå detta. Vid en bedömning av hur insatser 

organiseras är det dessutom lämpligt att verka för att tjänsten som helhet följer det 

man kan kalla samma grundläggande logik. Här avses till exempel samma 

övergripande målsättning med tjänsten, liknande förutsättningar för att resultatstyra 

genom ersättningsmodellens konstruktion och samma möjlighet att arbeta med 

kundvalet som kvalitetsdrivande mekanism. Möjligheten att på ett effektivt sätt inom 

en och samma tjänst kombinera såväl olika målsättningar som olika styrning och 

incitamentsstrukturer är sannolikt begränsad.  

Behovet av att arbeta med avgränsade tjänster som bygger på en helt eller delvis 

annan logik är sannolikt störst när det gäller arbetssökande som har omfattande 

behov av stöd för att komma till arbete eller ta steg mot arbete. Till exempel är det 

svårare att på ett tillförlitligt sätt mäta och verifiera en utökad arbetsförmåga än att 

en person fått en anställning, varför det kan finnas anledning till att inte resultatstyra 

en sådan tjänst i lika stor utsträckning.100  

4.3.2 Olika grader av styrning av tjänsteinnehåll 

Med en låg grad av krav på tjänsteinnehåll och tjänsteutformning är det den 

fristående aktören som avgör vilka insatser, stöd och verktyg som är lämpliga utan 

                                                           
 
98 I Strategi för upphandlade arbetsförmedlingstjänster  pekade Arbetsförmedlingen, som ett av fem centrala 
områden, på behovet av att renodla utbudet av arbetsförmedlingstjänster för att säkerställa att upphandlade 
tjänster kompletterar varandra och övrig verksamhet. Dnr Af-2016/00121871. 
99 Utmaningen i att både uppstarts och avslutsfasen för en tjänst (ett program) innebär lägre resultat framhölls 
till exempel av DWP vid Arbetsförmedlingens studiebesök i augusti 2019.  
100 Till exempel Introduktion till arbete och Arbetsintegrerande övningsplatser.  
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omfattande involvering av eller godkännande från Arbetsförmedlingen. En sådan 

tjänst kan vara avgränsad i tid och förenas med andra krav från myndighetens sida, 

om exempelvis miniminivå på insatsernas omfattning. Möjligheten för den fristående 

aktören att nyttja olika typer av insatser, stöd och verktyg för att stödja den 

arbetssökande kan också i högre utsträckning begränsas. En låg grad av styrning och 

krav innebär, åtminstone teoretiskt, att det ges större utrymme för innovativa 

lösningar och flexibilitet när arbetsmarknaden förändras.  

Olika länder har på olika sätt försökt reglera kvaliteten i tjänsterna som erbjuds de 

arbetssökande. Vissa har försökt styra det specifika tjänsteinnehållet andra har 

istället försökt reglera incitamenten på andra sätt exempelvis genom starka 

prestationsbaserade komponenter i ersättningar eller ställt minimikrav på antal 

möten. 

I Frankrike och Tyskland har exempelvis krav på antal möten mellan leverantörer 

och de arbetslösa ställts. I Danmark har exempelvis krav ställts på att en viss andel av 

tjänsten ska bestå av arbetsmarknadspolitiska program, specifikt 40 procent. I 

Schweiz har man försökt lösa kvalitetsaspekten genom att ge leverantörer möjlighet 

att välja hur de arbetar med de arbetssökande men utifrån en större mängd insatser 

som finns i en av Arbetsförmedlingen förbestämd verktygslåda.  

Arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden behöver ofta en rad olika typer 

av insatser och stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Möjligheten för fristående 

aktörer att kombinera olika typer av insatser på ett sätt som de bedömer är lämpligt 

för respektive individ ökar. Arbetsförmedlingen behöver i dessa fall då heller inte 

vara involverad i administrationen av dessa kombinationer, vilket ger lägre 

transaktionskostnader. 

Vid total avsaknad av krav på utformning av stödet till deltagarna uppstår risk för 

svårigheter att följa upp och avgöra vad som ger effekt. Det är dock möjligt att kräva 

av leverantörerna att myndigheten får tillgång till information om vad deltagaren 

tagit del av, vilket skulle möjliggöra utvärdering på aggregerad nivå. En mindre styrd 

tjänst innebär mindre möjligheter för politiken eller beställande aktör att påverka 

vilket stöd deltagarna får. Det finns även risk för innovativa lösningar av negativ 

karaktär. Ytterligare en nackdel är att det finns en risk för bristande enhetlighet i 

vilket stöd deltagare får del av samt att det även blir svårare för myndigheten att följa 

upp och fatta beslut om sanktioner som kan påverka rätten till ersättning.  

Med mer innehållsmässigt styrda tjänster blir det tydligt vad som ska levereras och 

enklare att följa upp den verksamhet som fristående aktörer bedriver. En sådan 

tjänsteutformning innebär även en del nackdelar – myndigheten behöver exempelvis, 

i de fall deltagarna är i behov av en rad insatser, administrera kedjor av insatser vilket 

medför höga transaktionskostnader. Arbetsförmedlingen behöver även ha kompetens 

om hur olika avgränsade insatser bäst kombineras. Det ställer även höga krav på 

samordning mellan olika leverantörer. 

4.3.3 Rekommendationer för tjänster och ersättningsnivåer 

Rekommendation:  

Huvudsakligen matchande insatser, för personer som kan få och ta ett arbete men 
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som har behov av konkret stöd, bör ges med tre olika ersättningsnivåer som utgår 

från individernas bedömda avstånd till arbetsmarknaden.  

Rekommendation: 

Huvudsakligen rustande insatser, för personer med stort avstånd till 

arbetsmarknaden, bör bestå av en generell ersättningsnivå samt en eller flera mer 

avgränsade tjänster eller inriktningar. De sistnämnda bör utformas närmare i ett 

senare skede av reformeringen. 

Rekommendation:  

Generellt bör graden av detaljerad styrning av tjänsternas innehåll vara låg, såväl för 

matchande som rustande insatser. Den styrning som sker bör syfta till att öka antalet 

personer med svag ställning på arbetsmarknaden som övergår till arbete eller studier 

samt att säkerställa träffsäkerheten i de insatser som ges. För de rustande insatserna 

bör generellt ställas krav på att deltagaren ges insatser motsvarande hela sitt 

arbetsutbud. 

Rekommendationen om tjänsternas utformning är framtagen utifrån att det är 

individens avstånd till arbetsmarknaden som ligger till grund för individens 

stödbehov, och utgår därför från arbetsmarknadsbedömningen. Rekommendationen 

är utformad med beaktande av forskning om effekter av arbetsmarknadspolitiska 

insatser, och beaktar även att det redan finns en stor grupp arbetssökande som har 

varit inskrivna på Arbetsförmedlingen under lång tid. Ambitionen är också att den 

rekommenderade utformningen ska kunna fungera för alla målgrupper inom 

arbetsmarknadspolitiken, men det kan behövas ytterligare utredning för att få 

förslaget att fungera för alla. 

Särskilt om begreppet ”spår” 

Med begreppet spår avses, i de här sammanhangen, generellt en indelning av 

innehållet inom ramen för en och samma upphandlade arbetsmarknadstjänst. 

Förenklat kan sägas att spår motsvarar ett, i högre eller lägre utsträckning, 

gemensamt definierat tjänsteinnehåll som förväntas passa behoven hos en del av de 

deltagare som omfattas av tjänsten. Till detta knyts vanligen en gemensam 

ersättningsnivå för samtliga deltagare i ett spår och ett myndighetsbeslut som 

genererar denna ersättning.  

Den rekommendation som görs här kombinerar två faktorer som gör det svårt att tala 

i termer av spår i denna mening. Dels är bedömningen att den exakta 

upphandlingsformen bör avgöras i ett senare skede, dels är tjänsternas innehåll 

reglerat i relativt liten utsträckning. Således ligger fokus här på hur deltagarna och 

ersättningarna inom de matchande och rustande insatser som ska utföras av 

fristående aktörer kan grupperas, och därför används benämningen ersättningsnivåer 

nedan.  

De matchande och rustande insatsernas struktur 

Arbetsmarknadsbedömningen ger individernas bedömda avstånd till 

arbetsmarknaden i termer av förväntad tid i arbetslöshet, och ersättningen till de 

fristående aktörerna differentieras utifrån detta. För att inte skapa en alltför 

komplicerad ersättningsmodell grupperas de arbetssökande i fyra olika 

ersättningsnivåer beroende på avstånd till arbetsmarknaden. Till de olika 
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grupperingarna knyts vissa huvudsakliga verktyg, i form av vilka andra 

arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga. Den fjärde, och högsta, 

ersättningsnivån syftar till att ge stöd till de arbetssökande som redan har varit 

inskrivna på Arbetsförmedlingen under längre tid eller som bedöms stå långt från 

arbetsmarknaden och avses ha huvudsakligen rustande inslag.  

Här föreslås en indelning i fyra olika generella ersättningsnivåer utifrån bedömt 

avstånd till arbetsmarknaden, där dessutom olika typer av resultat genererar 

resultatersättning. Tid i arbetslöshet är en avgörande faktor för såväl en individs 

avstånd till arbetsmarknaden som för kvalifikation till olika subventionerade 

anställningar. Därför kan de typer av resultat som de fristående aktörerna kan 

ersättas för förväntas korrelera i hög grad med fördelningen av individer mellan 

nivåerna. I tillägg till detta finns behov av mer specifika indelningar, framförallt för 

olika typer av rustande insatser.  

 Ersättningsnivå 1: Resultatersättning utgår för övergång till reguljär 

anställning, reguljär utbildning eller lönebidrag. 

 Ersättningsnivå 2: Resultatersättning utgår för övergång till reguljär 

anställning, reguljär utbildning, lönebidrag eller nystartsjobb. 

 Ersättningsnivå 3: Resultatersättning utgår för övergång till reguljär 

anställning, reguljär utbildning, lönebidrag, nystartsjobb eller 

etableringsjobb. 

 Ersättningsnivå 4: Syftar till att omfatta personer med mycket långt avstånd 

till arbetsmarknaden och behov av rustande insatser, resultatersättning 

utbetalas för samtliga typer av övergångar som är möjliga i LOV-systemet. 

Det finns, som resoneras kring vidare nedan, ett behov av att utforma 

rustande insatser på ett sätt som kan möta det eller de specifika behov som 

ligger till grund för en individs bedömt långa eller mycket långa avstånd till 

arbetsmarknaden. Det innebär att de konkreta insatserna kan behöva vara 

skarpare avgränsade och se olika ut när olika behov möts. Denna 

ersättningsnivå syftar till att omfatta de som inte befinner sig inom en sådan 

insats.  

Ersättningsnivå 1-3 

Inom dessa ersättningsnivåer återfinns personer vars avstånd till arbetsmarknaden 

är sådant att de har behov av mer konkret stöd än endast det som finns tillgängligt 

inom ramen för en egen resa, men de är ändå fullt matchningsbara.  

Eftersom avståndet till arbetsmarknaden ligger till grund är de olika nivåerna relativa 

till sin natur, och de personliga förutsättningarna hos de som finns inom respektive 

nivå kan och bör förändras över tid. En person som skulle generera ersättning på nivå 

1 i ett visst konjunkturläge kan exempelvis, utifrån exakt samma personliga 

förutsättningar, förväntas generera ersättning på nivå 2 eller få ta del av en egen resa 

i ett annat. Den praktiska skillnaden mellan de tre nivåerna, förutom att de kan ge 

olika resultat, kommer sannolikt att vara den intensitet i stöd som behövs för att den 

arbetssökande ska få arbete. Detta kan uttryckas exempelvis genom att den 

schemalagda tiden för individen är lägre på lägre ersättningsnivå, men ytterst är 
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sådana avgöranden en konsekvens av hur det arbetsmarknadspolitiska regelverket 

utformas. Det kan dock konstateras att det troligen är mer sannolikt att individen 

beviljas ytterligare stöd i form av programinsats på högre än på lägre nivå.   

Det bör inom ramen för dessa ersättningsnivåer inte finnas några betydande 

frågetecken om arbetsförmåga eller motivation. Individen kan dock ha frågetecken 

om riktning i arbetssökandet eller osäkerhet om arbetslivserfarenheten eller 

utbildningsnivån räcker till. Det kan också tänkas finnas en osäkerhet om hur man 

bäst söker arbete, exempelvis om att formulera sig skriftligt eller i en 

intervjusituation. I den mån individer med dessa förutsättningar ges ytterligare stöd i 

form av arbetsmarknadspolitiska program är det troligt att det syftar till att 

överbrygga sådana svårigheter, genom att möjliggöra för individen att få visa upp 

kunskaper och färdigheter samt ge både individen och den presumtiva arbetsgivaren 

bra förutsättningar för att avgöra om de passar för varandra. På nivå 2 och 3 är det 

också sannolikt att en bredare uppsättning programinsatser kan vara aktuella för en 

individ.  

En rimlig utgångspunkt är att en deltagare bör kunna delta sex månader hos samma 

fristående aktör. Därefter görs en ny arbetsmarknadsbedömning. Under tiden hos 

den fristående aktören kan det komma fram information som indikerar att individens 

avstånd till arbetsmarknaden är längre än vad som var känt från början. Skulle detta 

ske får den fristående aktören kontakta Arbetsförmedlingen för en ny 

arbetsmarknadsbedömning.  

Arbetsförmedlingen styr inte leverantörens metoder i detalj, men det måste finnas en 

gemensam planering mellan den fristående aktören och den arbetssökande. Stödet 

som ges får inte vara helt digitalt, men om den fristående aktören önskar digitala 

inslag finns det inget hinder för det. Det är naturligt att förvänta sig att det kan finnas 

en högre grad av digitala inslag på nivå 1 än på nivå 2 och 3. 

Behov av förutsägbarhet om ytterligare insatser 

Om den fristående aktören bedömer att den arbetssökande utöver deltagandet hos 

den fristående aktören också behöver ytterligare stöd, i form av anvisning till 

arbetsmarknadspolitiskt program, prövar Arbetsförmedlingen om en sådan är 

motiverad. De arbetssökande som kommer att befinna sig inom de lägre 

ersättningsnivåerna har troligen begränsade möjligheter till ytterligare stöd, givet 

deras relativt korta avstånd till arbetsmarknaden. Ju högre ersättningsnivå en individ 

befinner sig på, desto större möjligheter till ytterligare stöd kommer att finnas. Den 

bedömning av avstånd till arbetsmarknaden som ligger till grund för bestämning av 

ersättningsnivå är nämligen av naturliga skäl också en avgörande del i eventuella 

beslut om program.  

Det kommer sannolikt att finnas ett behov av att utveckla förutsägbarheten för hur en 

individs tillhörighet till ersättningsnivå förhåller sig till personens möjligheter till 

ytterligare stöd. Syftet med detta skulle vara att skapa en tydlighet gentemot de 

fristående aktörerna och reducera antalet ansökningar om stöd som det inte finns 

förutsättningar för att bevilja. Vid maximal tydlighet uppnås en situation där vissa 

arbetsmarknadspolitiska verktyg är tillgängliga på vissa nivåer, men inte på andra. 

En utökad tydlighet bedöms vara en viktig förutsättning för effektiviteten i systemet 



Vissa förutsättningar inför reformeringen 
av Arbetsförmedlingen 

Närmare utformning av LOV-systemet 

 

119 
 

och kan troligen nås genom utvecklande av såväl olika typer av regleringar som 

genom andra mekanismer.    

Ersättningsnivå 4 och ytterligare precisering 

Bland  de som varit arbetslösa länge finns många som står långt eller mycket långt 

ifrån arbetsmarknaden. Förutom arbetslöshetstidens längd fattas ofta ett antal 

förutsättningar för arbete. Det kan handla om kort utbildning, bristande motivation, 

avsaknad av arbetslivserfarenhet eller något annat som gör att individen inte skulle 

kunna få eller ta ett arbete på kort sikt. Här finns också den stora grupp personer som 

kommer att ha varit arbetslösa under lång tid vid det reformerade systemets 

ikraftträdande. Deras behov kan inte förväntas täckas inom ramen för 

ersättningsnivå 1-3.  

Eftersom det saknas olika förutsättningar för arbete för olika personer inom denna 

grupp, behöver det reformerade systemet utformas på ett sätt som på ett effektivt sätt 

kan möta olika konkreta behov. Dessutom behöver insatser kunna ges utifrån 

specifika regleringar och krav som gäller för vissa personer, exempelvis de i 

etableringsuppdraget. Därför bedöms att de rustande insatserna bör differentieras i 

en generell ersättningsnivå 4 och ett antal mer specifika tjänster eller indelningar 

som bör identifieras och utformas i samspel med utvecklingen av framtida regelverk 

och i dialog med framtida leverantörer. Det vore exempelvis möjligt att, som en del av 

LOV-systemet, ha tjänster och ersättningsnivåer som möter särskilda behov till följd 

av att den arbetssökande har funktionsnedsättning, befinner sig i 

etableringsuppdraget eller har behov av koordinerade insatser inom samverkan med 

andra aktörer. Vad gäller exempelvis omfattande och resursintensiva behov som 

förekommer sällan, där det kan förväntas finnas svårigheter att finna en tillräcklig 

marknad för ett valfrihetssystem, skulle upphandling enligt LOU kunna vara ett 

alternativ. Det är varken möjligt eller lämpligt att i detta tidiga skede definiera exakt 

vilka avgränsningar som vore mest lämpliga – men det kan konstateras att de 

troligen behövs i någon form.  

Inom ramen för såväl ersättningsnivå 4 som tillkommande mer specifika tjänster 

eller inriktningar bör finnas ett krav på att individen ska anvisas till den fristående 

aktören på hela sitt arbetsutbud. Bedömningen är att hela arbetsutbudet behöver tas i 

anspråk då individerna behöver ha en hög aktivitetsnivå för att minska avståndet till 

arbetsmarknaden. Om det framtida regelverket tillåter bör även den maximala tiden 

en person är hos fristående aktör kunna vara en variabel som kan ändras beroende på 

behov och tjänstens syfte. Det är också viktigt att de rustande insatserna har 

matchande inslag – både för individens förutsättningar och utveckling och för att inte 

skapa onödiga administrativa begränsningar. Samtliga verktyg som 

Arbetsförmedlingen förfogar över bör efter bedömning kunna vara aktuella för 

personer i rustande insatser, alltså även annat stöd än det som sannolikt blir aktuellt i 

ersättningsnivå 1-3.  

När arbetsmarknadspolitiken är uttömd 

Arbetsförmedlingen lyfte i budgetunderlaget 2020-2022 att det finns en grupp 

arbetssökande som inte kan tillgodogöra sig det stöd som Arbetsförmedlingen 

förfogar över och som trots omfattande stöd inte har kunnat få varaktig 

sysselsättning på arbetsmarknaden. För att minska kostnaden bör ett nytt regelverk 
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utformas som medger att individer, efter regelbunden behovsprövning, kan övergå 

till någon alternativ form av varaktig anpassad sysselsättning. De individer som bör 

omfattas av övergången till denna sysselsättning är dem för vilka 

Arbetsförmedlingens insatser bedöms vara otillräckliga eller uttömda. Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom101 konstaterat att Arbetsförmedlingen har 

rätt att återkalla en deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin på grund av det 

särskilda skälet att Arbetsförmedlingen har uttömt sina resurser.  

4.3.4 Andra alternativ som övervägts 

Alternativa utgångspunkter för tjänsternas utformning  

Det finns olika sätt att resonera för att komma fram till vilken utformning som är 

mest effektiv. Indelningen av en tjänst kan ha sin utgångspunkt i vilken målgrupp en 

individ typiskt sett ingår i. På Arbetsförmedlingen används målgrupper i olika 

sammanhang. Det finns målgrupper för de arbetsmarknadspolitiska programmen 

och insatserna vilket oftast innebär att individen uppfyller en eller flera 

förutsättningar för att få ta del av programmet eller insatsen. Vissa program och 

insatser innehåller mer generella krav som exempelvis arbetspraktik. Individen ska 

vara minst 25 år och vara arbetslös eller riskera arbetslöshet. I dessa fall blir 

Arbetsförmedlingens prövning av mer individuell karaktär utifrån individens 

förutsättningar.  

Andra program och insatser beskriver utförligt vilka krav som ställs för att anvisas ett 

arbetsmarknadspolitiskt program. Ett sådant exempel är jobb- och 

utvecklingsgarantin som uttryckligen beskriver vilka som kan anvisas programmet. 

Underförstått ska alla som uppfyller förutsättningarna anvisas om inget talar emot en 

anvisning. I dessa fall blir Arbetsförmedlingens prövning av om anvisning ska ske 

eller inte mer generell utifrån vilken kvalificeringsgrund individen uppfyller då hela 

programmet är utformat utifrån ett generellt antagande om att individer som 

uppfyller villkoren för programmet behöver en viss typ av stöd utan att beakta 

individens övriga förutsättningar.  

Alternativen är att utforma tjänster och insatser utifrån målgrupp, det vill säga med 

hänsyn till generella antaganden om vilket stöd en individ behöver eller att utgå från 

individens avstånd till arbetsmarknaden. Detta bedöms mindre lämpligt då 

konsekvensen indirekt är att förutsätta att en viss målgrupp har samma behov av 

stöd. För att få ökad träffsäkerhet i tjänster är det bättre att utgå från individens 

avstånd till arbetsmarknaden då prövningen av stödbehovet i dessa fall blir mer 

individuell och beaktar individens förutsättningar.   

                                                           
101 HFD:s dom den 7 juni 2019, mål nr 3454-18 
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4.4 Analysuppgifter: resultatbaserad ersättning och 
differentiering 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för relevanta modeller där 

ersättning till fristående aktörer i huvudsak utgår utifrån hur väl aktörerna får 

kvinnor och män i varaktig sysselsättning, och där ersättningen differentieras 

utifrån stödbehovet hos de enskilda med högre ersättning för dem som står längre 

från arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för om, och i så fall hur, det är 

möjligt och lämpligt att lämna resultatersättning för övergångar till reguljär 

utbildning, om skillnad bör göras för arbete med eller utan stöd och hur 

resultatersättning kan utformas i syfte att ge incitament för varaktig 

sysselsättning, exempelvis genom att utbetalningen görs i olika steg och under 

förutsättning att personen stannar kvar i arbete under en längre tid. 

4.4.1 Rekommendationer för utformning av ersättningsmodellen 

Vid utformningen av en ersättningsmodell är det viktigt att modellen främjar tjänster 

av hög kvalitet, goda resultat och att det finns starka incitament att hjälpa de som står 

längre från arbetsmarknaden. En väl utformad ersättningsmodell balanserar 

ersättning utifrån de fristående aktörernas faktiska kostnader och ersättning utifrån 

uppnådda resultat. En välutformad ersättningsmodell motverkar även bidragsbrott 

och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet, dessutom ger den incitament till 

rättvis och likvärdig behandling. 

Bedömning:  

Vid utformning av ersättningsmodellen bör enkelhet prioriteras. Eventuella fördelar 

av att differentiera ersättning utifrån olika faktorer bör alltid vägas mot de nackdelar 

som följer av ökad komplexitet i modellen. 

Rekommendation:  

Ersättningsmodellen bör utgöras av en kombination av grund- och resultatersättning 

där nivån på såväl grund- som resultatersättning bör differentieras utifrån de 

arbetssökandes förutsättningar och förväntade stödbehov. Även fördelningen mellan 

grund- och resultatersättning bör kunna variera utifrån förväntat stödbehov. 

Bedömning: 

Givet skillnaderna i arbetssökandes behov är det troligt att en ersättningsmodell 

kommer att behöva vara mycket tydligt differentierad för personer som står närmare 

respektive längre från arbetsmarknaden.  

Rekommendation:  

Grundersättningen bör betalas ut i form av en periodisk ersättning för att minska 

risken för parkering och missbruk. Resultatersättningen bör fördelas över flera 

utbetalningstillfällen för att premiera varaktig sysselsättning. 

Rekommendation:  

Ersättningsmodellen bör differentieras utifrån olika resultat och olika 

förutsättningar, i de fall dessa faktorer väger tyngre än principen om enkelhet i 

ersättningsmodellen.  
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Rekommendation:  

Ersättningsmodellen bör kontinuerligt övervakas och utvärderas för att vid behov 

justeras. Justeringstidpunkterna bör i möjligaste mån vara aviserade i förväg för att 

modellen ska vara så förutsägbar som möjligt.  

Rekommendation:  

För att minska risken att deltagare med stora stödbehov parkeras kan en så kallad 

prisaccelerations-modell övervägas. I modellen får de fristående aktörerna mer betalt 

ju fler som genererar resultat, vilket ökar incitamenten att använda resurserna mer 

jämlikt för alla deltagare. 

En analys och redogörelse över relevanta modeller för resultatbaserad ersättning 

behöver dels ta sin grund i ett bredare styrningsperspektiv, dels i en principiell 

diskussion kring definitionen av vad som ska anses vara ett resultat. 

Ersättningsmodeller är en komponent som inte kan friställas från en bredare 

styrmodell i utformningen av en tjänst. Grundorsaken till resultatstyrning och 

resultatersättning inom en tjänst bör vara att syftet med tjänsten är tydligt definierat, 

medan metoderna för att uppnå syftet på ett effektivt sätt är en kompetens som 

leverantörer inom tjänsten förväntas ha, eller ha incitament att utveckla. En 

utgångspunkt är att styrmodellen generellt och ersättningsmodellen mer specifikt ska 

vara så resultatinriktad som möjligt, med hänsyn tagen till de perspektiv som talar 

för att viss detaljstyrning och ersättning på andra grunder än resultat är lämpliga att 

väga in i tjänstens utformning. 

Resultatstyrning 

Valet mellan att resultat- eller detaljstyra, eller hitta en balans däremellan, behöver 

föregås av en analys kring vilka värden som tjänsten ska uppnå, kunskap om vilka 

metoder som fungerar och vad fristående aktörer är tänkta att kunna bidra med i 

förhållande till Arbetsförmedlingens verksamhet.  

Arbetsmarknadspolitiska insatser präglas i viss mån av osäkerhet kring vilka effekter 

de har för olika målgrupper av arbetssökande. Målet med den aktiva 

arbetsmarknadspolitiken är desto tydligare, åtminstone på ett övergripande plan. 

Insatser ska ges till arbetssökande för att öka deras möjligheter att nå varaktig 

sysselsättning, samt att öka matchningseffektiviteten på arbetsmarknaden. För de 

arbetssökande som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden ska insatser ges som 

förbättrar deras förutsättningar och därigenom få dem att närma sig 

arbetsmarknaden eller vara mer rustade att ta del av andra insatser som gör detta.  

Det finns alltså en relativt tydlig bild om vad som ska uppnås, men det saknas i viss 

mån kunskap om hur detta ska uppnås på ett så effektivt sätt som möjligt. När vad-

frågan är tydlig, medan hur-frågan är oklar finns det skäl att överväga att lägga 

tyngdpunkten på resultatstyrning. Fristående aktörer förväntas då genom den 

generella styrningen av tjänsten och ersättningsmodellen, ha incitament att leverera 

resultat på ett effektivt sätt.   

Vid detaljstyrning minskar handlingsutrymmet och innovationsgraden. Ju mer 

detaljstyrning, desto mer likriktning i leverantörernas utformning av sina respektive 

verksamheter. Dessutom skulle detaljstyrning innebära att Arbetsförmedlingen även 
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i fortsättningen vore ansvarig för att forma innehållet i insatserna för de 

arbetssökande, vilket inte kan sägas uppfylla syftet med reformen. 

Det finns dock flera skäl till att överväga att inte till fullo resultatstyra en upphandlad 

tjänst. Det första skälet handlar om ifall målet med tjänsten inte är tydligt definierat. 

Det kan till exempel handla om rehabiliterande insatser, där utfallet skulle kunna 

vara svårt att mäta. Det är då istället motiverat att reglera vilka sorters rehabilitering 

eller i vilken utsträckning rehabilitering ska erbjudas den arbetssökande för att 

garantera att leverantörerna presterat det som tjänsten kan ersätta för.  

Det andra skälet är att effekterna av en resultatstyrd tjänst tar lång tid att uppstå. 

Framförallt från tjänstens start, men även fortsatt, finns det en eftersläpning i tid vad 

gäller att använda exempelvis rating för att utesluta lågpresterande leverantörer. Det 

kan finnas behov av att etablera en miniminivå av leverans i tjänsten för att deltagare 

inte ska delta hos undermåliga leverantörer.  

Det tredje skälet är kopplat till en ersättningsmodell som är differentierad i grund- 

och resultatdelar utifrån deltagarnas förutsättningar och behov. För att inte skapa 

incitament för leverantörerna att lägga resurser på fel deltagare, genom så kallad 

parkering, kan en viss kravnivå på aktiviteter behöva ställas för att garantera att 

deltagare som kräver mer resurser också får dessa. Det kan också vara aktuellt utifrån 

vad de arbetsmarknadspolitiska programmen reglerar vad gäller innehåll eller 

aktivitetsgrad. Ytterligare faktorer att väga in är utformningen av 

Arbetsförmedlingens uppdrag att kontrollera både de arbetssökande och de 

fristående aktörerna samt att ansvara för utvärderingen av effekter av insatser.102  

Resultatersättning används för att styra mot önskade resultat, ersättning utgår 

enbart om ett givet resultat uppnås. Vad som definieras som ett resultat blir därmed 

centralt. Resultatersättning utgår alltid i efterhand och kan betalas ut vid ett eller 

flera tillfällen. En del av resultatersättningen kan vara i form av en så kallad 

snabbhetspremie som innebär en extra ersättning som utgår om önskvärt resultat 

kan uppnås snabbare än planerat. Detta ger den fristående aktören incitament att 

jobba aktivare med deltagaren och att inte behålla deltagare under maximal tid i 

tjänsten i syfte att få del av ytterligare periodisk grundersättning, om sådan finns. Det 

är också samhällsekonomiskt befogat då det ger indirekta effekter i form av minskade 

utbetalningar av a-kassa eller aktivitetsstöd.  

Grundersättning är en annan möjlig komponent i en ersättningsmodell. Den betalas 

normalt ut som ett fast belopp per deltagare.103 När den kombineras med 

resultatersättning bör den inte vara så stor att den ensam täcker kostnaderna för 

insatserna. När i tid grundersättningen betalas ut kan variera. Exempelvis kan 

ersättningen betalas ut i form av en startersättning när deltagaren anvisas, eller i 

form av slutersättning. Grundersättningen kan också betalas ut med jämna tillfällen 

under tiden som deltagaren är hos den fristående aktören i form av en periodisk 

                                                           
102 I den nuvarande tjänsten stöd och matchning har denna typ av analys resulterat i utformningen av de 
kvalificeringskrav som ställs för inträde i LOV-tjänsten. 
103 Vanligen ersättning på individnivå, det dock finns inga hinder för att utforma även gruppbaserade 
ersättningar. Det går också att styra på vilka eller hur mycket aktiviteter som ska levereras till deltagare, detta är 
dock svårt att kontrollera. Vidare är det också centralt att tydligt definiera vad som är ett resultat. 
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ersättning. Aktören får i det fallet enbart betalt för de dagar som deltagaren de facto 

varit placerad hos aktören. 

Olika exempel på grund- och resultatersättning 

Nederländerna gjorde mellan åren 2002 och 2005 ett försök att tillämpa ett enkelt 

ersättningssystem där leverantören endast fick betalt om den arbetssökande övergick 

till arbete; de rörde sig från ett så kallat ”no cure, less pay” till ett ”no cure, no pay” 

system. En utvärdering av systemet visade att bland individer som befann sig 

närmare uppstod det fler övergångar till arbete men att dessa i låg grad var 

långvariga. Många skrevs tillbaka in på Arbetsförmedlingen, särskilt arbetssökande 

med funktionsnedsättning. Utformningen resulterade i att det inte fanns incitament 

att arbeta med varaktighet i arbetstillfällena samt att den medförde en uppenbar risk 

för cream-skimming.  

De flesta länderna som helt eller delvis använder sig av privata leverantörer i sin 

förmedlingsverksamhet använder en kombination av grund- och resultatersättning 

som ofta ges i två eller tre delar varav den första är en startersättning och de som 

följer är resultatersättningar. Andelen som utgörs av de två delarna beror ofta på en 

rad kombinationer av faktorer, bland annat hur mycket frihet leverantörerna har att 

välja tjänsteinnehållet samt hur svåra grupperna i fråga är. 

Storbritannien 

Storbritannien har en stark prestationsbaserad komponent och leverantören har stor 

frihet att bestämma hur tjänsten är utformad. Leverantörer får 10 procent av den 

totala ersättningen vid inskrivning, 10 procent vid programmets avslut och hela 80 

procent fördelas mellan övergång till arbete och dess varaktighet. Första prestations-

baserade betalningen kommer efter 13 eller 26 veckor i arbete medan resten betalas 

ut månatligt i 12 eller 18 månader, så länge individen är kvar i arbetet. Själva nivån på 

utbetalningarna baseras på den arbetssökandes karakteristika (det finns 7 olika 

grupper rangordnade ifrån lättast till svårast). Sedan finns även prestationsbaserade 

bonusar när leverantören uppnått bättre resultat än väntat. I Storbritannien, till 

skillnad mot till exempel Australien och Nederländerna, specificeras inte innehållet i 

programmen, leverantörerna får i hög grad bestämma.  

Danmark, Frankrike och Belgien 

I Danmark, Frankrike och Belgien har olika kombinationer av grundersättningar med 

prestationsbaserade ersättningar prövats. I dessa länder är det i högre grad preciserat 

för leverantören vad tjänsten till den arbetssökande ska innehålla.  

I försöket i Danmark ställdes krav på att 40 procent av tjänsten skulle innehålla 

arbetsmarknadspolitiska program i kombination med regelbundna möten. Där fick 

leverantören 25 procent vid inskrivning och resten när individen fick ett arbete som 

varade i minst 13 veckor och omfattade minst 20 timmars arbete per vecka inom 6 

månader av inskrivningen. I Danmark varade programmet i två veckor och riktades 

till nyligen blivna arbetslösa akademiker.  
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I Frankrike tillämpades en ersättningsmodell i tre delar både för deltagande i ett 

program riktat till arbetssökande som riskerade att bli långtidsarbetslösa och för ett 

annat riktat till utbildade ungdomar (med åtminstone en del utbildning på 

universitetsnivå). För den första gruppen fick leverantören 40 procent av 

ersättningen vid inskrivning, 30 procent om individen erhållit arbete inom 6 

månader och resterande 30 procent om arbetstillfället varat i 6 månader. För 

ungdomarna fördelades ersättningen på 25 procent vid start, 40 procent vid start av 

arbete inom 6 månader och 35 procent vid erhållande av arbete som varat i 6 

månader 

I Belgien testades ett två-stegs betalningssystem bland långtidsarbetslösa. 

Leverantören fick 80 procent vid inskrivning och de resterande 20 procent när de 

målen som specificerats av en arbetsförmedlare, innan tilldelning av leverantör, 

uppnåddes.  

Schweiz  

I Schweiz har leverantörer fått relativ frihet att välja hur man arbetar med de 

arbetssökande genom att låta dem välja insatser från en ”verktygslåda”. 

Leverantörerna ersätts månatligt för tjänster som erbjuds, och incitamenten att 

parkera arbetssökande regleras genom att nivån på den månatliga ersättningen 

minskar över tid. Ersättningen är som högst under de första 6 månaderna, innan den 

halveras och sedan tillämpas under en 12 månaders period för att sedan minska igen 

efter den 18:e månaden. Även här rör det sig om anställningsbara arbetssökande men 

som varit i arbetslöshet en längre tid.  

Nackdelar som frekvent nämns i samband med olika ersättningsmodeller är parking, 

eller parkering, och cream-skimming. Cream-skimming innebär att en fristående 

aktör försöker begränsa sin verksamhet till de arbetssökande som lättast når målet 

med insatsen. Ett sätt att minska denna risk är därför att inte tillåta de fristående 

aktörerna att avgöra vilka deltagare de tar emot. Parking innebär att en fristående 

aktör som tar emot arbetssökande med olika förutsättningar lägger minimalt med tid 

och resurser på de arbetssökande som står längre från arbetsmarknaden och 

koncentrerar sig på de arbetssökande med bättre förutsättningar. Erfarenheter från 

Nederländerna visar att problemet med cream-skimming och parking är större när 

andelen resultatersättning är stor.104 I Storbritannien har problemen med parking 

varit relativt stora.105 Förekomsten av parking var en anledning till att Australien 

lämnade en renodlad resultatstyrningsmodell baserad på en så kallad ”black box of 

delivery”. Istället infördes ett system där det i högre utsträckning ställdes krav på 

innehåll i tjänsterna.106  

Den differentierade ersättningen ska ge incitament att leverera tjänster av hög 

kvalitet och konstrueras så att det finns starka incitament att hjälpa de som står 

                                                           
104 Koning, P. och Heinrich, C.J. (2013) Cream‐skimming, parking and other intended and unintended effects 
of high‐powered, performance‐based contracts. Journal of Policy Analysis and Management, 32(3), 461-483. 
105 OECD 2014. OECD (2014). Connecting People with Jobs: Activation Policies in the United Kingdom. 
106 OECD 2012 & 2017. OECD (2012). Activating jobseekers – How Australia does it, OECD Publishing. OECD 
(2017). Connecting people with jobs: Key Issues for Rising Labour market participation in Australia. 
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längst från arbetsmarknaden. Skillnaden i ersättning bör därför vara betydande 

beroende på arbetssökandes behov. 

Att differentiera grund- och resultatersättningen utifrån de arbetssökandes 

förutsättningar och förväntade stödbehov minskar risken för parking. Det finns 

ytterligare styrsätt för att minska risken för parking. Ett sätt är att slå fast krav på en 

lägsta aktiveringsnivå. Även vid krav på en viss grad av aktivering kvarstår risken att 

aktiviteterna endast syftar till att fylla ut tiden och inte leder till att öka deltagarens 

jobbchanser. Att tidsbegränsa tjänsterna minskar också risken för och effekterna av 

parking. 

Grundersättning i form av startersättning innebär också risk för att en del deltagare 

parkeras. Startersättning kan också innebära en risk för att aktörerna ska uppmana 

deltagarna att byta aktör vid flera tillfällen för att på så sätt generera ny 

startersättning, se även avsnitt 4.8. Bedömningen att en stor startersättning bör 

undvikas kvarstår. Grundersättning i form av en periodisk ersättning är därför att 

föredra.  

Ett motiv som förs fram med resultatbaserad ersättning är att det kan skapa 

incitament för innovation, då ersättningen blir högre ju bättre metoder aktören 

utvecklar för att få deltagarna att nå målet.107 Om fristående aktörer erbjuder en stor 

variation är det troligare att varje arbetssökande kan hitta den fristående aktör som 

passar bäst. Det finns dock ingen garanti för att resultatbaserad ersättning leder till 

innovation. En stor resultatbaserad ersättningsdel kan även leda till att aktören inte 

vågar ta risken att misslyckas och istället satsar på beprövade metoder.  

Val av ersättningsmodell kan påverka vilka aktörer som kommer att delta. 

Resultatbaserad ersättning, särskilt om den betalas ut långt i efterhand, leder till 

färre och mer ekonomiskt stabila aktörer. De behöver då kunna stå för kostnaden för 

lokal och personal under ett antal månader innan intäkter från resultatersättning 

kommer in. Detta talar för att en del av ersättningen bör utgöras av grundersättning. 

Någon form av grundersättning minskar också osäkerheten för aktörerna. Önskas ett 

system med ett fåtal aktörer bör detta uppnås på ett transparent och icke-

diskriminerande sätt, inte genom en ersättningsmodell som i praktiken stänger ute 

mindre företag. I ett LOV-system är det dock inte möjligt att begränsa antalet 

leverantörer, utan det skulle kräva upphandling enligt LOU. Vissa krav på att kunna 

hantera volymer kan vara ett proportionerligt krav i upphandlingen enligt LOV.  

Ett annat skäl till att ha grundersättning är att ett för stort fokus på resultat riskerar 

att leda till att aktörerna pressar deltagarna att ta ett arbete eller påbörja en 

utbildning som inte fungerar på längre sikt. En resultatersättning som premierar 

varaktig anställning minskar dock risken. 

Ersättningsmodellens komplexitet 

Det är möjligt att differentiera ersättningsmodellen utifrån olika faktorer, något som 

potentiellt kan bidra till större träffsäkerhet i fördelningen av resurser. Samtidigt 

behöver det vägas mot att komplexa modeller medför andra risker. Utfallen blir 

svårare att överblicka och kan därigenom leda till effekter som inte är avsedda. En 

                                                           
107 Detta bygger på att tjänsterna inte detaljstyrs i alltför stor utsträckning. 
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enkel ersättningsmodell underlättar också för de fristående aktörerna att beräkna 

sannolika intäkter och förutse vilka effekter ersättningsmodellen genererar. 

Komplexa modeller kan också leda till ökad administration som tar resurser från den 

verksamhet aktörerna erbjuder de arbetslösa. Arbetsförmedlingen har därför bedömt 

att enkelhet bör prioriteras vid utformning av ersättningsmodeller. Eventuella 

fördelar av att differentiera ersättning utifrån olika faktor bör alltid vägas mot de 

nackdelar som följer av ökade komplexitet i modellen. 

Utifrån effekterna av olika ersättningsprinciper som beskrivs ovan bedömer 

Arbetsförmedlingen att ersättningsmodeller för det framtida LOV-systemet kommer 

utgöras av en kombination av grund- och resultatersättning. Det är möjligt att 

differentiera såväl grund- som resultatersättning utifrån en rad olika faktorer. I 

kommande avsnitt analyseras flera av dessa möjligheter mer ingående. 

4.4.2 Prisaccelerationsmodellen 

Det finns även en typ av ersättningsmodell, en så kallad prisaccelerationsmodell, som 

justerar beloppet som en resultatersättning för en deltagare motsvarar, beroende på 

hur stor andel deltagare i en kohort som en leverantör genererar resultat för. Det kan 

alltså finnas olika resultatersättningsnivåer, som utbetalas beroende på andelen 

deltagare som genererar resultat för en leverantör. Den bakomliggande 

incitamentsstrukturen bygger på att de första procenten deltagare som en leverantör 

genererar resultat för inom en kohort deltagare kräver minst resurser, medan det för 

varje procent fler deltagare som ska generera resultat krävs mer resurser per 

deltagare för leverantören.  

Om leverantören får lika mycket betalt för ett resultat för alla deltagare finns risk att 

deltagare med stort stödbehov parkeras och leverantörens resurser används för de 

deltagare där sannolikheten att de genererar resultat är högre. Genom att sätta olika 

trösklar, där leverantören får mer betalt ju fler som genererar resultat ökar 

incitamenten att använda resurserna mer jämlikt för alla deltagare. Denna typ av 

modell används idag i Storbritannien inom the Work and Health Programme108, 

vilket är ett arbetsmarknadspolitiskt program med en relativt smal målgrupp. Istället 

för att differentiera deltagarna med olika ersättningsnivåer inom tjänsten, så 

hanterar ersättningsmodellen incitamentsstrukturen för att få leverantörer att arbeta 

för att även personer med större stödbehov ska generera resultat. 

Arbetsförmedlingen bedömer att modellen är mycket intressant förutsatt att de 

principer som styr den kan kombineras med fortsatt differentiering utifrån de 

arbetssökandes individuella behov.  

4.4.3 Rekommendationer för vad som ska anses vara ett resultat 

Rekommendation:  

Både arbete med och utan stöd bör ingå i en ersättningsmodell. Arbetsförmedlingen 

rekommenderar att arbete med stöd ersätts med ett lägre belopp än arbete utan 

stöd109, undantaget lönebidrag. Ersättningen för övergångar till skyddat arbete 

behöver utredas vidare. 

                                                           
108 https://www.gov.uk/government/publications/work-and-health-programme-provider-guidance 
109 Inklusive försörjning via egen verksamhet. 
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Rekommendation:  

Övergångar till reguljär utbildning kan och bör ingå i en ersättningsmodell. Det är 

lämpligt att differentiera nivån på ersättningen i förhållande till den ersättning som 

utgår för övergångar till arbete. 

Bedömning: 

Det finns skäl att överväga att endast ersätta övergångar till reguljär utbildning för 

arbetssökande med ett identifierat utbildningsbehov. Om det finns praktiska 

svårigheter i att realisera denna differentiering bör istället samtliga övergångar till 

utbildning generera resultatersättning. 

Vad som klassas som ett positivt resultat är avgörande i en resultatersättningsmodell. 

I uppdragsbeskrivningen uttrycks det önskade målet med reformen som en mer 

effektiv modell för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten.  

Arbete utan stöd 

Att osubventionerat arbete bör räknas som ett resultat är tveklöst. Det behöver dock 

finnas krav på viss omfattning och varaktighet för att arbetet ska kunna bedömas 

uppfylla målet med reformen och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Arbete 

motsvarande den arbetssökandens fulla önskade arbetsutbud med viss varaktighet 

bör ge full ersättning. Det är rimligt att ersättning utgår även om arbetet inte fullt ut 

motsvarar den arbetssökandes arbetsutbud. Det bör dock finnas en nedre gräns för 

vilken omfattning som ska krävas, en avvägning kan vara 50 procent av 

arbetsutbudet. Samtidigt behöver resultatersättningsnivån ta hänsyn till arbetets 

omfattning.  

Det kommer sannolikt att finnas grupper av arbetssökande där insatser från 

fristående aktörer inte har förutsättningar att nå arbete inom tidsramen för tjänsten. 

Cirka tre fjärdedelar av de som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen bedöms ha en 

svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. Det kan därför finnas anledning att 

bredda definitionen av vad som ska räknas som ett positivt resultat för att också 

premiera att en deltagare närmar sig en varaktig anställning. Att definiera, mäta och 

verifiera resultat för målgrupper som står långt från arbetsmarknaden är dock 

utmanande, se avsnitt om progression nedan.  

4.4.4 Hur olika typer av resultat bör och kan ersättas 

Det finns en rad faktorer som behöver beaktas i utformningen av 

ersättningsmodellen. En viktig faktor är hur olika typer av resultat ska ersättas. I 

följande avsnitt analyseras ersättning för övergångar till reguljär utbildning, 

övergångar till arbete med respektive utan stöd, samt hur resultatersättning kan 

utformas i syfte att ge incitament för varaktig sysselsättning.  

Övergång till arbete med och utan stöd 

Subventionerade anställningar har i både svenska och internationella utvärderingar 

visat sig vara ett effektivt sätt att få arbetslösa att gå från arbetslöshet till reguljär 

sysselsättning. Subventionerade anställningar är dock i många fall förknippade med 

undanträngnings- och dödviktseffekter i någon mån, vilket innebär att en 

subventionerad anställning bidrar till målet i lägre grad eller till en onödigt hög 

kostnad jämfört med en osubventionerad anställning. I vilken utsträckning så är 
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fallet beror på hur välriktade de subventionerade anställningarna är. För grupper 

som står långt ifrån arbetsmarknaden kan dock de undanträngningseffekter som 

uppstår vara ett pris som är värt att betala för att hålla uppe sysselsättningen.  

Regelverket för de subventionerade anställningarna är komplex då det finns en rad 

olika typer av subventionerade anställningar som skiljer sig bland annat gällande 

målgrupp, syfte, varaktighet, subventionsgrad och krav på en arbetsmarknadspolitisk 

motivering inför beslut.  

Många av de arbetssökande som tillhör målgruppen för den tänkta tjänsten ingår 

också i målgrupper för de olika subventionerade anställningsformerna som finns 

tillgängliga. Om arbete med stöd skulle ge samma ersättning som arbete utan stöd 

innebär det de facto att en övergång till subventionerad anställning genererar lika 

hög ersättning till leverantör som en övergång till osubventionerad anställning, för en 

given individ.  

Arbetsförmedlingen rekommenderar att arbete med stöd ersätts med ett lägre belopp 

än arbete utan stöd, undantaget lönebidrag110. Bakom detta ställningstagande ligger 

främst att en subventionerad anställning (undantaget vissa särskilda insatser för 

personer med funktionsnedsättning) är att betrakta som ett delmål, i den meningen 

att syftet med subventionen är att få en person närmare en osubventionerad 

anställning. Samt att  allt annat lika torde det för varje leverantör vara lättare att få 

till stånd en subventionerad anställning än en osubventionerad sådan, vilket troligen 

skulle innebära en risk för överutnyttjande av de subventionerade anställningarna.  

Risken för missbruk är även det ett tungt skäl för att ersättningen bör skilja sig åt för 

arbete med respektive utan stöd. En hög ersättning till de fristående aktörerna 

tillsammans med en hög lönesubvention kan leda till självförsörjande anställningar 

eller skenanställningar. Risken uppstår främst om aktörerna kan anställa deltagare 

med subvention i sin egen verksamhet eller närståendes verksamhet. Men det finns 

även risk att aktörer gör upp om att anställa varandras deltagare i subventionerade 

anställningar. För att minska risken för missbruk bör detta vägas in när kraven på tid 

med arbete sätts för att utbetalning av resultatersättning ska ske. Det talar också för 

en uppdelning av resultatersättning i flera utbetalningstidpunkter, se vidare nedan 

gällande varaktighet. Ju längre krav på tid i arbete för att resultatersättning ska 

betalas ut, desto större blir lönekostnaden för anställningen.  

Utifrån ovanstående resonemang finns det anledning att differentiera 

resultatersättningen för olika former av subventionerade anställningar utifrån 

principen om varaktighet och delmål. Det skulle då vara motiverat att likställa 

lönebidrag för trygghet och lönebidrag för anställning med osubventionerat arbete då 

dessa kan pågå under en längre tid än andra former av subventionerade 

anställningar.111 För lönebidrag för utveckling i anställning är den maximala tiden 

med det stödet inte längre än för andra former av anställningsstöd. Inför beslut om 

lönebidrag ska Arbetsförmedlingen pröva personens behov av insatser i en bestämd 

ordning, där lönebidrag för utveckling i anställning kommer först. Det kan därmed 

bli problematiskt när Arbetsförmedlingen i första hand ska ta beslut om lönebidrag 
                                                           
110 Ersättningen för övergångar till skyddat arbete behöver utredas vidare 
111 Lönebidrag för anställning kan ges för längst 4 år i taget. Den sammanlagda stödtiden får inte överstiga 8 år. 
För lönebidrag för trygghet i anställning finns ingen tidsgräns men beslut får fattas för som längst 4 år i taget. 
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för utveckling i anställning samtidigt som de fristående aktörerna har intresse av att 

deltagaren ska generera så hög resultatersättning som möjligt.  

Det finns skäl att vidare utreda om skyddat arbete ska undantas ersättning. Det finns 

två former av skyddat arbete, hos offentliga arbetsgivare och hos Samhall AB. Det 

finns platser avsedda för skyddat arbete dit Arbetsförmedlingen kan anvisa personer 

om myndigheten bedömt att personens behov inte kan tillgodoses genom någon av de 

andra särskilda insatserna för personer med funktionsnedsättning.112 Dessa 

anställningar har därmed inte fristående aktörer möjlighet att bidra till, varför det 

kan finnas skäl att inte lämna ersättning när en person går till ett skyddat arbete. 

Det är viktigt att vara medveten om att en lägre ersättning för subventionerade 

anställningar riskerar att öka risken för parkering av arbetssökande som står långt 

från arbetsmarknaden. Arbete med stöd kommer vara ett vanligare utfall för 

deltagare som står längre ifrån arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen 

rekommenderar att ersättningssystemet differentieras utifrån deltagarnas avstånd till 

arbetsmarknaden. Ersättning för arbete med respektive utan stöd kommer därmed 

vara olika för en person närmare arbetsmarknaden jämfört med en person som står 

längre bort. Potentiellt skulle det kunna innebära att ersättningen för en person långt 

ifrån arbetsmarknaden som går till ett arbete med stöd kan bli högre än för en person 

närmare arbetsmarknaden som går till ett arbete utan stöd.  

Det bör även uppmärksammas att med nuvarande regelverk rörande tillfälliga 

uppehållstillstånd finns en risk att ersättningsmodellen ger incitament för fristående 

aktörerna att få ut etableringsprogramsdeltagare i sådana jobb som inte berättigar till 

uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen väljer här att inte vidare analysera detta då 

regeringen 14 juni 2019 beslutade om en parlamentarisk kommitté som just ska 

utreda och ta ställning till utformningen av den framtida svenska 

migrationspolitiken. 

Övergång till reguljära studier 

Det är fullt möjligt att lämna resultatersättning för övergångar till reguljär utbildning. 

Detta görs redan idag inom ramen för den nuvarande tjänsten stöd och matchning.113 

Mycket talar för att det också är lämpligt att ersätta leverantörer för deltagares 

övergångar till reguljär utbildning. Utbildning är en nyckelkomponent för att lösa 

matchningsproblematiken på arbetsmarknaden, det gäller inte minst arbetssökande 

som saknar gymnasieexamen eller motsvarande.114 Det kan också finnas 

utbildningsbehov hos sökande som redan har utbildning inom yrken med låg 

efterfrågan eller som av andra anledningar inte kan arbeta inom det yrke som deras 

utbildning leder till. Målsättningen bör vara att öka arbetslösas övergång till reguljär 

utbildning under de närmaste åren för arbetssökande med ett utbildningsbehov.  

Det kan finnas skäl att överväga att endast ersätta övergångar till reguljär utbildning 

för arbetssökande med ett identifierat utbildningsbehov. Detta kan antingen ske 

genom att denna faktor identifieras genom den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen, eller genom att deltagare som har eller inte har utbildningsbehov 

                                                           
112 Förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga.  
113 I stöd och matchning finns också krav på att alla deltagare ska ta del av studie- och yrkesvägledning.  
114 Arbetsförmedlingen (2017) Arbetsförmedlingens strategi för matchning till jobb genom utbildning. 
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särskiljs inom tjänsten, och att resultatersättning för övergångar till utbildning 

endast ges i delen med deltagare som har utbildningsbehov. Om det finns praktiska 

svårigheter i att realisera denna differentiering bör istället samtliga övergångar till 

utbildning generera resultatersättning.  

Nivån på ersättning för övergångar till utbildning är lämpligt att differentiera i 

förhållande till övergångar till arbete. Detta utifrån att slutmålet med den 

arbetsmarknadspolitiska åtgärden inte är utbildning i sig, utan ökad sysselsättning 

och varaktig etablering på arbetsmarknaden. En differentierad ersättningsnivå för 

övergångar till studier kan också vara relevant i förhållande till tidsaspekten, där 

tiden för att avgöra att deltagaren genomgått studier kan skilja sig åt från tiden som 

krävs för att avgöra varaktigheten i ett arbete. Det kan till exempel vara aktuellt att 

anse en termins studier (ett halvår) som tillräckligt för att ersätta en leverantör för 

övergång till utbildning, medan övergångar till arbete kan komma att delas upp i 

kort, medel och långt (till exempel 3, 6 och 12 mån) perspektiv för att fånga 

varaktigheten i arbetet. 

4.4.5 Andra alternativ som övervägts 

Samma ersättning för arbete med och utan stöd 

Vid utformningen av stöd och matchning valde Arbetsförmedlingen att inte göra 

någon skillnad mellan arbete med och utan stöd. Argumentet då var att majoriteten 

av deltagarna var berättigade till nystartsjobb eller andra former av subventionerade 

anställningar och att en majoritet av deltagarna som får ett jobb därmed skulle få 

någon form av subventionerad anställning.115  

En lägre ersättning för arbete med stöd kan även öka risken för parkering genom att 

aktörerna fokuserar på de deltagare som de tror ska kunna få en osubventionerad 

anställning. Att göra skillnad på arbete med och utan stöd innebär också att det 

försvårar för de fristående aktörerna att beräkna sannolika framtida intäkter.  

Mot detta talar att det faktum att de subventionerade anställningarna skiljer sig åt 

bland annat gällande målgrupp, syfte och varaktighet. Samt det faktum att de 

subventionerade anställningarna i många fall är förknippade med både 

undanträngningseffekter och dödviktseffekter.  

Utöver att ersättningsnivån kan differentieras kan åtskillnad också göras utifrån när i 

tid ersättning betalas ut. Förslag som ibland förs fram är att en del av 

resultatersättningen betalas ut direkt i samband med övergång till en subventionerad 

anställning och en del efter eventuell övergång till en osubventionerad anställning.116 

Eftersom en subventionerad anställning kan vara i upp till två år117 innebär det att de 

fristående aktörerna får vänta lång tid på en eventuell andra del av 

resultatersättningen. Det innebär sämre planerings- och budgeteringsförutsättningar 

för Arbetsförmedlingen. Detta talar för att utbetalningstillfällena bör vara desamma 

för arbete med och utan stöd.  

                                                           
115 Av de deltagare som haft arbete 90 dagar efter avslutat deltagande i tjänsten stöd och matchning så har 40 
procent av dessa arbeten varit subventionerade under 2018. 
116 Se till exempel Almega (2019), Reformerad Arbetsförmedling – Almegas slutbetänkande för stärkt 
kompetensförsörjning.  
117 Bortsett från lönebidrag för anställning och lönebidrag för trygghet.  
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4.4.6 Rekommendation för incitament för varaktig sysselsättning 

Det finns faktorer som påverkar incitamenten för varaktig sysselsättning. För det 

första påverkar definitionen av resultat i ersättningsmodellen. Det vill säga tiden 

deltagaren behöver ha haft ett arbete för att alls generera resultatersättning. 

Ersättning som betalas ut direkt vid övergång till arbete ger inga incitament för 

varaktig sysselsättning. 

Rekommendation:  

För att premiera varaktighet rekommenderar Arbetsförmedlingen att 

resultatersättningen delas upp på tre utbetalningstidpunkter. Minst ett 

utbetalningstillfälle bör vara längre bort än sex månader efter övergång till arbete för 

att premiera anställningar som varar längre än en provanställning. Den sista 

utbetalningen av resultatersättning bör ske som längst 12 månader efter övergång till 

arbete.  

Rekommendation: 

I de fall det är möjligt att verifiera resultat via myndighetens systemstöd bör det ske. I 

övriga fall föreslår Arbetsförmedlingen att myndigheten för dessa ändamål ska få 

möjlighet att kontrollera uppgifter direkt mot Skatteverkets information från de 

månadsvisa arbetsgivardeklarationerna. 

En ersättningsmodell som premierar varaktig sysselsättning ger leverantörerna 

incitament att matcha deltagarna till rätt arbete samt att fortsätta hålla kontakt med 

deltagaren och stötta vid behov även efter avslutad tjänst.  

Om hela resultatersättningen utgår direkt vid övergång till arbete skulle de fristående 

aktörerna som grupp istället gynnas av att deltagarna gick till tillfälliga arbeten för att 

på så sätt kunna vara aktuella som deltagare inom relativt kort tid igen. Det riskerar 

också att försämra matchningskvaliteten. Att istället kräva att deltagaren haft ett 

arbete under en lång tid innan någon resultatersättning betalas ut begränsar istället 

aktörerna som kan erbjuda tjänsten till de som har mycket god likviditet, särskilt om 

grundersättningen är relativt liten. Det innebär också sämre planerings- och 

budgeteringsförutsättningar för Arbetsförmedlingen om myndigheten låser upp 

betydande medel under lång tid framåt. Detta talar för krav på viss tid i 

sysselsättning, men inte för lång tid, innan resultatersättning betalas ut.  

4.4.7 Flera utbetalningstillfällen för resultatersättning 

Ett sätt för att kunna kräva längre tid i sysselsättning utan att riskerna blir för stora 

är att fördela resultatersättningen över flera utbetalningstillfällen. Antalet 

utbetalningstillfällen kan variera från två till att en del av ersättningen betalas ut för 

varje ytterligare månad som sysselsättningen varar (upp till en viss gräns). Storleken 

på resultatersättning kan fördelas jämnt över de olika utbetalningstillfällena, men det 

är även möjligt att ersättningsnivån är olika vid respektive utbetalningstillfälle.  

Det finns ingen definition av när en sysselsättning kan ses som varaktig. När och hur 

mycket av resultatersättningen som betalas ut vid olika tillfällen behöver ställas i 

relation till grundersättningens storlek. För att premiera varaktighet bedömer 

Arbetsförmedlingen att resultatersättningen bör delas upp på tre 

utbetalningstidpunkter. Minst ett utbetalningstillfälle bör vara längre bort än sex 
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månader efter övergång till arbete för att premiera anställning som varar längre än en 

provanställning. Utifrån de risker som finns med att vänta med utbetalning av 

ersättning långt fram i tiden bedömer Arbetsförmedlingen att den sista utbetalningen 

av resultatersättning bör ske som längst 12 månader efter övergång till arbete. 

Genom ett tydligt fokus på varaktighet i de anställningar eller inkomster som ska 

generera resultat i tjänsten minskar också möjligheterna för leverantören att 

generera resultatersättning för anställningar som är av kortare tidsbegränsad 

karaktär, men som i förlängningen kan vara ett viktigt steg mot en varaktig 

sysselsättning. Det kan dessutom vara utmanande att generera ersättning för 

arbetssökande som är frilansare med oregelbundna inkomster och anställningar. I 

definitionen av vad som ska generera en resultatersättning är det därför viktigt att 

analysera vilka typer av anställningar och inkomster som inte kommer generera 

resultatersättning, hur viktiga delmål dessa typer av anställningar och inkomster kan 

vara, för att i ett senare skede uppnå varaktighet i sysselsättningen. 

Verifiering av resultat 

En förutsättning för att kunna använda resultatersättning är att kunna verifiera att 

ett resultat har uppnåtts. Vad som räknas som ett resultat påverkar hur detta kan 

verifieras på bästa sätt.  

Arbetsförmedlingen verifierar resultat på olika sätt inom Stöd och matchning 

beroende på vilket resultat som uppnåtts. I första hand sker det genom kontroller via 

myndighetens systemstöd, i andra hand genom skriftliga intyg som leverantören 

skickar in eller i kontakt med deltagaren. Det har visat sig svårt för de fristående 

aktörerna att av olika skäl få in dessa intyg.118  

I de fall det är möjligt att verifiera dessa resultat via myndighetens systemstöd bör 

det ske. I övriga fall föreslår Arbetsförmedlingen att myndigheten för dessa ändamål 

ska få möjlighet att kontrollera uppgifter direkt mot Skatteverkets information från 

de månadsvisa arbetsgivardeklarationerna.   

4.4.8 Andra alternativ som övervägts 

Extra ersättning för övergång till arbete inom bristyrke 

Efterfrågan på arbetskraft varierar mellan olika branscher och yrkesgrupper. De 

senaste åren har antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen med 

utbildningar riktade mot de största bristyrkesområdena successivt minskat. Att öka 

tillgången på efterfrågad arbetskraft blir avgörande framöver. Framför allt är 

arbetskraftsförsörjningen en stor utmaning för små och medelstora lokala 

arbetsmarknader utanför de tre storstadsregionerna. Att öka tillgången på efterfrågad 

arbetskraft blir viktiga för att matchningen ska lyckas, men är också en förutsättning 

för sysselsättningstillväxt på både kort och lång sikt119. Det skulle därför kunna finnas 

skäl att överväga att skapa särskilda incitament för att ersätta aktörerna inom 

matchningstjänsten för övergångar till arbete inom ett bristyrke. 

                                                           
118 Ofta vill inte deltagaren be sin arbetsgivare att skriva ett intyg vilket gör att leverantörens resultatersättning 
uteblir.  
119 Arbetsförmedlingen (2019), Arbetsmarknadsutsikterna våren 2019. 
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Det är dock utmanande att väga in bristyrken i en ersättningsmodell i flera 

perspektiv. Dels utifrån att bedömningen över vilka yrken som anses vara bristyrken 

kan förändras, och kan innebära svårigheter att förutsäga vilken ersättning som 

kommer genereras. Dels finns det utmaningar att verifiera att den arbetssökande fått 

jobb inom ett givet yrke. När ersättningsnivåer påverkas av faktorer som är svåra att 

verifiera och lätta att manipulera så ökar risken för missbruk och oegentligheter. 

Slutligen bedömer Arbetsförmedlingen inte att skälen för att väga in bristyrken i en 

ersättningsmodell är tillräckligt starka, givet de utmaningar som beskrivits samt en 

princip om att ersättningsmodellen bör vara utformad så enkelt som möjligt, och 

bestå av så få olika nivåer och villkor som möjligt vad gäller ersättning. 

Progression 

En stor del av de arbetssökande har en lång väg ut på arbetsmarknaden. Därför är det 

centralt att utveckla system för att kunna mäta stegvisa närmanden till 

arbetsmarknaden, progression. Progressionsmätning handlar om att mäta huruvida 

individen närmar sig arbetsmarknaden, även om hen inte ännu uppnått det 

slutgiltiga målet med övergång till arbete eller reguljära studier.  

Själva begreppet progression är inte klart definierat. Det kan handla om att individen 

närmar sig arbetsmarknaden genom att delta i en kedja av insatser där varje insats 

anses vara lite närmare arbetsmarknaden än den förra. Det kan annars handla om att 

individen närmar sig arbetsmarknaden genom att delta i insatser som utvecklar vissa 

egenskaper som har visat sig ha kausala samband med slutmålet, exempelvis 

livsnöjdhet, storlek på individens nätverk och uppfattning om ens egna 

arbetsmarknadsutsikter.  

Att mäta progression är svårt. En grundförutsättning är att det är möjligt att 

identifiera vilka steg som faktiskt innebär ett närmande till arbetsmarknaden, det vill 

säga vilka delmål som ska uppnås för att sen övergå till arbete eller studier. En annan 

grundförutsättning, och en ofta knepigare sådan, är att faktiskt kunna mäta de 

relevanta delmålen och verifiera att de uppnåtts.120 

På Arbetsförmedlingen har två progressionsmätningar hittills genomförts. I det 

första exemplet mättes progression med hjälp av enkäter bland ungdomar som deltog 

i ESF-projektet Ung framtid121. I Arbetsförmedlingens andra exempel på 

progressionsmätning följdes deltagare i etableringen för att se om de rörde sig framåt 

genom en kedja av insatser under två år i etableringen122. Nyckeln till att mäta 

progression på det här sättet är att det går att rangordna insatserna – det går att i 

data fånga om en individ förflyttar sig från en insatskategori till en annan. För att 

kunna avgöra var i hierarkin insatsen ligger är det viktigt att kunna identifiera vad ett 

önskat utfall är för varje insats.  

De två olika sätten att mäta progression som presenterades ovan kan argumenteras 

vara olika realistiska att ha som grund för ersättning. Progressionsmätning är svårt 

och bygger på mätbarhet och icke-manipulerbara resultat. Om det inte är tydligt vad 

                                                           
120 Se Arbetsförmedlingen (2018), Progression inom etableringsuppdraget. Återrapport av regeringsuppdrag, Af-
2018/00202663 
121  Arbetsförmedlingen (2019). Uppföljning av Ung Framtid – progressionsmätning med enkäter. 
Arbetsförmedlingen Analys 2019:5. 
122 Se Arbetsförmedlingen (2019): Progression inom etableringsuppdraget, Af-2019/00098985. 
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målet med en insats är eller om den inte går att mäta så finns det inte heller 

möjligheter att mäta progression. 

Att ha resultatersättning utifrån subjektiva mått skulle  riskera att leverantörer 

försöker påverka hur de arbetssökande svarar på enkätfrågor om svaren skulle bli 

grund för ersättning.  

Progression skulle kunna vara en grund för resultatersättning i det fall det finns 

definierade kedjor eller hierarkier av insatser. Att ersätta leverantörer på detta sätt 

begränsar dock genast den frihet leverantörerna har att arbeta exakt hur de vill med 

individen. Risken med en sådan progressionsmätning är att kraven för att göra det 

mätbart skapar en förflyttning från någon slags resultatstyrning till detaljstyrning. 

Om prioriteten är att ge leverantörer maximal frihet är progressionsmätning svårt att 

förena med ersättning då mätning kräver en rigid definition över vilka steg som kan 

tas, och vad som är ett framgångsrikt resultat.  

Att progressionsmätning är mindre viktigt för ersättningsmodeller om innovation ska 

maximeras gör inte det irrelevant. Exempelvis kan progressionsmätning med 

självskattningsfrågor ge mervärde genom att ge insikter om faktorer som leverantörer 

ändå borde arbeta med för att uppnå målen med att få ut arbetssökande i arbete. Om 

denna form av faktorer dessutom visar sig ha starka samband med de önskade 

utfallen kan det vara intressant att istället ta med denna form av mätning med i den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen.  

Med uppgifter från Skatteverket skulle studier om progression kunna 

vidareutvecklas. Hittills har Arbetsförmedlingens studier om progression endast 

fokuserat på närmanden mot arbetsmarknaden, men inte på om huruvida individen 

förflyttar sig mot att få allt starkare förankring på arbetsmarknaden. 

Inkomstuppgifter från Skatteverkets månadsdata skulle vara ett mycket värdefullt 

tillägg i att fördjupa uppföljning av individen och kunna säga något om jobbkvalitet 

och varaktigheten på arbetsmarknaden.  

Tillgång till månadsdata skulle vara ett sätt att kunna inkorporera någon form av 

progressionsmätning i en ersättningsmodell. Progressionen i fråga skulle dock inte 

vara den som sker under tiden i arbetslöshet men snarare den som sker från att 

individen överhuvudtaget får ett arbete till att denne uppnår en varaktig inkomst på 

en rimlig nivå.   
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4.5 Analysuppgift: olika behov och förutsättningar hos 
arbetssökande  

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur modellerna kan utformas 

så att leverantörerna ges goda incitament att ge stöd till arbetssökande med olika 

behov och förutsättningar, bland annat för grupper som står långt från 

arbetsmarknaden, och så att risk för missbruk av offentliga medel förhindras. 

4.5.1 Rekommendationer för differentiering utifrån behov 

Vilka former av ersättningar som är lämplig påverkas bland annat av målet med 

tjänsten och vilka som deltar.  

Rekommendation:  

Såväl grund- som resultatersättning bör differentieras utifrån hur långt ifrån 

arbetsmarknaden deltagare står för att minska risken för att deltagare parkeras.  

Rekommendation:  

Personer med identifierat språkstödsbehov bör generera ersättning i form av extra 

grundersättning.  

4.5.2 Differentiering utifrån de arbetssökandes behov 

Den totala ersättningen behöver vara högre för personer som de fristående aktörerna 

behöver investera mer i för att de ska komma ut på arbetsmarknaden. 

Resultatersättningen bör relatera till chansen för personen att nå resultatet, med 

lägre ersättning för de som har goda chanser. En högre grundersättning för personer 

med större behov kan också vara motiverad för att säkerställa att aktörerna avsätter 

tillräckliga resurser. Detta kan dock behöva kombineras med något mer detaljerade 

krav på aktörerna, till exempel i form av aktivitetskrav.  

Förutom att grund- och resultatersättningen bör vara differentierad kan även 

fördelningen mellan dessa två komponenter skilja sig åt mellan olika tjänster. Det är 

dock inte givet hur denna skillnad bör se ut. För varje tjänst och indelning behöver 

fördelningen mellan resultat- och grundersättning övervägas utifrån de specifika 

förhållanden som gäller för just den tjänsten.  

Arbete med stöd kommer vara ett vanligare utfall för deltagare som står längre ifrån 

arbetsmarknaden. Ersättning för arbete med respektive utan stöd kommer därmed 

vara olika för en person närmare arbetsmarknaden jämfört med en person som står 

längre bort. Som tidigare nämnts skulle det i praktiken kunna innebära att 

ersättningen för en person långt ifrån arbetsmarknaden som går till ett arbete med 

stöd kan bli högre än för en person närmare arbetsmarknaden som går till ett arbete 

utan stöd.  

I avsnitt 4.3 redogörs för en möjlig organisation av insatserna i olika 

ersättningsnivåer baserat på bedömt avstånd till arbetsmarknaden. Utifrån 

ovanstående resonemang kommer den totala ersättningen vara lägst för de minst 

intensiva matchande insatserna och högst i huvudsakligen rustande insatser. 

 Det finns dock ytterligare styrning utöver ersättningsmodellen som ger aktörerna 

incitament att ge stöd efter behov. Krav på till exempel innehåll i tjänst eller 
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aktivitetsnivå är andra sätt att säkerställa att aktörerna ger stöd till samtliga 

deltagare. För de insatser som riktar sig till de som står längst från arbetsmarknaden 

föreslås tydligare krav på aktivitetsgrad. Målgruppen för rustande insatser är 

arbetssökande som bedöms stå för långt ifrån arbetsmarknaden för att kunna vara 

omedelbart matchningsbara. Två saker skiljer de rustande insatserna från de 

matchande avseende påverkan på ersättningsmodellen. Dels bör det finnas krav på 

aktivitetsgrad, dels bör deltagandet kunna förlängas i större utsträckning. Kravet på 

aktivitetsgrad medför troligen större fasta kostnader för aktörerna varför en högre 

grundersättning skulle kunna vara befogad.  

Behov av språkstöd 

En allt större del av de arbetssökande som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har 

behov av tolk eller annat språkstöd.123 Språkstödet behöver alltid utformas 

individuellt utifrån deltagarens behov. För en person som har begränsade kunskaper 

i svenska är det naturligtvis positivt att öva på svenska samtidigt som det finns behov 

av att vissa delar av tjänsten levereras på deltagarens modersmål. Kostnaden för 

språkstöd kan variera beroende på om den fristående aktören behöver anlita tolk en 

majoritet av tiden eller om aktören har tillgång till egen personal som talar 

deltagarens språk.  

Ett alternativ är att Arbetsförmedlingen står för kostnaden för tolk genom en separat 

upphandling. Detta skulle dock ställa stora krav på administration för de fristående 

aktörerna av matchningstjänsten och Arbetsförmedlingen. Tolk behöver bokas för 

varje enskilt tillfälle och med ett stort deltagarantal och många som är i behov av 

språkstöd, bedömer Arbetsförmedlingen att det skulle bli mycket resurskrävande att 

administrera inköp av tolktjänster via myndigheten.  

Personer kan ha mycket olika behov och förutsättningar oavsett nivån på kunskaper i 

svenska språket. Det är personens samlade behov och förutsättningar som ska avgöra 

i vilken tjänst hen blir placerad, språkstöd ska inte i sig avgöra vilken tjänst som är 

lämplig. Istället för att ha särskilda tjänster med språkstöd rekommenderar 

Arbetsförmedlingen att en extra ersättning ska kopplas till deltagare med identifierat 

behov av språkstöd. Den extra ersättningen betalas ut enligt samma principer som för 

grundersättningen. I samband med uppdatering av den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen bör också språkstödsbehovet prövas på nytt.  

4.5.3 Rekommendation för att motverka risk för missbruk av 

offentliga medel 

Rekommendation:  

Vid definition av resultat och val av verifikat bör risken för missbruk beaktas genom 

att mätbara resultat med små möjligheter till manipulation av verifikat används. 

Det går att dela upp missbruk av offentliga medel i två olika former. Dels det 

missbruk som är otillåtet utifrån lagar och avtal. Dels det som kan bedömas vara 

olämpligt användande av offentliga medel, men som inte är otillåtet. Vilka krav 

Arbetsförmedlingen ställer på leverantörer och upphandlad tjänst kommer därför 

påverka vad som räknas som missbruk i betydelsen vad som är otillåtet enligt avtal. 

                                                           
123 Under de nio första månaderna 2019 deltog i genomsnitt drygt var femte deltagare inom stöd och matchning i 
spår med språkstöd. 
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Genom att ställa krav på att deltagaren ska ha gått till ett arbete som pågått under en 

viss tid och med viss omfattning innan resultatersättning betalas ut ökar chansen att 

deltagaren får ett varaktigt arbete jämfört med om kravet enbart hade definierats som 

övergång till arbete. Det är därför väsentligt att ställa krav på varaktighet för att 

minska risken för skenanställningar och självförsörjande anställningar i egen eller 

närståendes verksamhet.  

För att minska risken för att resultatersättning betalas ut felaktigt behöver det vara 

möjligt att mäta och verifiera att ett resultat har uppnåtts. Ju mer tillförlitliga 

metoder som används för att verifiera ett resultat, desto mindre risk för missbruk. Att 

använda till exempel myndighetens systemstöd eller Skatteverkets inkomstuppgifter 

bedömer Arbetsförmedlingen är mer tillförlitligt än intyg som lämnas av den 

fristående aktören eller deltagaren. 

Vid utformningen av ersättningsmodellen behöver risken för missbruk beaktas vid 

alla tänkbara val. Samtidigt behöver detta ställas mot andra perspektiv vid 

utformningen, till exempel skälig ersättning till aktörerna, inte för hög administrativ 

börda och utrymme för innovation. Annars finns risk att ersättningsmodellen blir ett 

hinder för en välfungerande marknad där seriösa aktörer vill etablera sig. I de 

rekommendationer som Arbetsförmedlingen ger för ersättningsmodellen har flera val 

gjorts för att minska risken för missbruk. En modell där grundersättningen betalas ut 

periodiskt istället för som en startersättning är ett viktigt val. Tidigare erfarenheter av 

startersättning visade att det kan leda till missbruk. Flera val har också gjorts för att 

minska risken för att aktörerna parkerar vissa deltagare, bland annat att differentiera 

ersättningen utifrån deltagarnas behov och att undvika startersättning.  

Ersättningsmodellens utformning påverkar risken för missbruk, men risken kan inte 

minimeras enbart utifrån detta. Vilka krav som ställs på leverantörer och tjänster, 

uppföljning och leverantörskontroll samt möjlighet att utesluta leverantörer påverkar 

också risken för missbruk. Genom att till exempel ställa grundläggande krav på 

aktörer för att få delta i LOV-systemet minskas risken för att oseriösa aktörer 

ansluter sig.  

Med en för hög grundersättning finns risk för att aktörerna inte har tillräckliga 

incitament för att agera på ett eftersträvansvärt sätt. Det handlar då inte om 

missbruk i fråga om avtalsbrott utan om enbart olämpligt användande av offentliga 

medel. 
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4.6 Analysuppgift: LOV, funktionsnedsättning och etablering 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur de tjänster som 

upphandlas inom LOV liksom i dag kan användas, i de delar där det kan vara 

ändamålsenligt, för att stödja personer med funktionsnedsättning liksom personer 

som deltar i etableringsuppdraget. 

Arbetsförmedlingen och fristående aktörer levererar idag rustande insatser som är 

anpassade efter varierande behov och förutsättningar. Det kan exemplifieras med 

enklare rustande insatser som ett CV-seminarium till de mest rustande insatserna 

som kartläggning av arbetsförutsättningar och anpassningsbehov. Förmågan och 

kunskapen att i samspel med individen tillhandahålla rätt rustande insatser är 

centrala för att skapa en träffsäker och effektiv matchning. För att kunna göra det är 

det viktigt att det i ”verktygslådan” finns ett stort antal insatser och att det finns 

kunskap och kompetens att använda dem i rätt situation. Det är viktigt att alla 

arbetssökande, oavsett vad en inledande bedömning visar, senare i processen har 

möjlighet att ta del av rustande insatser som är adekvata för individens aktuella 

situation och behov. 

4.6.1 Rekommendationer för hur LOV-tjänster kan användas för att 

stödja personer med funktionsnedsättning liksom personer som deltar i 

etableringsuppdraget 

Rekommendation:  

Personer med funktionsnedsättning respektive deltagare i etableringsuppdraget bör 

ha samma möjligheter att delta i de matchande och rustande insatser som 

upphandlas genom LOV som alla andra. Det stöd som erbjuds ska utformas på ett 

sätt som möjliggör anpassning och tillgänglighet för alla. 

Rekommendation: 

Informationsöverföringen till och från Arbetsförmedlingen och fristående aktörer ska 

vara ändamålsenlig och bidra till att fristående aktörer och Arbetsförmedlingen 

lyckas med sina uppdrag och den arbetssökande får ett hållbart arbetsliv. 

Rekommendation:  

Arbetsförmedlingen ansvarar för att bedöma behov och besluta om stöd utifrån 

bedömt behov av insatser eller anpassningar beroende av funktionsnedsättning 

och/eller ohälsa. 

4.6.2 Upphandlade tjänster  

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kan betraktas som ett uppdrag eller 

samlingsnamn som omfattar ett större antal rustande, matchande och utredande 

uppgifter. I detta arbete utgör myndighetens gängse insatser grunden. Dessa kan 

sedan förstärkas med rustande, matchande och utredande insatser där 

Arbetsförmedlingen erbjuder ett mer långtgående och djupare stöd. Denna typ av 

insatser organiseras och utförs i dagsläget både i intern och extern regi.  

Exempel på fördjupat matchande och rustande arbete som myndighetens 

medarbetare utför är ackvirering av arbete/anställning utifrån en individs behov 

(matchande) eller arbetsträning/praktik genom programbeslut Kartläggning, 

vägledning rehabilitering (KVR-R). Exempel på sådant arbete som levereras av 
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fristående aktörer är Introduktion till arbete (INAB), Yrkesintroduktion för 

teckenspråkiga, Arbetsintegrerade övningsplatser (AÖP), Individuellt pedagogiskt 

stöd vid utbildning (IPSU) och Yrkessvenska. 

4.6.3 Ändamålsenligt stöd och informationsöverföring 

Fristående aktörer förväntas kunna tillhandahålla kompetens, miljöer och utrustning 

som möjliggör deltagande i aktiviteter för alla arbetssökande. Här avses särskilt 

personer med funktionsnedsättningar och nyanlända med behov av visst språkstöd. 

På så sätt ges ändamålsenligt stöd och tillgång till utbudet av insatser utifrån behov 

och inte med utgångspunkt från en målgruppstillhörighet. Denna grundläggande 

förväntan omfattar alla aktörer som levererar upphandlade tjänster, oberoende av 

upphandlingsform.  

Arbetssökandes självskattade behov av stöd för att förbättra sina förutsättningar för 

arbete är information som bör kunna delas med fristående aktörer oavsett 

upphandlingsform. Individen får därmed möjlighet att påverka vilka aktiviteter hen 

deltar i och hur dessa är utformade och aktörerna får förbättrade förutsättningar att 

lyckas med sitt uppdrag.  

Idag kan Arbetsförmedlingen dela information med kompletterande aktörer kring 

förutsättningar och behov med hjälp av ett samtycke. Samtycket omfattar uppgifter 

som behövs för att planera och genomföra den specifika insatsen och avser en 

specifik leverantör. Vid insats som upphandlats genom LOU förs dialog mellan 

Arbetsförmedlingen och en upphandlad aktör per upphandlingsområde.  

Utgångspunkten är att Arbetsförmedlingen och fristående aktörer ska kunna dela så 

mycket information som möjligt. Med information avses uppgifter som gynnar den 

arbetssökandes möjligheter att komma ut i arbete och få en hållbar arbetssituation, 

och som personen är väl medveten om och gett sitt samtycke till. Detta är en 

förutsättning för att individen ska få ändamålsenligt stöd både hos fristående aktör 

och i arbetslivet, exempelvis via särskilda insatser för personer med 

funktionsnedsättning. 

Fristående aktörers informationsöverföring till Arbetsförmedlingen angående behov 

och förutsättningar utgör en del av ett underlag inför arbetsmarknadspolitisk 

bedömning och myndighetsutövning. Underlagen måste vara utformade så att de 

tillför strukturerad information som kan överföras till ett beslutsunderlag. Överföring 

av information från kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen sker i dag via 

systemstödet och bedömningen är att detta sätt att dela information fortsättningsvis 

är möjlig och kan vidareutvecklas. 

Det bör övervägas i vilken utsträckning den övergripande utformningen av systemet 

kan främja att fristående aktörer använder metoden Supported Employment (place 

then train). Metoden bygger på att arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är 

analyserade och valda med utgångspunkt från personernas kompetens och behov och 

att individuellt stöd erbjuds under en inledande period på arbetsplatsen samt 

uppföljning under en viss tid. Det är den metod som idag används inom insatsen 

Särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS). Metoden kan dock 

användas även om de särskilda behoven inte är kopplade till en konstaterad 



Vissa förutsättningar inför reformeringen 
av Arbetsförmedlingen 

Närmare utformning av LOV-systemet 

 

141 
 

funktionsnedsättning. Om former för ökat användande av Supported Employment 

bland fristående aktörer kan utarbetas får fler arbetssökande med behov av stöd för 

att finna, få och behålla ett arbete tillgång till en insats baserad på en metod som visat 

sig vara effektiv.  

4.6.4 Deltagare i etablering 

För att LOV-systemet ska kunna möta behoven hos nyanlända inom 

etableringsuppdraget ställs särskilda krav på tjänsternas utformning, vilket kan öka 

komplexiteten då etableringsuppdragets regelverk och behoven hos deltagaren på ett 

antal betydande punkter skiljer sig från den övriga arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten.   

Anvisning till etableringsprogrammet ska prövas så snart en nyanländ uppfyller 

förutsättningarna. Programmet ska inledas med en kartläggning av 

utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet, behov av utbildning och andra 

insatser, förmåga och förutsättningar att delta i insatser inom programmet och andra 

förhållanden som är av betydelse för den nyanländes etablering i arbets- och 

samhällslivet. Deltagande ska som regel ske på heltid och för de allra flesta deltagare 

ska arbetsmarknadspolitiska insatser kombineras med sfi och samhällsorientering 

som kommunen ansvarar för. Därtill ska Arbetsförmedlingen säkerställa att 

nyanlända som omfattas av utbildningsplikten snarast och formellt ansöker 

utbildning. Inom etableringsuppdraget finns också ett särskilt stort behov av 

koordinering av olika insatser som har olika utförare och som sker både parallellt och 

enligt förutbestämda processer som leder mot arbete, exempelvis inom ramen för 

lokala jobbspår och snabbspår.  

För etableringsuppdraget finns alltså generellt ett stort behov av samordning och 

samverkan på både strategisk och individnivå. Deltagaren har också generellt ett stort 

behov av språkstöd. Under den inledande tiden har flera också behov av praktiskt och 

socialt stöd kopplat till ersättningar och boende osv. För att tjänster i ett nytt LOV-

system ska fungera för deltagare i etableringsuppdraget kan det därför behövas en 

mer detaljerad styrning av innehållet i tjänsterna, kompetensbehov hos 

leverantörerna och leverantörers ansvar för samordning. Detta kan utgöra en lämplig 

grund för att skapa en sådan särskild indelning inom de rustande insatserna som 

föreslås i avsnitt 4.3. 
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4.7 Analysuppgift: likvärdiga tjänster i hela landet 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur upphandlingen enligt LOV 

kan utformas i syfte att det ska finnas likvärdiga tjänster hos fristående aktörer för 

arbetssökande i hela landet. 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för om och i så fall hur 

ersättningar kan utformas så att det finns tillgång till likvärdiga tjänster i hela 

landet, exempelvis om och i så fall hur ersättningar kan differentieras utifrån olika 

förutsättningar i olika delar av landet. Konsekvenserna av, liksom för- och 

nackdelar med, olika nivåer och andelar av grund- och resultatersättning för olika 

insatser och målgrupper ska belysas.124 

4.7.1 Rekommendationer för likvärdiga tjänster genom 

upphandlingens utformning 

Tillgången till likvärdiga tjänster i hela landet är en grundläggande förutsättning för 

ett reformerat system för matchande och rustande tjänster. En förutsättning för att 

uppnå valfrihet är att den upphandlade myndigheten skapar förutsägbarhet i 

marknadens omfattning. För leverantörer av tjänster är stabila och långsiktiga 

planeringsförutsättningar nödvändiga. Detta kan ske genom prognoser för 

marknadens storlek och utveckling. 

Rekommendation:  

Arbetsförmedlingen bör kontinuerligt ta fram prognoser för utvecklingen av 

kundunderlaget inom respektive leveransområde för att skapa stabila och långsiktiga 

planeringsförutsättningar för leverantörer. 

Rekommendation:  

För arbetssökande som har möjlighet och förmåga att ta del av en tjänst på distans så 

anses det likvärdigt med fysiskt.125  

4.7.2 Förutsägbarhet och digital leverans 

Möjlighet att ta del av tjänster på distans ökar möjligheterna för att skapa en 

marknad med likvärdiga tjänster i hela landet. För arbetssökande som befinner sig 

nära arbetsmarknaden är möjligheterna att delta i digitala tjänster förmodligen större 

medan det för andra arbetssökande kommer att krävas fysiska tjänster. Avvägningen 

mellan digitala och fysiska tjänster kommer med stor sannolikhet att se olika ut för 

deltagare i de olika tjänsterna. För att likvärdiga tjänster ska anses vara uppfyllt 

behöver alla arbetssökande ha möjlighet att ta del av samma bredd av insatser. Det 

måste även finnas möjlighet att få delta med samma aktivitetsnivå och innehåll i hela 

landet.  

Ett framtida reformerat system för matchande och rustande tjänster bör inkludera 

förbättrade möjligheter för leverans av tjänster i hela landet. Den digitala 

utvecklingen är en sådan möjliggörare.126 Alla tjänster är dock inte lämpliga att 

                                                           
124 Se avsnitt 4.4 för en beskrivning av olika nivåer och andelar av grund- och resultatersättning för olika insatser 
och målgrupper. 
125 Givet att tjänsten anses lämplig att leverera digitalt. 
126 Digitala lösningar kan bidra till att kraven på lokaler och fysiskt närvarande personal kan minska vilket skulle 
kunna öka möjligheterna för aktörer att etablera sig i glesbygd.  
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leverera i digitala kanaler, det går inte heller att förutsätta att alla arbetssökande kan 

ta del av matchande och rustande tjänster via digitala kanaler. Arbetssökande som av 

olika anledningar inte kan ta del av digitala tjänster bör ha möjlighet att ta del av 

fysiska tjänster. Digitala tjänster på distans bör dock kunna likställas med fysiska i de 

fall de arbetssökande har förmåga och möjlighet att fullt ut ta del av digitala tjänster. 

Lagstiftningen för digitala tjänster behöver dock ses över. Det finns en rad utestående 

frågeställningar som bland annat rör individens möjlighet till försäkringsskydd vid 

distansstudier.  

Det saknas i stor utsträckning evidens för hur effektiva digitala matchande och 

rustande tjänster är i jämförelse med motsvarande tjänster som bygger på fysiska 

möten. Klart är att digitala tjänster kommer att få en större plats i det framtida 

arbetet med att matcha och rusta arbetssökande, något som följer utvecklingen i 

samhället i stort. För att öka kunskaperna om hur digitala lösningar kan användas 

har Arbetsförmedlingen tillsammans med IFAU genomfört ett projekt med syfte att 

studera bland annat arbetsförmedlingstjänster på distans. En av de frågor som 

studerats är om det är någon skillnad på att ge förstärkt förmedling traditionellt på 

ett kontor eller via en digital lösning på distans.127 

4.7.3 Rekommendationer för likvärdiga tjänster genom ersättning 

En grundläggande förutsättning för det reformerade systemet är att det finns tillgång 

till likvärdiga tjänster i hela landet. För detta krävs att det är lönsamt att etablera sig i 

alla olika leveransområden. Om det kommer att vara lönsamt styrs av de kostnader 

kontra de intäkter som uppstår i ett givet leveransområde. Kostnaderna kommer 

bland annat påverkas av de krav som ställs på tjänsten. Det kan till exempel handla 

om krav på lokaler, personaltäthet, specifik kompetens hos personalen, aktivitetsnivå 

eller specifika aktiviteter.  

Rekommendation:  

Arbetsförmedlingen bör utifrån de specifika kraven på tjänsterna och prognoser av 

kundunderlaget bedöma om förutsättningarna för att etablera sig i olika områden är 

väsentligt olika. Om så bedöms bör ersättningen differentieras.  

Rekommendation: 

En regional faktor bör inte resultera i fler än två olika ersättningsgrupper för att 

behålla modellens enkelhet. Differentieringen bör gälla grundersättningen.  

Rekommendation:  

Det bör ske en översyn av vilka leveransområden som är aktuella för extra ersättning 

med viss regelbundenhet. Det bör vara förutsägbart när en sådan översyn ska göras 

för att ge leverantörer goda planeringsförutsättningar. 

4.7.4 Differentierad ersättning övervägs om annat inte varit 

tillräckligt 

Skillnader i den regionala arbetsmarknaden med olika möjlighet att få ett arbete 

kommer påverka andelen deltagare som når ett resultat. Den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen kommer ta hänsyn till sådana yttre faktorer. I 

                                                           
127 Rapporter som berättar om resultaten kommer att publiceras av både IFAU (planerad publicering i november 
2019) och Arbetsförmedlingen. 
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ett område med sämre arbetsmarknad kommer en högre andel bedömas ha längre 

avstånd till arbetsmarknaden och därmed bli placerade på en nivå som ger högre 

ersättning än i ett område med bättre arbetsmarknad, allt annat lika. Genom att 

ersättningen differentieras tas därmed hänsyn till att utfallet kan förväntas variera 

mellan olika områden128. 

Jämfört med dagens tjänst stöd och matchning kommer kraven på till exempel egna 

lokaler, specifik kompetens hos personalen och specifikt innehåll troligen vara lägre. 

Detta ökar flexibiliteten för aktörerna och ökar möjligheten att minska kostnaderna. 

Utifrån de krav som slutligen kommer ställas på de olika tjänsterna bör 

Arbetsförmedlingen ta ställning till om detta bedöms innebära väsentligt olika 

förutsättningar att etablera sig i olika delar av landet. Om så är fallet kan det finnas 

skäl att differentiera ersättningen ur ett regionalt perspektiv. Eftersom kraven på 

tjänsterna kommer skilja sig åt behöver analysen göras per tjänst. Det kan till 

exempel finnas skäl att differentiera ersättningen för enbart en av tjänsterna.  

Vidare har Arbetsförmedlingen ovan rekommenderat att det bör tas fram prognoser 

för utvecklingen av kundunderlaget inom respektive leveransområde för att skapa 

stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar. Eftersom kundunderlaget påverkar 

möjliga intäkter bör dessa prognoser också användas vid en bedömning för om det 

finns skäl att differentiera ersättningen. Utifrån dessa prognoser görs bedömningen 

om kundunderlaget kan anses vara för litet för att fristående aktörer ska vilja etablera 

sig.  

Finns behov av att differentiera ersättningen utifrån ett regionalt perspektiv blir 

nästa steg att ta ställning till hur ersättningen ska differentieras. Utifrån 

rekommendationen i avsnitt 4.4 bör enkelhet i modellen prioriteras. Detta talar för 

att en eventuell regional faktor inte bör resultera i mer än två olika 

ersättningsgrupper, en för mindre lönsamma leveransområden, där en tillräcklig 

konkurrens mellan aktörer kan etableras, och en för övriga. Nästa fråga är om grund- 

och eller resultatersättningen ska differentieras utifrån ett regionalt perspektiv. 

Eftersom frågan handlar om att det kan vara mer kostsamt att etablera sig i vissa 

områden snarare än att resultatet skiljer sig åt är det mer logiskt att differentiera 

grundersättningen. I sammanhanget är det dock viktigt att fördelningen mellan 

grund- och resultatersättning inte påverkas i för stor grad då detta påverkar 

incitamentsstrukturen i hela ersättningsmodellen. Om den extra ersättning som 

eventuellt bedöms behövas i mindre lönsamma leveransområden är relativt stor i 

förhållande till hela ersättningen bör den fördelas över såväl grund- som 

resultatersättning i syfte att behålla samma fördelning av grund- och 

resultatersättning oavsett leveransområde. 

Det är tänkbart att förutsättningarna för att verka i olika leveransområden kommer 

förändras över tid. Det bör därför ske en översyn av vilka leveransområden som är 

aktuella för extra ersättning med viss regelbundenhet. Det bör vara förutsägbart när 

en sådan översyn ska göras för att ge leverantörer goda planeringsförutsättningar.  

                                                           
128 Detta bör dock, sett över en längre tidsperiod, ses i relation till att arbetssökande enligt gällande regelverk 
kommer att behöva vidga sitt sökområde för att inte riskera att förlora sin ersättning.   
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4.7.5 Andra alternativ som övervägts 

Möjligheten att komplettera ett framtida system med LOV med upphandling enligt 

LOU i de delar av landet där en tillräcklig marknad saknas. Det skulle kunna vara 

attraktivare för leverantörer då de har andra möjligheter att prissätta tjänsterna som i 

LOV är förutbestämda och de har mindre konkurrens då det är ett begränsat antal 

leverantörer som får avtal.  

Det finns inga lagtekniska hinder mot att införa flera valfrihetssystem som till sin 

utformning är identiska eller likartade, men som tar hänsyn till till exempel 

geografiska skillnader. Dagens stöd och matchning är uppdelad i 72 geografiskt 

avgränsade leveransområden men villkoren för leverantörerna (såväl inträdeskrav 

som ersättning) är desamma i samtliga.129 En möjlig lösning på frågan om tillgång till 

likvärdiga tjänster i hela landet skulle kunna vara att anpassa såväl ersättningsnivåer 

och eventuellt inträdeskrav för att spegla förutsättningarna inom ett givet geografiskt 

område. Nackdelen med en sådan lösning är en ökad administrativ hantering, en 

leverantör som vill etablera sig i hela Sverige behöver till exempel göra 72 separata 

ansökningar. Variationer i ersättningsmodellen har ingen större påverkan på 

administrationen, men däremot kan varierande inträdeskrav innebära en ökad 

administration då varje ansökan behöver bedömas mot olika inträdeskrav. Det skulle 

även ställa stora krav på uppföljning och samordning. 

Det är även möjligt att se över och modifiera dagens geografiska indelning (den utgår 

idag ifrån sk FA-regioner). En indelning av dagens leverantörsområden i större 

övergripande områden eller möjligheten till ambulerande kontor kan bidra till ökade 

möjligheter för fristående aktörer att erbjuda fysiska tjänster i hela landet. Det är 

även möjligt att ett reformerat system kan ställa större krav på resor för både 

arbetssökande och leverantörer av tjänster.  

Ytterligare en tänkbar lösning för att uppnå likvärdiga tjänster i hela landet kan vara 

att dela in leveransområdena i områden som är attraktiva för leverantörerna att 

etablera sig i. Krav skulle kunna ställas på att om man levererar en tjänst i exempelvis 

Stockholm så måste man även kunna leverera i förväntat mindre attraktiva regioner. 

Detta ställer dock höga krav på en strukturerad definition av vad som anses utgöra en 

attraktiv respektive mindre attraktiv region, vilket troligen inte är oproblematiskt 

givet det stora antalet faktorer som påverkar detta. Dessutom kan det uppstå 

eftersläpningar eller otydligheter om den regionala arbetsmarknaden förändras.  

 

  

                                                           
129 Uppdelningen bygger på Tillväxtverkets indelning av landet i så kallade FA-regioner. En FA-region består av 
en eller flera kommuner och baseras i grunden på arbetspendling över kommungräns. 
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4.8 Analysuppgift: byte av leverantör 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur arbetssökande ska kunna 

välja en annan leverantör under pågående insats. 

4.8.1 Rekommendationer för byte av leverantör 

I ett LOV-system är det en grundläggande förutsättning att deltagarna ska kunna 

byta leverantör. Utifrån tidigare erfarenheter på Arbetsförmedlingen är en 

uppsägningstid central vid byte av leverantör och incitament att byta leverantör kan 

skapas av den ersättningsmodell som används. Det är därför viktigt att 

ersättningsmodellen i sig inte uppmuntrar de fristående aktörerna att ta emot 

deltagare som sedan går vidare till nästa fristående aktör (jämför erfarenheterna från 

lots-tjänsten).  

Rekommendation:  

Ett framtida LOV-system bör innehålla en karenstid för deltagarnas byte av 

leverantör för att undvika alltför frekventa byten mellan leverantörer. 

Rekommendation:  

Ersättningsmodellen i ett framtida LOV-system bör utformas så att den inte skapar 

incitament för alltför frekventa byten av leverantörer. 

4.8.2 Rätt att byta leverantör en del av LOV 

Inom en LOV-tjänst har deltagaren har rätt att byta leverantör under hela 

placeringsperioden. För att undvika alltför frekventa byten finns idag en utträdestid 

inom Stöd och matchning. Utträdestiden innebär att deltagaren har en 

uppsägningstid på 14 kalenderdagar innan denne påbörjar tjänsten hos den nya 

leverantören. Under utträdestiden är tanken att den nya fristående aktören ska få tid 

att planera in den nya deltagaren samt att skapa tid för den administrativa processen. 

Inför varje byte gör Arbetsförmedlingen idag en ny arbetsmarknadspolitisk 

bedömning. 

Utan en uppsägningstid riskerar både administrationen och kostnaderna inom 

systemet att öka. Att karenstiden gör att deltagare blir mer nogräknade innan de gör 

byten, och därmed gör byten av rätt anledning, gör bland annat att arbetslöshetstiden 

kan minska genom att en leverantör faktiskt kan göra planeringar för den 

arbetssökandes behov och väg till arbete samt att arbetssökande faktiskt hinner delta 

i insatser hos fristående aktörer. 

En viktig faktor för att undvika onödiga byten mellan fristående aktörer är att de 

arbetssökande har rätt förväntningar på de tjänster de ska delta i. Till exempel kan 

situationer där byten sker för att de arbetssökande söker fristående aktörer som 

ställer låga krav undvikas genom att skapa rätt förväntningar på de insatser som den 

arbetssökande förväntas delta i. Ett system där krav på till exempel minsta 

aktivitetsnivå preciseras i förfrågningsunderlaget skulle kunna minska risken för 

denna typ av byten.  

Erfarenheterna från stöd och matchning visar att byten av fristående aktör är 

förhållandevis ovanliga. När byten sker är det i de flesta fall i samband med en 
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förlängning (beslut om ytterligare 3 månader). Sedan maj 2017 har det, i genomsnitt, 

skett 67 byten per månad.  

En problematik med byten inom arbetsmarknadstjänster är att tiden i arbetslöshet 

riskerar att förlängas vid alltför frekventa byten av leverantör. Ett framgångsrikt 

matchningsarbete bygger på att leverantören, utifrån den arbetssökandes behov, gör 

en planering för de arbetssökandes väg till arbete. Byte av leverantör innebär att 

processen riskerar att börja om vilket riskerar att försämra resultatet. 
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4.9 Analysuppgift: egen verksamhet och närstående företag  

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för om resultatersättningen bör 

skilja sig åt vid övergång till arbete i aktörens egen verksamhet eller till ett 

närstående företag, jämfört med att förmedla ett arbete till en annan oberoende 

verksamhet. 

4.9.1 Bedömning för egen verksamhet och närstående företag 

Bedömning: 

Möjlighet till ersättning för övergång till arbete i aktörens egen verksamhet eller 

närstående företag bör inte övervägas såvida det inte i den fortsatta processen inte 

kan säkerställas att relevanta riskminskande element, såsom krav på varaktighet i 

sysselsättningen eller automatiserade kontroller, är tillräckliga för att förebygga 

missbruk av offentliga medel.  

I ett system där ersättningen till fristående aktörer i stor utsträckning baseras på 

resultatersättning finns risk för missbruk av offentliga medel. I SOU 2019:3 framhålls 

att resultatstyrning kan ge en ökad risk för felaktiga utbetalningar, missbruk och 

fusk, bland annat manipulation av resultatmått genom falska anställningsbevis eller 

bevis om antagning till en utbildning utan avsikt att läsa utbildningen.130 

Utredningen varnar för att höga resultatersättningar i kombination med förmånliga 

lönestöd kan ge upphov till skenanställningar och självförsörjande anställningar.  

Att aktörer anställer deltagare i sin egen eller närstående verksamhet är i sig inte ett 

problem. För att undvika en situation där risken för självförsörjande anställningar 

eller skenanställningar är stor finns anledning att noga se över hur 

ersättningssystemet konstrueras. Incitament för sådana anställningar kan uppstå om 

ersättningen överstiger de faktiska lönekostnaderna. 

Att dela upp resultatersättningen och göra utbetalningarna under en längre tid är 

därför ett sätt att minska risken. Härigenom blir lönekostnaderna för anställande 

företag förhållandevis stora för att nå full resultatersättning. Denna utformning av 

ersättningssystemet bidrar till att minska risken för skenanställningar och 

självförsörjande anställningar131. I de rekommendationer som görs för 

ersättningssystemets utformning så förs även det faktum att resultatersättning bör 

betalas ut i förhållande till i vilken utsträckning anställningen motsvarar individens 

arbetsutbud fram. Rekommendationerna förespråkar även ett system där övergångar 

till subventionerade anställningar ersätts i lägre grad än övergångar till 

osubventionerade anställningar. Därmed minskar risken för att de fristående 

aktörerna anställer arbetssökande i den egna verksamheten med hjälp av 

subventionerade anställningar. 

Då närstående företag inte är ett entydigt definierat begrepp riskerar ett system, där 

resultatersättningen för övergångar till närstående företag, att skapa behov av 

kontroller av vilka övergångar som bör ersättas med ett lägre belopp eller inte alls.132 

                                                           
130 SOU 2019:3. Etableringsjobb.  
131 För en anställning med en månadslön motsvarande 18 000 kr blir lönekostnaden för att få full 
resultatersättning i det fall arbetsutbudet motsvarar heltid drygt 290 000, vilket överstiger det belopp som kan 
komma att betalas ut som ersättning. 
132 Risken att leverantörer kommer överens om att anställa varandras deltagare minskar dock inte genom en 
sådan differentiering. 
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Det faktum att en entydig definition saknas riskerar även att öka risken för ojämlik 

behandling av fristående aktörer vilket i sin tur påverkar rättssäkerheten.  

Vid utformningen av ersättningssystemet och huruvida resultatersättning bör betalas 

ut även till övergångar till de fristående aktörernas egen verksamhet eller närstående 

företag, så gäller det att väga risken för missbruk av offentliga medel mot de 

möjligheter till ökad sysselsättning för deltagarna som sådana anställningar skulle 

innebära.  
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4.10 Analysuppgift: struktur för uppföljning  

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur en struktur för uppföljning 

och kontroll av leverantörer och den verksamhet som upphandlas kan utformas.  

4.10.1 Rekommendationer för uppföljning 

Träffsäker och ändamålsenlig kontroll och uppföljning av leverantörer och den 

verksamhet som upphandlas är en förutsättning för att säkerställa kvalitet och goda 

resultat. Det är också en förutsättning för att över tid upprätthålla legitimitet för 

LOV-systemet och arbetsmarknadspolitiken. De rekommendationer som ges tar sikte 

på de förutsättningar som myndigheten anser vara avgörande för att utveckla 

uppföljningen i linje med detta samt vissa för utformningen av uppföljningen särskilt 

centrala aspekter. 

Rekommendation:  

Arbetsförmedlingen ansvarar för uppföljning och kontroll av fristående aktörer samt 

att den upphandlade verksamhet som tillhandahålls är en del i myndighetens 

uppdrag. Detta bör regleras i författning.  

Rekommendation: 

Den övergripande styrningen av uppföljning och kontroll av leverantör och den 

verksamhet som upphandlas behöver möjliggöra såväl att tillräckliga resurser tillförs 

som balans mellan uppföljningens kontrollerande och dess utvecklande funktion.  

Rekommendation:  

För att säkra kännedom om vilken typ av insatser som genomförts bör det utvecklas 

en standardiserad form, med gemensamma benämningar på insatser, för 

återrapportering från samtliga fristående aktörer inom en tjänst.  

Rekommendation: 

Automatisering av uppföljning och kontroll bör prioriteras för att öka träffsäkerheten 

samt för att nyttja de personer som arbetar med uppföljning på ett mer 

ändamålsenligt sätt.  

Rekommendation: 

Uppföljningen ska syfta till att säkerställa att leverantörerna försörjer 

Arbetsförmedlingen med information på ett sådant sätt att Arbetsförmedlingen kan 

utöva sin kontrollfunktion. 

Bedömning: 

Arbetsförmedlingen behöver både utveckla och utöka kapacitet och kompetens inom 

uppföljning av såväl leverantörer som den verksamhet som upphandlas.  

4.10.2 Uppföljning, kontroll och kvalitetssäkring  

Arbetsförmedlingen har sedan 2014 arbetat strukturerat med uppföljning av 

leverantörerna. Den etablerade strukturen för leverantörsuppföljning kan användas 

som utgångspunkt framöver. Reformeringen av Arbetsförmedlingen gör dock att 

uppföljningen både behöver utökas i omfattning och utvecklas. Den närmare 

utformningen av, och organisationen för uppföljning och kontroll står i relation både 

till hur tjänsterna utformas och till vilken typ av aktörer som kommer vara 
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verksamma på marknaden varför det inte är lämpligt att redan inom ramen för 

analysuppdraget redogöra för strukturen på detaljerad nivå. I detta avsnitt behandlas 

istället ett antal aspekter som Arbetsförmedlingen bedömer vara särskilt centrala för 

områdets utveckling.  

Förutsättningar för ändamålsenlig uppföljning och kontroll 

Arbetsförmedlingen bedömer att förutsättningarna för att utveckla uppföljning och 

kontroll av leverantörer och den verksamhet som upphandlas enligt ovan ökar om 

uppföljning och kontroll framgår som en del i myndighetens uppdrag.  

Kunskap om vilka faktorer som bidrar till ett gott utfall behöver stärkas liksom 

möjligheterna att genom indikatorer följa upp leverantörernas förmåga att leverera i 

enlighet med detta. Utöver kunskapsuppbyggnad genom utvärdering och kvantitativ 

analys bör Arbetsförmedlingen arbeta för att identifiera och utarbeta 

kvalitetsfaktorer i dialog med branschen och företrädare för leverantörer.  

I ett framtida system kommer uppföljning och kontroll av leverantörer och den 

verksamhet som upphandlas vara avgörande för genomförandet av 

arbetsmarknadspolitiken varför regeringen bör säkerställa att Arbetsförmedlingen 

tillförsäkras tillräckliga resurser för detta ändamål. Arbetsförmedlingen bedömer att 

dagens resurser inte är tillräckliga. Ur Arbetsförmedlingens perspektiv är det, utöver 

att tillräckliga resurser finns för uppföljning, centralt att myndigheten bygger upp 

och utvecklar kompetensen inom området.  

Ändamålsenlig uppföljning ger både följsamhet och förbättring 

Även om relationen mellan myndighet och fristående aktör har sin grund i de avtal 

som upprättas medför det arbetsmarknadspolitiska områdets karaktär, inriktning 

och omfattning att det i flera avseenden är relevant att jämföra med statlig tillsyn.133 

Tillitsdelegationens betänkande SOU 2018:48 gällande tillsyn är därför intressant för 

utformningen av en struktur för uppföljning och kontroll. Där framgår att tillsyn ofta 

har en tudelad funktion; kontrollerande (följsamhet) och utvecklande (förbättring). 

Vilken av de två som betonas varierar, till exempel utifrån sakområde och lagstiftning 

men också utifrån den allmänna förvaltningspolitiska utvecklingen och den politiska 

styrningen. Tillitsdelegationen beskriver en trend där tillsyn renodlats och fokuserats 

mot kontroll och följsamhet de senaste decennierna och menar att detta skett på 

bekostnad av tillsynens utvecklande funktion. 

Motsvarande potentiellt sätt motstridiga syften med kontroll och uppföljning 

diskuteras också inom ramen för upphandlad verksamhet inom andra områden samt 

i privat verksamhet.  

Det är centralt att den struktur för uppföljning och kontroll av både aktörer och den 

verksamhet som upphandlas gynnar en ändamålsenlig balans mellan följsamhet och 

förbättring. Å ena sidan behöver strukturen ge goda förutsättningar för kontroll som 

minimerar risken för felaktiga utbetalningar, fusk, avtalsbrott och oseriöst agerande 

från de fristående aktörerna och å andra sidan bör strukturen långsiktigt gynna 

                                                           
133 Beskrivning av vad som utmärker statlig tillsyn återfinns bland annat i Tillitsutredningen delbetänkande En 
lärande tillsyn. Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg, SOU 2018:48.  
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utveckling både hos fristående aktörer och i systemet som helhet. De övergripande 

målen med uppföljningen bör formuleras utifrån mål för politikområdet som helhet.  

I dialoger med företrädare för leverantörer under arbetet med analysuppdraget 

uttrycks också vikten av att båda dessa perspektiv återfinns i myndighetens 

uppföljning. Man vill se krav och uppföljning som innebär att oseriösa aktörer stängs 

ute men menar att den typ av kontrollerande uppföljning som föregår en uteslutning 

inte i större utsträckning bidrar till kvalitet. Därför vill man även se en 

kompletterande uppföljning som är mer kvalitativ och framåtsyftande, men som är 

skild från den kontrollerande delen.134 

Vad som ska göras kontra vad som har gjorts 

Det är i sammanhanget viktigt att notera att säkerställandet av kännedom om vad en 

fristående aktör har gjort för att en person ska nå arbete inte nödvändigtvis är samma 

sak som att styra vad aktören ska göra. Arbetsförmedlingen bedömer det som fullt 

möjligt att skapa ett system för uppföljning där krav på rapportering av genomförda 

insatser kombineras med en relativt liten grad av kontroll över tjänsternas innehåll. 

Detta kan sannolikt uppnås med någon form av standardiserad rapportering där 

leverantörerna, enligt en av myndigheten definierad uppdelning, anger vilken typ av 

insatser som använts för en viss person. Det är då viktigt att de ”yttre gränserna” för 

de kategorier som definieras är så heltäckande att de inte begränsar de möjliga 

metoderna på ett sätt som inte avsetts. Detta medför givetvis risken att olika 

leverantörer tolkar dessa typer delvis olika och därmed inte rapporterar på samma 

sätt även om de har givit likartade eller till och med likadana insatser. En viss typ av 

insats kan då innebära olika saker hos olika leverantörer. Men eftersom syftet är att 

kunna bygga upp kunskap om vad som fungerar på aggregerad nivå, snarare än att 

jämföra mellan individer, behöver detta inte vara ett betydande problem.  

Hur kontroll och uppföljning genomförs är av betydelse för dess utfall  

Både Arbetsförmedlingens egen erfarenhet och forskning inom området indikerar att 

frågan om hur kontroll och uppföljning genomförs är av stor betydelse för dess utfall 

och påverkan. Metoder och arbetssätt påverkar både den kontrollerades uppfattning 

och agerande utifrån kontrollen men också den potentiella preventiva effekten. Det 

finns också starka indikationer på att den kontrollerandes tillit för den som 

kontrollerar, liksom den kontrollerades uppfattning om hur legitim kontrollen är av 

avgörande betydelse.135  

Tillitsdelegationen argumenterar i sitt betänkande kring statlig tillsyn för en 

förskjutning från granskning av regelefterlevnad i dess snäva bemärkelse till mer 

granskning av kvalitativa aspekter eftersom detta i större utsträckning bidrar till 

lärande och utveckling. De menar också att granskning av mer kvalitativa aspekter 

behöver ske på ett mer kvalitativt sätt.136 En mer kvalitativ granskning medför, enligt 

delegationen, att granskarens bakgrund, kompetens och bemötande har stor 

betydelse för utfallet, liksom hur relationen mellan granskare och granskad utvecklas. 

Följaktligen är det av stor betydelse att Arbetsförmedlingen ges förutsättningar att 

                                                           
134 Minnesanteckningar Leverantörsforum Dnr: Af- 2019/00129911.  
135  SOU 2018:48. En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och 
omsorg. Betänkande från Tillitsdelegationen. 
136 SOU 2018:48. En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och 
omsorg.  
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bygga upp den kapacitet och kompetens som krävs för att uppföljningen och kontroll 

inom området ska vara ändamålsenligt.  

I de dialoger med representanter för leverantörer som Arbetsförmedlingen genomfört 

under arbetet med analysuppdraget har vikten av dialog för utveckling av kvalitet och 

resultat återkommande lyfts. Leverantörerna ser positivt på Arbetsförmedlingens 

utveckling i detta hänseende de senaste åren.  

4.10.3 Struktur för uppföljning och kontroll av leverantör 

Initialt kan det vara relevant att notera att de mest centrala insatserna från en 

upphandlad myndighets sida för att minska risken för oseriösa aktörer och/eller 

oseriöst agerande ligger i utformningen av respektive tjänst. Vilken typ av aktörer 

som attraheras till marknaden är i huvudsak en följd av hur de kommersiella 

förutsättningarna för leverans utformas; till exempel storlek på leveransområde, krav 

på kapacitet eller ersättningsmodell. Möjligheten att genom uppföljning och kontroll 

identifiera och komma åt missförhållanden ska inte överskattas. Kostnaden för 

uppföljning och kontroll bör dessutom kontinuerligt prövas mot det resultat som 

uppföljningen ger, även om detta ofta är svårt att mäta (i synnerhet de preventiva 

effekterna av uppföljningen).137 Det är också av stor vikt att den kontroll som sker av 

grundläggande krav på leverantörerna i samband med att de antas som leverantörer 

är god, för att i möjligaste mån hindra oseriösa aktörer från att komma in i systemet.  

Kontroll och uppföljning gällande leverantör av arbetsmarknadstjänst bör hållas 

samman 

Arbetsförmedlingen bedömer även att det är centralt att uppföljning och kontroll av 

leverantörer av arbetsmarknadstjänster hålls samman för de aktörer som levererar 

inom LOV-systemet och de aktörer som levererar inom ramen för ett specifikt 

arbetsmarknadspolitiskt program och/eller utifrån upphandling enligt LOU. Detta 

ger myndigheten bättre förutsättningar att bygga upp kompetens och kunskap kring 

uppföljning internt i myndigheten. Det skulle också bidra till att myndighetens 

kontroll och uppföljningen av leverantörer sker på samma sätt och att systemet 

därmed upplevs som transparent och rättvist. En sammanhållen uppföljning ger 

också bättre förutsättningar för gemensam kontroll avseende krav som även är av 

betydelse för till exempel en aktörs möjlighet att erhålla anställningsstöd och dylikt.  

Utvecklad kontroll genom automatisering 

De grundläggande krav som ställs på aktörer som ansöker om att bli leverantörer 

behöver kontrolleras och följas upp kontinuerligt under avtalets gång. I den mån 

Arbetsförmedlingen i kommande tjänster ställer krav på exempelvis personal med 

viss kompetens bör viss kontroll av denna typ av krav kunna automatiseras.138 

Arbetsförmedlingen bedömer att det finns möjligheter att i större utsträckning än vad 

som är fallet idag digitalisera och automatisera denna typ av uppföljning.  

                                                           
137 Vid bedömning av värdet/effekten av kontroll och uppföljning är det centralt att beakta de preventiva 
effekterna. Betydelsen av Skatteverkets kontroll kan till exempel inte mätas genom att följa upp hur stor del av 
skattefelet som myndigheten återbördar till statskassan genom kontrollen. 
138 Idag förekommer det att samma resurs används/anmäls för olika uppdrag samtidigt, till exempel vid olika 
orter. Möjligheten att upptäcka detta är idag beroende av enskilda handläggares skicklighet och 
uppmärksamhet. 
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Arbetsförmedlingen bör också undersöka möjligheten att på olika sätt automatisera 

analys av information om leverantörerna och leveransen för att genom så kallad 

mönsterspårning tidigt identifiera signaler på missförhållanden eller oseriöst 

agerande. Det gäller till exempel information om leverantörer i media, information 

om leverantörernas relationer till andra myndigheter och beställare samt på sikt även 

leverantörernas agerande gentemot myndigheten vid till exempel begäran om 

ersättning eller dylikt. Arbetsförmedlingens utveckling av analys genom så kallat 

datadriven insikt bör nyttjas för detta ändamål. Andra myndigheter med erfarenhet 

av denna typ av mönsterspårning kan ge underlag för möjlig utveckling i detta 

avseende.139 

Givet att uppföljning och kontroll av fristående aktörer kommer vara ett för 

genomförandet av arbetsmarknadspolitiken centralt område behöver resurser för 

utveckling inom detta område prioriteras. En ökad automatisering inom detta 

område medför också att personalresurser för uppföljning kan nyttjas mer effektivt. 

Vidare saknas en effektiv kontroll över hur leverantörerna använder sina resurser 

såsom lärare/ledare. Det förekommer att samma resurs används/anmäls för olika 

uppdrag samtidigt, till exempel vid olika orter. Som nämnts är denna kontroll idag 

beroende av enskilda handläggares skicklighet och uppmärksamhet. Om det fanns en 

automatiserad funktion för anmälan av resurser skulle det då behöva finnas en 

kontroll som satte stopp/slog larm om en leverantör försöker använda samma resurs 

samtidigt på flera orter/adresser. 

Kontrolluppdraget 

Arbetsförmedlingens kontroll och uppföljning bör omfatta leverantörens förmåga att 

på ett tillförlitligt sätt hantera nödvändig information om deltagare samt deras 

överlämning av sådan information till myndigheten.  

Leverantörernas förmåga att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet  

Utöver uppföljning av de krav på leverantören som utgör grundläggande krav är det 

centralt att uppföljningen mer långsiktigt bidrar till att de aktörer som är verksamma 

på marknaden har kapacitet och förmåga att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet. I 

Stöd och matchning har Arbetsförmedlingen till exempel ställt krav gällande 

leverantörernas kvalitetsstyrning av verksamheten.  

Uppföljning av denna typ av krav utgör en central del i Arbetsförmedlingens 

nuvarande modell för uppföljning av leverantörer. Till exempel utgör 

kvalitetsrevision ett av tillgängliga uppföljningsverktyg. Arbetsförmedlingens 

möjlighet att i praktiken arbeta strukturerat med uppföljning av detta slag och/eller 

kvalitetsrevisioner har dock varit begränsad, bland annat eftersom den kompetens 

som krävs för området är begränsad.  

Det är också intressant att notera att Storbritannien, vars erfarenhet av att arbeta 

tillsammans med privata leverantörer är gedigen, har utvecklat en särskild enhet 

inom Department of Work and Pensions, DWP, som utför kvalitetsrevisioner av 

leverantörerna. DWP framhöll vid Arbetsförmedlingens besök i augusti att denna typ 

                                                           
139 Till exempel Skatteverkets urvalsfunktioner.  
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av uppföljning var ett värdefullt komplement till övrig kontroll och ”performance 

management” samt att revisionerna även kommit att anses som ett värdefullt bidrag 

till verksamhetens utveckling från leverantörernas sida.140  

Arbetsförmedlingen bedömer att det är centralt att myndigheten ges förutsättningar 

att utföra uppföljning av detta slag som syftar till att genomlysa leverantörernas 

organisation och förmåga att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet i myndigheten. 

Sådan uppföljning kräver både en annan kapacitet och till del en annan kompetens 

inom området än den som myndigheten har idag.  

Samarbete med andra aktörer  

En förutsättning för att Arbetsförmedlingens kontroll och uppföljning ska vara 

träffsäker och ändamålsenlig samt bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt är att den 

fokuserar de krav som följer av det arbetsmarknadspolitiska regelverket och/eller 

som är av betydelse för utfallet i respektive tjänst, samt de krav som utgör så kallat 

grundläggande krav. Arbetsförmedlingens kontroll och uppföljning ska inte omfatta 

områden som i huvudsak ligger inom andra myndigheters tillsynsuppdrag. Det gäller 

till exempel krav på de lokaler som leverantören tillhandahåller, brandskydd, etc. Det 

gäller även aktörernas hantering av integritetskänsliga uppgifter  

Eftersom leverantörens förmåga att leva upp till regelverk inom andra områden ofta 

är att anse som grundkrav bör Arbetsförmedlingen arbeta för god kännedom om och 

vid behov samarbete med andra myndigheter som utövar tillsyn och kontroll. På 

motsvarande sätt är det av vikt att Arbetsförmedlingen vidareutvecklar samarbete 

med brottsbekämpande myndigheter för att motverka oegentligheter inom 

välfärdsområdet, till exempel samarbete inom RUC/NUC.  

Utöver samarbete enligt ovan bör Arbetsförmedlingen samarbeta med aktörer 

verksamma inom uppföljning och kontroll av motsvarande/närliggande tjänster, det 

vill säga utbildnings- och arbetsmarknadstjänster. Detta gäller till exempel kommun, 

inom yrkeshögskola och vuxenutbildning samt inom trygghetsorganisationerna. 

Eftersom samma aktör/leverantör ofta är föremål för uppföljning och kontroll från 

fler av ovanstående är det värdefullt att dra lärdomar av varandras erfarenheter. Det 

är också relevant att utbyta information om aktörernas prestationer och eventuell 

kritik från uppföljande myndighet/aktör. På sikt kan ett nätverk av detta slag bidra 

till ett resurseffektivt nyttjande av gemensamma medel och underlätta för 

leverantörerna.  

4.10.4 Mer om uppföljning och kontroll av den verksamhet som 

upphandlas 

Givet att tjänsterna konstrueras med starkt fokus på resultat och ett begränsat antal 

krav gällande leveransen bör myndighetens uppföljning av tjänster också fokusera på 

utfall och resultat av faktorer som står i direkt relation till utfall. Uppföljningen av 

utfall och de faktorer som är av betydelse för utfallet bedrivs sannolikt mest effektivt 

genom omfattande inslag av dialog och det Tillitsdelegationen kallar situations- och 

verksamhetsanpassad tillsyn. Utöver utveckling inom det kvantitativa området samt 

genom forskning bör Arbetsförmedlingen arbeta för att tillsammans med branschen 

och representanter för leverantörerna driva utvecklingen framåt. Den form av mjuk 

                                                           
140 Insikter och lärdomar från besök London, UK 20190828-29. Dnr: Af-2019/0021 5123-25. 
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styrning som utveckling av detta slag kan utgöra ska inte underskattas. Dessutom kan 

det på sikt ge myndigheten bättre förutsättningar för kravställning och uppföljning.  

4.10.5 Andra alternativ som övervägts 

I analysen av hur en struktur för uppföljning och kontroll av leverantörer och den 

verksamhet som upphandlas kan utformas har Arbetsförmedlingen prövat idén om 

att kontroll och uppföljning till del utförs av annan aktör. Flera skäl av olika karaktär 

talar dock för att uppföljningen hanteras inom myndigheten. För det första är det en 

fördel att Arbetsförmedlingen som avtalspart utför den kontroll och uppföljning som 

kan ligga till grund för avtalsrättsligt agerande från myndigheten. För det andra ger 

myndighetens tillgång till information om aktör och leveransen goda förutsättningar 

för uppföljning av såväl leverantör som leverans samt av såväl kontrollerande som 

utvecklande karaktär. Sannolikt är det lämpligt att särorganisera delar av den 

uppföljning som kommer behövas, till exempel för dem som genomför 

kvalitetsrevisioner av leverantörer, men detta är möjligt att lösa inom organisationen. 
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4.11 Analysuppgift: kontroll av ersättningar 

Arbetsförmedlingen ska, för relevanta processer inom verksamheten, analysera och 

redogöra för hur kontrollen av arbetslöshetsförsäkringen och andra 

individersättningar kan utformas för att fungera effektivt och likvärdigt i hela 

landet. 

4.11.1 Förutsättningar för kontrolluppdraget 

Enligt förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen ska 

myndigheten verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, säkerställa att 

arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring samt motverka 

felaktiga utbetalningar. Enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) 

och förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska 

insatser (FEA) har myndigheten ett ansvar för att löpande kontrollera att 

arbetssökande uppfyller villkoren för individersättning. 

Enligt 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

ska Arbetsförmedlingen skyndsamt underrätta arbetslöshetskassan och Inspektionen 

för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) om det kan antas att en arbetssökande som får 

eller begär arbetslöshetsersättning missköter arbetssökandet, förlänger tiden i eller 

orsakar arbetslösheten enligt 43–43 b §§ ALF eller inte uppfyller de allmänna 

villkoren för rätt till ersättning i 9 eller 11 §§ samma lag. Enligt 6 kapitlet, 2-4 §§ FEA 

ska Arbetsförmedlingen fatta beslut om varning eller avstängning från rätt till 

ersättning om en programdeltagare missköter sig, förlänger tiden i arbetslöshet eller 

orsakar arbetslösheten.  

Genom att Arbetsförmedlingen agerar vid bristande regelefterlevnad bidrar 

myndigheten till att den arbetssökande blir mer effektiv i sitt arbetssökande och 

därmed till att tiden i arbetslöshet förkortas samt att matchningen på 

arbetsmarknaden förbättras. Genom att säkerställa att ersättning inte betalas ut 

felaktigt stärks ersättningssystemens legitimitet. Den uppföljning och de kontroller 

som görs inom ramen för myndighetens kontrollfunktion är att betrakta som 

myndighetsutövning. 

4.11.2 Rekommendationer för hur kontrollen av 

arbetslöshetsförsäkringen och andra individersättningar kan utformas 

Rekommendation:  

I det reformerade systemet behöver den kontrollerande funktionen vara tydligt 

definierad och åtskild från matchande och rustande verksamhet. Arbetsförmedlingen 

bör därför fortsätta att utveckla organisationen av kontrolluppdraget, där den 

kontrollerande funktionen tydligt kan utskiljas, enligt den av myndigheten redan 

beslutade processen.  

Rekommendation: 

Fristående aktörer ska meddela myndigheten om sådana omständigheter som kan 

innebära att myndigheten antingen ska underrätta arbetslöshetskassan eller fatta 

beslut om sanktion. 

Rekommendation: 

Regelverket bör anpassas så att det minskar behovet av manuella bedömningar och 
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skapar förutsättningar för en mer automatiserad kontrollfunktion. 

Arbetsförmedlingen bör få tillgång till relevant information direkt från fristående 

aktörer samt från andra myndigheter. 

Bedömning: 

Myndigheten ska även fortsättningsvis i ett reformerat system bedöma vad som är 

lämpliga arbeten för den som söker arbetslöshetsersättning och för deltagare i 

arbetsmarknadspolitiska insatser.  

Bedömning: 

Myndigheten ansvarar för att kontrollera att den arbetssökande aktivt söker lämpligt 

arbete. Detta innebär att den arbetssökande även fortsättningsvis ska lämna 

aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen. 

Bedömning: 

Det finns skäl för uppdragsgivaren att överväga att reglera de fristående aktörernas 

uppgiftsskyldighet avseende den information som behövs i Arbetsförmedlingens 

kontrolluppdrag. 

Hantering av andra frågor relaterade till programdeltagares ersättning och 

Arbetsförmedlingens uppdrag att ta emot sjukanmälan och läkarintyg för 

programdeltagare samt bevilja ledighet med mera bedöms kvarstå inom 

Arbetsförmedlingens myndighetsuppdrag i framtiden, tillsammans med uppdraget 

att ta ställning till och besluta om anpassningsåtgärder vid sjukfrånvaro i program. 

4.11.3 Processer och sekvenser 

Process för arbetssökande med arbetslöshetsersättning  

När en person anmäler sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen skickar 

myndigheten en signal till den arbetslöshetskassa som den arbetssökande uppger. 

Arbetsförmedlingen informerar samtidigt den arbetssökande om de skyldigheter som 

gäller för personer som gör anspråk på arbetslöshetsersättning.  

Personer som är anmälda som arbetslösa på Arbetsförmedlingen och som uppfyller 

kvalifikationsvillkoren för rätt till arbetslöshetsersättning, ska ansöka om ersättning 

antingen hos den arbetslöshetskassa de är medlemmar i, eller hos den 

arbetslöshetskassa vars verksamhetsområde motsvarar det senaste arbetet alternativt 

hos Alfa-kassan. Det är den enskilde själv som har ansvar för att förse 

arbetslöshetskassan med den information som behövs för att besluta om rätten till 

och nivån på ersättningen. Den arbetssökande måste återkommande ansöka om 

arbetslöshetsersättning genom att skicka in tidrapporter till arbetslöshetskassan, i 

vilka han eller hon på heder och samvete redogör för sin situation och om de 

eventuella hinder mot att söka arbete som har uppstått under den gångna perioden. 

För att löpande ha rätt till arbetslöshetsersättning måste den enskilde dels uppfylla 

de allmänna villkoren i försäkringen, dels inte bryta mot sanktionsbestämmelserna. 

Enligt dessa får den arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning inte 

missköta sitt arbetssökande, förlänga tiden i arbetslöshet eller orsaka sin 

arbetslöshet.  



Vissa förutsättningar inför reformeringen 
av Arbetsförmedlingen 

Närmare utformning av LOV-systemet 

 

159 
 

Om det kan antas att de allmänna villkoren inte är uppfyllda, eller att den 

arbetssökande har brutit mot sanktionsbestämmelserna, ska Arbetsförmedlingen 

meddela arbetslöshetskassan om detta. Arbetsförmedlingen ska också skyndsamt 

meddela arbetslöshetskassan om en person anmäler sig som arbetslös, eller om en 

person åter uppfyller de allmänna villkoren, efter att Arbetsförmedlingen har 

meddelat arbetslöshetskassan om motsatsen.141  

När en arbetssökande med arbetslöshetsersättning blir sjuk, vårdar barn eller av 

annan anledning är förhindrad att söka eller ta ett arbete uppfyller hen inte längre de 

allmänna villkoren. I dessa fall ska Arbetsförmedlingen skyndsamt meddela 

arbetslöshetskassan som beslutar om den arbetssökandes rätt till ersättning.  

Process för arbetssökande med ersättning för deltagande i arbetsmarknadspolitiska 

insatser 

Personer som är anvisade till arbetsmarknadspolitiska program kan ansöka 

månadsvis hos Försäkringskassan om ersättning i form av aktivitetsstöd, 

utvecklingsersättning eller etableringsersättning.142 Arbetsförmedlingen skickar en 

automatisk avisering vid programbeslut till Försäkringskassan och 

arbetslöshetskassorna, vilken utgör grundförutsättningen för att personen ska kunna 

få ersättning från Försäkringskassan. Om ett program avbryts eller återkallas skickas 

en avisering om detta.  

Programdeltagare kan under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda behålla sin 

ersättning vid frånvaro på grund av sjukdom, tillfällig vård av barn, vård av 

närstående, kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt, frånvaro på grund av 

tillfälligt uppehåll i utbildning och tillfälligt uppehåll i jobb- och 

utvecklingsgarantin.143  

Villkoren för programdeltagare skiljer sig i vissa avseenden från villkoren för 

mottagare av arbetslöshetsersättning, i synnerhet vad gäller bibehållen rätt till 

ersättning vid vissa hinder. Programdeltagare kan även ha godtagbara skäl för att inte 

aktivt söka lämpliga arbeten. Bedömningen av godtagbara skäl görs av 

Arbetsförmedlingen med hänsyn till det program som den arbetssökande deltar i och 

i vilket skede av programmet deltagaren befinner sig i.144  

Även avseende deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska Arbetsförmedlingen 

agera om en deltagare missköter sig, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar 

arbetslösheten.  

Till skillnad från i arbetslöshetsförsäkringen, är det Arbetsförmedlingen som beslutar 

om sanktioner för programdeltagare.145 Dessa beslut fattas centralt i myndigheten. 

                                                           
141 16 a § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
142 Förordningen (2017:819) om ersättning för deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (FEA). 
143 Förordningen (2017:819) om ersättning för deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (FEA). 
144 Förordningen (2017:819) om ersättning för deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (FEA). 

 

145 Förordning (2017:819) om ersättning för deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (FEA). 
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Sanktionerna verkställs av Försäkringskassan, som ansvarar för utbetalning av 

ersättningen.  

4.11.4 Tydliggörande av den kontrollerande funktionen 

Arbetsförmedlingen har under flera år fått kritik för hur myndigheten har utfört 

uppdraget inom arbetslöshetsförsäkringen146. En stor del av kritiken grundar sig i att 

myndigheten har haft svårigheter att kombinera uppdragen att stödja och rusta de 

arbetslösa och samtidigt kontrollera att de uppfyller villkoren för individersättning. 

Båda dessa uppdrag utfördes fram till den 1 oktober 2019 av arbetsförmedlare.  

Mot denna bakgrund beslutade Arbetsförmedlingen i november 2018 att centralisera 

kontrolluppdraget. Genom en centraliserad kontrollfunktion med separata 

rapporteringslinjer i organisationen skiljs det kontrollerande uppdraget från det 

stödjande och matchande uppdraget. Beslutet innebär att kontrollen av 

arbetssökande lyfts från arbetsförmedlarna och istället koncentreras till en ny 

organisatorisk enhet på myndighetens huvudkontor. Detta skapar förutsättningar för 

en nationellt enhetlig tillämpning av kontrolluppdraget. Det innebär dessutom att 

regelverket tillämpas av specialister och möjliggör därmed en effektiv normering och 

ökad likabehandling. Denna förändring förhåller sig i betydande delar analogt till den 

typ av processer och gränsytor som behöver skapas i det reformerade systemet. 

I den centrala funktionen arbetar handläggare med att granska inkomna signaler 

(kontrollärenden) och bedömer om det finns skäl att meddela arbetslöshetskassan 

eller skapa ett meddelande för bedömning av sanktion inom aktivitetsstödet. Ett 

kontrollärende kan vara att genomföra stickprov av inkomna aktivitetsrapporter och 

exempelvis säkerställa att en arbetssökande verkligen sökt de jobb som personen 

uppgett. Ett kontrollärende kan även vara automatiska signaler från myndighetens 

egna it-system, exempelvis att en arbetssökande inte kommit på ett bokat besök.  

Signaler kommer också från fristående aktörer i form av avvikelserapporter. Genom 

avtal är fristående aktörer idag ålagda att rapportera till Arbetsförmedlingen när en 

arbetssökande agerar på ett sådant sätt att det kan finnas anledning till en sanktion 

enligt regelverken för individersättningar. Informationsöverföringen från fristående 

aktörer till Arbetsförmedlingen behöver dock utvecklas i syfte att förse myndigheten 

med strukturerad och ändamålsenlig information.  

Från och med första kvartalet 2020 ska samtliga inkomna aktivitetsrapporter 

granskas centralt utifrån ett kontrollperspektiv, medan arbetsförmedlare fortsätter 

använda aktivitetsrapporterna utifrån ett stöd- och matchningsperspektiv. 

Arbetsförmedlare kommer även fortsatt att i sina kontakter med arbetssökande 

identifiera omständigheter som kan antas strida mot regelverket för 

individersättningar. I de fallen åligger det arbetsförmedlaren att informera den 

centrala funktionen, som bedömer om det finns skäl att ta ärendet vidare.  

Arbetsförmedlingen utvecklar systemstöd för att med större automatiseringsgrad 

kunna planera och följa upp att de arbetssökande aktivt söker lämpliga arbeten. 

Systemstöden utgår från den information som myndigheten får tillgång till i samband 

med att en person anmäler sig som arbetssökande, för att utifrån individens 

                                                           
146 Se exempelvis IAF:s granskningar  av arbetslöshetsförsäkringen 2016-2018, Rapport 2019:8. 
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förutsättningar samt situationen på arbetsmarknaden avgöra vilken inriktning på 

arbetssökandet som den arbetssökande bör ha, och för att ange en lämplig 

sökaktivitet. Resultatet anges i de arbetssökandes individuella planering, och följs 

upp via en riskbaserad och delvis automatiserad granskning av aktivitetsrapporter. 

Detta system skapar bättre förutsättningar för en effektiv matchning mellan de 

arbetssökandes kvalifikationer och arbetsgivarnas kompetensbehov. Det bidrar även 

till att skapa bättre förutsättningar för Arbetsförmedlingen att följa sökaktiviteten, 

samt tydliggör kraven för den arbetssökande.  

För att skapa förutsättningar för en än mer resurseffektiv uppföljning med ett 

minskat behov av manuella bedömningar och automatiserade processer krävs 

anpassningar av regelverket. 

4.11.5 Informationsöverföring och incitament i det reformerade 

systemet 

Arbetsförmedlingen är beroende av uppgifter om de arbetssökande och deras 

aktivitet för att ta sig ur arbetslösheten för att utföra kontrolluppdraget. Denna 

information inhämtas idag genom den arbetssökandes aktivitetsrapporter samt i 

samband med kontakter som arbetsförmedlare har med den arbetssökande. I ett 

reformerat system måste informationsöverföringen mellan de fristående aktörerna 

och Arbetsförmedlingen säkerställas på ett sätt som ger förutsättningar för bättre och 

mer välstrukturerad informationsöverföring. Detta är centralt för myndighetens 

förmåga att utöva kontrolluppdraget och säkerställa arbetslöshetsförsäkringens roll 

som omställningsförsäkring.  

Vid utformningen av modellen för informationsöverföring måste det även beaktas att 

de matchande och rustande insatserna föreslås ske inom ramen för lagen (2008:962) 

om valfrihetssystem. De fristående aktörerna har den arbetssökande som kund och 

det finns därför en risk att de inte rapporterar omständigheter som kan vara till men 

för den arbetssökande.  

Att säkerställa en god kontroll och uppföljning av arbetssökande som befinner sig i en 

upphandlad verksamhet kan redan idag vara utmanande. Leverantören har 

skyldighet att meddela Arbetsförmedlingen om en arbetssökande inte kommer på 

avtalade möten eller på annat sätt inte fullföljer sina skyldigheter som arbetssökande, 

genom så kallad avvikelserapportering.  

Att arbetssökande får sitt programbeslut återkallat som följd av att leverantören 

meddelar myndigheten om en avvikelse är relativt ovanligt. Vanligare är att den 

arbetssökande får en varning eller en tidsbegränsad avstängning av ersättningen för 

deltagandet. Det kan dock finnas en viss risk för att leverantörer inte rapporterar 

avvikelser då detta skulle kunna leda till minskade intäkter om deltagandet avslutas 

på grund av leverantören rapporterar brister i deltagarens åtaganden. Det finns även 

risk att deltagare söker sig till leverantörer som gör sig kända för att inte utöva en 

strikt kontroll av deltagarna. 

Myndigheten kommer i det reformerade systemet att följa upp leverantörernas 

förmåga att informationsförsörja myndigheten kring de arbetssökandes 
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regelefterlevnad samt vilka konsekvenser det får för en leverantör att brista i detta 

avseende. 

För att upprätthålla myndighetens möjligheter att följa upp och kontrollera att de 

arbetssökande följer regelverket för individersättningarna blir även behovet av 

information från andra parter större. Därför är det viktigt att Arbetsförmedlingen får 

tillgång till relevant information direkt från fristående aktörer samt från andra 

myndigheter som exempelvis Bolagsverket, CSN, Skatteverket och 

Pensionsmyndigheten. När Arbetsförmedlingen får tillgång till sådan information 

digitalt kan myndigheten i ökad grad automatisera kontrollen av att ersättningar till 

de arbetssökande inte betalas ut felaktigt. Arbetsförmedlingen ser också stora 

möjligheter med att skapa en gemensam digital infrastruktur där myndigheten 

löpande och strukturerat kan utbyta relevant information med andra myndigheter 

och de fristående aktörerna. Det kan även finnas skäl att anpassa regelverket för att 

effektivisera processen och skapa förutsättningar för en ökad automatisering.  

Om insatser hos fristående aktörer kommer att kunna ske även med bibehållen 

arbetslöshetsersättning behöver det klargöras vilka krav som ska kunna ställas på den 

arbetssökande i den situationen. Här kan annars en målkonflikt uppstå, om insatsen 

hos den fristående aktören påverkar individens möjligheter att uppfylla de krav som 

regelverket för arbetslöshetsersättningen ställer på honom eller henne, exempelvis 

avseende bibehållen sökaktivitet. 
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4.12 Analysuppgifter: lagen om offentlig upphandling och 
idéburen sektor 

Arbetsförmedlingen bör analysera om det vid vissa särskilda omständigheter, som 

ska redovisas, kan vara mer ändamålsenligt att upphandla vissa tjänster enligt 

lagen om offentlig upphandling (2016:1145) och i så fall hur valfrihet för den 

enskilda kan utformas även för dessa. 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur även aktörer inom 

idéburen sektor kan ges förutsättningar att medverka i det reformerade systemet 

för att till exempel bistå personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

4.12.1 Rekommendationer för när LOU kan tillämpas och idéburen 

sektor 

Att välja upphandlingsform för olika tjänster bör göras med utgångspunkt i vilka 

behov hos de arbetssökande de är avsedda att möta. Olika upphandlingsformer har 

olika för- och nackdelar och kan ge incitament för olika typer av marknader och 

beteenden. I den rekommendation för övergripande struktur som beskrivs i avsnitt 

4.3 är avsikten att göra det möjligt att möta olika typer av behov med väl anpassade 

upphandlingsverktyg.  

Rekommendation: 

Slutligt val av tjänsteindelning och upphandlingsform bör göras i samband med 

genomförandet av reformen. Valet av upphandlingsform för de tjänster som riktar sig 

till individer med omfattande behov av stöd ska baseras på den anskaffningsform 

som bäst bidrar till att syftet med tjänsten uppnås. 

Rekommendation: 

Upphandling enligt LOU bör även fortsättningsvis användas för upphandling av 

utvalda arbetsmarknadspolitiska insatser. Omständigheter som kan motivera detta är 

bland annat: 

- för att möta specifika behov som det inte kan förväntas uppstå tillräcklig marknad för 

inom LOV 

- när tjänsten ska möta behov där det behövs en hög grad av kontroll över tjänstens 

innehåll 

- när tjänsten är av en art som medför stora behov av initial investering för 

leverantörerna 

- när tjänsten till sitt innehåll eller avseende dess effektivitet skulle påverkas negativt 

av att deltagare gör frekventa byten av leverantör 

- när tjänsten riktar sig till individer som är behov av stöd i en valsituation. 

Rekommendation:  

Arbetsförmedlingen bör i valet av anskaffning överväga hur kompetens inom 

exempelvis idéburen sektor kan tillvaratas, exempelvis genom reserverade kontrakt. I 

korthet innebär detta att Arbetsförmedlingen positivt skulle kunna särbehandla vissa 

leverantörer som annars skulle sakna möjlighet att få kontrakt under normala 
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konkurrensförhållanden. Arbetsförmedlingen inväntar vägledning utifrån 

utredningens slutbetänkande (Dir 2018:46).147 

Bedömning: 

Idéburen sektor har möjlighet att delta i LOV-system på samma villkor som alla 

andra aktörer. Andra alternativ som kan övervägas är upphandling genom LOU, 

exempelvis med inslag av valfrihet eller via reserverade kontrakt. Arbetsförmedlingen 

bör ta stöd från Upphandlingsmyndigheten för vägledning, så att kriterier för vissa 

upphandlingar utformas på ett sätt som möjliggör för anbudsgivning från idéburen 

sektor.  

Bedömning:  

Upphandling med valfrihet enligt LOU kan inom det reformerade systemet användas 

för att, vid behov, komplettera det föreslagna LOV-systemet i syfte att uppnå en 

kostnadseffektiv och träffsäker arbetsmarknadspolitik.  

Lagen om offentlig upphandling, LOU (2016:1145) gäller för upphandling som 

genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med 

upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller 

byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Ramavtal tecknas med de 

leverantörer som uppfyller ställda krav. Upphandling med valfrihet uppnås genom att 

deltagaren får möjlighet att välja utförande leverantör bland de leverantörer som 

upphandlats enligt LOU. Här ges möjlighet att reservera deltagandet i en 

upphandling eller del av upphandlingen till exempel sociala företag eller andra 

aktörer inom idéburen sektor. Upphandlingsförfarande har tidigare använts för 

hemtjänst i vissa kommuner med en förutbestämd andel för respektive leverantör. 

Upphandling enligt LOU ger möjlighet att begränsa antalet leverantörer och även 

försäkra leverantörerna en viss andel av den marknad de etablerat sig på. Detta skulle 

kunna bidra till ökade möjligheter att få leverantörer att etablera sig i glesbygden.  

Arbetsförmedlingen upphandlar idag en rad arbetsmarknadspolitiska insatser enligt 

LOU: förberedande utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar, introduktion till 

arbete, yrkessvenska och individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning. De behov som 

dessa tjänster möter idag är sådana som det är rimligt att förvänta sig väl kan mötas 

av LOU även i ett reformerat system. Det mer detaljerade innehållet kan dock behöva 

förändras, där exempelvis antalet förberedande utbildningar bör begränsas och 

avgränsas så att dessa utbildningar inte konkurrerar med innehållet i LOV-systemet 

eller med reguljärt utbildningsväsende. Innehållet i förberedande utbildningar skulle 

exempelvis kunna utgöras av sådana rustande, utredande eller koordinerande 

tjänster som riktar sig till de arbetssökande med mest omfattande behov av stöd, som 

ännu inte är redo att påbörja en matchande och rustande tjänst inom LOV-systemet. 

När det gäller aktörer från idéburen sektor inom valfrihetssystem enligt LOV har de 

möjlighet att delta på samma villkor som alla andra aktörer. Många organisationer 

anser dock att de inte har tillräcklig administrativ eller juridisk kapacitet att delta i 

upphandlingar på lika villkor som andra aktörer.  

                                                           
147 Dir. 2018:46En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden. 
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I pågående utredning En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden (Dir. 

2018:46) kommer bland annat definitionen av idéburna aktörer i välfärden att 

klargöras. Vidare kommer utredningen att komma med förslag om hur man kan 

underlätta för idéburna aktörer inom bland annat arbetsmarknadspolitiken. 

Arbetsförmedlingen finns med i utredningens expertgrupp. Utredningen ska vara 

klar den 14 december. Förhoppningsvis kan den leda till en del rättsliga 

klarlägganden om upphandling och statsstödsregler som underlättar även 

Arbetsförmedlingens arbete.  

4.12.2 Arbetsmarknadsutbildning och branschvalidering via LOU 

Arbetsmarknadsutbildning är en yrkesinriktad utbildning som syftar till att 

underlätta för den enskilde att få eller behålla ett arbete och som motverkar att brist 

på arbetskraft uppstår på arbetsmarknaden. Rekryteringsutbildningar som tas fram i 

samarbete med arbetsgivare som har behov av arbetskraft har också varit en viktig 

metod för att använda arbetsmarknadsutbildning mer effektivt.  

Arbetsmarknadsutbildningar utgår från bransch- och yrkesspecifika krav och 

standarder som förutsätter viss grad av detaljstyrning i upphandlingens innehåll. 

Hittills har den arbetssökandes möjlighet att välja utförare för 

arbetsmarknadsutbildningar prioriterats lägre, varför arbetsmarknadsutbildningar 

upphandlas genom lagen om offentlig upphandling. Det innebär även att antalet 

utförare troligen är färre än om arbetsmarknadsutbildningar skulle upphandlas 

genom ett valfrihetssystem. Arbetsmarknadsutbildningar har ofta även ganska höga 

omkostnader, vilket skulle innebära stor ekonomisk osäkerhet för de aktörer som 

väljer att gå in i ett sådant valfrihetssystem. 

Upphandling enligt LOU ger den upphandlande myndigheten möjlighet att använda 

så kallade dynamiska inköpssystem, vilket kan vara ett alternativ vid till exempel 

upphandling av arbetsmarknadsutbildning. Genom ett dynamiskt inköpssystem blir 

det möjligt att få tillgång till ett brett urval av anbud och på så sätt utnyttja 

konkurrensen på bästa sätt vid inköp av tjänster som köps ofta. 

I det reformerade systemet kan dock de fristående aktörer som utför matchande och 

rustande tjänster utgöra en viktig funktion, dels i förslag till urval till 

arbetsmarknadsutbildning, dels i rekryteringsdelen i anslutning till avslutade 

utbildning. För att skapa incitament för fristående aktörer att bidra med 

urvalsunderlag och agera pådrivande och stöttande så att utbildningen övergår i en 

anställning behöver ersättningsmodellen ge incitament för detta. 

Arbetsförmedlingen fyller även en viktig roll att tillhandahålla en digital plattform 

som understödjer en effektiv matchning. I oktober 2019 planerar Arbetsförmedlingen 

att lansera en ny digital tjänst ”anställ från utbildning”, vilken syftar till att 

möjliggöra för arbetsgivare med rekryteringsbehov att hitta kandidater medan de 

fortfarande går en utbildning. På sikt är ambitionen att koppla tjänsten till 

snabbintervjuer på distans, för att effektivisera rekryteringsmöjligheterna ytterligare.  

Branschvalidering är en tjänst som innebär en strukturerad bedömning och 

värdering av en individs kunskaper och kompetenser. Validering upphandlas idag 

enligt lagen om valfrihet. I ett reformerat system bör övervägas att även upphandla 
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validering enligt LOU för att garantera en hög kvalitet i tjänsten. Det bör även 

övervägas om det finns möjlighet att utforma ett system där Myndigheten för 

yrkeshögskola får en tydligare roll i branschvalidering. 

4.12.3 Extern remiss vid upphandling 

När det bedöms lämpligt kan Arbetsförmedlingen använda möjligheterna till extern 

remiss vid upphandling. En extern remiss innebär att myndigheten skickar hela eller 

delar av upphandlingsdokumenten till fristående aktörer (och övriga leverantörer) 

innan en upphandling publiceras. Det är ett sätt att få deras återkoppling på tjänstens 

upplägg och upphandlingsdokumentens utformning kopplat till krav och villkor.  

Återkopplingen från exempelvis ideell sektor som Arbetsförmedlingen får in efter 

remissen kan vidare hjälpa Arbetsförmedlingen att utforma mer ändamålsenliga krav 

och villkor. Ett sådant förfarande ger dessutom myndigheten möjlighet att förtydliga 

krav som är oklara eller som inte leder till den funktion Arbetsförmedlingen vill 

uppnå. Genom att göra detta redan innan publiceringen kan du minska antalet frågor 

från anbudsgivarna under själva upphandlingen.  

4.13 Erfarenheter från omställningsorganisationerna 

Omställningsorganisationernas huvudsakliga uppgift är att erbjuda såväl ekonomiskt 

som praktiskt inriktat stöd till uppsagda som täcks av respektive omställningsavtal. 

Det stöd som erbjuds skiljer sig åt mellan omställningsorganisationerna, men syftet 

med åtgärderna är gemensamt. Det handlar framför allt om att stödja uppsagda 

personers omställning till ett nytt jobb. 

Även om syfte, målgrupp och organisering på avgörande punkter skiljer sig från 

Arbetsförmedlingens sätt att arbeta så är inriktningen på det praktiska arbetet – att 

stödja människor till arbete och ny försörjning – förhållandevis likartat i jämförelse 

med Arbetsförmedlingen. Det får en rad konsekvenser, bland annat återkommer 

diskussioner och problem med att definiera gränserna för Arbetsförmedlingens 

offentliga uppdrag och omställningsorganisationernas partsuppdrag. 

Det är svårt att bedöma effekterna av omställningsorganisationernas verksamhet. 

Deras resultatredovisning bygger på uppgifter om de arbetssökandes status i 

samband med att omställningsåtgärderna avslutats. De anställningar som redovisas 

som ”fasta” är i praktiken ofta provanställningar. Det innebär att frågan om 

anställningens varaktighet egentligen inte kan värderas förrän efter sex månader, då 

provanställningen i arbetsrättslig mening övergår till en tillsvidareanställning. För att 

kunna bilda sig en uppfattning om omställningsåtgärdernas långsiktiga utfall krävs 

en uppföljning av de uppsagdas arbetssituation och anställningsvillkor efter en längre 

tidsperiod, kanske upp till två eller tre år efter det att uppsägningen verkställts. 

Sådana uppföljningar görs inte på något systematiskt sätt i dag. För att vara 

berättigad till omställningsstöd krävs i de allra flesta fall att du blivit uppsagd från en 

fast anställning. Att som uppsagd redan vara etablerad på arbetsmarknaden innebär 

sannolikt en fördel i förhållande till andra grupper av arbetslösa med en 

marginaliserad position på arbetsmarknaden. Det är därför svårt att bedöma i vilken 

utsträckning som det är omställningsorganisationernas insatser som förklarar de 
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goda resultaten och vilken betydelse de särskilda förutsättningar som karaktäriserar 

personer med omställningsstöd har. 

4.14 Konsekvenser och genomförande 

4.14.1 LOV-systemets omfattning 

Arbetsmarknadsområdet skiljer ut sig från flera andra politikområden då 

regleringarna huvudsakligen inte är rättighetsbaserade, utan bygger på att staten gör 

en bedömning av vilket stöd som kan anses motiverat givet det gällande regelverket 

och ett antal ytterligare utgångspunkter. En av de avgörande faktorerna för huruvida 

en individ får stöd eller ej är den mängd resurser som staten avsätter för 

arbetsmarknadspolitiska insatser. Hur mycket resurser det nya systemet för rustande 

och matchande LOV-tjänster tilldelas är, tillsammans med den bredare frågan om 

storleken på och fördelningen inom det totala utgiftsområdet för 

arbetsmarknadspolitik, därför en i hög grad politisk fråga där förutsättningarna i 

dagsläget inte är kända148. Av uppdraget framgår att myndigheten ska beakta att 

verksamheten ska utformas på ett kostnadseffektivt sätt inom ramen för beräknat 

tilldelade medel.  

I följande avsnitt beskrivs omfattningen på det framtida systemet för rustande och 

matchande tjänster givet olika antaganden om arbetssökande och ersättning. Dessa 

scenarion  kostnadsberäknats149 i en förenklad beräkningsmodell för att illustrera de 

ekonomiska konsekvenserna av olika alternativ. Scenarierna är inte förslag från 

Arbetsförmedlingen utan syftar till att illustrera olika omfattningar av det nya 

systemet. Viktigt i sammanhanget är att tillgängliga medel, såväl förvaltningsmedel 

som programmedel, minskat 2019 och kommer att minska ytterligare till 2020, vilket 

innebär att ett reformerat system behöver utgå från de ekonomiska förutsättningar 

som är aktuella då det driftsätts.  

De scenarier som redovisas baseras på ett antal parametrar: 

 sökandesammansättning utifrån tid utan arbete 

 fördelning av sökande i olika tjänster utifrån den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen. Hur stor andel av de sökande som kommer att få ta del av 

matchande eller rustande insatser inom LOV-systemet kontra hur stor andel 

som får stöd av digitala tjänster 

 nivå på grund- och resultatersättning och relationen dem emellan 

 i vilken omfattning arbetssökande övergår i studier eller arbete 

För att illustrera de sökandes behov av insatser är utgångspunkten de inskrivna 

arbetssökande under 2018 och deras sammanhängande tid utan arbete.   

                                                           
148 Ett exempel är till exempel omfattningen av anställningsstöd och kostnader för arbetsmarknadsutbildning i 
relation till kostnader för externa tjänster 
149 Kostnader avseende ersättningar till leverantörer 2018, exklusive transaktionskostnader och eventuella 
individersättningar i form av aktivitetsstöd och övriga kostnader.   
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 Under 2018 var i genomsnitt omkring 618 000 personer inskrivna på Arbetsför-

medlingen.150 Av dem var cirka 347 000 personer inskrivna som arbetslösa151. Den 

genomsnittliga inskrivningstiden för de inskrivna arbetslösa framgår av tabell 6 

nedan. I modellen ligger ett antagande om att deltagare i snitt är 6 månader hos 

fristående aktör. 

Tabell 6 Kvarstående arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen, fördelade efter tid  

  

Tid utan arbete 2018 

0-6 månader 133 284 

7-12 månader 64 985 

13-24 månader 72 953 

Över 24 månader  76 262 

Totalt 347 483 

Källa Arbetsförmedlingen; datalager 

I modellen tas utgångspunkt i hur stor andel av de arbetssökande som varje månad 

(2018) övergått till arbete (osubventionerat och subventionerat) eller studier152. 

Resultatnivåerna var mellan cirka 4 procent och cirka 10 procent för de olika 

delgrupperna153. 

4.14.2 Fördelning av deltagare 

Ett vägval för att illustrera ett tänkt framtida system handlar hur många sökande som 

ska omfattas av LOV-systemet och erbjudas matchande och rustande insatser. En 

utgångspunkt är antagandet att de matchande och rustande insatserna ska utföras av 

fristående aktörer. En annan utgångspunkt är den övergripande organisation av 

insatserna som beskrivs i avsnitt 4.3, det vill säga tre olika ersättningsnivåer för i 

huvudsak matchande insatser och en för huvudsakligen rustande insatser.  

För varje scenario används i huvudsak två olika fördelningar av deltagare. I det första 

alternativet antas att 50 procent av inskrivna 0-6 månader och 60 procent av 

inskrivna 6-12 månader deltar i insatser hos en fristående aktör och omfattas därmed 

av LOV-systemet. Av de som varit inskrivna längre tider omfattas samtliga i denna 

fördelning av LOV. I volymer skulle det innebära att i genomsnitt drygt 250 000 

                                                           
150 Alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är inte arbetslösa. Vissa är deltidsanställda andra har arbete 
med stöd och ytterligare andra är inskrivna som arbetssökande. 
151 Sökandesammansättningen är beräknad som ett årsgenomsnitt av inskrivna som är öppet arbetslös eller i 
program per den sista i varje månad under 2018 fördelat efter tid utan arbete, det vill säga obruten tid som 
individen stått in en sökandekategori som innebär öppen arbetslöshet eller program.  
152 I denna förenklade modell differentieras inte mellan ersättning för arbete med respektive utan stöd och 
studier.  
153 Resultatet till arbete eller studier är beräknad som ett årsgenomsnitt av denna grupp som gått till arbete med 
eller utan stöd, nystartsjobb, yrkesintroduktion, utbildning eller deltidsarbetslöshet/timanställning under den 
nästkommande månaden. Preliminära beräkningar av varaktighet (den senast kända informationen om 
individen under var och en av de sex efterföljande månaderna varit i något av de tillstånd som innebär ett 
resultat) visar att ca 20-25 procent inte haft ett resultat som varit varaktigt 6 månader. I den förenklade 
modellen är kostnaderna dock beräknade utifrån att samtliga som får resultat får full resultatersättning.   
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skulle ingå i systemet. Som jämförelse uppgick antalet deltagare i snitt hos externa 

leverantörer 2018 till cirka 35 000154.  

Oavsett fördelning finns det arbetssökande som bör har rätt till insatser direkt från 

inskrivning, exempelvis deltagare i etableringsprogrammet. I samtliga scenarier är de 

en del av de som varit inskrivna 0-6 månader och får ta del av insatser från fristående 

aktörer. Båda fördelningarna utgår från att alla som varit inskrivna mer än 12 

månader deltar i insatser hos fristående aktörer.155  

 Tabell 7 Fördelning av deltagare A         

     

Tid utan arbete 
Matchning 

1 
Matchning 

2 
Matchning 

3 
Rustande 
insatser Ej i LOV 

0-6 månader 40%   10% 50% 

7-12 månader 50%   10% 40% 

13-24 månader  20% 60% 20%  

Över 24 månader    10% 90%  

 

Fördelning av deltagare B 

Den andra fördelningen utgår från att fler  av de arbetssökande som varit utan arbete 

0-6 respektive 6-12 månader erbjuds digitala tjänster i första hand.  

Fördelningen  i tabell 8  nedan innebär att 10 procent av de som varit inskrivna 0-6 

månader och 50 procent av de som varit inskrivna 6-12 månader deltar i insats hos en 

fristående aktör. Omfattningen i detta scenario motsvarar i genomsnitt cirka 

200 000 deltagare.  

Tabell 8 Fördelning av deltagare B        

     

Tid utan arbete 
Matchning 

1 
Matchning 

2 
Matchning 

3 
Rustande 
insatser Ej i LOV 

0-6 månader    10% 90% 

7-12 månader 40%   10% 50% 

13-24 månader 10% 20% 50% 20%  

Över 24 månader    10% 90%  

4.14.3 Ersättningsnivåer 

Ett annat vägval är hur ersättningsmodellen utformas. Ersättningsmodellen och dess 

fördelning mellan grund- respektive resultatersättning skiljer sig åt beroende på om 

man utgår från ett individ- eller ett totalperspektiv (vad leverantören får totalt i 

ersättning). I en modell där exempelvis 50 procent av ersättningen är 

grundersättning och 50 procent resultatersättning för en person som går ut i arbete 

kommer den övervägande andelen av den faktiskt utbetalade ersättningen utgöras av 

                                                           
154 Stöd och matchning, Introduktion till arbete, Validering, Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning,  
Yrkessvenska B med flera. 
155 En jämförelse kan göras med det största ramprogrammet, Jobb- och utvecklingsgarantin, där den till 
omfattning räknat största kvalificeringsgrunden är de som har fått arbetslöshetsersättning men som har 
förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod och inte kvalificerat sig för en ny period med 
arbetslöshetsersättning.  
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grundersättning156. Detta eftersom den stora delen av deltagarna inte kommer att 

övergå i arbete eller studier under en given tidsperiod157. För att i praktiken nå en 

större andel resultatersättning (totala leverantörskostnader eller per leverantör men 

inte på individnivå) krävs en betydande skillnad mellan grund- och 

resultatersättning.  

4.14.4 Scenarion  

Här redovisas tre beräkningar som bygger på olika antaganden om fördelningen av 

deltagare och ersättningsnivåer. För varje beräkning redovisas snittkostnaden per 

individ och månad samt den totala ersättningen till fristående aktörer. 

1. Nivåer motsvarande de som idag finns inom stöd och matchning (scenario A1 

och B1 nedan) 

2.  Nivåer med resultatersättningen satt till en nivå så att fördelningen mellan 

grund- och resultatersättning per individ blir 30/70 i alla tjänster förutom 

fördjupat stöd (scenario A2 respektive B2 nedan).  

3. Nivåer som generellt är lägre än i nuvarande system (scenario A3 respektive 

B3 nedan). 

 Nivåer motsvarande de som idag finns inom stöd och matchning 

Scenario A1  

Detta scenario utgår från ersättningsnivåerna och fördelningen av grund- respektive 

resultatersättning som motsvarar nuvarande Stöd och matchning.158 Scenariot 

illustrerar omfattningen och kostnader för förutsättningarna för Stöd och matchning 

i en större omfattning. Beräknad snittkostnad per individ och månad i detta scenario 

är 5 700 kronor. Kostnaden för ersättningarna till de fristående aktörerna 

leverantörerna i detta scenario skulle bli cirka 15, 3 miljarder kronor. Ersättningen till 

de fristående aktörerna i detta scenario är ersättning i form av grundersättning (cirka 

60 procent per individ och drygt 80 procent av den totala ersättningen).  

Scenario B1 

Givet en fördelning där fler deltagare får ta del av digitala tjänster utan att få ta del av 

insatser hos fristående aktörer  skulle den genomsnittliga snittkostnaden bli cirka 

6 000 kronor och kostnaden för ersättningen till leverantörerna bli cirka 12,3 

miljarder kronor. Fördelningen mellan grund- och resultatersättning i detta scenario 

motsvarar fördelningen i scenario A1 ovan. 

Nivåer med tyngdpunkt på resultatersättning på individnivå 

Scenario A2 

Här är  grund- och resultatersättning på individnivå fördelad utifrån en modell med 

mer tyngdpunkt på resultatersättningen 30/70 i matchningstjänsterna (förutom 

                                                           
156 Givet att grundersättning utgår för 6 månader 
157 Ju lägre utfall i tjänsten desto mer kommer skillnaden mellan resultat och grundersättning i det som 
leverantören får ut vara.  
158 I Stöd och matchning varierar den periodiska  ersättningen per månad mellan 3 200 (spår 1)  upp till  6 100 
(spår 4). Motsvarande resultatersättningar var 12 000 (spår 1) respektive 18 000 (spår 4). 
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rustande insatser, se tabell nedan). Grundersättningen är lägre än i nuvarande 

system och resultatersättningen är något lägre för de i matchningstjänsterna och 

högre i  rustande insatser. Ökade skillnader i resultatersättning kan motiveras för att 

skapa ökade incitament att arbeta med de som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Omfattningen och kostnaderna motsvarar cirka 11,4 miljarder kronor. Snittkostnaden 

i detta scenario hamnar på cirka 4 300 kronor per individ och månad.  På individnivå 

blir andelen resultatersättning 70 procent, men merparten av kostnaderna och 

ersättningen till leverantörerna skulle även i detta scenario bestå av grundersättning, 

se tabell nedan. Fördelningen mellan grund- och resultatersättning totalt blir dock 

jämnare jämfört med scenarierna med Stöd och matchnings nivåer (A1 och B1).  

Tabell 9 Fördelning av grund- och resultatersättning utifrån totalt respektive individ         

    

Fördelning totalt Matchning 1 Matchning 2 Matchning 3 Rustande  

Andel grundersättning 54% 58% 59% 73% 

Andel resultatersättning 46% 42% 41% 27% 

Fördelning per individ     

Andel grundersättning 30% 30% 30% 46% 

Andel resultatersättning 70% 70% 70% 54% 

Scenario B 2 

I detta scenario har vi fördelat grund- och resultatersättning på samma sätt som i A2 

ovan men utifrån fördelning av deltagare enligt B, det vill säga mer digitalt. Givet en 

fördelning med en större andel deltagare i digitala kanaler skulle ersättningen till 

leverantörer motsvara cirka 10 miljarder kronor och snittkostnaden per individ och 

månad vara cirka 5 000 kronor. Fördelningen mellan grund- och resultatersättning 

totalt är samma som  i scenario A2.  

Nivåer som generellt är lägre än i nuvarande system 

Samma fördelning av sökande som i fördelning A och B men ersättningen är 

väsentligt lägre än den som idag utgår för stöd och matchning.159 Lägre 

ersättningsnivåer kan dels motiveras av de ekonomiska ramarna myndigheten har att 

förhålla sig till, dels av att planeringsförutsättningar väntas bli mindre osäkra. 

Arbetsförmedlingens rekommendation om att graden av detaljerad styrning av 

innehållet bör vara låg påverkar också förutsättningarna för grundersättningsnivån.  

Scenario A 3 

I detta scenario fördelas deltagandet enligt fördelning A, det vill säga att 50 procent 

av inskrivna 0-6 månader och 60 procent av inskrivna 6-12 månader deltar i insatser 

hos en fristående aktör och omfattas därmed av LOV-systemet. Av de som varit 

inskrivna längre tider omfattas samtliga i denna fördelning av LOV. I volymer skulle 

det innebära att i genomsnitt cirka 250 000 av de 347 000 skulle ingå i systemet. 

Kostnaden med lägre ersättningsnivåer uppskattas till cirka 6, 6 miljarder kronor 

med en snittkostnad på cirka 2 500 kronor. 

                                                           
159 Framförallt avseende grundersättningen och resultatersättningen  i matchning 1 och 2 men även något högre 
resultatersättning i matchning 3 och fördjupat stöd jämfört med Stöd och matchning.  
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Scenario B3 

Givet en fördelning av fler deltagare i digitala kanaler (fördelning B) skulle 

ersättningen till leverantörer motsvara knappt 6 miljarder och snittkostnaden per 

individ och månad vara cirka 2 900 kronor. Ersättningarna totalt till leverantörerna 

är förstås beroende av storleken på ersättningsnivåer och framförallt väger storleken 

på grundersättningen tungt i totalkostnaderna även i detta scenario. 

Sammanfattande observationer kring LOV-systemets omfattning 

Resultatersättningsmodeller och dess fördelning mellan grund- respektive 

resultatersättning skiljer sig åt beroende på om utgångspunkt tas i hur fördelningen 

blir, givet att resultat uppnås alternativt den faktiska fördelningen aktören får del av 

(givet att inte alla deltagare når resultat). För att i praktiken uppnå en större andel 

resultatersättning (av totalt utbetald ersättning per aktör) behöver skillnaden mellan 

grund- och resultatersättning vara betydande.  

En annan aspekt är att de scenarierna som illustrerats även skulle innebära att 

relativt många deltagare med förhållandevis korta arbetslöshetstider tar del av  

LOV-systemet. En utmaning är risken för dödviktseffekter genom att exempelvis 

individer som hade fått arbete även utan insats generar kostnader.  

Arbetsförmedlingen bedömer att fler tjänster kommer att bli mer digitaliserade och 

en uppdelning mellan digitala tjänster och övriga matchande och rustande insatser är 

svår att göra. Oavsett omfattning av LOV-systemet kommer den digitala infrastruktur 

och de digitala tjänster som Arbetsförmedlingen erbjuder inom ramen för självservice 

och personligt distansmöte att vara viktiga komponenter i ett reformerat system. 

Två företeelser som kan uppstå med en felaktig incitamentsstruktur är att 

leverantörer främst inriktar sig på arbetssökande som står relativt nära 

arbetsmarknaden (så kallad ”cream skimming”), respektive inte lägger resurser på 

arbetssökande med större behov av stöd för att få ett jobb (så kallad ”parking”). Att 

ställa lägre krav på en deltagare eller inte ge det stöd som skulle behövas för att 

komma in på arbetsmarknaden bara för att kunna fortsätta ta del av löpande 

ersättning ska inte vara attraktivt. 

De internationella studierna visar i flera fall att när tjänsteinnehållet varit helt eller 

delvis förbestämt har större andelar tilldelats grundersättningen i förhållande till 

resultatersättning än när frihetsgraden varit större. Hur andelarna fördelats mellan 

grund- och resultatersättningarna har bland annat berott på avståndet till 

arbetsmarknaden. Ju längre de arbetssökande varit från arbetsmarknaden, desto 

större har andel tilldelats grundersättning i förhållande till resultatersättning. 

Det är svårt att dra några tydliga generella slutsatser om ersättningsmodeller från 

andra länder, då länderna verkar inom helt olika kontexter. Klart är dock att alla 

ersättningsprinciper har för- och nackdelar. Utformningen av ersättningsmodell 

påverkar planerings- och budgeteringsförutsättningar, incitament till innovation, 

verksamhetsutveckling, incitament att satsa på kvalitet, medarbetarnas 

handlingsutrymme och administration. Utformningen påverkar även vilka aktörer 

som kan och vill delta. Utformningen av ersättningssystemet kan också leda till 

oönskade beteenden. Att kombinera olika ersättningsprinciper kan vara ett sätt att 
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minska de negativa sidorna och utnyttja de positiva sidorna med en enskild 

komponent.160  

4.14.5 Transaktionskostnader av betydelse för effektiviteteten 

Syftet med reformeringen av Arbetsförmedlingen är att förbättra effektiviteten i den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten och bidra till högre sysselsättning och lägre 

arbetslöshet. För att bedöma effektiviteten är det centralt att även beakta de 

kostnader som är förenade med att verksamhet läggs ut på andra aktörer, så kallade 

transaktionskostnader. För att effektiviteten som helhet ska öka behöver 

tillkommande transaktionskostnader vara lägre än den effektivitetsvinst som följer av 

att andra aktörer involveras i utförandet av matchande och rustande insatser. Med 

transaktionskostnader avses till exempel kostnader för upphandling, inklusive 

tjänstekonstruktion och avtalsförvaltning, och uppföljning av upphandlad 

verksamhet och leverantör samt kostnader förenade med att information behöver 

överföras från en aktör till en annan.  

Begreppet transaktionskostnader fokuserar ofta just på kostnader direkt förenade 

med avtalsrelationen mellan köpare och säljare. Utöver transaktionskostnader är det 

därför relevant att även beakta kostnader för att verksamheten som helhet ska 

fungera effektivt samt kostnader förenade med den omställning som följer av att 

verksamhet som tidigare utförts i intern regi läggs hos annan utförare.  

Transaktionskostnader uppstår även hos säljaren, det vill säga hos den fristående 

aktören. Kostnaderna i detta avseende är inkluderade i ersättningen till aktören, men 

är alltjämt intressanta att bedöma eftersom de påverkar aktörernas möjlighet att 

lägga resurser på att stödja de sökande.161  

Kostnadernas omfattning 

Det är svårt att på ett tillförlitligt sätt beräkna omfattningen på 

transaktionskostnader, övriga kostnader förenade med den upphandlade 

verksamhetens funktion och så kallade omställningskostnader.  

Arbetsmarknadsutredningen påtalar i slutbetänkandet att få försök har gjorts att 

beräkna storleken på de transaktionskostnader som krävs för att tillhandahålla en 

marknad för utkontrakterade arbetsförmedlingstjänster.162 Statskontoret pekar i sin 

utredning gällande outsourcad statlig kärnverksamhet på att en underskattning av 

transaktionskostnader kan utgöra ett problem i samband med outsourcing.163  

Arbetsmarknadsutredningen särskiljer mellan transaktionskostnader på central nivå 

och marknadsområdesnivå. Utredningens uppskattning av kostnader på central nivå 

utgår från den personal som på myndighetens huvudkontor har arbetsuppgifter som 

kan hänföras till arbetet med att tillhandahålla arbetsmarknadstjänster i extern 

regi.164 Uppskattningen inkluderar enbart det som snävt sett ingår i 

                                                           
160 SOU 2017:56: Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas 
handlingsutrymme. 
161 Se även SOU 2019:3 Effektivt tydligt och rättssäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad. 
s.724 
162 SOU 2019:01  Effektivt tydligt och rättssäkert- det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad  
163 Statskontoret 2015 Att göra eller köpa? Om outsourcing av statlig kärnverksamhet.  
164 SOU 2019:01  Effektivt tydligt och rättssäkert- det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad  
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transaktionskostnader, till exempel beställning på nationell nivå, 

upphandlingsförfarandet, uppföljning av leverantör och dialog med leverantör på 

nationell nivå.165 Kostnader för exempelvis infrastruktur för systemfunktionaliteter så 

som serverkostnader etcetera är inte inkluderade. Inte heller andra insatser från 

myndighetens sida som är av betydelse för effektiviteten när verksamhet utförs av 

fristående aktörer, till exempel information till och kommunikation med fristående 

aktörer samt insatser av betydelse för sökandes förutsättningar, eller insatser som 

stödjer ett välinformerat val.  

Utredningens uppskattning av transaktionskostnader på marknadsområdesnivå 

omfattar de personer som arbetar som leverantörsuppföljare. I denna roll ingår ofta 

både uppföljning av leverantör och det som kan kallas stöd i användning, det vill säga 

information och stöd till kollegor i organisationen kring de upphandlade tjänster, hur 

de fungerar och hur de är avsedda att användas. 

Utöver den typ av kostnader som beskrivs ovan är det av stor vikt att beakta de 

kostnader som är förenade med sådant som idag hanteras av arbetsförmedlare. Här 

avses exempelvis anvisning inklusive information till deltagare och leverantör, 

granskning av underlag från leverantör (till exempel gemensam planering och 

slutredovisning), uppföljning av hur det gått för en deltagare och hantering av 

klagomål. I detta avseende är det än mer svårt att beräkna kostnaderna, vilket också 

arbetsmarknadsutredningen lyfter. I jämförelse med andra välfärdsområden där 

lagen om valfrihet tillämpas har Arbetsförmedlingen sannolikt betydligt högre 

kostnader förenade med hantering av enskilda arbetssökandes ärenden även i de fall 

då matchande och rustande insatser utförs av annan aktör (till exempel med 

anledning av kontrollfunktionen och hantering av avvikelserapporter samt behov av 

interaktion mellan myndigheten och fristående aktör i samband med 

myndighetsbeslut gällande arbetsmarknadspolitiska program).  

Det är också en utmaning att bedöma kostnader för den hantering hos myndigheten 

som inte är direkt kopplad till enbart den upphandlade verksamheten men ändå av 

avgörande betydelse för dess funktion. Här avses till exempel analys- och 

prognosverksamhet, informations- och kommunikationsinsatser, infrastruktur, 

ekonomihantering samt råd och vägledning till fristående aktör. Det är av stor vikt att 

denna typ av stödjande verksamhet ges tillräcklig uppmärksamhet och tillräckliga 

resurser för att effektiviteten i systemet som helhet ska vara god. Arbetsförmedlingen 

bedömer att denna typ av stödjande verksamhet inte har skett i tillräckligt omfattning 

under den tid som myndigheten anlitat kompletterande aktörer. Det finns möjlighet 

att påverka effektiviteten i såväl de upphandlade tjänsterna som i den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten som helhet genom att utöka de resurser som 

läggs på stödjande verksamhet.  

Vad påverkar omfattningen? 

Vissa typer av kostnader är relaterade till omfattningen på den upphandlade 

verksamheten. Andra kostnader är i större utsträckning relaterade till komplexiteten 

i den upphandlade tjänsten, antalet kontakter mellan myndighet och leverantör och 

                                                           
165 Uppskattningen inkluderar även visst juridiskt stöd samt kostnad för personal som arbetar med förvaltning 
och utveckling av systemfunktionaliteter kopplade till det system som idag används för externt levererade 
tjänster. 
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hur dessa hanteras. Det är också sannolikt att vissa typer av kostnader är mer stabila 

över tid, till exempel kostnad för själva upphandlingsförfarandet, förvaltning av 

systemfunktionaliteter och dylikt medan myndigheten i andra avseenden har större 

möjlighet att påverka kostnaderna genom effektivare arbetssätt. 

Det är också relevant att beakta vilken betydelse den upphandlade verksamheten har 

för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som helhet, vilka risker som är 

förenade med verksamheten och hur dessa bör motverkas på mest effektiva sätt. 

Arbetsförmedlingen bör sträva efter att öka kunskapen om risker samt möjligheten 

att kvantifiera dem för att på så sätt fördela risk mellan myndighet och leverantör på 

ett ändamålsenligt sätt.  

Kostnader för uppföljning, kontroll och utvärdering  

En följd av reformeringen är att Arbetsförmedlingens uppföljning och kontroll av 

fristående aktörer och den upphandlade verksamheten behöver utökas och utvecklas. 

Det finns också behov av att stärka myndighetens förmåga att följa upp och bedöma 

hur väl olika tjänster och incitamentsstrukturer fungerar samt det interna arbete som 

sker för att ge såväl leverantör som deltagare rätt förutsättningar. Dessutom är 

myndighetens förmåga att på ett tillförlitligt sätt följa upp och verifiera utfallet i 

respektive tjänst samt följa upp effekten av insatser av stor betydelse.  

I vissa avseenden finns det en korrelation mellan den upphandlade verksamhetens 

omfattning och behovet av uppföljning och kontroll. Det gäller till exempel för 

verifiering av resultat (i de fall detta inte kan göras automatiserat genom 

direkttillgång till tillförlitlig information). I andra avseenden är andra parametrar av 

större betydelse, till exempel antalet fristående aktörer och deras karakteristika. 

Myndigheten erfarenhet är att tjänster med ett mycket stort antal leverantörer är 

förenade med risk för oseriöst och/eller olämpligt agerande och därför förutsätter en 

mer omfattande kontrollverksamhet.  

Som nämnt ovan är det viktigt för Arbetsförmedlingen att beakta kostnaden för de 

uppgifter som i dagsläget utförs av arbetsförmedlare. Detta gäller även uppföljning, 

både av den tjänst som den sökande tagit del av där arbetsförmedlaren idag ska följa 

upp och verifiera att deltagaren fått del av rätt stöd och uppföljning av leverantör där 

arbetsförmedlaren ansvarar för att registrera klagomål och påbörja en utredning.166 

Det finns möjlighet att effektivisera delar av detta arbete, till exempel genom ökad 

specialisering i myndigheten. Samtidigt är det centralt att för denna omställning inte 

underskatta kostnaderna för den uppföljning som i dagsläget åvilar 

arbetsförmedlaren.  

Hög kvalitet och goda resultat i systemet som helhet är en förutsättning för att 

upprätthålla legitimitet för arbetsmarknadspolitiken och LOV-systemet. 

Välfungerande och ändamålsenlig uppföljning och kontroll är en avgörande faktor för 

att nå detta.  

                                                           
166 Arbetsmarknadsutredningen (SOU 2019:31) uppger att det finns ett antal olika faktorer som tyder på att 
klagomål underrapporteras, till exempel att en hög andel arbetsförmedlare uppger att de inte känner till hur de 
ska gå tillväga vid ett klagomål samt att de inte har tid och förutsättningar att hantera klagomålet. 



Vissa förutsättningar inför reformeringen 
av Arbetsförmedlingen 

Närmare utformning av LOV-systemet 

 

176 
 

4.14.6 Jämställdhet 

Fler män än kvinnor har anvisats till Stöd och matchning, 57 procent män och 43 

procent kvinnor under de senaste tre åren. Samma sak ser Arbetsförmedlingen när 

det gäller arbetsmarknadsutbildningar. I framtida upphandlingar är det viktigt att ha 

detta i åtanke och arbeta aktivt med denna fråga tillsammans med de fristående 

aktörerna. De kan ske genom riktade satsningar till kvinnor, exempelvis 

informationsmöten eller studiebesök. 

4.14.7 Kommunal myndighetsutövning 

Regeringsformen, förvaltningslagen och kommunallagen är några av de övergripande 

lagar som styr vilka uppgifter kommunerna har samt hur de ska utföras. Den 

myndighetsutövning som kommunen hanterar är exempelvis att fatta beslut om 

ekonomiskt bistånd eller antagning till kommunal vuxenutbildning. Besluten fattas 

utifrån specifik lagtext och hantering av besluten görs utifrån förvaltningslagen.  

I omhändertagande av rekommendationer och bedömningar som relaterar till 

kommunernas uppdrag bör det tas hänsyn till kommunernas myndighetsutövning 

gällande den enskilde. Analysuppdragets rekommendationer kan påverkas av den 

myndighetsutövning som kommunerna utövar som rör den enskilde. 

Myndighetsutövning innebär att kommunen har och utövar maktbefogenheter 

genom beslut eller genom att vidta andra åtgärder. Exempelvis kan en individ ha rätt 

till ekonomiskt bistånd med kravet på deltagande i vissa insatser eller kommunal 

vuxenutbildning. Det går inte att utesluta att myndighetsbeslutet påverkar individens 

val av LOV-aktör. Framförallt är detta relevant om kommunerna har avtal med 

fristående aktörer som utför insatser åt en kommun. 

4.14.8 Uppskattad tidsåtgång för anskaffning av LOV-tjänst 

Nedanstående är en skattning av tidsåtgång för att möjliggöra en anskaffning av 

tjänster som tillhandahålls av fristående aktörer i enlighet med uppdraget att 

reformera Arbetsförmedlingen.  

Tidsuppskattningen bygger på att de förutsättningar som avser Arbetsförmedlingens 

reformering är genomförda. Det vill säga att såväl nödvändiga lagförändringar 

avseende myndigheten uppdrag såväl som att andra legala förutsättningar i 

väsentliga delar är på plats. 

Figur 5 Tänkbar tidslinje för anskaffning av LOV-tjänster         
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Utformning av tjänster 

Analysera syfte, önskat resultat och målgrupp och utifrån detta finna behov av olika 

tjänster och hur de förhåller sig till varandra. Utifrån detta konstruera dessa tjänster 

vilket exempelvis inkluderar tjänsteinnehåll och incitamentsstruktur. Tiden tar höjd 

för mindre omfattande förordningsförändringar.  

Skapa upphandling  

Sker delvis parallellt och i samarbete med utformningen av de olika tjänsterna. Det är 

möjligt att upphandlingen av dessa tjänster sker i enlighet med olika 

upphandlingsformer, exempelvis kan både LOV och LOU vara aktuella beroende på 

syfte och målgrupp. 

Publicering av upphandlingar 

Upphandlingen avseende de olika tjänsterna publiceras. För upphandling inom LOU 

ligger förfrågningsunderlaget uppe under begränsad tid. För LOV är ansökningstiden 

öppen så länge som tjänsten existerar. 

Utvärdering och tillgängliggörande fristående aktörer 

Utvärdering av inkomna anbud och ansökningar, samt tilldelning och kontraktering. 

Inkluderar även tillgängliggörande av leverantörerna för att göra dem redo för 

leverans av tjänsterna. 

Utveckling systemfunktionalitet 

Utveckling av systemfunktionalitet för att stödja användningen av de olika tjänsterna 

för såväl Arbetsförmedlingen, leverantörer och arbetssökande. Innebär utveckling 

som är kopplad direkt till de enskilda tjänsterna vilket innebär att tidsuppskattningen 

utgår från att större utvecklingsbehov kopplade till Arbetsförmedlingens reformering 

är genomförda. 
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5 Insatser för personer med 

funktionsnedsättning  

5.1 Funktionsnedsättning och arbetsförmåga 

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av en sjukdom eller 

annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, 

tillstånd eller skador kan vara både bestående eller övergående. Funktionshinder är 

en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen. En person med en funktionsnedsättning kan till exempel ha 

svårigheter att klara sig själv i vardagen, men också i arbetslivet, sociala relationer, 

fritids- och kulturaktiviteter, utbildning och demokratiska processer. Svårigheterna 

beror oftast på bristande tillgänglighet i omgivningen. 

Termen personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

används inom arbetsmarknadspolitiken. Innebörden av termen är att en person som 

har en funktionsnedsättning kan komma i kontakt med funktionshindrande miljöer 

som påverkar graden av en funktionsnedsättning. För en person som har en 

funktionsnedsättning i relation till vissa arbetsuppgifter kan funktionshindret i hög 

grad kompenseras om rätt stöd ges. På så sätt ökar tillgängligheten.”167  

Inom Arbetsförmedlingen ska en funktionsnedsättning som regel styrkas genom ett 

medicinskt utlåtande alternativt underlag från hälso- och sjukvården alternativt 

underlag från annan myndighet. En person med en historik av ohälsa återfinns inte 

automatiskt i gruppen personer med funktionsnedsättning. Däremot kan ohälsa 

många gånger leda till nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlaren ska, utifrån olika 

underlag, tillsammans med den arbetssökande göra en samlad bedömning om en 

funktionsnedsättning också medför nedsatt arbetsförmåga. En sådan bedömning ska 

visa på den arbetssökandes möjligheter och begränsningar i förhållande till arbete 

inom olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer.  

5.2 Insatser för personer med funktionsnedsättning och denna 
omläggning 

Uppdraget anger att insatserna för personer med funktionsnedsättning inte ska 

beröras av denna omläggning. För att omsätta detta ”undantag” i praktiska termer 

behöver såväl insatserna som gruppen personer och omläggningen i sig beskrivas 

närmare. 

5.2.1 Vilka insatser rör det sig om? 

De insatser som ges till personer med funktionsnedsättning kan delas in i tre 

översiktliga kategorier.  

                                                           
167 Sänkta trösklar, högt i tak. Arbete, utveckling, trygghet (SOU 2012:31). 2012.  
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De särskilda insatserna 

De särskilda insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga regleras i en särskild förordning, finansieras av ett särskilt anslag och 

är reserverade för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga. Dessa kan betraktas som individuella stöd och lösningar som 

Arbetsförmedlingen har att, efter arbetsmarknadspolitisk bedömning, besluta om och 

använda sig av i de fall behov finns.  

Huvuddelen av de särskilda insatserna är utformade som bidrag. Bidragen är avsedda 

för arbetsgivare och ska täcka personens behov av anpassning eller en merkostnad 

som uppstår vid eller under en anställning. Arbetshjälpmedel och särskilda 

anordningar på arbetsplatsen ska i första hand prövas innan man tar ställning till om 

andra insatser eller program behöver komma ifråga.  

Bland de särskilda insatserna finns två som till sin konstruktion skiljer sig från de 

övriga: skyddat arbete hos Samhall AB och SIUS (Särskild stödperson för 

introduktion och uppföljning). Arbetsförmedlingen disponerar samtliga 

arbetstillfällen i Samhalls kärnuppdrag och bedömer för vilka arbetssökande med 

funktionsnedsättning som en anställning i Samhall är en lämplig insats. Skyddat 

arbete hos Samhall AB innebär att personen avaktualiseras hos Arbetsförmedlingen. 

SIUS är ett program som ges till en arbetssökande som är i behov av ett individuellt 

stöd för att finna, få, behålla eller återgå i arbete.  

Anslaget för de särskilda insatserna för personer med funktionsnedsättning (1:4 

anslaget) har över tid varit relativt konstant och detta oberoende av 

regeringssammansättning eller konjunktur. Anslaget möjliggör ett viktigt stöd för 

personer som oavsett konjunkturläge ofta har en längre väg till arbete än andra. 

Under 2019 disponerar Arbetsförmedlingen 13 321 mkr på anslag 1:4. Anslaget har 

varit konstant över tid, med en viss kostnadsuppräkning per år. För att åskådliggöra 

detta har i diagram nedan gjorts en jämförelse med 1:3-anslaget, som är tillgängligt 

för samtliga arbetssökande. 

Figur 6 Anslagstilldelning per år inom utgiftsområde 14, anslag 1:3 respektive anslag 1:4. 
Miljoner kronor.        
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Källa Arbetsförmedlingen 

Personer med funktionsnedsättning har – precis som alla andra arbetssökande – 

tillgång till det samlade utbudet av tjänster och insatser inom 

arbetsmarknadspolitiken, förutsatt att man uppfyller villkoren för respektive insats. 

Som en konsekvens av detta finns idag ett stort antal personer med 

funktionsnedsättning inom många olika typer av arbetsmarknadspolitiska program 

och tjänster. Vid utgången av 2018 var 164 072 personer med funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga inskrivna på Arbetsförmedlingen168. Antalet 

personer med funktionsnedsättning som var arbetslösa och deltog i program var 

63 027 (30 423 kvinnor och 32 604 män). Detta är en viss minskning mot 2016 och 

2017. Av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin utgör 27 procent ( cirka 28 000) 

av deltagarna personer med funktionsnedsättning. Av de som deltar i insatser hos 

externa leverantörer har cirka 18 procent en funktionsnedsättning. Antalet personer i 

lönestöd (1:4) redovisas nedan, utöver dessa finns naturligtvis även personer med 

funktionsnedsättning som tar del av andra former av anställningsstöd.  

Tabell 10 Antal unika deltagare 16-64 år i subventionerad anställning för personer med 

funktionsnedsättning. Antal med nya och pågående beslut. 

 

Källa Arbetsförmedlingen; datalager 

Rustande insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering 

Utöver särskilda insatser finns också olika typer av rustande eller klargörande 

insatser. De rustande och klargörande insatserna är en viktig del av 

Arbetsförmedlingens arbete inom arbetslivsinriktad rehabilitering; 

arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar till att den som drabbas av 

arbetsoförmåga ska återfå förmågan och ges förutsättningar att försörja sig själv 

genom förvärvsarbete169.  

Insatserna syftar till att skapa bättre kännedom om hur en persons 

funktionsnedsättning kan påverka i en arbetssituation och att, utifrån denna 

kännedom, stärka individens förmåga och förutsättningar för arbete. Inom denna 

kategori finns såväl verksamhet som upphandlas (exempelvis tjänsten Introduktion 

till arbete) som verksamhet i egen regi.  

                                                           
168 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018 
169 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Arbetslivsinriktad rehabilitering. Underlagsrapport till den 
parlamentariska socialförsäkringsutredningen. S 2010:04. 

Program

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Lönebidrag för anställning 15 702 14 984 14 175 23 195 22 154 21 078 38 897 37 138 35 253

varav under 30 år 2 004 1 920 1 690 4 809 4 539 4 073 6 813 6 459 5 763

Lönebidrag för trygghet i 

anställning
16 347 16 311 16 241 23 741 23 880 23 722 40 088 40 191 39 963

varav under 30 år 1 303 1 247 1 164 3 355 3 245 2 958 4 658 4 492 4 122

Lönebidrag för utveckling i 

anställning
6 144 6 997 8 111 10 045 11 298 12 573 16 189 18 295 20 684

varav under 30 år 2 428 2 778 2 854 5 071 5 744 5 959 7 499 8 522 8 813

Skyddat arbete hos 

offentlig arbetsgivare
1 136 1 003 876 2 623 2 335 2 120 3 759 3 338 2 996

varav under 30 år 137 104 108 287 239 197 424 343 305

Kvinnor Män Samtliga
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Deltagande i rustande och klargörande insatser kan vara ett steg fram till klargörande 

om ifall det föreligger funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Dessa insatser är således inte reserverade för personer med konstaterad 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, utan är till nytta för en 

bredare grupp av arbetssökande.  

För att kunna erbjuda stöd till arbetssökande med behov av arbetslivsinriktad 

rehabilitering har Arbetsförmedlingen arbetsförmedlare med fördjupad kompetens 

inom arbetslivsinriktad rehabilitering, professioner med kompetens inom 

rehabilitering170 och SIUS-konsulenter171. Interna professioner med kompetens inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering bidrar med kartläggningar och utredningar vilket 

utgör en del av ett underlag inför ställningstagandet om funktionsnedsättningen 

medför nedsatt arbetsförmåga.  

Tillgänglighet 

Alla insatser ska ha en tillgänglighet så att de som har behov av insatsen ska kunna 

kan ta del av den oavsett funktionsnedsättningen eller andra behov, utifrån 

myndighetens uppdrag. Tillgängligheten säkras i dag exempelvis genom särskilda 

upphandlingar som kompletterar fristående aktörers ansvar inom området 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis har 

Arbetsförmedlingen upphandlat ett individuellt pedagogiskt stöd (IPSU) för personer 

med funktionsnedsättning som tack vare detta kan delta och tillgodogöra sig en 

förberedande utbildning eller en arbetsmarknadsutbildning. 

5.2.2 Vilka personer rör det sig om? 

Personer med funktionsnedsättning omfattar, sett ur ett bredare samhällsperspektiv, 

en mycket stor mängd individer med sinsemellan väldigt olika förutsättningar. Inom 

arbetsmarknadspolitiken finns emellertid endast en definition; funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga. Det är, som noterats ovan, ett begrepp som är 

relativt till sin natur; funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

skapas i samspelet mellan individens förutsättningar och arbetsmiljö respektive 

arbetsuppgifter i ett visst arbete. En funktionsnedsättning kan alltså vara helt utan 

konsekvens i en anställning men medföra betydande svårigheter i en annan. Denna 

definition är i linje med Sveriges sedan många år inkluderande grundsyn, som bland 

annat kommer till uttryck i de av riksdagen nyligen beslutade 

funktionshinderspolitiska målen172. Ytterligare ett exempel på detta synsätt är 

konstruktionen av lönebidrag, där staten kompenserar för nedsättningen av 

arbetsförmågan i det aktuella arbetet, men anställningen i sig inte skiljer sig från 

övriga anställningar. Alternativet skulle sannolikt vara att vissa diagnoser eller andra 

förhållanden med automatik medförde att en person ansågs ha funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga.  

Den definition som beskrivs ovan innebär att funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga i strikt mening endast kan uppstå när en individ står i begrepp 

att ta ett jobb. Samtidigt finns ett behov av att kunna planera verksamhet och arbeta 

                                                           
170 Arbetsförmedlingens  professioner inom arbetslivsinriktad rehabilitering är  psykologer, socialkonsulenter, 
arbetsterapeuter, sjukgymnaster, synspecialister, dövkonsulenter och audionomer. 
171 SIUS är en programinsats som bygger på metoden Supported Employment. 
172 Prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken 
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med personer med funktionsnedsättning utifrån deras behov av stöd och 

anpassningar. För att exempelvis ett lönebidrag faktiskt ska kunna komma till stånd 

kan inte processen utgå från att det inte finns någon funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga förrän just när lönebidraget ska beslutas. Därför har 

det praktiska arbetet under en längre tid utgått från att det finns ett behov av att 

identifiera funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga tidigare än när 

det finns ett konkret arbete att förhålla sig till, för att så tidigt som möjligt kunna 

aktualisera möjliga insatser utifrån individens behov. Det går att se denna tidigare 

identifiering som ett slags preliminär bedömning eller en approximering av framtida 

behov. Att förkorta tiden mellan inskrivning och identifiering av 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga var också ett av 

Arbetsförmedlingens fyra delmål under den tidigare strategiperioden (2011-2016) 

inom arbetet med funktionshinderspolitiken173.  

Oavsett om funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga konstateras 

inför en anställning eller i ett tidigare skede (ofta efter någon form av klargörande 

insats), så konstateras den inte typiskt sett omedelbart. Endast cirka 15 procent av de 

personer som fick förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga registrerad under första kvartalet 2019 fick det under de första tio 

dagarna av inskrivningsperioden174. Detta logiskt givet den definition och de 

arbetssätt som beskrivs ovan, men medför – vilket är viktigt inte minst ur 

processperspektiv – att det arbetsmarknadspolitiska systemet i en klar majoritet av 

fallen inte har kännedom om en individs arbetsförmåga är nedsatt till följd av 

funktionsnedsättning vid inträdet i systemet.  

För att kunna tolka ”undantagets” omfattning är detta centralt; det finns inte en 

konsekvent definierad och mätbar parameter som är känd vid inskrivning och som 

kan utgöra basen för att undanta en viss grupp individer. Om någon form av 

särlösning skulle konstrueras dit personer hänvisas i samband med inskrivning skulle 

den i stor utsträckning behöva avse personer som möjligen har funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga.  

5.2.3 Vad är omläggningen? 

Det är oproblematiskt att utifrån uppdraget konstatera att de särskilda insatserna till 

sin konstruktion blir kvar, att de även fortsättningsvis ska beslutas om och handhas 

av myndigheten och att grunden för att en arbetssökande ska kunna ta del av dem 

inte förändras. Bortom detta är det svårt att förhålla sig till uppdragets skrivningar 

om att vissa insatser inte ska beröras av denna omläggning. 

Den huvudsakliga beståndsdelen i omläggningen på övergripande nivå är att 

matchande och rustande insatser inte längre ska utföras av Arbetsförmedlingen, utan 

av fristående aktörer. En tolkning av ”undantaget” från detta skulle kunna vara att 

alla insatser för personer med funktionsnedsättning fortsättningsvis ska ges i egen 

regi – men det stämmer inte överens med faktumet att fristående aktörer redan idag 

ger insatser till gruppen i väsentlig omfattning. En sådan hållning skulle därför i 

praktiken innebära ett betydande förstatligande av det utförande arbetet.  

                                                           
173 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011– 2016 
174 Arbetsförmedlingen; datalager. 
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Hänsyn behöver tas till faktumet att de matchande och rustande insatser som ska 

föras över till fristående aktörer och de insatser till personer med 

funktionsnedsättning som inte ska beröras är till betydande del samma insatser idag. 

Det finns två huvudsakliga sätt att hantera situationen – antingen inkludera personer 

med funktionsnedsättning i huvudfåran av tillgängliga insatser, eller bygga upp 

någon form av särlösning eller åtskillnad. En sådan särlösning skulle då, som 

konstaterats ovan, i praktiken behöva omfatta personer som möjligen har en 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.  

5.3 Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering  

Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering har sin 

utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning och konkretiseras via de funktionshinderspolitiska målen. 

Vidare är hållbarhetsbegreppet inom Agenda 2030 direkt kopplat till 

Arbetsförmedlingens arbete för en jämlik och tillgänglig arbetsmarknad för alla med 

särskilt fokus på de personer som står långt från arbetsmarknaden. 

5.3.1 FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning  

Sverige tillträdde konventionen för rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning 2008. Konventionen utgår från grundläggande principer som 

jämlikhet och icke-diskriminering. Tillgänglighet är en allmän princip i 

konventionen, både när det gäller den fysiska miljön och information och 

kommunikation, och den utgår ifrån att det går att ta bort och förebygga 

funktionshinder genom förändringar i miljö och omgivning. I konventionens artikel 

27 står att läsa att ”Konventionsstaterna erkänner rätten till arbete för personer med 

funktionsnedsättning på lika villkor som för andra. Det innefattar rätten att kunna 

förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i 

en arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer 

med funktionsnedsättning”175. Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska 

följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och 

kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.  

5.3.2 Funktionshinderspolitiska mål  

Med utgångspunkt från FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning har nationella mål för funktionshinderspolitiken utformats. I 

förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av 

funktionshinderspolitiken beskrivs myndigheternas ansvar för de 

funktionshinderspolitiska målen. Regeringen beslutade den 21 december 2017 att en 

översyn ska göras av styrningen inom funktionshinderspolitiken. Utgångspunkten 

ska vara det nya nationella målet och den nya inriktningen för 

funktionshinderspolitiken. Den särskilde utredaren lämnade, den 7 maj 2019, över 

betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) till regeringen.  

                                                           
175 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
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5.3.3 Arbetsförmedlingens sektorsansvar för funktionshinderfrågor  

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 176. Övriga berörda parter kan till exempel vara andra myndigheter, 

organisationer eller samarbetspartners vid en anställning.  

Inom ramen för myndighetens ansvar inom funktionshinderspolitiken har 

Arbetsförmedlingen även ett tillgänglighetsuppdrag enligt förordningen (2001:526) 

om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av 

funktionshinderspolitiken. Arbetsförmedlingen ska verka för att verksamhet, 

information och lokaler är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. För 

att nå framgång krävs att många aktörer på olika nivåer medverkar och samarbetar 

mot det gemensamma målet. Myndigheten för delaktighet (MFD) är den myndighet 

som har regeringens uppdrag att verka samordnande och pådrivande i svensk 

funktionshinderspolitik. 

  

                                                           
176 5 § förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
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5.4 Analysuppgift: särskilda insatser och arbetslivsinriktad 
rehabilitering 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur gränsdragningen kan 

göras mellan de särskilda insatserna för personer med funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga och andra insatser som målgruppen tar del av, 

såsom arbetslivsinriktad rehabilitering, samt hur utförandet av dessa insatser kan 

organiseras på ett ändamålsenligt sätt. 

5.4.1 Utgångspunkter 

Arbetsförmedlingen utgår från att de särskilda insatserna även fortsättningsvis ska 

handhas av myndigheten, och att den regelmässiga grunden för möjlighet till 

deltagande i dem kommer att vara densamma även i framtiden. Idag bygger den 

process som leder fram till de särskilda insatserna till stor del på att den genomförs 

av arbetsförmedlare, där exempelvis samma person kan vara den som ackvirerar och 

för diskussioner med arbetsgivare och den som tar fram grund för beslut.  

Samtidigt kommer matchande och rustande insatser generellt att levereras av 

fristående aktörer i det reformerade systemet. Personer med funktionsnedsättning 

har idag, och antas här i framtiden ha, samma möjlighet att ta del av det samlade 

utbudet av tjänster som alla andra. Detta, tillsammans med faktumet att det inte är 

givet vid inskrivning att en person har behov av eller rätt till de särskilda insatserna, 

medför att personer som kan komma ifråga för särskilda insatser ofta kommer att 

befinna sig hos en fristående aktör när detta behov aktualiseras.  

Detta skapar behov av att titta närmare på gränsytorna mellan de särskilda 

insatserna och övriga insatser i det reformerade systemet.  

5.4.2 Rekommendationer för gränsdragningen 

Bedömning: 

Ansvaret för att besluta om och följa upp de särskilda insatserna för personer med 

funktionsnedsättning ligger även fortsättningsvis hos Arbetsförmedlingen. Detta bör 

regleras i författning.  

Bedömning: 

För att kunna fullgöra denna uppgift behöver myndigheten självständigt kunna ta 

ställning till den påverkan en funktionsnedsättning kan ha på arbetsförmågan i 

förhållande till ett visst arbete.  

Rekommendation: 

De fristående aktörerna bör så tidigt som möjligt få kännedom om att beslut om 

särskild insats avseende en individ kan vara ett alternativ.  

Rekommendation: 

I de fall där arbetssökande befinner sig hos fristående aktör när behov av särskilda 

insatser aktualiseras ska aktören avisera detta till Arbetsförmedlingen som har att 

bedöma och fatta beslut. Detta bör ske när det är möjligt att bedöma utifrån 

individens förutsättningar i relation till ett visst arbete.  



Vissa förutsättningar inför reformeringen 
av Arbetsförmedlingen 

Insatser för personer med funktionsnedsättning 

 

186 
 

Bedömning: 

Det är av största vikt att arbetsformer och processer säkras som möjliggör korta 

väntetider efter att sådan aktualisering skett.  

5.4.3 Vägen fram till särskilda insatser och gränsytorna mot andra 

insatser 

För att alla arbetssökandes kompetens ska kunna tas tillvara i arbetslivet bedömer 

Arbetsförmedlingen att det är viktigt att personer som har ett stödbehov inte 

undantas från eller särbehandlas vid matchningen. Behov av stöd och anpassningar 

ska aktualiseras och omhändertas när det framkommer att en individ har behov av 

sådana för att kunna bidra med sin kompetens i arbetslivet. Anpassningar ska vara 

väl avvägda mot de speciella omständigheter som funktionsnedsättningar kan 

medföra så att deltagande i aktiviteter och i arbetslivet har förutsättningar att bli 

hållbart över tid. 

Aktualisering av behov av särskild insats 

Personer som kan komma ifråga kommer troligen i hög utsträckning befinna sig hos 

fristående aktör när möjligt behov om särskilda insatser framkommer. På samma sätt 

som för övriga beslut om arbetsmarknadspolitiska program rekommenderas här att 

den fristående aktören då aktualiserar behovet till Arbetsförmedlingen, som har att 

bedöma förutsättningarna och fatta eventuellt beslut om insats.  

Behovet av, möjligheten till och omfattningen av särskild insats ska enligt gällande 

regelverk bedömas i relation till ett visst arbete177. Därför är det logiskt att en sådan 

aktualisering sker när det finns ett konkret arbete att bedöma stödbehov i relation 

till. I praktiken innebär detta att de fristående aktörerna ansvarar för att rusta och 

matcha de arbetssökande fram till dess att en anställning kan komma till stånd178. 

Det skapar ett behov av att den fristående aktören, i bästa fall så tidigt som möjligt, 

kan få kännedom om att exempelvis en anställning med lönebidrag skulle kunna vara 

aktuellt som utfall av matchningen. 

Bedömning, beslutsunderlag och beslut 

En skillnad gentemot övriga beslut om arbetsmarknadspolitiska program är att beslut 

om särskild insats med nödvändighet innefattar en bedömning av individens 

arbetsförmåga i relation till det aktuella arbetet. Därav följer att det, på detta område, 

finns ett större behov än för vissa andra beslut för myndigheten att göra någon form 

av fördjupad bedömning av individens förutsättningar.  

Beslutsprocessen inför beslut om särskilda insatser behöver också kvalitetssäkras för 

att säkra rättssäkerhet och enhetlighet över landet. Detta kan göras med hjälp av 

bedömningsstöd och tillgång till personal med kompetenser inom området 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Deras insatser bör inriktas på att bidra med kunskap 

om arbetslivets krav och möjligheter kopplat till de särskilda omständigheter som en 

funktionsnedsättning medför. Den sammantagna bedömningen av resurser och 

behov utgör en del av den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Underlag som bör 

                                                           
177 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Arbetslivsinriktad rehabilitering. Underlagsrapport till den 
parlamentariska socialförsäkringsutredningen. S 2010:04.  
178 Eller individen befinner sig i en annan situation som kan generera beslut om särskild insats, exempelvis vissa 
arbetsmarknadspolitiska program.  
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kunna ligga till grund för bedömning om funktionsnedsättning och beslut om stöd 

kan kategoriseras enligt nedanstående: 

- Personens egen bedömning av sina behov: Här kan ingå den information 

som den arbetssökande lämnat i samband med den digitala inskrivningen på 

Arbetsförmedlingen eller kompletterat med under tiden som inskriven. 

- Rapportering från fristående aktör: Den fristående aktören kan informera 

Arbetsförmedlingen om att det finns tecken som tyder på att den 

arbetssökandes förutsättningar att få ett hållbart arbetsliv ökar med hjälp av 

stöd och anpassningar.  

- Medicinska underlag: Krävs oftast även idag för att styrka förekomsten av en 

funktionsnedsättning som kan ha inverkan på arbetsförmågan. Det kan 

finnas anledning att upparbeta en ny form av kunskapsbaserat samarbete 

med hälso- och sjukvården. 

- Historik: Kunskaper om en persons förutsättningar kan också hämtas via den 

historik personen har hos myndigheten, och kan med fördel ses i ljuset av 

mer allmän kunskap om exempelvis arbetsmarknadspolitiska insatser för 

personer med funktionsnedsättning eller förutsättningarna på 

arbetsmarknaden i stort.  

- Kompetensstöd (personal med kompetens inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering): Stöd i myndighetsutövningen kan ges av personal med 

kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Sådan personal, som 

troligen med fördel organiseras multidisciplinärt, kan bland annat bistå med 

att tolka inkommen information, säkerställa att adekvata medicinska 

underlag finns och tolka sådana, och bidra med kunskap om arbetslivets krav 

och möjligheter kopplat till de särskilda omständigheter som en 

funktionsnedsättning medför.  

- Kompetens kring ohälsa och funktionsnedsättning bland nyanlända: 

Här kan också ingå att medverka till att arbetssökande får tillgång till 

anpassningar som underlättar arbetsmiljön och utforma punkter för 

uppföljning för att säkerställa att anpassningar fungerar.  

Arbetsförmedlingen utreder också för närvarande möjligheterna att centralisera 

beslutsprocessen (myndighetsutövningen) och uppföljningen för att öka kvaliteten 

och för att förhindra missbruk och felaktiga utbetalningar.  

5.4.4 Rekommendationer för organisation av insatser  

Bedömning:  

Det praktiska utförandet av arbetslivsinriktad rehabilitering ryms inom de rustande 

insatser som i enlighet med uppdraget i framtiden ska levereras av fristående aktörer. 

Delar av dessa kan vara mer ändamålsenliga att upphandla via LOU, men oavsett 

utförare eller upphandlingsform är målsättningen med insatsen densamma. 

Bedömning:  

Det finns behov av en konkretisering av vilket ansvar som bör åligga 
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Arbetsförmedlingen respektive de fristående aktörerna avseende tillgänglighet vid 

upphandling och genomförande av insatser. Arbete med att ta fram en sådan 

konkretisering kan med fördel genomföras i samarbete med Myndigheten för 

delaktighet (MFD).  

Rekommendation:  

Alla insatser som erbjuds arbetssökande ska utformas så att personer med 

funktionsnedsättning kan ta del av dem. Fristående aktörer förväntas därmed 

tillhandahålla kompetens, miljöer och utrustning som möjliggör deltagande i 

aktiviteter för alla.  

Rekommendation: 

För arbetssökande med specifika eller komplexa behov av anpassning, som inte ryms 

inom arbetsmiljölagens krav eller de riktlinjer om tillgänglighet som finns, ska det 

finnas möjlighet att ansöka om bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen eller bidrag för 

personligt biträde. 

5.4.5 Inkluderande grundsyn för insatser och processer 

Att alla insatser utformas så att alla kan ta del av dem går i linje med konventionen 

för rättigheter för personer med funktionsnedsättning eftersom tillgänglighet är en 

allmän princip i konventionen, både när det gäller den fysiska miljön och information 

och kommunikation. På så sätt blir det individens behov som styr val av insats och 

inte en eventuell målgruppstillhörighet. Inkluderingen i arbetslivet för personer med 

stöd och anpassningsbehov, med eller utan koppling till en dokumenterad 

funktionsnedsättning, går också i linje med det ansvar som Arbetsförmedlingen har i 

Agenda 2030 att "Verka för hög sysselsättning och en jämlik och tillgänglig 

arbetsmarknad för alla".179 

När de matchande och rustande insatserna utförs av fristående aktörer kommer 

myndigheten vara i behov av nya arbetssätt för att inhämta information, främst från 

arbetssökande och fristående aktörer, inför beslut om särskilda insatser till personer 

med funktionsnedsättning. I organiseringen av ”matchnings- och rustandeprocessen” 

behöver Arbetsförmedlingen också säkerställa att de personer som inte får sina behov 

tillgodosedda i självservicetjänsterna upptäcks, så att en ny arbetsmarknadspolitisk 

bedömning kan göras.  

Myndighetens interna utredande och anpassande insatser för personer med 

funktionsnedsättning är sådana som i dagsläget levereras av professionerna 

psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, socialkonsulenter, synspecialister, 

dövkonsulenter och audionomer. Yrkesgrupperna arbetar med metoder specifika för 

sina professioner, både i utredande och rustande syfte. Rekommendationerna efter 

insatser har varit vägledande för fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering och i många 

fall legat till grund för beslut om särskilda insatser för personer med 

funktionsnedsättning. Behov av särskilda insatser för personer med 

funktionsnedsättning aktualiseras idag därmed av den arbetssökande själv eller av 

Arbetsförmedlingen. Som en följd av reformeringen kommer Arbetsförmedlingen 

också att behöva information och underlag från fristående aktörer på ett nytt sätt.  

                                                           
179 Bakgrund till Arbetsförmedlingens hållbarhetsarbete, 2019-01-07 
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Aktualisering via den arbetssökande    

Den arbetssökandes egen uppfattning om vilka förutsättningar som ökar 

möjligheterna att delta i aktiviteter och i arbetslivet kommer sannolikt att vara en än 

viktigare beståndsdel i det underlag som ligger till grund för beslut. Som framgår i 

Statistiska centralbyråns (SCB) rapport Situationen på arbetsmarknaden för personer 

med funktionsnedsättning180 är de tillfrågade personerna väl medvetna om vilka 

förutsättningar som skulle kunna möjliggöra inträdet på arbetsmarknaden. I 

rapporten redovisas vilka anpassningar eller stöd som arbetssökande med 

funktionsnedsättning tror att de skulle behöva för att kunna utföra ett arbete. De 

vanligast förekommande svaren är anpassat arbetstempo, anpassade arbetsuppgifter 

och anpassade arbetstider. Utgångspunkten bör vara att även arbetssökande 

inskrivna hos Arbetsförmedlingen är experter på sina egna resurser och behov av 

stöd. Redan i samband med den digitala inskrivningen bör arbetssökande därför få 

möjlighet att informera Arbetsförmedlingen om att det föreligger ett stödbehov.  

Aktualisering via Arbetsförmedlingen                                                      

En del arbetssökande är inte själva medvetna om sina stödbehov i en arbetssituation. 

Andra känner inte till att de har en funktionsnedsättning som påverkar möjligheterna 

att arbeta eller studera. Fristående aktörer som träffar de arbetssökande i samband 

med rustande insatser är informationsbärare av de arbetssökandes kompetenser och 

stödbehov. Det är viktigt att denna information når Arbetsförmedlingen för att utgöra 

en del av ett underlag i arbetsmarknadspolitiska bedömningar. Därmed kan särskilda 

insatser aktualiseras av Arbetsförmedlingen via den information som kommit från 

fristående aktörer. Den arbetssökandes delaktighet i beslutsprocessen och 

myndighetens transparens kring de beslutsunderlag som ligger till grund för beslut är 

betydelsefull och måste värnas. 

Vilket underlag kan och bör den fristående aktören bidra med inför beslut om 

särskild insats?  

I fristående aktörers redovisning till Arbetsförmedlingen bör det framgå information 

om behov av stöd och eventuella anpassningar. Med fristående aktörer avses alla 

aktörer som erbjuder rustande insatser, oavsett exempelvis upphandlingsform. Här 

ingår även arrangör av Svenska för invandrare (SFI). Informationen behöver vara så 

utförlig som möjligt och redovisas systematiskt.  

Ett effektivt återrapporteringssystem bedöms kunna ersätta dagens interna och 

upphandlade utredningsinsatser och ingå i beslutsunderlag inför beslut om särskilda 

stöd till personer med funktionsnedsättning. Detta bygger på att det finns personal 

som kan göra denna typ av stödbehovsbedömning – både hos fristående aktörer och i 

myndigheten. Information från fristående aktör kommer att utgöra en del av det 

underlag som ingår i myndighetens ställningstagande om en person har behov av 

stöd i en arbetssituation och om hen omfattas av särskilda insatser för personer med 

funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen behöver därför utveckla ett effektivt 

informationssystem mellan fristående aktörer och myndigheten för att omhänderta 

och använda denna information i förnyade behovsbedömningar.  

                                                           
180 SCB, Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2018 
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Tillgänglighet och upphandling 

Alla arbetssökande ska, med utgångspunkt från individuella behov, kunna ta del av 

de insatser som erbjuds av fristående aktörer. Detta innebär att aktörerna ska 

ansvara för individanpassning av aktiviteter samt tillgänglighet avseende digitala 

lösningar, arbetsmiljö, lokaler och utrustning. Arbetsmiljö avser både fysisk och 

psykosocial miljö. Det är rimligt att detta ansvar ligger i linje med de krav som ställs 

på Arbetsförmedlingen för tillgänglighet. Detta kompliceras till viss del i det fall de 

fristående aktörernas möjlighet till flexibilitet för fasta lokaler ökar jämfört med idag, 

men kraven på tillgänglighet måste likväl kvarstå. 

Arbetsförmedlingen ställer i dag krav på tillgänglighet i samband med upphandling 

av tjänster. Myndighetens uppföljning av hur leverantörerna uppfyller dessa krav 

behöver dock förstärkas – ett behov som i det reformerade systemet ökar i betydelse. 

Det finns därför behov av ett förtydligande och en konkretisering av vilket ansvar 

som bör åligga Arbetsförmedlingen, vid upphandling och uppföljning, och fristående 

aktörer, vid genomförande av insatserna. Detta arbete kan med fördel genomföras i 

samarbete med Myndigheten för delaktighet (MFD). 

5.4.6 Arbetsförmedlingen ansvarar för samverkan inom 

rehabiliteringsområdet  

I enlighet med analysuppdraget ska Arbetsförmedlingen fortsatt ansvara för att 

samverka med Försäkringskassan inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

liksom för samverkan med andra aktörer i syfte att uppnå en effektivare användning 

av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. 

Det antas innebära att Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis ska samverka 

särskilt med Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, vilket framgår 

av Arbetsförmedlingens instruktion. Vad gäller uppdraget med unga med 

funktionshinder antas Arbetsförmedlingen fortsatt särskilt samverka med skolan.  

Regeringen har dessutom uttryckt att en utgångspunkt ska vara den samverkan som 

sker med Försäkringskassan i det gemensamma uppdraget om övergången mellan 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som uttrycks i det gemensamma 

regleringsbrevet. Med denna utgångspunkt antas Arbetsförmedlingen behålla 

uppdragen inom det förstärkta samarbete myndigheterna har byggt upp och även 

fortsättningsvis samverka kring personer som lämnar sjukförsäkringen och som är i 

behov av rehabiliterande insatser för att kunna återgå i arbete. Detta förutsätter 

fortsatta avdelade statliga medel för samverkan för målgrupperna samt en 

harmonisering av regelverken. De olika mötesformer som finns inom det förstärkta 

samarbetet har hittills skett genom att erbjuda individen fysiska möten, men en 

myndighetsgemensam utveckling av distansmötesteknik för kontaktmöten pågår. 

Därför antas distansmötesteknik vara ett sätt att effektivisera 

rehabiliteringssamverkan när detta passar den enskilde. Den aktör inom LOV, som 

ansvarar för den enskildes förberedande eller aktiva insatser antas också i högre 

omfattning ha möjlighet att vara en aktiv part i rehabiliteringssamverkan. 
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5.4.7 Andra alternativ som övervägts 

Aktualisering till Arbetsförmedlingen utan arbete att relatera till 

Ett alternativ skulle kunna vara att möjligt behov av särskild insats aktualiseras till 

Arbetsförmedlingen utan att det finns ett arbete att bedöma arbetsförmågan i 

relation till, antingen efter en tid hos fristående aktör eller direkt i samband med 

inskrivning. Detta skulle antingen innebära att Arbetsförmedlingen ger matchande 

och rustande insatser till de individer som misstänks ha en funktionsnedsättning som 

påverkar arbetsförmågan fram till dess att de fått arbete, eller att myndigheten 

övertar ansvaret temporärt i syfte att klargöra arbetsförmågan.  

För att överta ansvaret permanent skulle Arbetsförmedlingen i praktiken behöva 

bygga upp en parallell organisatorisk struktur för att kunna ge stöd till dessa 

arbetssökande. Den skulle behöva säkra tillgången till samma utbud av olika tjänster 

som finns generellt. Givet faktumet att det inte finns något arbete att relatera till 

skulle Arbetsförmedlingen då matcha individer även mot arbeten där deras 

funktionsnedsättning inte spelar någon roll, vilket skulle skapa väsentlig otydlighet i 

myndighetens roll gentemot de fristående aktörerna. Det bör också noteras att denna 

konstruktion skulle skilja sig från dagens egen regi på en avgörande punkt – den 

skulle då inte vara det huvudsakliga alternativet för arbetssökande, utan en 

särlösning. Detta skulle riskera att medföra en ur inkluderingsperspektiv olycklig 

åtskillnad mellan personer med funktionsnedsättning och övriga arbetssökande.  

En lösning där Arbetsförmedlingen temporärt återfår ansvaret för en arbetssökande i 

syfte att klargöra arbetsförmågan skulle troligen medföra att arbetssökandet gjorde 

uppehåll under tiden denna process pågick, eftersom myndigheten i detta scenario 

inte skulle ha något matchningsarbete. Dessutom – eftersom det vore okänt vilket 

arbete som skulle kunna komma ifråga – vore sådana klargöranden huvudsakligen 

hypotetiska till sin natur och skulle sannolikt åtminstone till del behöva göras om när 

ett arbete hittats.  

Båda dessa lösningar skulle sannolikt riskera att medföra att kraven på att de 

fristående aktörerna ska kunna ha kompetens att matcha även personer med 

funktionsnedsättning i praktiken blir väldigt låga. Det skulle även öka risken för 

otydlighet i relation till att de fristående aktörerna inte ska kunna välja bort personer 

som valt dem. För personer med funktionsnedsättning skulle det sannolikt innebära 

att processen genererar ett väldigt starkt fokus på de begränsningar och utmaningar 

som funktionsnedsättningen eventuellt medför i relation till vissa arbeten. Om den 

enda grunden för att en person är hos en viss aktör, i detta fall Arbetsförmedlingen, 

är förekomsten av en funktionsnedsättning är det troligt att just 

funktionsnedsättningen hamnar i fokus för det fortsatta arbetet. 

Utvidgad grund för särskild insats 

Ett alternativ, som sannolikt skulle fungera även i kombination med det som 

rekommenderas här, är att förutsättningarna för att ta del av de särskilda insatserna 

breddas i vissa avseenden. Detta i syfte att det skulle kunna ställas lägre krav på 

medicinsk dokumentation för insatser som är mindre resurskrävande än sådana som 

tar stora resurser i anspråk och pågår under lång tid.  
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För att kunna ta del av vissa insatser skulle funktionsnedsättningen kunna 

konstateras genom en samlad bedömning som bygger på individens egen beskrivning 

i kombination med underlag från fristående aktörer och Arbetsförmedlingens 

bedömning. Eftersom bedömningen vilar på en bredare grund än enbart medicinskt 

identifierad funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga skulle insatser 

kunna öppnas upp för flera personer med behov av det stödet. Exempel på detta är 

deltagare i etableringsprogrammet där idag en procentuellt liten del får del av 

insatserna men där det kan antas finnas ett större behov.  

Detta bedöms dock inte rymmas inom de ramar som uppdraget anger, eftersom att 

de särskilda insatserna inte ska beröras.  

5.5 Konsekvenser och genomförande 

5.5.1 Tidpunkter för bedömning och övergripande process  

Genomförandet av de förändringar som beskrivs här är intimt sammankopplade med 

förändringarna av processen som helhet.  

I den föreslagna processen för arbetssökande kommer Arbetsförmedlingen  

kontinuerligt att identifiera funktionsnedsättning under kundens tid i arbetslöshet. 

Funktionsnedsättning identifieras delvis med stöd av andra underlag än medicinska 

intyg. Den nya arbetsprocessen påverkar därmed tidpunkter vid vilka myndigheten 

kommer att bedöma och besluta om särskilda insatser enligt förordning (2017:462) 

om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga. 

Arbetsförmedlingen föreslår förändringarna delvis med syftet att för vissa kunder 

tidigare kunna göra bedömning av att funktionsnedsättning föreligger och att den 

arbetssökande därmed tidigare än idag kan få stöd genom särskilda insatser. 

Arbetsförmedlingen antar att en reformerad process kommer att korta tiden i 

arbetslöshet för delar av målgruppen. Arbetsförmedlingen avser att göra en fördjupad 

analys för att belysa risker och förutsättningar för antagandet. 

5.5.2 SIUS och skyddat arbete hos Samhall AB 

Särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS) är en särskild insats 

som, vilket konstaterats ovan, fungerar på ett annat sätt än de särskilda insatser som 

ytterst består av ekonomiska bidrag till arbetsgivare. Insatsen består istället av att 

personer som är anställda vid Arbetsförmedlingen ger individuellt anpassat stöd före 

anställning och i en arbetssituation. Förutsatt att detta, i linje med uppdraget, inte 

ska förändras uppstår behov av att i större detalj utreda vidare förutsättningarna för 

att kunna utföra insatserna inom ramen för de nya processer som det reformerade 

systemet medför.  

Det finns sannolikt tydliga beröringspunkter mellan utförandet av denna insats och 

sådana rustande insatser som kommer att utföras av fristående aktörer – inte minst 

med avseende på var respektive del börjar och slutar. I situationen att en person med 

funktionsnedsättning befinner sig hos fristående aktör och behov av särskild insats 

aktualiseras när det finns ett arbete att relatera behovet av stöd till, exempelvis, så 

har redan processen hunnit förbi det som vanligtvis är utgångspunkten för 
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SIUS-konsulenternas arbete. Arbetsförmedlingen bedömer att det huvudsakliga 

förslaget för gränsytorna mellan särskilda och andra insatser kan tjäna som 

utgångspunkt även här, men att insatsens annorlunda förutsättningar motiverar en 

fördjupad genomlysning av hur metodik och arbetssätt kan fungera i det reformerade 

systemet. Även för denna insats är det av vikt att underlag kan tas in på ett delvis nytt 

sätt än idag och att myndigheten utvecklar sin förutsägbarhet och enhetlighet 

gentemot fristående aktörer.  

Skyddat arbete hos Samhall AB har också särskiljande drag, varav det viktigaste är att 

det endast är Arbetsförmedlingen som kan avgöra huruvida en person bör få en 

sådan anställning eller ej. Dessutom förekommer en betydande samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och Samhall i syfte att säkerställa att stödet kommer rätt 

personer till del, vilket skiljer sig från myndighetens förhållningssätt till arbetsgivare 

i allmänhet. De samarbetsformer som används idag har tydliga likheter med de som 

finns inom strategisk samverkan med andra offentliga aktörer, snarare än ”enbart” 

ett regelrätt arbetsgivararbete. Detta medför sammantaget att det vore olämpligt att 

de fristående aktörerna interagerar direkt med Samhall på samma sätt som de 

förväntas förhålla sig till andra arbetsgivare – inte minst efter en sådan kontakt i sig 

ändå inte kan generera ett resultat. För att lösa ut kvarvarande frågetecken 

rekommenderar därför Arbetsförmedlingen i resultatbaserad ersättning och 

differentiering att särskild hänsyn tas till detta vid den slutliga utformningen av 

ersättningsmodellen. 

5.5.3 Delvis förnyad grund för redovisning  

Myndighetens interna resurser kommer i det rekommenderade scenariot att inriktas 

på att omhänderta resultat från fristående aktörer där stöd- och anpassningsbehov 

identifierats och bidra med specifik kompetens inför beslut om särskilt stöd samt vid 

uppföljningen av stöden. Myndigheten kan då inte som tidigare redovisa hur många 

arbetssökande som myndigheten identifierat med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga. En kategorisering av stödbehov via självskattning eller 

myndighetens beslut om stöd i motsvarande kategorier kan istället ge värdefull 

information om situationer på arbetsmarknaden och exempelvis skillnader i 

kategorier mellan kvinnor och män.  
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6 Samverkan i ett reformerat system 

I detta kapitel finns analyser och redogörelser för analysuppgifter om den framtida 

samverkan med landets kommuner om personer som är inskrivna på 

Arbetsförmedlingen. Myndigheten har valt att fokusera på samverkan om 

kommunala vuxenutbildningen, för målgruppen unga 16-24 år och målgruppen 

nyanlända invandrare. Vidare finns analys och redogörelser också för tillvaratagandet 

av de strukturer som byggts upp kring lokala jobbspår. Avslutningsvis väljer 

myndigheten att i detta kapitel lyfta vikten och behovet av att digitalt kunna överföra 

information mellan aktörer och att föra ett resonemang om samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och landets kommuner i de fall då den arbetsmarknadspolitiska 

verktygslådan är uttömd.  

Redovisningen av förutsättningarna för samverkan med andra aktörer än kommuner 

i ett reformerat system redogörs vidare för i kapitel 9 nedan. 

Den första frågeställningen ovan tangerar frågan om huruvida kommunerna i ett 

framtida LOV-system ska kunna vara leverantörer av arbetsmarknadsinsatser. Det är 

en fråga som i betydande utsträckning har inslag av kommunal- och 

upphandlingsjuridik som andra aktörer än Arbetsförmedlingen är bäst lämpade att 

bedöma. Frågan avser regeringen dessutom utreda i särskild ordning181, varför den 

avgränsas bort från detta analysuppdrag.  

6.1 En reformerad Arbetsförmedling påverkar samverkande 
aktörer  

Att rustande och matchande insatser ska utföras av fristående aktörer innebär att den 

verksamhet som idag utförs av arbetsförmedlare och som består i att samordna 

verksamhet kring den enskildes planering och koordinering, även kallad operativ 

samverkan, inte kommer att fungera som den gör i sin nuvarande form. 

Arbetsförmedlingen kommer inte att kunna samverka lokalt genom personliga 

kontakter på det sätt som sker på många håll idag och mer av samverkan kommer 

istället att behöva ske mellan Arbetsförmedlingens fristående aktörer och t ex 

kommuner.  

Ett reformerat system kommer att ställa krav på samordning och samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och andra aktörer, däribland landets kommuner. Hur krav på 

samordning och samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer ska 

tillgodoses utifrån individens perspektiv är avgörande för att stödet till den enskilde 

ska bli ändamålsenligt.    

6.1.1 Antaganden om samverkan med kommunerna i ett reformerat 

system 

Kommunernas verksamhet är en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad. 

Bristande samordning mellan kommunens och Arbetsförmedlingens insatser ökar 

                                                           
181 DN Debatt, 30 oktober 2019: https://www.dn.se/debatt/vi-vill-utreda-om-kommuner-kan-skota-
arbetsformedling/  
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riskerna för att de offentliga resurserna inte används effektivt. Kommunerna är också 

viktiga i sin roll som arbetsgivare.  

För att analysera hur samordning och samverkan mellan Arbetsförmedlingens 

verksamhet och kommunernas verksamheter kan utformas behöver det göras 

antaganden om det reformerade systemet i tillägg till de som gjorts på övergripande 

nivå.  

Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen blir en central uppgift för 

Arbetsförmedlingen och samverkan utgår från den 

Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är en förutsättning för att 

Arbetsförmedlingen ska kunna säkerställa att omfattningen av det stöd som den 

arbetssökande kan få på bästa sätt är avvägt mot dennes faktiska behov. 

Bedömningen är också en förutsättning för samverkan med externa parter.  

Etablering av nyanlända är Arbetsförmedlingens ansvar 

Det kan, vid införandet av ett nytt system, antas att Arbetsförmedlingens uppdrag att 

ansvara för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och 

effektiv etablering på arbetsmarknaden och i samhället kvarstår, liksom ansvaret att 

vara samordnande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga parter. Detta 

innebär dock inte att målgruppen för etableringsuppdraget ”undantas” från den 

utveckling som kommer att ske med att upphandla fler fristående aktörer. 

Vidare antas att Arbetsförmedlingens service och tillgänglighet kommer att se 

annorlunda ut i det reformerade systemet. Det följer dels från det minskade 

förvaltningsanslag som myndigheten har att röra sig med, och dels från det beslut 

som myndigheten fattat att övergå till distansservice och digitala självservicetjänster i 

större utsträckning, samt att anpassa kontorsnätverket genom att avveckla kontor så 

att 106 kontor kvarstår runtom i landet.182  

I alla fall till en början kommer det mesta av den distansservice som utvecklas inte 

kunna anpassas till de som tillhör målgruppen för etableringsuppdraget. Det beror 

bland annat på avsaknad av tekniska lösningar för de som saknar e-legitimation, och 

på behovet av lokal samverkan inför fastställande av individens planering.  

6.1.2 När arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik och socialpolitik 

möts 

Det finns idag skärningspunkter där arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken och 

utbildningspolitiken ligger mycket nära varandra. Samverkan är viktig för att de som 

står långt ifrån arbetsmarknaden ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden. En 

förbättrad strategisk samordning och samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 

kommunerna bör präglas av att både kommunerna och Arbetsförmedlingen tar 

ansvar för sina respektive ansvarsområden. Respektive område bör tydliggöras för att 

kommuners insatser och verksamheter som syftar till att underlätta individers 

inträde på arbetsmarknaden på bästa sätt ska kunna tas tillvara i det reformerade 

systemet. En tydlighet i den strategiska samverkan underlättar också för samspelet 

mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och fristående aktörer. Att bana väg för och 

                                                           
182 I december 2020 kommer myndighetens kontorsnät att bestå av 106 egna besökskontor med olika 
öppettider. 
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förbättra den strategiska samverkan möjliggör att stödet till den enskilda 

arbetssökande blir mer ändamålsenligt. Arbetsförmedlingens utgångspunkt är att de 

insatser som ges av olika aktörer ska komplettera varandra så att det samlade stödet 

till den enskilde blir så bra som möjligt. Om det råder oklarheter kring vem som har 

ansvar för att ordna insatser för vissa arbetssökande, innebär det en risk för att 

kommunerna och Arbetsförmedlingen gör samma saker och för att arbetslösa kan 

falla mellan stolarna. Det innebär också en risk för bristande enhetlighet och 

rättssäkerhet. Utan välfungerande samverkan finns risk att både för att kommunerna 

och Arbetsförmedlingen gör samma saker och för att arbetslösa kan falla mellan 

stolarna.  

6.1.3 Kommunernas uppgifter som har beröringspunkter med 

arbetsmarknadspolitiken  

Kommunerna har skyldigheter som har betydelse för arbetsmarknadspolitiken, även 

om de har sin grund i andra politikområden såsom näringspolitik, utbildningspolitik 

eller integrationspolitik. Exempel på sådana åtaganden är följande: 

 Kommunen ska erbjuda kommunal vuxenutbildning,183 bland annat 

yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå och svenska för invandrare. 

Utbildningen ska utgå från elevernas behov och förutsättningar. 

 Kommunen ska hålla sig informerad om hur vissa ungdomar i kommunen är 

sysselsatta och motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en 

utbildning (det så kallade aktivitetsansvaret).184 

 Kommunen ska erbjuda samhällsorientering för nyanlända invandrare. 185 

 Kommunen ska medverka till att personer med betydande svårigheter i sin 

livsföring får en meningsfull sysselsättning.186 

 Kommunen ska medverka till att personer med vissa funktionshinder får 

tillgång till arbete eller studier.187  

6.1.4 Att studera som inskriven på Arbetsförmedlingen 

Det finns idag flera möjligheter för den som är inskriven på Arbetsförmedlingen att ta 

del av reguljär utbildning. Om den arbetsmarknadspolitiska bedömningen visar på 

behov av reguljär utbildning ska individen studera, vilket kan göras på heltid eller 

deltid188. Vissa insatser innebär att individen studerar med aktivitetsersättning, 

andra att individen skrivs ut och beviljas studiemedel från Centrala 

studiestödsnämnden (CSN). Insatserna är många och utgår ifrån olika regelverk. 

Många arbetslösa har behov av utbildning, men det finns flera aspekter som försvårar 

användningen av utbildningsinsatser. 

                                                           
183 Skollagen (2010:800) 
184 Skollagen (2010:800) 
185 Lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 
186 Socialtjänstlagen (2001:453) 
187 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
188 Arbetsförmedlingens strategi Matchning till jobb genom utbildning, Dnr Af-2016/0030 8007 
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Studie- och yrkesvägledningen inom den kommunala vuxenutbildningen ska omfatta 

information om studieekonomiska möjligheter, möjligheter till fortsatta studier och 

information om arbetslivets kompetens- och rekryteringsbehov.189 Kommunerna ska 

också, inom ramen för den regionala yrkesinriktade vuxenutbildningen, bistå med 

såväl information om validering som studie- och yrkesvägledning till presumtiva 

studerande.190 Den senaste utredningen kring studie- och yrkesvägledning som 

presenterades 2019 konstaterar att det finns stora skillnader mellan kommuner när 

det gäller tillgång till studie- och yrkesvägledning.191 Skolverket och 

Arbetsförmedlingen anser i en rapport från 2019 att samverkan mellan 

vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen kan förbättras.192  

Skollagen innebär att kommunen har skyldighet att erbjuda särskild utbildning för 

vuxna (särvux) 193 samt kommunal vuxenutbildning (komvux) på alla nivåer; svenska 

för invandrare (sfi)194, grundläggande nivå195 och i viss utsträckning gymnasial nivå196. 

Kortutbildade arbetslösa har därmed ofta rätt att läsa kurser inom komvux och den 

som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har rätt till utbildning på 

särvux. Kommunen har även långtgående skyldigheter att bedriva uppsökande 

verksamhet och motivera individer att studera 197.  

Övergripande mål för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas 

och stimuleras i sitt lärande, samt att de ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och 

kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet198. Samarbete 

med arbetslivet, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter lyfts fram 

eftersom de är av betydelse för elevens fortsatta etablering på arbetsmarknaden199. 

Vid en första anblick kan det tyckas som att målen samspelar väl med 

Arbetsförmedlingens uppdrag att stärka arbetslösas möjligheter att få ett arbete, men 

när lagtexten konkretiseras i faktisk verksamhet framkommer svårigheter. Skollagen 

är skriven ur ett individperspektiv och saknar fokus på kompetensförsörjning och ur 

den aspekten en tydlig koppling till arbetsmarknadspolitiken. Komvuxutredningen 

lyfter att skollagen bör förtydligas så att den kommunala vuxenutbildningens 

betydelse för kompetensförsörjning lyfts fram200. Arbetsförmedlingen är positiv till 

förslaget men ser att det är på en mycket övergripande nivå och behöver 

kompletteras med tydligare styrning för att ge faktisk effekt på utbildningsutbud 

samt arbetslösas möjligheter att antas till studier201. 

Trots att skollagens utformning innebär att individer har rätt till utbildning 

förekommer det att kortutbildade som anses ha behov av studier på kommunal 

vuxenutbildning nekas att delta. Den främsta anledningen är kommunernas tolkning 

                                                           
189 Se bl.a. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och förordningen (2012:101) om läroplan för 
vuxenutbildningen. 
190 Se förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
191 Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle, SOU 2019:4. 
192 Redovisning av Skolverkets och Arbetsförmedlingens gemensamma uppdrag om insatser för bättre 
samverkan, Skolverket och Arbetsförmedlingen, 2019-03-20 
193 21 kap. skollagen (2010:800) 
194 20 kap. 28-33 §§ skollagen (2010:800) 
195 20 kap. 10-11 §§ skollagen (2010:800) 
196 20 kap. 16-17 samt 19 §§ skollagen (2010:800) 
197 20 kap. 10-11 §§ skollagen (2010:800) samt Läroplan (Lvux) för vuxenutbildning, Skolverket, ISBDN: 978-
913832719-7 
198 20 kap. 2 § skollagen (2010:800) 
199 Läroplan (Lvux) för vuxenutbildning, Skolverket, ISBDN: 978-913832719-7 
200 SOU 2018:71 En andra och en annan chans – ett komvux i tiden 
201 Remissyttrande Komvuxutredningen, Dnr Af-2018/0041 6895 
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av behörighetsreglerna. Skrivningen ”förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen”202 tillämpas ofta som formella krav på förkunskaper som ställs på 

samtliga sökande. Den senaste utredningen om sfi problematiserar detta i en 

promemoria och konstaterar att regelverket inte ger utrymme för att använda 

generella förkunskapskrav eller behörigheter i form av tidigare godkända kurser för 

att få läsa sfi, grundläggande kurser på komvux samt valda delar i gymnasial 

komvux203. Utredningen beskriver även bredare hur den skollagreglerade 

vuxenutbildningen ger individen en långt gången rätt till utbildning samtidigt som 

regelverket inte efterlevs i kommunerna. Beskrivningen innefattar då även andra 

aspekter som påverkar tillgängligheten till kommunal vuxenutbildning för individer, 

exempelvis utbud och stödinsatser204. 

6.1.5 Specifika överväganden kopplade till etableringsprogrammet 

Arbetsförmedlingen har enligt 6 § instruktionen ett ansvar för att nyanlända 

invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på 

arbetsmarknaden, och inom ramen för det ska Arbetsförmedlingen vara 

samordnande, stödjande och pådrivande i förhållande till berörda parter. I lagen 

(2017:584) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, regleras 

Arbetsförmedlingens särskilda ansvar för att samordna etableringsinsatser och vara 

stödjande och pådrivande i förhållande till berörda parter (5 §).  

Frågor som är viktiga att ha en samverkan om inom etableringsprogrammet är bland 

annat ersättning, mottagande, och de obligatoriska insatser inom 

etableringsprogrammet där Arbetsförmedlingen inte är huvudman. 

Etableringsprogrammet innehåller två i huvudsak obligatoriska aktiviteter — sfi och 

samhällsorientering — och kan innehålla ett obligatorium om reguljära studier om 

individen omfattas av den så kallade utbildningsplikten. Dessa insatser är kommunen 

huvudman för. Samverkan kring de insatserna är central för individens planering och 

väg till etablering i arbets- och samhällslivet, och är avhängig lokal förankring och 

kännedom.  

Samverkan inom ramen för etableringsuppdraget bör följa Arbetsförmedlingens 

generella strukturer för samverkan så långt det går, samtidigt som samverkan 

behöver anpassas utifrån de behov som finns samt hur uppdraget är formulerat i 

lagtext. 

  

                                                           
202 20 kap. 11 och 20 §§, skollagen (2010:800) 
203 Promemoria av Utredningen för Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som 
andraspråk (KLIVA), (2019) 
204 Promemoria av Utredningen för Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som 
andraspråk (KLIVA), (2019) 
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6.2 Analysuppgifter: tillvaratagande av kommuners insatser och 
samverkan med kommuner 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur kommuners insatser och 

verksamheter som syftar till att underlätta individers inträde på arbetsmarknaden 

ska kunna tas tillvara i det reformerade systemet. 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur myndigheten kan 

säkerställa en fungerande samordning och samverkan med kommuner, genom att 

bygga vidare på befintliga ändamålsenliga strukturer samtidigt som dessa 

strukturer anpassas till olika kommuners förutsättningar. Analysen ska omfatta 

både stödet till enskilda arbetssökande och samverkan i strategiska frågor. 

6.2.1 Rekommendationer för samverkan med den kommunala 

sektorn 

Givet ett förändrat uppdrag i ett reformerat system kommer samverkan med 

kommuner, myndigheter, arbetsmarknadens parter och civilsamhället inte kunna 

utgå från lokala överenskommelser på varje ort eller i varje kommun på samma sätt 

som idag. Samtidigt är det av största vikt att ha en fungerande samverkan på 

strategisk nivå såväl som på operativ nivå. Detta för att kunna samarbeta kring 

centrala frågor som rör exempelvis ersättning och de insatser där 

Arbetsförmedlingen inte är huvudman. Framför allt handlar det om insatser där 

kommunerna är huvudman, som reguljär vuxenutbildning, sfi och studievägledning.  

Det finns behov av att se över hur Arbetsförmedlingens enheter kan agera som 

knutpunkter för samverkan i kringliggande kommuner, se kapitel 8. Om fler grupper 

av arbetssökande ska kunna ta del av distansservice än vad som är fallet idag, 

behöver samverkan också vara så pass strukturerad att Arbetsförmedlingens service 

på distans ska kunna använda den i uppföljning och planering för individen. Andra 

digitala verktyg såsom ett digitalt system för informationsutbyte kan ytterligare 

stödja samverkan på lokal nivå. Utöver en struktur för hur Arbetsförmedlingen ska 

organisera sig för att kunna täcka in samtliga kommuner i samverkansarbetet, så 

finns det också ett behov av att förtydliga ansvarsfördelning och gemensamma 

målsättningar för att samverkan ska kunna fortskrida på en tillfredsställande nivå.  

Rekommendation:  

Arbetsförmedlingen bör i samverkan med kommunsektorn utforma en fastlagd 

ordning för samordning mellan Arbetsförmedlingen och den kommunala sektorn.  

Bedömning:  

Vissa kontor hos Arbetsförmedlingen bör kunna fungera som knutpunkter för 

samverkan med kringliggande kommuner. Dessa bör ansvara för att genom 

samverkan med kommunerna utforma en fastlagd ordning för samverkan. 

Bedömning: 

Samverkan ska behandla frågor som är gemensamma för de aktörer som ingår i 

samverkan. Det kan exempelvis röra den ekonomiska ersättningen från staten till 

kommuner i frågor som berör lagstiftning, regelverk, organisering av verksamheter 

och upphandlade fristående aktörer, liksom andra frågor om hur samverkan kan 

underlättas och effektiviseras.  
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Nationell samverkan 

Nationella strategisk samverkan ska syfta till att sätta ramarna för och underlätta 

operativ samverkan och samverkan på lokal nivå. Samverkan med kommunerna på 

nationell nivå bör kompletteras med fastlagda former för dialog på regional nivå. 

Länsstyrelserna skulle kunna ha ett ansvar tillsammans med Arbetsförmedlingen för 

de regionala samverkansformerna. Samordningen ska bygga på tydliga mål som 

parterna tar ett gemensamt ansvar för. Staten och kommunsektorn bör därför 

tillsammans utveckla formerna för uppföljningen.  

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) och 

Samverkansdelegationen 

Samarbetet med kommunerna är väletablerat och bedöms ha goda förutsättningar att 

fortsatt vara en grund för arbetet (Arbetsförmedlingen 2018 Förbättra 

genomförandet av etableringsuppdraget). Arbetet utgår från den struktur som 

utvecklats inom ramen för Dua-samarbetet. Överenskommelser har gjorts med de 

flesta kommuner gällande lokala jobbspår och samverkansformer. Det gemensamma 

arbetet inom ramen för samverkansdelegationen fortsätter också att utvecklas.  

Arbetsförmedlingen anser att dessa strukturer kan samordnas inom 

Arbetsförmedlingens enheter i syfte att samspelet mellan Arbetsförmedlingen och 

kommunerna och det samlade åtagandet ska kunna utföras väl.  

Förutsättningar 

Samverkan ska bygga på en god kunskapsgrund som parterna tar ett gemensamt 

ansvar för.  

Arbetsförmedlingen har tidigare gett uttryck för att man bör bygga vidare på 

Samverkansdelegationens och Dua:s erfarenheter. Detta bör kompletteras med 

regionala arenor för samverkan mellan kommunsektorn och Arbetsförmedlingens 

enheter. Redan i dag finns i länen utvecklade former för dialog mellan statliga 

myndigheter och kommunsektorn. Länsstyrelserna har en central roll i att organisera 

dessa forum för samverkan. Bland annat genom instruktionen att inom sin 

verksamhet främja samverkan mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter 

och andra relevanta aktörer i länet205. 

I vissa fall, framför allt vad gäller unga och nyanlända, har den arbetssökande alla 

eller majoriteten av sina aktiviteter hos kommunerna. Detta rör framför allt de som 

deltar i sfi, samhällsorientering, reguljära studier och/eller studie- och 

yrkesvägledning. I dessa fall får kommunen automatiskt en större roll i 

samordningen för de allra flesta, eftersom det är de som har en stor del av 

sakkunskapen om individens process. Att däremot flytta den operativa samordningen 

över till kommuner skulle inte innebära att det yttersta ansvaret flyttas från 

Arbetsförmedlingen till kommunerna, eftersom stat och kommun inte kan ansvara 

för samma uppgift. Om en ny uppgift läggs på kommunerna omfattas uppdraget av 

finansieringsprincipen206.  

                                                           
205 2 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion. 
206 Finansieringsprincipen är godkänd av riksdagen (prop. 1993/94:150, bilaga 7) och tillämpas sedan 1993. 
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6.2.2 Om samverkan med kommunal vuxenutbildning och särskild 

utbildning för vuxna 

Kommunernas vuxenutbildning är sedan flera år en viktig insats för att få arbetslösa 

till arbete207. Arbetsmarknaden för personer som saknar gymnasieutbildning är 

begränsad och flera rapporter visar på att arbetsmarknaden kommer fortsätta vara 

begränsad för kortutbildade208. Därför är det väsentligt att kommunernas uppdrag 

om att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning tas tillvara i det reformerade 

systemet.  

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner i utbildningsfrågor är sällan 

lagstyrd, men anses ändå nödvändig för myndighetens uppdrag. Kommunal 

vuxenutbildning är en insats där Arbetsförmedlingen inte kan besluta om att 

individer får plats. Beslut om att individ ska antas till studier eller inte tas av 

respektive kommun utifrån skollagstiftning. Genom att samverka med kommuner 

kan Arbetsförmedlingen förbättra förutsättningarna för individer som har behov av 

utbildning.  

6.2.3 Rekommendationer för samverkan med kommuners 

vuxenutbildning  

Bedömning:  

Kommunernas vuxenutbildning bedöms fortsatt vara en viktig insats för arbetslösa 

utan gymnasieutbildning och/eller svaga kunskaper i svenska språket. Därmed bör 

det vara möjligt för Arbetsförmedlingen att också fortsättningsvis anvisa till 

insatserna efter en arbetsmarknadspolitisk bedömning. 

Bedömning:  

Alternativa utbildningsinsatser till reguljär utbildning bör även fortsättningsvis 

finnas hos Arbetsförmedlingen. Dessa kan inte ersätta reguljär utbildning och bör 

utformas så att de inte konkurrerar med denna. 

Rekommendation:  

Möjligheten för arbetslösa att studera med aktivitetsstöd och etableringsersättning 

inom kommunal vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna rekommenderas 

kvarstå. 

Rekommendation:  

Ekonomiska incitament och andra motiverande insatser riktade till arbetslösa inom 

det ordinarie utbildningsystemet bör utvecklas.  

Rekommendation:  

Arbetsförmedlingen ska fortsättningsvis, i egen regi eller via fristående aktörer, 

motivera till studier när det överensstämmer med den arbetsmarknadspolitiska 

                                                           
207 Utbildningens betydelse för arbetsmarknaden återspeglas i målen för myndighetens verksamhet och 
understryks i de prioriteringar som regeringen lyft fram, bland annat i budgetproposition 2015/16:1, 2016/17:1, 
2017/ och regleringsbrev för budgetår 2017-2018. Betydelsen synliggörs även i Arbetsförmedlingens strategi 
Matchning till jobb genom utbildning, Dnr Af-2016/0030 8007. 
208 Bland annat i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos, Dnr Af-2019/0024 0609 samt 
Ekonomistyrningsverkets prognos Statens budget och de offentliga finanserna, ESV 2019:40. 
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bedömningen. Detta arbete ska inte ersätta kommunernas uppdrag med studie- och 

yrkesvägledning enligt skollagstiftning. 

Möjligheten för arbetslösa att studera med aktivitetsstöd eller etableringsersättning 

inom kommunal vuxenutbildning rekommenderas kvarstå, men ska användas endast 

när andra finansieringsmöjligheter saknas209. För att arbetslösas övergångar till 

studier i första hand ska finansieras inom det ordinarie studiestödssystemet behöver 

incitament för detta utvecklas. Exempel på sådana incitament är studiestartsstöd och 

det högre studiebidraget som tidigare gick att erhålla inom ramen för 

utbildningskontrakt. De har gjort det mer fördelaktigt för individen att studera i 

jämförelse med om personen hade nyttjat ordinarie studiemedel. Studiestartsstöd 

och utbildningskontrakt har haft positiva effekter för övergångarna till studier men 

har också inneburit stora utmaningar210. Arbetsförmedlingen tar inte ställning för 

eller emot en fortsättning av dessa specifika reformer men bedömer att liknande 

incitamenten krävs för att öka övergångar till studier. Myndigheten bedömer särskilt 

att det kommer att behövas studiemöjligheter för inskrivna arbetssökande för att 

möta upp den utveckling som sker genom utbildningsplikten, då allt fler inskrivna 

börjar studera inom ramen för etableringsprogrammet eller efter 

etableringsprogrammet.  

För att öka övergångar till reguljära studier rekommenderas Arbetsförmedlingen 

fortsätta motivera arbetslösa att studera när den arbetssökande har behov av studier 

för att matchas till arbete. Detta arbete ska inte ersätta kommunernas uppdrag med 

studie- och yrkesvägledning enligt skollagstiftning211 utan uppdragen ska samspela 

med varandra. Samspelet behöver stödjas av digitala strukturer och en strategisk 

samverkan där respektive parts ansvar tydliggörs. Viss form av motivationsinsats 

sker redan i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen och bör ske även 

fortsättningsvis. Andra delar såsom att ge information om studier eller samordna 

motiverande insatser kan i ett reformerat system överlämnas till kommun eller 

fristående aktör.  

En anvisning att söka till reguljär utbildning innebär inte nödvändigtvis att individen 

får en plats. Därför bör alternativa insatser till reguljär utbildning även 

fortsättningsvis erbjudas inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag. Dessa kan 

inte ersätta reguljär utbildning och bör utformas så att de inte är identiska med 

kommunernas vuxenutbildning. Samtidigt behöver alternativa insatser i viss grad 

möta det behov som den arbetsmarknadspolitiska bedömningen identifierat, vilket är 

komplext. 

För att samhällets totala resurser ska användas effektivt såväl som för att individen 

ska få en lämplig insats behöver detta arbetas med i samverkan. Utgångspunkten bör 

                                                           
209 Se Promemoria Studier med aktivitetsstöd på grundläggande och gymnasial nivå, dnr Af-2019/0019 3112, 
(2019-04-25) där myndigheten ställer sig positiv till en förlängning av möjlighet till reguljära studier med 
bibehållet aktivitetsstöd. 
210 Se Promemoria Förslag till förändringar om studiestartsstöd för att säkra reformens syfte, dnr Af-
2018/00092 9018. 
211 Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla studie-och yrkesvägledning 2 kap. 29 § skollagen. Se även 
Läroplan (Lvux) för vuxenutbildning – Skolverket, ISBDN: 978-913832719-7 samt Skolverkets allmänna råd, 
Arbetet med studie- och yrkesvägledning, ISBDN: 978-91-7559-076-9. 
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vara att de kompletterade insatserna inte ska vara likvärdiga kommunernas 

vuxenutbildning även om individens behov inte kan tillgodoses på samma sätt. 

6.2.4 Konsekvenser avseende kommunal vuxenutbildning 

Eftersom möjligheten att studera med aktivitetsstöd och etableringsersättning redan 

finns väntas inte rekommendationerna ge ökade kostnader för Arbetsförmedlingen.  

Rekommendationerna kan leda till att övergångar till studier som finansieras inom 

studiestödssystemet ökar. Det kan innebära ökade kostnader för kommuner och CSN. 

Värt att notera är dock att rekommendationerna inte innebär ett nytt uppdrag för 

kommunerna. Utgångspunkten är att kommunerna har i uppdrag att tillhandahålla 

kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Inom uppdraget för 

studie- och yrkesvägledning ska kommunerna också aktivt verka för att nå dem som 

omfattas av rättighetslagstiftningen och motivera dem att delta.  

En konsekvens av rekommendationerna är att de möjligheter som finns idag för 

kortutbildade arbetslösa att studera och därmed få en starkare ställning på 

arbetsmarknaden fortsatt säkras. Vikten av en gymnasieutbildning för att etableras 

på arbetsmarknaden beskrivs i flera utredningar och rapporter och väntas kvarstå.  

Det finns en risk att arbetssökande nyttjar möjligheten som ett alternativ till att ta 

studielån, vilket behöver motverkas. Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen blir 

central för att bedöma att den arbetssökande har behov av studier för att matchas till 

arbete samt för att motverka risken att studier finansieras med aktivitetsstöd istället 

för annan studiefinansiering. Incitament att studera med studielån eller att arbeta 

parallellt med studier ska inte försvagas.  

6.2.5 Andra alternativ som övervägts avseende kommunal 

vuxenutbildning 

Ett alternativ som övervägts när rekommendationerna tagits fram är att alla 

möjligheter för arbetslösa att studera med aktivitetsstöd och etableringsersättning tas 

bort. Detta alternativ skulle renodla Arbetsförmedlingens uppdrag då myndigheten 

inte längre skulle möjliggöra finansiering utanför det ordinarie studiestödssystemet. 

Nackdelarna med alternativet antas dock överväga fördelarna.  

Om arbetslösa som har behov av att studera för att kunna matchas mot arbete även 

fortsättningsvis ska kunna studera behöver finansieringsmöjligheter för individen 

säkras. Det innebär att studiestödssystem riktat specifikt mot arbetslösa skulle 

behöva utvecklas, alternativt att Arbetsförmedlingen bygger upp ett parallellt 

utbildningssystem där arbetsmarknadsutbildningarna i högre grad än idag motsvarar 

reguljär utbildning och den som är arbetslös studerar på arbetsmarknadsutbildning. 

Det ökar risken för parallella utbildningssystem där arbetsmarknadsutbildningarna i 

högre grad än idag motsvarar yrkesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning. 

Samhällets resurser nyttjas då ineffektivt. Konkurrensen mellan kommuner och 

Arbetsförmedlingens fristående aktörer om deltagare på utbildningen samt behörig 

personal skulle sannolikt öka. 

En annan risk med alternativet är att etableringstiden förlängs och att individer blir 

högt skuldsatta när de tvingas ta studielån. Att motverka detta var en av 
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anledningarna till att det gjordes möjligt att studera med etableringsersättning från 

början212. 

6.2.6 Bedömning för att underlätta övergångar till reguljära studier 

Bedömning:  

Det arbetsmarknadspolitiska regelverket och vuxenutbildningens regelverk behöver 

vara mer samspelta för att underlätta övergången till reguljära studier.  

Det finns idag ett flertal insatser som gör det möjligt för arbetssökande att studera 

reguljärt med bibehållen ersättning. Genom dessa insatser kan individen gå vidare till 

utbildning och på så vis närma sig arbetsmarknaden. Det finns dock flera aspekter 

som försvårar användningen av insatserna. Därmed finns det skäl att se över om 

insatserna är utformade på ett sätt som leder till ändamålsenligt nyttjande samt om 

insatsernas utformning är förenliga med skolväsendet för vuxna avseende struktur 

och upplägg.  

Så som insatserna är utformade idag krävs det att arbetsförmedlaren har god 

kännedom om vilken typ av utbildning den arbetssökande behöver ta del av inom 

vuxenutbildningen för att det ska vara möjligt att fatta beslut på korrekta grunder. 

Detta är i realiteten mycket svårt, eftersom det i slutänden är kommunen som 

ansvarar för utbildningsinnehåll och upplägg. Det är inte heller självklart att det är 

arbetsförmedlarens uppgift att veta detaljerna kring individens studieplan, utan detta 

bör kunna överlåtas till kommunen att avgöra om individen har behov av exempelvis 

en kombination av olika kurser på olika nivåer eller enbart utbildning på 

grundläggande nivå. 

Arbetsförmedlingen bedömer därför att myndighetens regelverk bör förändras så att 

det blir mer samspelt med vuxenutbildningens regelverk. Förslaget väntas påverka 

förutsättningar för samverkan med kommunerna genom att Arbetsförmedlingens 

regelverk blir tydligare och mer samspelt med vuxenutbildningens regelverk när det 

gäller utbildningsfrågor. Det innebär ett bättre utgångsläge för gemensamma 

processer och en effektiv samverkan strategiskt och kring enskild i utbildningsfrågor.  

Ett sätt att åstadkomma detta har beskrivits av Arbetsförmedlingen i 

budgetunderlaget 2020-2021. Där föreslås att de tre insatser som idag, för olika 

målgrupper, möjliggör studier vid kommunal vuxenutbildning med bibehållet 

aktivitetsstöd slås ihop till en insats. Detta speglar bättre ramarna för den 

kommunala vuxenutbildningen och skulle vara ett bra steg mot en harmonisering 

mellan arbetsmarknadspolitiska utbildningsinsatser och vuxenutbildningen. 

Eftersom föreslagna förändringar avser förordningar är den möjlig att genomföra 

relativt snabbt och möjligtvis innan 2021. Konsekvenser av förändringen beskrivs 

utförligt i budgetunderlaget. 

Ett annat sätt att öka övergången till reguljära studier är en mer generell reglering 

som möjliggör att individer kan anvisas till att söka reguljära studier, om den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen visar att det är motiverat för att stärka den 

enskildes ställning på arbetsmarknaden. Alternativet skulle kunna förenkla 

handläggning och samverkan med utbildningsaktörer inom reguljär utbildning i än 

                                                           
212 Etableringsreformerna 2010 och 2018. 
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högre grad än förslaget ovan och flyttar, i enlighet med skollagstiftningen, fokus mot 

individens behov och från målgrupp.  

6.2.7 Bedömning för koordinering av uppgifter för arbetssökande i 

kommunal vuxenutbildning  

 

Bedömning:  

För arbetslösa som studerar på kommunal vuxenutbildning och samtidigt tar del av 

andra insatser bedömer Arbetsförmedlingen att en annan aktör kan koordinera vissa 

uppgifter i operativ samverkan på individnivå. Det skulle kräva en operativ närhet 

som parallellt med utformningen av det nya systemet behöver utredas närmare. 

Arbetsförmedlingen bedömer att annan aktöre kan få utföra uppgiften att koordinera 

samverkan avseende arbetslösa som studerar på kommunal vuxenutbildning och 

samtidigt är inskrivna på Arbetsförmedlingen och i vissa fall även tar del av andra 

insatser parallellt. Nedan beskrivs två alternativ för detta.   

Alternativ 1 - kommunerna får en utökad uppgift 

Alternativet innebär att kommunerna får en utökad uppgift att operativt koordinera 

utbildningsinsatser med andra insatser som individen är i, för de individer som 

bedöms vara i behov av reguljära studier. Samordningen kräver god kännedom om 

hur kommunen arbetar med utbildningsfrågor, exempelvis om startdatum för 

utbildningar och möjligheten att få studie- och yrkesvägledning. Att koordinera 

individens utbildningsinsatser med andra insatser skulle därför i ett reformerat 

system lämpligtvis kunna utföras av kommun.  

Kommunen ska inte bedöma den enskildas ställning på arbetsmarknaden, men kan 

bidra i arbetet med att koordinera insatser för individen. Den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen och de insatser som har identifierats kan 

stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden, ska i sådana fall alltid vara 

utgångspunkt för arbetet med att koordinera och samordna. Uppgiften innebär 

troligen till stor del att förbereda elever inför utbildning eller att hitta alternativa 

vägar om individen inte kan antas till studier. Det kan också handla om att lyfta 

förändrade behov hos individen, som fångats upp av kommun eller fristående aktör, 

till Arbetsförmedlingen.  

Eftersom samordningsuppgiften som föreslås alltid inkluderar utbildningsinsatser är 

kunskap om skollagtext och lokal organisation av utbildning en förutsättning för att 

utföra uppgiften. Kommunerna har ansvaret för kommunal vuxenutbildning och 

därmed kompetens att ta sig an den nya uppgiften. Exempel på uppgifter som 

kommunen ansvar för och som är relevanta för att koordinera insatser kring enskild 

är att organisera studie- och yrkesvägledning, upprätta individuella studieplaner och 

att planera utbildningsstarter. 

Konsekvenser  

Samordningsansvaret är en ny uppgift för kommunen och det bör därför utgå 

ekonomisk kompensation. Enligt finansieringsprincipen ska staten se till att det finns 
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finansiering när nya statliga uppgifter till kommunerna införs213. Samtidigt har 

kommunen redan idag visst ansvar för att samordna utbildning med andra insatser 

för individen 214 215.  

Förslaget skulle kunna innebära att erfarenheter och upparbetade samverkansformer 

som finns inom ramen för ESF-projekt och DUA-samverkan kan tillvaratas smidigt i 

det nya systemet.  

En möjlig konsekvens är dock att ansvarsfördelningen mellan kommun, 

Arbetsförmedling och fristående aktör blir otydligare. För att förslaget ska fungera i 

praktiken behöver det stödjas av ett väl underbyggd strategisk samverkan och digitala 

lösningar som möjliggör informationsutbyte och möten på andra sätt än idag. Särskilt 

tydligt blir detta avseende individer som omfattas av etableringsuppdraget eftersom 

det är lagstyrt att Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för de insatser 

som individen deltar i.  

Rekommendationen behöver också utredas ur perspektivet att kommunen utövar 

myndighetsbeslut gentemot individer och samtidigt har samordningsansvar för en 

annan myndighets uppdrag. Åtminstone äger kommunen myndighetsbeslut som 

avser kommunal vuxenutbildning och som påverkar individen, exempelvis antagning 

och utfärdande av betyg. Individen kan även vara i beroendeställning till kommunen i 

andra avseende, exempelvis att individen har ekonomiskt bistånd. Det går inte att 

utesluta det faktum att kommunens uppdrag, från kommun och stat, kan krocka med 

Arbetsförmedlingens uppdrag och att det skulle kunna drabba individen. Eventuellt 

kan ett utökat samordningsansvar för kommunen därför få motsatt effekt än vad som 

avsetts.  

En annan konsekvens är att kommuner tar över den operativa samordning för i 

princip alla som tillhör målgruppen för etableringsuppdraget, i och med att sfi i 

huvudsak är en obligatorisk insats och att de som bedöms omfattas av den så kallade 

utbildningsplikten även ska delta i annan vuxenutbildning. Beroende på vilka 

uppgifter som omfattas kan det få konsekvenser för det lagstadgade ansvaret 

Arbetsförmedlingen har idag för att samordna etableringsinsatser och vara stödjande 

och pådrivande i förhållande till berörda parter216. Om samordningen bedöms 

innebära en ny uppgift för kommunen kan det bli svårt för Arbetsförmedlingen att ha 

kvar det ansvaret, eftersom stat och kommun inte kan ansvara för samma uppgift. 

Därmed behöver det noga utredas vilka uppgifter som skulle kunna lämnas över. 

Avsikten är inte att kommunalisera etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen 

                                                           
213 Den kommunala finansieringsprincipen är ingen lag men är godkänd av riksdagen (prop. 1993/94:150, bilaga 
7) och tillämpas sedan 1993. Den innebär att staten inte ska ålägga kommuner och landsting nya uppgifter utan 
att ge dem adekvat finansiering. Syftet är att tydliggöra gränsen mellan det statliga och kommunala ansvaret och 
att skapa likvärdiga förutsättningar för kommuner.  
 
214 Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer 
med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Den enskilda eleven bör kunna kombinera dels 
studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete (Läroplan (Lvux) för 
vuxenutbildning, Skolverket, ISBDN: 978-913832719-7). 
215 Vid upprättandet av den individuella studieplanen är det viktigt att beakta elevens studiegång ur olika 
perspektiv för att analysera den vuxnes behov av stöd när det gäller att välja kurser, studieform, eventuell 
kombination av studier inom vuxenutbildningens olika skolformer eller för att kombinera studier med arbete 
(Skolverket, ISBDN: 78-91-87115-91-2). 
216 Lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare . 
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övertog 2010 ansvaret som samordnande myndighet från kommunerna. Regeringen 

motiverade detta beslut med behovet av ett ökat fokus på 

arbetsmarknadsetablering217. Resultaten avseende övergång i arbete har utvecklats 

positivt sedan Arbetsförmedlingen fick etableringsuppdraget. 

Alternativ 2 - fristående aktörer får i uppgift att koordinera insatser 

Alternativet innebär att en eller flera fristående aktörer får i uppgift att operativt 

koordinera insatser individer som parallellt med arbetsmarknadspolitiska insatser 

bedöms vara i behov av reguljära studier hos kommun.  

Beroende på hur LOV-systemet utformas kan eventuellt vissa leverantörer ansvara 

för uppgiften, eller så kan det tänkas att denna uppgift ska vara ett generellt uppdrag 

för samtliga leverantörer som går in i LOV-systemet.  

Konsekvenser 

En risk med förslaget är att det kan vara svårt för en fristående aktör att få tillgång till 

information om starter och planering av stödinsatser från kommunen. Därmed 

riskeras en mindre kvalitativ samordning än om kommunen ansvarar. Externa 

leverantörer har å andra sidan ofta en god kännedom om Arbetsförmedlingen 

uppdrag och kan även ha en god samverkan med kommunens vuxenutbildning. 

Eftersom leverantörer av vuxenutbildning redan idag dessutom ofta har avtal med 

flera kommuner kan alternativet också utveckla regional samverkan inom 

vuxenutbildning.  

Beroende på vilka uppgifter som LOV-aktörer kommer att ha i ett reformerat system 

kan det vara fördelaktigt att LOV-aktör har uppgift att koordinera insatser kring 

individ. Om LOV-aktör exempelvis kartlägger inför anvisning eller vägleder kan det 

vara en fördel att de också koordinerar utbildningsinsatser med andra insatser.  

Andra alternativ som övervägts 

I framtagande av ovanstående alternativ har ett tredje förslag övervägts, att 

Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis har allt samordnat operativt ansvar för 

individen. Ansvaret kräver viss lokal kännedom om kommunens insatser och därmed 

också personella resurser som arbetar operativt nära kommunen. Det anses därför 

vara svårt att genomföra i ett reformerat system.  

6.2.8 Rekommendationer för digital informationsöverföring mellan 

kommuner och Arbetsförmedlingen avseende individ i insatser  

Bedömning:  

Arbetsförmedlingen och kommuner bör digitalt utbyta information kring de individer 

som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och samtidigt tar del av insatser i 

kommuners regi. 

Rekommendation:  

Arbetsförmedlingen rekommenderar att digital informationsöverföring mellan 

kommuner och Arbetsförmedlingen utvecklas. Informationsöverföringen ska avse de 

                                                           
217 Regeringens proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med 
professionellt stöd. 
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individer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och samtidigt tar del av 

insatser i kommuners regi.  

Arbetsförmedlingen och kommuner samverkar i dag kring individer som både deltar i 

arbetsmarknadspolitiska program hos Arbetsförmedlingen, och exempelvis tar del av 

utbildning i kommunens regi. Ibland finns det behov att utbyta information, såsom 

detaljer i individens studieplanering eller för uppföljning inom ramen för 

Arbetsförmedlingens kontrolluppdrag. Informationsutbyte skulle kunna ske genom 

ett digitalt förordningsstyrt informationsutbyte motsvarande det som finns för 

Arbetsförmedlingens informationsskyldighet till kommun avseende ekonomiskt 

bistånd218. Båda parter ges då underlag för att planera individens insatser utifrån 

respektive parts ansvar mer träffsäkert än idag och underlaget bör vara tillräckligt för 

samverkan kring individ i de flesta fall.  

Informationsutbytet sker idag via ett digitalt system som heter AFLI vilket 

Arbetsförmedlingen ansvarar för. Motsvarande bestämmelser om vilka uppgifter som 

kan utbytas kan utvecklas avseende kommunernas ansvar för kommunal 

vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Informationsutbytet skulle kunna 

utgå ifrån AFLI. Det skulle eventuellt kunna byggas ut till att omfatta annan 

information och även informationsutbyte som går åt motsatt håll. Beroende på hur 

LOV-systemet utformas bör det även undersökas om fristående aktörer bör få tillgång 

till det digitala informationssystemet.  

 

Vid behov bör det digitala informationsutbytet kompletteras med att kommun och 

Arbetsförmedlingen samråder om individen avseende behovsbedömning och 

planering av insatser, men det ska endast ske när det krävs för att respektive part ska 

kunna utföra sitt uppdrag enskilt eller i samverkan, och när det stödjer individens 

process mot en varaktig sysselsättning. Exempel på när det kan finnas behov av 

samråd är om individen inte gör progression i studier eller stör undervisningen. 

Behov av samråd kan också finnas avseende kommunens utbetalning av ekonomiskt 

bistånd till den som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Myndighetsutövning, 

exempelvis i form av kontroll av deltagande som görs hos Arbetsförmedlingen eller 

antagning till kurs som görs hos kommun, ska dock i regel kunna ske med stöd 

endast i det digitala informationsutbytet. 

Konsekvenser 
Ett digitalt informationsutbyte skapar förutsättningar för kommun och 

Arbetsförmedlingen att ge individer ett mer effektivt och gemensamt stöd, bland 

annat genom ett bättre sammanhängande flöde genom de olika systemen. Idag anser 

kommuner och lokala arbetsförmedlingskontor att det finns behov av att samverka i 

större utsträckning kring individer219. Det reformerade systemet kommer inte kunna 

möta alla identifierade behov av samverkan kring individ, det kanske inte heller är 

önskvärt utifrån att respektive part bör ha mandat och expertis att verka inom sitt 

eget ansvar. Däremot skulle ett digitalt informationsutbyte möta några av de 

                                                           
218 Tjänsten AFLI (Arbetsförmedlingen levererar information) innebär att handläggare för ekonomiskt bistånd 
på en kommun kan hämta individrelaterade uppgifter från Arbetsförmedlingen. 
219 Redovisning av Skolverkets och Arbetsförmedlingens gemensamma uppdrag om insatser för bättre 
samverkan, dnr. Af-2018/0054 3296. 
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identifierade behoven och skapa utrymme för parterna att arbeta tillsammans kring 

individ när specifika behov identifieras. 

En av Arbetsförmedlingens viktigaste uppgifter är att säkerställa att rätt insats ges till 

rätt individ. För att Arbetsförmedlingen ska kunna stärka en persons möjligheter att 

uppnå syftet (att få ett jobb) med programmet behöver Arbetsförmedlingen 

information om hur individens kunskaper utvecklas. Ett digitalt informationsutbyte 

avseende individuell studieplan skulle kunna tillföra sån information. 

Informationsutbytet skulle också kunna användas som planerings- och 

analysunderlag i samverkan på strategisk nivå, exempelvis inom den så kallade 

utbildningsplikten. För kommunernas räkning skulle informationsutbytet kunna 

användas för att utveckla utbildningsutbud och stöd inom kommunal 

vuxenutbildning.  

Genom föreslagna förändringar renodlas och effektiviseras Arbetsförmedlingens 

uppdrag och avgränsningar till kommunernas uppdrag tydliggörs. Båda parter får 

underlag för att planera individens insatser utifrån respektive parts ansvar vilket 

innebär att insatsernas träffsäkerhet ökar och personella resurser kan nyttjas mer 

effektivt. I och med att den generella samverkan kring individ avgränsas frigörs 

utrymme att samverka när specifika behov identifieras. I ett reformerat system där 

externa aktörer och kommuner i högre grad ansvarar för den operativa 

samordningen kring individen, underlättar också ett digitalt informationsutbyte att 

bygga effektiva processer som hänger ihop.  

Rekommendationen effektiviserar också myndighetens kontrolluppdrag. Om 

myndigheten ska kunna använda kommunala insatser på ett rättssäkert sätt, och 

kommunen ska utföra dessa, i det reformerade systemet, behöver samverkan och 

uppföljning på individnivå säkras.  

Det utökade informationsutbytet förutsätter vissa regelförändringar, se avsnitt 10.7.   

6.2.9 Bedömning för samverkan om unga  

Arbetsförmedlingen samverkar sedan lång tid tillbaka med landets kommuner om 

stöd och insatser till unga mellan 16-24 år. Ett exempel som kan lyftas fram är den 

samverkan som utvecklats med stöd av Delegationen för unga och nyanlända till 

arbete (Dua), och ett annat den metod som utvecklats inom projektet UngKomp/Ung 

Framtid med multikompetenta team där både interna och externa resurser arbetar 

tillsammans för att stödja unga till sysselsättning.  

Bedömning:  

Arbetsförmedlingen bedömer att en god samverkan med landets kommuner gällande 

unga är av stor vikt också i det reformerade systemet. Hur den fortsatta samverkan 

skulle kunna organiseras beror på den närmare utformningen av LOV-systemet.  

Antalet unga som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har de senaste åren minskat 

kraftigt. Bakom den positiva utvecklingen ligger de senaste årens goda 

konjunkturutveckling och att ungdomskullarna har minskat i storlek. Införandet av 

90-dagarsgarantin 2014, kan i viss mån också ha påverkat utvecklingen. 
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Arbetsförmedlingens statistik visar dock att ungdomsarbetslösheten nu ökar för 

första gången sedan 2013220.  

Vissa grupper av unga har idag svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och 

riskerar långa perioder av arbetslöshet. Dessa är framför allt unga som är födda 

utanför Europa, unga med enbart förgymnasial utbildning och unga med 

funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga.  

Regelverk 

Arbetsförmedlingen har inget uppdrag i instruktionen att specifikt arbeta med unga 

som grupp. Alla som har rätt att arbeta i Sverige har också rätt att skrivas in och få 

service av Arbetsförmedlingen. Detta omfattar även unga. Arbetsförmedlingen har 

dock haft mål och uppdrag , bland annat via regleringsbrev, kopplade till unga221. 

Vidare återfinns det även i myndighetens instruktion att Arbetsförmedlingen, när det 

gäller unga med funktionsnedsättningar, särskilt ska samverka med skolan för att 

underlätta övergången från skola till arbetsliv och med Försäkringskassan för att öka 

möjligheterna till egen försörjning genom arbete.222  

Enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800) har kommunerna ett aktivitetsansvar för 

ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men 

som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella 

program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. 

Kommunerna har enligt bestämmelsen i skollagen, till skillnad från 

Arbetsförmedlingen, också ansvar om att hålla sig informerad om de unga under 20 

år i kommunen som inte har en sysselsättning och att erbjuda åtgärder som syftar till 

att i första hand avbrutna studier återupptas223. 

Överenskommelser om samverkan om unga 

I juni 2017 tecknade Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) en nationell överenskommelse om samverkan på lokal och regional nivå för att 

möta utmaningarna på arbetsmarknaden.224 Överenskommelsen syftar bland annat 

till att långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet samt öka nyanländas 

etablering på arbetsmarknaden. Överenskommelsen gäller tillsvidare och ska följas 

upp årligen. Därtill har Arbetsförmedlingen på lokal nivå i nästan hela landet tecknat 

överenskommelser med en eller flera kommuner om att stärka samverkan om unga 

för att flera ska återgå till studier eller få en varaktig etablering på arbetsmarknaden.  

6.2.10 Samverkan inom etableringen 

Arbetsförmedlingen har sedan 2010 samordningsansvaret för insatser som stödjer 

vissa nyanlända mot en etablering i arbetslivet och samhällslivet. Ansvarsuppdraget 

innebär dock inte att myndigheten på egen hand kan bistå och stötta samtliga 

nyanlända invandrare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen med den bredd av 

insatser som behövs utan en god samverkan är avgörande för att uppdraget ska 

kunna genomföras. Samverkan med landets kommuner gällande målgruppen 

nyanlända sker främst inom ramen för kommunal vuxenutbildning, men det finns 

                                                           
220 Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i september 2019. 
221 Se till exempel regleringsbrev 2018. 
222 15 § förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
223 29 kap. 9 § skollagen (2010:800). 
224 Förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända.  
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också stora behov av samverkan inom ramen för kommunernas socialpolitiska 

uppdrag.  

Förutsättningar 

Inom ramen för etableringsprogrammet återfinns den verktygslåda av insatser som 

deltagare kan erbjudas i syfte att komma närmare en etablering på arbetsmarknaden. 

Några av dessa insatser bedrivs inom kommunernas verksamheter: kommunal 

vuxenutbildning, särskilt utbildning för vuxna, samhällsorientering och svenska för 

invandrare (Sfi). För deltagare som har en kort utbildningsbakgrund225 och som 

därför inte bedöms kunna matchas mot ett arbete under tiden i programmet finns det 

dessutom reglerat i förordning att insatserna i huvudsak ska bestå av reguljär 

utbildning i kombination med Sfi226.  

Samarbetet med kommunerna beskrivs som väletablerat och bedöms ha goda 

förutsättningar att fortsatt vara en grund för arbetet227. Arbetet utgår från den 

struktur som utvecklats inom ramen för Dua-samarbetet. Överenskommelser har 

gjorts med de flesta kommuner gällande lokala jobbspår och samverkansformer.  

På nationell nivå samverkar Arbetsförmedlingen idag inom ramen för en nationell 

samverkansdelegation särskilt med Migrationsverket, Försäkringskassan, Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) och länsstyrelserna. Arbetsförmedlingen har det 

samordnande ansvaret. 

På lokal nivå sker samverkan idag främst med kommuner, där 

samverkansdelegationen tagit fram ett metodstöd för lokala överenskommelser om 

nyanländas etablering. Genom överenskommelserna bestäms ansvarsfördelning, 

rutiner och gemensamma insatser, rutiner vid akut bostadsbrist samt övergång från 

etableringsprogrammet till kommun. Fokus ligger framför allt på 

kompetensförsörjning, utbildning, jämställdhet och hälsa.  

Arbetsförmedlingen har i dagsläget uppdraget att inom ramen för 

etableringsprogrammet - i de fall det bedöms som arbetsmarknadspolitiskt motiverat 

- erbjuda så kallade andra insatser som kan påskynda den nyanländes etablering i 

både arbets- och samhällslivet.228 Detta är något som är specifikt för etablerings-

programmet i jämförelse med övriga arbetsmarknadspolitiska program. 

Arbetsförmedlingen har gjort ett ställningstagande att andra insatser kan delas in i 

tre kategorier, nämligen:  

- språkutveckling,  

- nätverk och socialt stöd samt  

- studie- och arbetsförberedande insatser229. 

 

Eftersom andra insatser ofta utförs av ideell sektor kräver det samverkan med de 

aktörer som är utförare.  

                                                           
225 Ej genomförd gymnasieutbildning.  
226 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
227 Arbetsförmedlingen 2018 Förbättra genomförandet av etableringsuppdraget. 
228 13 § p. 8 förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
229 PM Andra insatser som kan påskynda den nyanländes etablering i arbets- och samhällslivet, 
Arbetsförmedlingen (2017-10-18). 
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6.2.11 Rekommendationer för strategisk och operativ samverkan 

inom etableringen  

Etableringsuppdraget skiljer sig från övriga uppdrag inom Arbetsförmedlingen i det 

lagstadgade kravet att vara stödjande och pådrivande gentemot övriga berörda 

parter. Myndigheten kan inte, utan lagändring, överlämna ansvaret att vara 

stödjande och pådrivande till en fristående aktör.  

Rekommendation:  

Arbetsförmedlingen kvarstår som ansvarig för strategisk samverkan och samordning 

inom etableringsuppdraget, men lägger ut den operativa samordningen av insatser 

för nyanlända individer på fristående aktörer. Deras roll blir då att sköta den 

operativa samverkan kring hur insatser kommer den enskilde tillgodo inom ramen 

för etableringsprogrammet.  

Rekommendation:  

Att det införs en fastlagd ordning för samverkan mellan staten och kommunsektorn 

om frågor relaterade till etableringen. 

Bedömning:  

Insatser som är av social karaktär kan vara värdefulla för en individs integration i 

samhället. Sådana aktiviteter, här kallade andra insatser, leder i regel inte direkt till 

resultat i form av arbete eller studier och riskerar att inte uppmärksammas tillräckligt 

i det reformerade systemet.  

Bedömning:  

Det bör övervägas att ge länsstyrelserna i uppdrag att pröva, betala ut och följa upp 

statsbidrag till de utförare som anordnar andra insatser. Arbetsförmedlingen och 

länsstyrelserna bör samverka kring informationsspridning av beviljade insatser. 

Länsstyrelsernas uppdrag kring tidiga insatser för asylsökande kan tjäna som modell 

för detta uppdrag.  

Bedömning:  

Det bör övervägas om Arbetsförmedlingen ska ges en utökad möjlighet att genom 

föreskrift definiera vilka insatser som utgör ”andra insatser som kan påskynda den 

nyanländes etablering i arbets- och samhällslivet” enligt förordningen (2017:820) om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

Strategisk och operativ samordning 

Rekommendationerna innebär att Arbetsförmedlingen även fortsatt ansvarar för 

samordning och har en stödjande och pådrivande roll i förhållande till övriga berörda 

parter inom ramen för uppdraget om nyanländas etablering, vilket även ligger i linje 

med gällande lag. Arbetsförmedlingen följer upp och utvärderar fristående aktörers 

arbete.  

Samverkan bör omfatta ekonomiska och andra övergripande förutsättningar för 

kommunernas och Arbetsförmedlingens åtagande. Vidare ska lagstiftning, regelverk 

och organisering av verksamheter inom etableringen och insatser för nyanlända 

liksom andra frågor om hur samverkan underlättas och effektiviseras behandlas. 

Arbetsförmedlingen menar att en vidareutveckling av samverkan med landets 

kommuner skulle kunna vara att bättre organisera i regionala forum, eventuellt 
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tillsammans med Länsstyrelsen. Arbetsförmedlingen bör bygga vidare på 

Samverkansdelegationen och Duas erfarenheter.  

Samverkan ska bygga på en god kunskapsgrund som parterna tar ett gemensamt 

ansvar för. Staten och kommunsektorn bör därför tillsammans utveckla formerna för 

uppföljningen av etableringens samlade prestationer och resultat, vilket kan 

underlättas av att det införs en fastlagd ordning för samverkan mellan staten och 

kommunsektorn om frågor relaterade till etableringen. 

Formerna för hur ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen och fristående 

aktörerna ska se ut – till exempel om det ska regleras i avtal, författning eller på 

annat sätt – kan fastställas senare i processen. En del i en sådan fördelning skulle 

kunna vara att Arbetsförmedlingen får rätt att föreskriva om vilka 

förvaltningsuppgifter som kan läggas ut på fristående aktörer.  

Så kallade andra insatser 

Arbetsförmedlingen bibehåller de strukturer för strategisk och taktisk samverkan 

som finns i dagsläget, vilket skapar goda förutsättningar för kontinuitet, tydlighet och 

enhetlighet. Den operativa samverkan kan skötas av extern aktör i enlighet med 

rekommendationen ovan. Länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen kan båda 

medverka till informationsspridning gentemot målgruppen om beviljade andra 

insatser. I det arbetet kan med fördel informationsportalen informationsverige.se 

användas. 

För att verka för en god geografisk spridning och likvärdighet i möjligheten att ta del 

av så kallade andra insatser bör staten överväga att erbjuda statsbidrag till de 

utförare som anordnar andra insatser enligt p.8, såsom civilsamhällets aktörer, 

kommuner och kommunalförbund i linje med 7-8 §§ förordningen (2016:1364) om 

statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. På så sätt minskas risken att dessa 

insatser prioriteras bort. Insatserna ska utformas så att kvinnor och män kan ta del 

av dem i samma utsträckning.  

Detta skulle innebära att länsstyrelsernas ansvar för administrativ hantering av 

statsbidrag skulle utökas att även omfatta även statsbidrag för så kallade andra 

insatser som riktar sig mot arbets- och samhällslivet för vissa nyanlända inom 

etableringsprogrammet, vilket skulle kräva förändringar i förordningen (2016:1363) 

om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända 

invandrare.   

Vad som utgör ”andra insatser” skulle kunna definieras i föreskrift av 

Arbetsförmedlingen. Det som talar för en sådan lösning är att Arbetsförmedlingens 

uttolkning skulle ha en styrande effekt på vilken typ av så kallade andra insatser som 

bedöms som mest relevanta i förhållande till nyanländas etablering i arbets- och 

samhällslivet. Å andra sidan begränsas därmed handlingsutrymmet för fristående 

aktörer att erbjuda en bred palett av så kallade andra insatser. Jämförelse kan göras 

med länsstyrelsernas uppdrag kring tidiga insatser för asylsökande där statsbidrag 

kan beviljas för insatser som syftar till att främja kunskaper i svenska språket, 

kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller 
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hälsa.230 Dessa områden är brett formulerade och lämnar stort utrymme för utförare 

av verksamheten att välja inriktning. 

6.2.12 Andra alternativ som övervägts 

De risker som Arbetsförmedlingen ser med att låta fristående aktörer sköta den 

operativa samordningen av insatser för deltagare i etableringen är bristande 

kontinuitet med olika leverantörer för olika insatser, risk för icke oberoende/opartisk 

informationsgivning och vägledning om det ligger på leverantör, bristande 

lokalkännedom hos leverantörer som verkar nationellt och bristande möjlighet att 

bygga långvariga relationer med civilsamhällets aktörer. Dessutom måste ett sådant 

system ha mekanismer inbyggda som gör att det ur ett leverantörsperspektiv finns 

ekonomiska incitament att leverera denna typ av samordning och koordinering av 

insatser. Samtidigt är det viktigt att modellen inte stimulerar till en marknad 

liknande den som utvecklades inom ramen för uppdraget om etableringslots. 

Slutligen behöver det säkerställas att det finns juridisk möjlighet för privata 

leverantörer att sluta någon form av avtal eller överenskommelse med exempelvis 

civilsamhällets aktörer för att utföra uppdrag som staten är huvudman för.  

Det skulle kunna övervägas att kommunerna tar över ansvaret för den operativa 

samordningen kring nyanlända som deltar i insatser hos kommunen (se diskussion 

ovan). Det skulle också kunna övervägas att Arbetsförmedlingen har kvar det 

operativa ansvaret för samordningen av individinsatser men det förefaller 

svårframkomligt givet myndighetens, utifrån uppdraget, troliga framtida uppdrag 

och dimensionering.  

6.2.13 Lokala jobbspår 

Lokala jobbspår är en modell som har utarbetats inom ramen för Delegationen för 

unga och nyanlända till arbete (Dua). Lokala jobbspår utformas i samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen, kommuner och arbetsgivare , där respektive part bidrar med 

insatser och aktiviteter utifrån sin kompetens, sitt uppdrag och befintliga resurser. 

Det finns i huvudsak tre typer av lokala jobbspår: förberedande spår, 

branschinriktade spår och entreprenörspår. Det finns idag 494 aktiva jobbspår i Duas 

databas231. 

Utformningen av de lokala jobbspåren bygger på en prognos av arbetsmarknadens 

behov samt en kartläggning och analys av de arbetssökandes sammansättning. 

Utgångspunkten är att de lokala jobbspåren ska möta identifierade 

kompetensförsörjningsbehov hos arbetsgivare. Idag sker prognos och kartläggning på 

både lokal och regional nivå.  

Regelverk och ansvarsfördelning 

Lokala jobbspår återfinns inte i någon författning utan sätts samman utifrån det 

respektive part kan erbjuda inom ramen för sin verksamhet. Kommunen ansvarar 

exempelvis för kommunal vuxenutbildning inklusive Sfi och Arbetsförmedlingen för 

arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsgivaren betalar ingen ersättning till 

deltagarna i jobbspåren, men förväntas delta i jobbspåret för att de behöver 

                                                           
230 2 § förordning (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa 
nyanlända invandrare samt 3 § förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. 
231 Uppgift från Duas hemsida september 2019. 
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rekrytera. De lokala jobbspåren ska normalt leda till en anställning, men det är inte 

ett krav. 

Statskontoret genomförde under 2018 en utvärdering av Duas uppdrag. En av 

slutsatserna i utvärderingen är att både regeringen och de samverkande parterna 

behöver utveckla de reguljära formerna för styrning av samverkan.  

Dua har i sitt arbete haft tillgång till främjandemedel232 som kommuner har kunnat 

ansöka om för att utveckla samverkan och arbetet med lokala jobbspår. Under 

perioden 2015- 2018 har Dua genomfört sammanlagt tio utlysningar av statsbidrag 

där man har fördelat totalt 312 miljoner kronor233. Statskontoret konstaterar i sin 

utvärdering att statsbidragen och deras återrapporteringskrav har inneburit ett ännu 

tydligare åtagande för de lokala parterna samt har bidragit till att behålla tempot i 

arbetet.  

Det behövs ett utvecklat system som kan användas för att planera och följa upp lokala 

jobbspår utifrån respektive parts uppdrag. Både Arbetsförmedlingen och kommunen 

behöver tillgång till ett sådant verktyg. Beroende på ansvarsfördelningen kan det 

även vara aktuellt för externa leverantörer och andra aktörer att ha tillgång till 

verktyget. Arbetsförmedlingen och SKL har tillsammans med Dua utvecklat ett 

uppföljningsverktyg; Informationsutbyte Unga i Kommuner (INUK), som ska 

tillgodose behovet av att kunna följa upp de insatser som görs inom 

Arbetsförmedlingens och kommunernas lokala samverkan avseende unga 

arbetssökande i åldersspannet 16-24 år. INUK är under utveckling för att på ett 

bättre sätt synliggöra statistiken och ambitionen är att även ansluta uppgifter 

gällande nyanlända till systemet. 

Samverkan om lokala jobbspår i det reformerade systemet 

I det nuvarande arbetet med lokala jobbspår är Arbetsförmedlingen och en eller flera 

kommuner samverkande parter, på strategisk och operativ nivå. Arbetsgivare är 

också viktiga samarbetspartners i arbetet och bidrar med aktiviteter i jobbspåren. I 

det reformerade systemet antas Arbetsförmedlingen inte ha någon egen 

utförarverksamhet och strukturerna för samverkan blir därmed förändrade. 

Kommunen är fortsatt en viktig samverkansaktör när det gäller arbetet med lokala 

jobbspår. Kommunerna är ofta stora arbetsgivare med starka intressen när det gäller 

kompetensförsörjning i den egna verksamheten samtidigt som de behöver skapa 

förutsättningar för kommuninvånarnas egenförsörjning och förutsättningar för att 

det lokala näringslivet ska klara sin kompetensförsörjning. Kommunerna ansvarar 

även för kommunal vuxenutbildning och vägledning som är viktiga komponenter i de 

lokala jobbspåren. Det finns fortsatt behov av samverkan om lokala jobbspår på flera 

olika nivåer.  

I det reformerade systemet kommer Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis ha ett 

övergripande ansvar för strategisk samverkan gällande de lokala jobbspåren. 

Arbetsförmedlingen ansvarar också, i egenskap av upphandlande myndighet, för 

matchande och rustande insatser som erbjuds av fristående aktörer. 

                                                           
232 Uppdraget att besluta om statsbidrag regleras närmare i förordningen (2015:502) om viss samverkan om 
unga och nyanlända. 
233 Statskontoret, Utvärdering av Delegationen för unga och nyanlända 2018. 
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Arbetsförmedlingen får en förändrad roll i ett förändrat system som innebär att 

ansvara för arbetsmarknadspolitisk bedömning och beslut om exempelvis 

anställningsstöd, effektutvärdering samt myndighetsutövning kopplad till de lokala 

jobbspåren. För att ändamålsenliga jobbspår ska kunna utvecklas behöver det finnas 

upphandlade arbetsförmedlingstjänster samt utbildningar inom kommunala 

vuxenutbildningar som kan kombineras. Arbetsförmedlingen behöver på en 

övergripande nivå även fortsättningsvis verka för att det ska finnas en mångfald av 

olika insatser att tillgå i de lokala jobbspåren.  

6.2.14 Rekommendationer för lokala jobbspår 

Lokala jobbspår utgör en tydlig sammanhållen process där privata och offentliga 

aktörer samverkar för att få individer i arbete. Sådana processer kommer att vara 

fortsatt viktiga för att möta arbetsgivares kompetensförsörjningsbehov och för att få 

arbetslösa i arbete.  

Rekommendation:  
Myndigheten behöver i sina avtal med fristående aktörer gällande matchande och 
rustande tjänster tydliggöra uppdraget om operativ samverkan i arbetet med lokala 
jobbspår. 
 

Rekommendation:  

Den nuvarande överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och SKL (2017) 

innehåller inget om lokala jobbspår. En rekommendation är därför att parterna vid 

en förnyelse av överenskommelsen överväger att lyfta fram jobbspåren.  

Bedömning:  

Arbetsförmedlingen kan i det reformerade systemet ansvara för resultatuppföljning 

och återrapportering om de lokala jobbspåren på nationell nivå.  

Nedan redovisas tre alternativ för den framtida samordningen av de lokala 

jobbspåren.  

Alternativ 1: Kommunerna får ansvar för samordningen av lokala jobbspår 

Kommunerna har kunskap om den lokala och regionala arbetsmarknaden och ett 

starkt egenintresse i att bidra till jobb och tillväxt i den egna kommunen. 

Kommunerna är också stora offentliga arbetsgivare som har behov av att säkerställa 

kompetensförsörjningen i den egna verksamheten. Kommunerna har en stadig lokal 

förankring och till skillnad från externa leverantörer kan det argumenteras för att 

kommunerna är aktörer som kan verka för att säkerställa kontinuitet i arbetet med de 

lokala jobbspåren över tid.  

Detta alternativ innebär att kommunerna får huvudansvaret för att samverka om, 

initiera och samordna lokala jobbspår. Inom ramen för uppdraget ingår även att 

tillsammans med Arbetsförmedlingen, externa utförare, lokala arbetsgivare och 

andra kommuner ansvara för en sammanhållen process samt dess resultat234. Vid ett 

genomförande av detta alternativ bör finansieringsmöjligheterna hos kommunerna 

säkerställas. En utmaning med förslaget är att kommuners resurser och kapacitet kan 

variera.  

                                                           
234 Att samordna processen innebär att kartlägga, initiera och samordna. 
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Om en kommun ska ha huvudansvar för samordningen av lokala jobbspår, krävs att 

kommunen har befogenhet att handha uppgiften. Alternativet skulle innebära att 

kommunen, förutom att erbjuda insatser inom reguljär utbildning, även skulle 

ansvara för samordningen av de lokala jobbspåren i samspel med 

Arbetsförmedlingens fristående aktörer och arbetsgivare. Regeringen har i 

förarbetena till befogenhetslagen (Ds 2008:66) bedömt att den ”allmänna 

begränsade kompetens” som följer av lagen om arbetslöshetsnämnd inte ger 

kommunerna befogenhet att inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

anordna aktiviteter för arbetslösa. Detta alternativ handlar dock inte om att 

kommunerna ska anordna aktiviteter utan att samordna aktiviteter vilket kan behöva 

förtydligas.  

Arbetsförmedlingen behöver även överväga den avtalsrättsliga lojalitetsplikten 

gentemot LOV-aktörer. Om myndigheten har avtal med privata aktörer om tjänster 

av motsvarande innehåll, riskerar myndigheten avtalsbrott om den låter kommunen 

utföra samma tjänster.  

Alternativ 2: Branschorganisationerna får ansvar för samordningen av lokala 

jobbspår 

Branschorganisationerna får i uppdrag av Arbetsförmedlingen att initiera och 

samordna de lokala jobbspåren tillsammans med kommunerna och av 

Arbetsförmedlingen kontrakterade LOV-aktörer. För att utveckla arbetet med 

jobbspåren kan myndigheten överväga att nyttja främjandemedel. Detta ska inte ses 

som ett offentligt kontrakt och behöver därmed inte upphandlas.  

Branschorganisationerna har ofta lång erfarenhet av samverkan, något som privata 

utförare inte alltid har erfarenhet av. De har goda kunskaper om kommande 

kompetensförsörjningsbehov på nationell och lokal nivå och ett egenintresse av att 

säkerställa kompetensförsörjningen i den egna branschen. 

Arbetsförmedlingen har sedan tidigare upprättat överenskommelser tillsammans 

med arbetsmarknadens parter om snabbspår vilket gör att branschorganisationerna 

redan har viss erfarenhet på området.  

Utmaningar med detta alternativ kan vara om vissa branschorganisationer saknar 

kapacitet att arbeta med samverkan på operativ nivå. Denna kapacitet skulle därför 

behöva säkerställas. Branschorganisationerna är olika till sin karaktär och omfattar 

allt från intresseorganisationer för företag till ideella organisationer. Att det inte finns 

en enhetlighet mellan dessa organisationer kan eventuellt försvåra ledningen och 

styrningen av uppdraget.  

Alternativ 3: Fristående aktörer får inom ramen för uppdraget ansvar för lokala 

jobbspår 

Lokala jobbspår bör vara en integrerad del av det stöd och insatser som en 

arbetssökande har tillgång till. I det reformerade systemet skulle arbetet med lokala 

jobbspår kunna vara en naturlig del av LOV-systemet. Arbetsförmedlingens 

fristående aktörer får inom ramen för uppdraget huvudansvar för att samverka, 

initiera och samordna lokala jobbspår tillsammans med kommuner och arbetsgivare 

på operativ nivå.  
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Lokala jobbspår innehåller aktiviteter som finns att tillgå lokalt i form av statliga och 

kommunala insatser, men även arbetsgivares egna resurser, exempelvis 

internutbildningar. Det som kvarstår för en utförare i en upphandlad version av 

lokala jobbspår är därmed främst arbetsgivarkontakten, samordningen och 

utformningen av de lokala jobbspåren.  

En risk med detta alternativ är att leverantörer i ett LOV-system samtidigt erbjuder 

andra insatser och aktiviteter. Ett LOV-system som bygger på resultatbaserad 

ersättning skulle kunna påverka aktörer att inte använda jobbspår i tillräckligt stor 

utsträckning, då aktören skulle få vänta på sin resultatersättning så långe som den 

arbetssökande befinner sig i ett jobbspår. Möjliga jobbspårsdeltagare riskerar 

därmed att få kortare, men kanske inte lika ändamålsenliga, insatser för att snabbare 

få ett arbete.  

6.2.15 Rekommendation för samverkan i samband med 

ansvarsövergång 

Det finns olika tillvägagångsätt för att möjliggöra för kommuner att ta ett större 

ansvar i arbetsmarknadspolitiken. Ett sätt är att ansvarsfördelningen ser ut på olika 

sätt i olika delar av landet, ett annat är att Arbetsförmedlingen och kommunerna ges 

möjlighet att avtala om vem som ska ta ansvar för viss uppgift. Ett sätt för att 

kommunerna ska kunna ta ett ansvar i arbetsmarknadspolitiken är att i författning 

överföra ansvaret för vissa uppgifter till kommunerna.  

Rekommendation:  

Kommunerna ges möjlighet att utföra insatser genom en differentierad 

uppgiftsfördelning. Detta innebär ett särskiljande av ansvar där Arbetsförmedlingen 

kan överlämna till en kommun att tillhandahålla stöd till personer som inte längre 

omfattas av Arbetsförmedlingens uppdrag. Ansvarsfördelningen bör regleras i 

författning.  

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs bland annat i form av 

arbetsmarknadspolitiska program. Dessa är Arbetsförmedlingens främsta verktyg för 

att stärka den arbetssökandes ställning på arbetsmarknaden. Vid framgång innebär 

ett avslut att den arbetssökande kommer i arbete eller utbildning. Beträffande vissa 

arbetssökande leder dock inte Arbetsförmedlingens insatser till ett arbete eller en 

utbildning inom en rimlig tid; det vill säga de insatser som prövats har inte fått 

förväntat resultat.  

I budgetunderlaget för åren 2019-2021235 konstaterades att andelen arbetslösa som 

var inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin år 2017 och även var det för sex år sedan 

eller tidigare uppgick till ungefär en fjärdedel av deltagarna i jobb- och 

utvecklingsgarantin år 2017. En uppföljning visar att andelen var nästan exakt 

densamma hösten 2018, motsvarande drygt 22 000 personer. Uppföljningen visar 

också att dessa personer har fått en rad arbetsmarknadspolitiska insatser sedan de 

skrevs in för första gången i jobb- och utvecklingsgarantin. Totalt har personerna 

inom denna grupp vid 195 000 tillfällen anvisats till exempelvis arbete med stöd, 

arbetsmarknadsutbildning eller andra program med aktivitetsstöd och reguljär 

                                                           
235 Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2019-2021. 
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utbildning. Det är i genomsnitt nästan nio övergångar per person till 

Arbetsförmedlingens olika insatser. Endast 3,6 procent av de drygt 22 000 

personerna har haft ett osubventionerat arbete som varat längre än ett år sedan 

inledningen av år 2012. 

Trots det nuvarande starka arbetsmarknadsläget samt att Arbetsförmedlingen 

dessutom har erbjudit och genomfört en rad olika insatser, i egen regi eller genom 

upphandlade leverantörer, så har dessa personer inte kunnat få en varaktig 

sysselsättning på arbetsmarknaden. De insatser myndigheten kan erbjuda tycks 

därför otillräckliga i förhållande till enskildas behov. Det finns därmed en risk att 

resurser som avsätts för insatser inom ramen för myndighetens uppdrag inte 

utnyttjas ändamålsenligt. Analysen omfattar dem som varit inskrivna i jobb- och 

utvecklingsgarantin under hela perioden men även dem där inskrivningen avbrutits 

av exempelvis perioder med subventionerat eller osubventionerat arbete. Endast 3,6 

procent av de drygt 22 000 personerna har haft ett osubventionerat arbete som varat 

längre än ett år sedan inledningen av år 2012. 

Arbetsförmedlingen kan idag återkalla en arbetssökandes anvisning till jobb- och 

utvecklingsgarantin om Arbetsförmedlingen har gjort vad som ankommer på 

myndigheten utan att deltagaren har fått ett arbete.236  

Då en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program återkallas har den 

arbetssökande inte längre rätt till ersättning i form av aktivitetsstöd, utan är istället 

hänvisad till att vid behov ansöka om försörjningsstöd. Den arbetssökande är/kan 

fortfarande vara inskriven vid Arbetsförmedlingen, men myndigheten har i denna 

situation naturligen inte några insatser att erbjuda den arbetssökande. Ansvaret för 

den arbetssökande övergår därmed till kommunen som i sin verksamhet bland annat 

har att främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning237. Kommunen får 

begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon 

lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd238. Dessa insatser ryms inom kommunernas 

befintliga uppdrag. 

I de fall Arbetsförmedlingens inte har några ytterligare insatser att erbjuda initieras 

därför en samverkan med socialtjänsten i berörd kommun. För att en sådan 

samverkan ska fungera behöver ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen och 

kommunens socialtjänst förtydligas. Det är viktigt att det är tydligt att en ny 

anvisning hos Arbetsförmedlingen ska styras av huruvida insatsen är 

arbetsmarknadspolitiskt motiverad, inte av huruvida arbetssökanden har 

försörjningsstöd eller inte. 

Konsekvenser 

Arbetsförmedlingen behöver ta höjd för de arbetsuppgifter som sammanställning av 

underlag och samverkan i dessa frågor innebär. För det fall ovanstående genomförs 

bör antalet individer som idag berörs utredas och likaså bör en prognos göras över 

hur många individer som kan bli aktuella de kommande åren. 

                                                           
236 HFD:s dom den 7 juni 2019, mål nr 3454-18. 
237 3 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453). 
238 4 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453). 
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Uppdraget innebär att en ny uppgift läggs på kommunerna. Befogenheten för 

kommunerna kan antingen framgå av den allmänna kommunala kompetensen enligt 

kommunallagen, av befogenhetslagen eller andra specialförfattningar. Huruvida en 

uppgift omfattas av den allmänna kompetensen får bedömas i det enskilda fallet.  

Eftersom en ny uppgift läggs på kommunerna omfattas uppdraget av 

Finansieringsprincipen. Principens innebörd är att kommuner och landsting inte ska 

behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera statliga 

beslut. Finansieringsprincipen är ingen lag men är godkänd av riksdagen (prop. 

1993/94:150, bilaga 7) och tillämpas sedan 1993. Finansieringsprincipen ska 

tillämpas när nya obligatoriska uppgifter införs, till exempel när staten för över 

uppgifter till kommuner och landsting eller när frivilliga uppgifter blir obligatoriska. 

Vidare ska finansieringsprincipen tillämpas när staten ändrar ambitionsnivåerna för 

befintlig verksamhet.  
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7 Digital och annan nödvändig infrastruktur 

7.1 Bakgrund  

Enligt gällande uppdrag ska Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis tillhandahålla 

och utveckla digital och annan infrastruktur som stödjer en effektiv 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet. I det reformerade systemet kommer flera 

aktörer, både fristående och offentliga att få mer framträdande roller vilket gör att en 

naturlig målbild blir att på sikt skapa ett digitalt ekosystem för arbetsmarknaden där 

Arbetsförmedlingen, såsom ansvarig myndighet, behöver utgöra grunden för denna. 

Arbetsförmedlingen kommer även fortsättningsvis att ha ett ansvar för de inledande 

kontakterna med arbetssökande och arbetsgivare. Det innebär bland annat att arbetet 

med att utveckla digitala lösningar fortsätter med målet att 2020 kunna erbjuda en 

helt digital kundresa.  

7.1.1 Digitala tjänster till arbetssökande och arbetsgivare 

Sedan flera år tillbaka har myndigheten arbetat kontinuerligt med att utveckla 

digitala tjänster. Bakgrunden är att både arbetssökande och arbetsgivare har 

efterfrågat möjligheter att utföra sina ärenden digitalt.  

Arbetsförmedlingen arbetar med att möjliggöra förflyttningen av oplanerade besök i 

kundtorg till digitala tjänster och personlig service på distans. Därmed behöver 

myndigheten bygga ut kundtjänst helt och dessutom utöka erbjudandet på 

kundtjänst. De som tar del av myndighetens tjänster ska styras mot de kanaler och 

tjänster som passar deras behov bäst. Det traditionella tjänsteutbudet ska utmanas 

och ineffektiva, mindre värdeskapande tjänster ska avvecklas. Denna förflyttning 

illustreras i bilden nedan. 

Figur 7 Förflyttning, tjänster och kanaler         

.  
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Parallellt med utvecklingen av digitala tjänster för arbetssökande och arbetsgivare 

har tyngdpunkten i Arbetsförmedlingens it-utveckling de senaste åren legat på att 

reformera it-landskapet ifrån grunden. 1990-talets monoliter ersätts med 

gemensamma basplattformar som möjliggör snabb och flexibel utveckling av 

användarnära tillämpningar för alla kanaler och parter – såväl arbetsförmedlare som 

arbetssökande, arbetsgivare och andra intressenter. Denna utveckling fortsätter och 

är en förutsättning för att stå väl rustade inför det ökade samarbetet med fristående 

aktörer från 2021.  

7.1.2 Ekosystem för arbetsmarknaden 

Arbetsförmedlingen bedömer att framväxten av ett ekosystem för arbetsmarknaden 

har en avgörande betydelse för Arbetsförmedlingens reformering och en 

framgångsrik arbetsmarknadspolitik. Stat, kommun, landsting och fristående aktörer 

behöver samverka för att kunna möta enskilda individers och företags behov och 

säkerställa förtroendet för den offentliga sektorn.  

Samtidigt är det uppenbart att ett stärkt helhetsperspektiv på offentlig verksamhet 

inte räcker utan att det digitala ekosystemet är större än så. Ett digitalt ekosystem239 

inkluderar alla typer av aktörer som är delaktiga i att använda och utveckla digitala 

lösningar och sträcker sig bortom aktörerna i en enskild värdekedja. Idén bygger på 

grundläggande tankar om värdekedja och värdenätverk, där samarbeten och 

partnerskap samt integration skapar sammanhängande tjänster. Dessa tjänster ger 

tillsammans mer värde än var och en för sig. I ett ekosystem kan myndigheter, 

företag, leverantörer, teknikutvecklare och aktörer åstadkomma helt nya 

affärsmodeller och produkter och skapa förutsättningar för stabila och effektiva 

tjänster.  

Nyttoanalyser av andra ekosystem visar stor effektiviseringspotential för 

myndigheter, kommuner och andra deltagande aktörer.240 För att realisera dessa 

nyttor krävs en tydlig styrning som koordinerar såväl myndigheter som deltagande 

aktörers insatser, en långsiktig finansiering och en teknisk plattform som möjliggör 

samskapande.  

För att bygga stabila ekosystem krävs ett antal fundamentala förutsättningar. 

Allmänheten och företag måste ha tillgång till digital infrastruktur, uppkoppling och 

lagar och regler måste vara anpassade för att möjliggöra för företag och andra 

organisationer att testa nya arbetssätt och innovativa tekniska lösningar. Eko-

systemet behöver också ha tillgång till kompetens, resurser och kapital för att 

möjliggöra utveckling och tillväxt. Vidare krävs ett utbyte i form av innovation och 

teknikutveckling samt interaktion mellan aktörerna för att nya idéer inom 

ekosystemet ska kunna förverkligas. En stor del av värdet sitter i gränssnittet mellan 

aktörer. Att vara en del av ekosystemet kräver en prestation av varje aktör för att bli 

“ekosystemredo”. Den kan till exempel vara krav att följa regelverk och standarder. 

Ökad innovation och idéutbyte möjliggörs genom tillgång till en bredd av olika 

                                                           
239 Ett ekosystem är en digital och organisatorisk infrastruktur som möjliggör informations- och tjänsteflöden 
mellan delvis oberoende aktörer, och som har egenskaper som möjliggör självorganisering, skalbarhet och 
hållbarhet över tid.  
240 Bolagsverket, Uppdrag att öka innovationstakten i utvecklingen av verksamt.se (N2018/00712/FF) – 
Slutrapport. 
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aktörer. Genom att olika aktörers system kan kommunicera med varandra och data 

delas kan ineffektivitet reduceras i olika delar av värdekedjan.  

Begreppen digital och annan stödjande infrastruktur 

Begreppen digital och annan infrastruktur som anges i uppdraget har ingen exakt 

egen betydelse utan måste tolkas utgående från sitt sammanhang. Enligt regeringen  

omfattar begreppet digital infrastruktur alla delar som behövs för att data ska kunna 

utbytas mellan aktörerna i ett ekosystem, inklusive it-teknik, information samt lagar 

och förordningar. Begreppet har fått en allt viktigare innebörd när det kommer till 

informationsutbyte (främst inom den offentliga sektorn). Det har pågått ett flertal 

utredningar (regeringsuppdrag) de sista åren inom detta område. Tre rapporter som 

kan vara värda att nämna är:  

 Slutrapport - Smartare samhällsbyggnadsprocess241 

 Slutrapport - Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata242 

 Slutrapport - Uppdrag om säkert och effektivt informationsutbyte243.  

Alla dessa rapporter har gemensamt att de pekar på att bristen på en nationell digital 

infrastruktur har lett till många myndighetsspecifika lösningar, som skiljer sig från 

varandra. Detta har resulterat i en ineffektiv ordning/digital infrastruktur för den 

offentliga sektorn som helhet. Statliga myndigheter och kommuner har hittills i 

huvudsak utvecklat lösningar för elektroniskt informationsutbyte utifrån egna 

verksamheters behov och förutsättningar. Nu pågår ett stort arbete inom ramen för 

bland annat eSamverkansprogrammet244 och i och med inrättandet av den nya 

Myndigheten för digital förvaltning245 (DIGG) att komma tillrätta med dessa brister 

genom framtagandet av nationella byggblock som alla offentliga aktörer kan använda 

sig av. Dessa nationella byggblock kommer underlätta vid informationsutbyte med 

andra aktörer även utanför den offentliga verksamheten. 

Den vanligaste tolkningen av begreppet digital infrastruktur är, i linje med 

ovanstående, att de omfattar de grundläggande förutsättningarna för att kunna 

kommunicera mellan olika aktörer. I detta uppdrag är tolkningen bredare och även 

applikationer/systemstöd/förmågor som är nödvändiga för en fungerande myndighet 

2021 ingår i begreppet.  

Den digitala infrastrukturen består av  

 Data – all data som hanteras  
 Funktioner – programvara som hanterar, kombinerar och vidareförädlar data 
 Systemstöd – en grupp funktioner med ett användargränssnitt 

Externa aktörer kan komma åt data och funktioner via API:er och systemstöd via 
användargränssnitt.  

                                                           
241 Uppdrag till Lantmäteriet att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Fi2018/00396/EF. 
242 Fi2018/02149/DF och Fi2018/03036/DF. 
243 Fi2018/02150/DF. 
244 Esamverka.se. 
245 Digg.se. 
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Tillgången till en säker och robust digital infrastruktur är en grundförutsättning för 

samhällets digitalisering, för alla människors möjlighet att ha tillgång till digitala 

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

digital infrastruktur behöver även en stödjande infrastruktur (annan infrastruktur) 

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

fastslagen definition vad som ska ingå i begreppet ”annan stödjande infrastruktur”. 

Här fokuseras på de viktigaste delarna som behöver utvecklas och finnas på plats för 

att möjliggöra och stödja framväxten av det digitala ekosystemet på 

arbetsmarknaden. 

En nationell ledning och styrning 

Välfärdens utmaningar kräver nytänkande och förmåga att snabbt kunna anpassa sig 

till en föränderlig omvärld. Genom en utvecklad ledning och styrning skapas 

förutsättningar att nyttja digitaliseringen som en källa till stärkt effektivitet och 

innovation inom offentlig förvaltning. För att uppnå detta krävs förmågan att hantera 

både innovation och effektivitet inom samma styrning samt att hantera en dynamisk 

balans mellan dessa i takt med skiftande krav från omvärlden. 

De länder som har lyckats bäst med att främja framväxten av digitala ekosystem med 

gränsöverskridande utbyte (både inom och med den offentliga sektorn) har arbetat 

parallellt med att skapa rätt förutsättningar för alla aktörer som vill delta. Länderna 

har inte sett informationsutbytet primärt som en teknisk utmaning utan arbetat med 

översyn av lagstiftning, skapat centrala finansieringsmodeller och haft en tydlig 

nationell styrning och politiskt ledarskap i frågor som obligatorisk anslutning och 

strategier.  

Möjliggörande lagstiftning 

Dagens snabbt framväxande teknologier gör det möjligt att på helt nya sätt dela 

information och skapa gemensamma digitala lösningar. För att främja denna 

utveckling är det viktigt att onödiga juridiska hinder elimineras, att gemensamma 

tolkningar och följsamhet till dagens regelverk säkerställs, som tar höjd för 

individens integritet. Det behöver också ske ett proaktivt arbete med att påverka och 

få till stånd ett mer ändamålsenligt regelverk som hela tiden går i takt med den 

tekniska utvecklingen. 

En viktig förutsättning för nyttjande av framväxande teknologi i 

verksamhetsutvecklingen är att det finns regelverk och lagstiftning som möjliggör 

informationshantering utifrån användarens behov. Idag utgör många regelverk 

hinder för utvecklingen. En möjliggörande lagstiftning och säkert informationsutbyte 

är exempel på nödvändiga förutsättningar för digital transformation.  

Drift, förvaltning och supportorganisation 

Gemensamma digitala lösningar kan även innebära ökade kostnader initialt för den 

myndighet som får ansvaret att utgöra basen i ett digitalt ekosystem. Många av dessa 

lösningar skapar nytta över tid vilket betyder att hela lösningens livscykel behöver ha 

finansiering för att säkra drift, förvaltning, användning och nyttorealisering . Om 

Arbetsförmedlingen ska ta en sådan roll i det framväxande ekosystemet för 

arbetsmarknaden kan det initialt påverka myndighetens kostnader för drift, 

förvaltning och support av den framtagna infrastrukturen. 
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Tillgång till information/data 

Information/data blir en allt viktigare resurs, som ska kunna användas effektivt 

samtidigt som kraven på säkerhet, offentlighet och bevarande beaktas. Det finns 

många verksamhetsprocesser som är beroende av effektiv tillgång till information av 

god kvalitet. Behovet av att tillgängliggöra data måste även balanseras mot behovet 

av att skydda data. Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete hos alla deltagande 

aktörer, säker informationshantering och säkert informationsutbyte är en 

förutsättning för att bibehålla och stärka tilliten till framtidens digitala 

välfärdstjänster. Offentliga myndigheter samlar in och tar fram enorma mängder 

data. För att skapa bättre tillgång till digital information av rätt kvalitet blir även 

ägandeskapet av och ansvaret för informationen allt viktigare. Arbetsförmedlingen 

arbetar idag aktivt med olika initiativ för att öppna upp, kvalitetssäkra och 

tillgängliggöra data för andra att använda.  

Förvaltningsgemensam digital infrastruktur246 

Sverige saknar idag flera av de förvaltningsgemensamma grundläggande 

komponenterna och lösningarna som finns i jämförbara länder. Bristen på en 

nationell digital infrastruktur har lett till många myndighets- och sektorsspecifika 

lösningar, som skiljer sig från varandra, vilket i stor utsträckning har resulterat i en 

ineffektiv ordning för den offentliga sektorn som helhet 247. Det behövs en samlande 

kraft för att identifiera, besluta och tillgängliggöra anvisade standarder, samt vägleda 

om lämpliga arbetssätt och strukturer för arbetet. Etableringen av gemensamma 

specifikationer och standarder behöver göras på nationell nivå. Digital infrastruktur 

omfattar inte enbart fysisk infrastruktur, utan även så kallad mjuk infrastruktur i 

form av standarder och grundläggande tjänster som t ex e-legitimation och 

betalningslösningar. Ansvaret för förvaltningen av standarder måste vara utpekat och 

långsiktigt. Att använda gemensamma ramverk och standarder för arkitektur och 

säkerhet ger också stöd för upphandling, nationella och lokala utvecklingsinitiativ 

och som möjliggörare för samverkan mellan aktörer i ett digitalt ekosystem. 

Lösningar som är uppbyggda och fungerar enligt samma ramverk kan även bidra till 

bättre utnyttjande av kompetens och minska risken för inlåsning. 

Arbetsförmedlingen står bakom de rekommendationer som lämnats i slutrapporten ”

Slutrapport i regeringsuppdraget Fi2018/02150/DF, FI2018/03037/DF och 

I2019/01061/DF” där man belyser att en nationell digital infrastruktur och arkitektur 

bestående av förvaltningsgemensamma komponenter och byggblock är ett sätt att 

komplettera, standardisera och effektivisera dagens situation.  

Digitalt först för alla medborgare (så långt det går) 

För att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor är därmed tillgänglig och 

tillförlitlig elektronisk kommunikation en förutsättning. På snart sagt varje område 

av samhället diskuteras och prövas olika sätt att leverera tjänster digitalt.  Efterfrågan 

på sådana tjänster ökar kontinuerligt och i allt snabbare takt. En grundläggande 

förutsättning är även en väl utbyggd och robust underliggande infrastruktur för 

internetaccess. Därför är det viktigt att Sverige fortsätter satsa på utvecklingen av 

                                                           
246 Infrastruktur, som innehåller olika byggblock eller komponenter som möjliggör digital utveckling. Den 
används av många aktörer och sektorer inom offentlig förvaltning för att lösa gränsöverskridande och 
sektorsövergripande behov.  
247 Slutrapport i regeringsuppdraget Fi2018/02150/DF, FI2018/03037/DF och I2019/01061/DF. 
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bredband, samt arbetar vidare med att nå de målgrupper som tidigare stått längst 

från att använda sig av digitala tjänster. 

7.1.3 Arbetsförmedlingens plattformar utgör möjliggörare 

Arbetsförmedlingen har med start 2015 satsat på ett antal grundläggande plattformar 

som är nödvändiga för att i ett nästa steg kunna bygga ett modernt och flexibelt it-

landskap. Dessa ger en mycket god förutsättning för att snabbt och flexibelt kunna 

göra de förändringar som krävs för att realisera den reformering av 

Arbetsförmedlingen som nu initierats. 

Att ha tillgång till ett antal moderna plattformar innebär att grunden finns för att 

bland annat på ett smidigt sätt kunna ta fram ny användarnära funktionalitet. 

Plattformarna skapar stabilitet och erbjuder gemensam funktionalitet som flera 

domäner kan använda, t ex säkerhet, integration och stöd för hantering av processer 

och ärenden.  

Plattformarna utgör även en förutsättning för att åstadkomma ett digitalt ekosystem 

för en samverkande digital förvaltning mellan stat, kommun, landsting och privata 

aktörer snabbt och effektivt. Några av plattformarna har funnits under en längre tid 

och moderniseras vartefter, andra är helt nya. Plattformarna som helhet kan idag 

räknas till de modernaste inom ramen för myndighetssverige.  

Figur 8 Arbetsförmedlingens plattformar         

 

AI bastjänster 

Plattformen fokuserar på området Artificiell Intelligens, AI. Ontologin för 

arbetsmarknaden har tagits fram och arbete pågår för att implementera en 

automatisk arbetsmarknadspolitisk bedömning baserat på denna teknik. 
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Datadriven analys 

Plattformen för datadriven analys lagrar stora mängder data om bland annat 

arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens uppdrag samt analyserar dessa med 

moderna AI-baserade analysmetoder. 

CRM 

CRM-plattformen, Customer Relationship Management, håller ihop information om 

alla kundkontakter, initialt mot arbetsgivare, men framöver även mot arbetssökande. 

Denna plattform är under konstruktion. 

Beslut- och ärende 

Besluts- och ärendeplattformen stöder effektiv ärende- och beslutshantering i 

myndigheten samt ger möjlighet till arbetssökande, arbetsgivare och potentiellt 

fristående aktörer att ta del av relevant information om ärenden och beslut som rör 

dem. 

Masterdata 

Masterdataplattformen samlar verksamhetsgemensam data och säkerställer att de 

håller rätt kvalitet och är tillgängligt för Arbetsförmedlingens alla system. På detta 

sätt har alla system alltid korrekt och uppdaterad information om arbetssökande, 

arbetsgivare, leverantörer och svenska organisationer. 

Upplevelse 

Upplevelseplattformar erbjuder en digital samarbets- och upplevelseplattform för 

medarbetare, arbetssökande, arbetsgivare och externa intressenter och är grunden 

för arbetsformedlingen.se, där digitala tjänster för arbetssökande och arbetsgivare 

presenteras. 

Applikation 

Plattformen skapar förutsättningar för att säkert och förutsägbart kunna bygga 

applikationer, samt lagra dess information rättssäkert och med hög tillgänglighet. 

Inom detta område finns de verktyg som Arbetsförmedlingens it-utvecklare behöver 

för sitt arbete.  

Test 

Testplattformen har verktygen för att skapa testdata på ett rättssäkert sätt genom 

generering och anonymisering. 

Klient 

Plattformen förser samtliga medarbetare med klientdatorer och mobiltelefoner samt 

bakomliggande stödsystem för att kunna komma åt Arbetsförmedlingens centrala 

verksamhetssystem. 

Säkerhet 

Plattformen erbjuder moderna säkerhetslösningar inom informations- 

säkerhetsområdena och skyddar Arbetsförmedlingens it-landskap.  

Integration 

Integrationsplattformen erbjuder lösningar för intern och extern systemintegration 

samt bringar ordning och reda med ett enhetligt arbetssätt kring API:er. Här ingår 

även ansvaret för många integrationer mot andra myndigheter 
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Infrastruktur 

Infrastrukturplattformen erbjuder kunskap och verktyg för en driftsäker it-miljö. 
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7.2 Analysuppgift: infrastruktur för det reformerade systemet 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för vilken ytterligare nödvändig 

digital och annan stödjande infrastruktur som behöver utvecklas för att stödja det 

reformerade systemet. I denna del ingår att kartlägga vilken nödvändig 

infrastruktur som finns i dag och vilken som är under utveckling. 

7.2.1 Utgångspunkter 

I det reformerade systemet kommer flera aktörer, både fristående och offentliga, att 

få mer framträdande roller. Effektivt utbyte av information mellan samtliga aktörer 

är en central förutsättning, vilket gör att en naturlig målbild på sikt är att skapa ett 

digitalt ekosystem för arbetsmarknaden. Viktiga förutsättningar för ett sådant 

beskrivs ovan. Ett fullskaligt digitalt ekosystem kommer troligen inte att finnas på 

plats till 2021, men ger ändå tydliga förutsättningar och en riktning för vilken digital 

infrastruktur Arbetsförmedlingen ska börja bygga. Bedömningen är också att ett 

utvecklingsarbete i denna riktning kommer att ge tillräckliga resultat för att kunna 

stödja det reformerade systemet vid dess införande.  

Förutom fokus på arbetssökandes och arbetsgivares behov måste stor hänsyn tas till 

de fristående aktörernas olika förutsättningar. En framgångsrik reformering kräver 

en snabb uppbyggnad av en marknad för fristående aktörer och framgångsfaktor för 

detta är enkel och flexibel anslutning till systemet.  

7.2.2 Rekommendationer för digital infrastruktur 

Rekommendation: 

Att utformandet av det reformerade systemets digitala infrastruktur tar sin 

utgångspunkt i de principer som är vägledande för det här beskrivna digitala 

ekosystemet för arbetsmarknaden.  

Rekommendation:  

Arbetsförmedlingen bör ha ansvaret för den digitala infrastrukturen. Detta ansvar 

bör regleras i författning.  

Arbetsförmedlingen måste i det reformerade systemet kunna erbjuda en 

infrastruktur som passar både små lokala och/eller specialiserade fristående aktörer 

och stora fristående aktörer med ett brett utbud och/eller stor geografisk täckning. 

En grundläggande utgångspunkt är därför att det behöver finnas två principiellt olika 

sätt att interagera med fristående aktörer. På sikt bör dessa ytterligheter kunna 

kombineras för att uppnå optimal anpassning för varje unik fristående aktör.  

 ”Stora fristående aktörer – möjlighet att använda egna affärssystem som via 

API:er248 utbyter information med Arbetsförmedlingen. 

 ”Små fristående aktörer” – möjlighet att för sin verksamhet som fristående 

aktör använda Arbetsförmedlingens systemstöd inklusive dess 

användargränssnitt. 

                                                           
248 API = Application programming interface; applikationsprogrammeringsgränssnitt. 
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Bilden nedan ger en schematisk beskrivning av vilka aktörer som är aktiva i relation 

till den reformerade Arbetsförmedlingen och hur de kan interagera med varandra. 

Den finns också i bilaga 3, i större format. 

Figur 9 Digitalt ekosystem för arbetsmarknaden         

 

 Den övre vänstra kvadranten, utanför Arbetsförmedlingen, visar de aktörer som 

Arbetsförmedlingen kommer att interagera med framför allt genom maskinella 

informationsutbyten (M2M) där våra system utbyter information med andra 

organisationers system. Här finns andra myndigheter (G2G) och kommersiella 

aktörer (G2B, B2G) som fristående aktörer (Fristående aktör), arbetsgivare och 

leverantörer. Här är exempelvis datakontrakt, det vill säga tydliga, styrande och 

rättssäkra specifikationer, viktiga för att säkerställa datakvaliteten. 

• Den övre högra kvadranten, utanför Arbetsförmedlingen, visar de aktörer som 

Arbetsförmedlingen kommer att interagera med framför allt via systemstöd med 

grafiska gränssnitt eller via kundtjänster. Det här är den väg som andra 

organisationer utbyter information med Arbetsförmedlingen när man inte har 

egna system som kan använda M2M-vägen. Här finns även system för den 

interaktion som arbetssökande behöver ha med den myndighetsutövande delen 

av Arbetsförmedlingen, när fristående aktörer inte erbjuder systemstöd (som 

sedan kommuniceras till Arbetsförmedlingen via M2M), exempelvis uppföljning 

av aktivitetsrapportering, sjukanmälan, ledigheter etc.  

 

• Den nedre vänstra kvadranten, inne i Arbetsförmedlingen, visar den datadrivna 

expertmyndighetsrollen och de datadrivna insikterna som är underlag till diverse 

andra beslut och funktioner. Här samlas data från diverse källor. 

 

• Den nedre högra kvadranten, inne i Arbetsförmedlingen, visar den 

myndighetsutövning som ska ske, dels inom det särskilt utpekade 

kontrolluppdraget och dels de beslut som inte kan tas av fristående aktör. Här 
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finns också det vanliga ”förvaltningslagsarbetet” såsom utbetalningar, utlämnade 

av handlingar, diarieföring, upphandling, HR, etc.  

 

Det finns två halvcirklar i bilden.  

 Den övre högra presenterar den eventuella förmedlingsverksamhet som 

Arbetsförmedlingen kan behöva utföra, se rollbeskrivningen Arbetsförmedlingen 

som leverantör av matchande och rustande insatser nedan. 

 

 Halvcirkeln i mitten på bilden representerar den digitala infrastruktur som 

Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla, vilken även inkluderar att möjliggöra 

användning av systemstöd för de fristående aktörer som inte har egna.  

7.2.3 Arbetsförmedlingens olika roller i den digitala miljön 

I det reformerade systemet kommer myndigheten att ha ett antal olika roller, som i 

sin tur behöver stödja ett antal olika förmågor som verksamheten måste ha för att 

kunna utföra sitt uppdrag och stötta andra aktörer för att de ska kunna utföra sina. 

Nedan följer en genomgång av dessa olika roller samt en beskrivning av vilka 

förmågor det finns behov av under respektive roll. Därefter följer ett resonemang 

kring vilka av dessa förmågor som finns eller håller på att utvecklas i dagens 

organisation, samt vilka delar som behöver utvecklas inför implementeringen av det 

reformerade systemet. 

Digital infrastrukturleverantör till externa parter 

Arbetsförmedlingen får i det reformerade systemet en tydligare roll som leverantör av 

en digital infrastruktur till olika intressenter såsom fristående aktörer, myndigheter 

och allmänheten. Redan idag görs delvis detta genom att tillhandahålla visst 

systemstöd till kompletterande aktörer och via de digitala bastjänster som används 

för informationsutbyte med andra myndigheter. I framtiden behöver dock rollen som 

leverantör av digital infrastruktur tydliggöras och renodlas i och med att antalet 

intressenter blir betydligt fler och att utbudet av tjänster ökar. 

Arbetsförmedlingen kommer att behöva ge intressenterna tillgång till: 

 data via API:er 

 funktioner via API:er 

 systemstöd via grafiska användargränssnitt 

Tillgången till ovanstående regleras rent rättsligt av avtal och it-mässigt genom 

behörighetshantering. ”Öppen data” och vissa API:er kan vara tillgängliga för alla, 

medan tillgång till systemstöd via grafiska användargränssnitt i nuläget bara är 

aktuellt för fristående aktörer.  

Genom den tekniska utvecklingen kan myndigheten bidra med tillgång till data för 

andra aktörer, som i sin tur ges bättre förutsättningar att arbeta med exempelvis 

matchning. Det är viktigt att detta sker på ett rättssäkert sätt och med respekt för den 

personliga integriteten. Dessa bidrag kan bland annat bestå av datakällor för att 

kunna tillhandahålla underlag för annonser, data för statistisk bearbetning, tillgång 
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till taxonomi-databaser, tillgång till platsstatistik med mera. Detta kan 

tillgängliggöras för allmänheten i stort eller via behörighetsstyrning samt kontroll. 

Andra tjänster som kan erbjudas är i form av olika typer av funktioner. Dessa 

funktioner erbjuds utifrån befintligt data för att kunna bearbeta denna och leverera 

svar på olika frågor som ställs.  

Det skulle exempelvis kunna röra sig om 

 att bistå med underlag till en arbetsmarknadspolitisk bedömning för en 

arbetssökande 

 att tillhandahålla en infrastruktur för matchning till Arbetsförmedlingen och 

fristående aktörer där tillgång ges till all information om arbetssökande, även 

från fristående aktör 

 exponering av regelverk (vad har arbetssökande rätt till), information om 

eventuella ekonomiska begränsningar/prioriteringar och presentation av 

prognoser för arbetssökandes yrken. 

Som leverantör av den digitala infrastrukturen behöver det även tillhandahållas 

funktioner som servicedesk och kundtjänst där fristående aktörer kan få stöd och 

hjälp rörande systemstödet.  

Expertmyndighet 

Grunden för Arbetsförmedlingen som expertmyndighet är myndighetens unika 

kunnande om svensk arbetsmarknad. Fram till för några år sedan så byggdes detta 

främst på de data som hanterades i den dagliga verksamheten samt på olika 

undersökningar som gjordes gentemot arbetssökande och arbetsgivare. Idag drivs ett 

aktivt arbete för att på bred front samla in all tillgänglig data som kan öka förståelsen 

för arbetsmarknaden. Detta arbete accentueras i och med uppdraget då det läggs stor 

vikt vid myndighetens roll som expertmyndighet. 

En viktig del i Arbetsförmedlingens uppdrag är att skapa statistik. Idag skapas den 

statistik som regleringsbrev, förordningar med mera kräver samt det myndigheten 

själv har behov av för verksamhetsuppföljning och utveckling. Arbetsförmedlingen 

arbetar i detta aktivt med att få effekt av datadriven analys och automatisering. 

Begreppet datadriven insikt beskriver förmågan att hantera analytiska underlag som 

resulterar i rekommendationer för evidensbaserat beslutsfattande. I en framtida 

expertmyndighet kan kompletterande information sökas från olika öppna källor 

(andra myndigheter, fristående aktörer etc.) och nyttig information samlas in i 

samband med fler olika aktiviteter. Baserat på denna utökade informationsmängd 

kan det skapas statistik, men också nya insikter.  

Ett exempel är att myndigheten idag läser in alla platsannonser och analyserar dem 

för att skapa insikter om arbetsmarknaden. Dessa kan användas på olika sätt. En 

konkret lösning som finns idag och som är tillgänglig för alla via 

utvecklarplattformen JobTech är ontologin, ett gemensamt språk för 

arbetsmarknaden. 

En viktig del av reformen är att kunna göra en så bra utvärdering och kontroll av 

fristående aktör som möjligt, både utifrån perspektiven resultat och också ekonomi. 
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För att finna oegentligheter räcker det ofta inte med ett antal statiska kontroller utan 

mer avancerade tekniker behöver tas till hjälp, t ex mönsterigenkänning. På samma 

sätt behöver även andra statistiska kontroller byggas ut.  

DDI (Datadriven insikt)- och AI-plattformarna utgör grunden för allt systemstöd 

inom detta område. All data i Arbetsförmedlingens verksamhetssystem som kan vara 

av intresse för att kunna göra avancerade analyser, ta fram evidensbaserat 

beslutsunderlag och så vidare kommer att läsas in på samma plats. Data från externa 

källor kommer också att kunna lagras här. Data från fristående aktör kommer 

troligtvis att läsas in till denna plats via Arbetsförmedlingens verksamhetssystem 

eller direkt via API:er beroende på vilken digital infrastrukturlösning aktuell 

fristående aktör valt. 

Kontroll och uppföljning 

I denna roll ligger det Arbetsförmedlingen behöver kunna göra för att utföra sitt 

kontrolluppdrag i det framtida systemet (se även avsnitt 7.3). Det handlar bland 

annat om att tillhandahålla strukturer för kontroll och uppföljning av arbetssökande 

och arbetsgivare. I detta behöver systemen ha förmågan att kunna inhämta 

information om de arbetssökande från andra aktörer, exempelvis fristående aktörer 

och andra myndigheter, i syfte att säkerställa att den arbetssökande uppfyller de 

villkor som ställs på hen. Gällande arbetsgivare behöver systemen ha förmågan att 

bland att kunna säkerställa att arbetsgivaren uppfyller de villkor som ställs för att 

exempelvis kunna erhålla anställningsstöd. 

Men även kontrollen och uppföljningen av fristående aktörer och leverantörer är 

central inom detta område, bland annat utifrån att skapa förutsättningar för ett 

kommande ratingsystem av aktörerna. Inom ramen för detta behöver 

Arbetsförmedlingen ha förmåga att kunna inhämta information om aktörerna 

(exempelvis lokaler, medarbetare, styrelse) och systematisera denna information för 

att kunna ta rätt beslut. 

Arbetsförmedlingen behöver även kunna ha förmågan att inhämta information från 

de fristående aktörerna kring deltagare och resultat som grund för uppföljning och 

utvärdering av verksamheterna och i detta som input till ratingsystem. Deltagare 

behöver kunna självskatta sitt deltagande hos en fristående aktör, utan att den 

fristående aktören kan ta del av informationsutlämnandet. 

Myndighetsutövning/förvaltning 

Som myndighet kommer Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis ha en roll i 

förhållande till arbetssökande, men också rörande beslut och utbetalningar till 

arbetsgivare. Myndigheten kommer också ha en uppföljande och kontrollerande roll i 

förhållande till de fristående aktörerna. Dessa roller ska fullgöras i enlighet med alla 

de krav på god förvaltning – dokumentation, säker informationshantering, 

hushållning med statens medel etc. – som ligger på en myndighet.  

En bärande tanke, även i ett reformerat system, är att automatisera valda delar av 

Arbetsförmedlingens framtida processer. Detta gör bland annat att det blir möjligt att 

tillgängliggöra processerna i flera olika kanaler. Ärende- och processplattformen, 

integrationsplattformen och kanalplattformen skapar förutsättningarna för en snabb 

it-implementation av processerna.  
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Arbetsförmedlingen och de fristående aktörerna kommer delvis att arbeta i samma 

processer/ärenden för att hanteringen kring den arbetssökande ska fungera smidigt. 

Detta kan bland annat handla om att Arbetsförmedlingen beslutar om olika 

arbetsmarknadspolitiska program och insatser, där behovet av dessa har initierats av 

en fristående aktör. Genom att automatisera hela och delar av arbetsflöden och 

processer samt nyttja datadriven insikt kan det göras mer träffsäkra val av tjänster 

och skapas nya möjligheter till snabbare, mer transparenta och rättssäkra 

bedömningar och beslut.  

Arbetsförmedlingen behöver, både för sin myndighetsutövning och för sin kontroll, 

tillgång till realtidsdata rörande den arbetssökande. Förutsättningarna för 

gemensamma processer/ärenden finns i form av den besluts- och 

ärendehanteringsplattform som Arbetsförmedlingen har. De rättsliga 

förutsättningarna kan dock behöva klargöras, se vidare diskussion nedan.  

Arbetsförmedlingen som leverantör av matchande och rustande insatser 

I den mån Arbetsförmedlingen behöver tillhandahålla arbetsförmedlande funktioner 

(”Af Local”) på samma premisser som fristående aktörer, innebär rollen 

 att hålla kontakt med arbetsgivare, kommun och andra intressenter för att 

förstå behov av och möjligheter för arbetssökande 

 att föra arbetssökande genom resan mot ett arbete, exklusive de 

myndighetsutövande delarna vilka utförs av ”Af Gov” och ”Af 

Control&Monitoring”. 

Det systemstöd som ”Af Local” använder kan vara det systemstöd som 

Arbetsförmedlingen som digital infrastrukturleverantör tillhandahåller i ”Digital 

infrastrukturleverantör till externa parter” för Fristående aktör, kompletterat med en 

kundtjänst, eller kan lösas av ”Af Local” på annat sätt. 

7.2.4 Vad är på plats, vad är under utveckling och vad behöver 

utvecklas? 

Arbetsförmedlingen har satsat på en modernisering av it- landskapet från grunden. 

Utvecklingen av de plattformar som tidigare beskrivits har gjorts för att säkerställa 

effektiv, flexibel och innovativ utveckling av tjänster och applikationer. Den digitala 

infrastruktur i form av data, funktioner och systemstöd som Arbetsförmedlingen 

kommer erbjuda i det reformerade systemet kommer att bygga på dessa plattformar, 

vilket är en garant för att det arbete som nu påbörjas kommer att ligga i linje med 

intentionerna om ett framtida ekosystem för arbetsmarknaden. 
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Figur 10 Plattformar i relation till aktörer i det reformerade systemet         

 

Innan en mer detaljerad utformning av det reformerade systemet är klar kan man 

inte idag peka ut alla de funktioner och systemstöd som i slutändan krävs för en fullt 

fungerande myndighet i samspel med fristående aktörer. Plattformsstrukturen ger 

bra förutsättningar för att snabbt utveckla det som behövs, men det finns en icke 

försumbar ledtid mellan beslut om detaljerna i det reformerade systemet och 

igångkörning av detsamma. 

Under utveckling 

Redan idag pågår utveckling av viktiga delar som också kan anses vara 

förutsättningar för en effektiv verksamhet i det reformerade systemet. Målsättningen 

med detta arbete förändras inte för att matchande och rustande tjänster ska utföras 

av fristående aktörer. Nedan följer några viktiga exempel. 

 Funktionalitet för att möjliggöra automatisering av den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen. Implementering av en första version som ska kunna automatisera 

dagens val av digital stöttning eller fördjupad service kommer att bli färdig under 

2019.  

 En tydligare ärendeindelning som stöd för myndighetsutövning. Parallellt med 

detta har förberedelser för att bygga ett nytt it-stöd för detta pågått. I och med att 

Besluts- och Ärendeplattformen kom på plats under 2018 kunde arbetet med att 

implementera it-stöd för processer och ärendeflöden påbörjas. När fristående 

aktörer tar över ansvaret för att rusta och matcha arbetssökande kan det nya it-

stödet för besluts- och ärendehantering bli navet som håller ihop och 

synkroniserar arbetet mellan Arbetsförmedlingen och de fristående aktörerna. 

Antingen direkt via användning av dess användargränssnitt, eller via API:er 
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 JobTech249 - Arbetsförmedlingen arbetar redan idag med att utveckla en öppen 

och transparent utvecklarplattform som möjliggör för andra aktörer att ta fram 

egna lösningar för digital matchning och vägledning. Utvecklarplattformen är 

tänkt att fungera som en katalysator för utvecklingen av digitala 

matchningstjänster och vägledningstjänster i ett större sammanhang. JobTech 

Development finns tillgängligt idag och deras vision är att vara en transparent, 

öppen och tillgänglig utvecklarplattform för alla som vill främja utveckling av 

matchning och vägledning.  

Vad behöver utvecklas? 

Reformeringen kommer att kräva utvecklingsinsatser för såväl Arbetsförmedlingen 

som samverkande parter. Den nyutveckling som troligen kommer att kräva mest tid 

och resurser handlar om datautbytet mellan Arbetsförmedlingen och de fristående 

aktörerna. Arbetsförmedlingen utbyter redan idag viss data med dagens 

kompletterande aktörer. Den stora förändringen som reformen medför är att de 

fristående aktörerna tar över centrala delar, rusta och matcha, av 

Arbetsförmedlingens befintliga uppdrag. Det innebär att dataströmmar som tidigare 

var helt interna för Arbetsförmedlingen i framtiden behöver inkludera fristående 

aktörer. För att skapa förutsättningar för ett ändamålsenligt informationsutbyte 

behöver två olika spår utvecklas 

 utbyte av data via API:er  

 utbyte av data via användargränssnitt – i detta fall står Arbetsförmedlingen för 

hela utvecklingen som består av att förse exempelvis sitt nya besluts- och 

ärendehanteringssystem med en teknisk lösning där alla säkerhetsaspekter 

beaktats.  

  

                                                           
249 https://jobtechdev.se/ 
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7.3 Analysuppgift: effektivt och användarvänligt 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur nödvändig infrastruktur 

kan utformas, samtidigt som dataskydd upprätthålls, för att den ska bli effektiv och 

användarvänlig för olika målgrupper bland de arbetssökande, bland annat 

personer som inte behärskar svenska språket. Även arbetsgivare, handläggare vid 

Arbetsförmedlingen, leverantörer och andra berörda aktörer är viktiga 

målgrupper. I detta ingår datainhämtning, överföring av information mellan olika 

aktörer, liksom sådan infrastruktur som behövs för att verksamheten ska kunna 

följas upp som grund för verksamhetsutveckling, kontroll och utvärdering. 

7.3.1 Digital samverkan utgående från en reformerad 

Arbetsförmedlingen 

En av förutsättningarna för att myndigheten på ett effektivt sätt ska kunna erbjuda 

stöd även i ett reformerat system är ökad användning av de digitala 

självservicetjänsterna. Det frigör tid till fördjupat stöd för de som behöver det. 

Digitaliseringen kan dessutom vara ett sätt att minska onödig efterfrågan och erbjuda 

service med samma regler för alla i hela Sverige. 

För att lyckas med detta krävs det att god förvaltning prioriteras och hanteras som ett 

grundläggande krav i genomförandet av verksamheten. Korrekt dokumentation i 

varje del av ett ärende är en förutsättning för att tjänster ska kunna levereras på ett 

effektivt sätt i sömlösa flöden. Ett professionellt och förtroendefullt bemötande 

förutsätter enhetlighet och kräver att relevant information finns tillgänglig oavsett 

kanal eller medarbetare. Detta innebär även att den information som behandlas 

måste hanteras på ett säkert sätt och att obehörig åtkomst förhindras. 

7.3.2 Befintlig digital samverkan med andra myndigheter och aktörer 

Det digitala mötet får en ökad betydelse för kontakten mellan medborgare och den 

offentliga förvaltningen. Även mellan myndigheter samt mellan myndigheter, företag 

och andra aktörer ökar den digitala kommunikationen. För att öka rörligheten av 

information och data behöver data enkelt kunna överföras och återanvändas mellan 

aktörer och tekniska system. Detta ställer ett stort krav på ett standardiserat utbyte 

av information. Fokus på medborgaren och den enskilde medborgarens behov och 

förutsättningar ställer även det nya kravet på samverkan mellan myndigheter och 

myndigheternas samarbetspartner. Medborgarna ska avgöra när och hur digitala 

möten med den offentliga förvaltningen ska äga rum i det framtida Sverige.  

Behovet av informationsutbyte inom en sektor eller domän uppfylls idag i många 

avseenden av de många olika myndighetsspecifika lösningar (bastjänster) som finns 

framtagna. Men störst samhällsekonomisk nytta av att tillgängliggöra grunddata och 

annan typ av myndighetsdata uppstår inom den privata sektorn. Det är således av 

stor vikt att kommande lösningar anpassas för att utbyta information även med den 

privata sektorn där legala förutsättningar finns. 

Arbetsförmedlingen har redan idag ett stort antal digitala lösningar för samverkan 

med andra myndigheter och aktörer där information utbyts. Det pågår även ett stort 

utvecklingsarbete med att utveckla nya lösningar för att utbyta information med de 
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myndigheter och aktörer som idag inhämtar motsvarande information manuellt eller 

via att arbetssökande själv inhämtar den från Arbetsförmedlingen.  

I dag utbyter Arbetsförmedlingen information med andra myndigheter och större 

aktörer främst via så kallade bastjänster (it-baserad tjänst som anropas maskin-till-

maskin och som tillhandahåller information eller utför informationsbearbetning). 

Dessa lösningar är framtagna utifrån gemensamma statliga överenskommelser om 

arkitektur, säkerhet och juridik. Dessa tekniska lösningar ligger även helt i linje med 

den arkitektur som pekas ut i regeringsuppdraget ”Uppdrag om säkert och effektivt 

informationsutbyte250” som slutredovisades i augusti 2019. Arbetsförmedlingens 

arkitektur, som bygger på API:er och API Gateways, är praxis inom den privata 

sektorn. Innovationen och nyttan kommer från att göra dessa teknologier mer 

tillgängliga och öka deras användning inom offentlig sektor.  

7.3.3 Rekommendation för ett säkert och användarvänligt system 

Rekommendation:  

Ett säkert och användarvänligt system uppnås genom utvecklingsarbete i linje med 

nedan beskrivna utveckling.  

Informations- och it-säkerhet  

Informationssäkerhet handlar om ansvar, riskmedvetenhet och helhetssyn och är ett 

komplext område som spänner över bland annat teknik, administration, ekonomi och 

juridik. I dagens informationssamhälle där större mängder information än någonsin 

tidigare bearbetas, lagras, kommuniceras och mångfaldigas är informationssäkerhet 

en förutsättning för att nya företeelser ska kunna fungera. Medborgare och företag 

måste känna tillit till myndigheternas sätt att hantera information. 

Att kunna utbyta information mellan myndigheter, kommuner, fristående aktörer, 

landsting och regioner osv ställer även stora rättsliga krav. Här är det av väsentlig 

vikt att man för varje informationsutbyte säkerställer att man belyst ett flertal 

områden, exempelvis i vilket syfte och med vilken rätt informationen utbyts, vem 

som har rätt att ta del av vilken information och på vilket sätt, offentlighet och 

sekretess vid informationsutbyte och personuppgiftsansvar vid informationsutbyte.  

En förutsättning för att kommunicerande parter ska ha tillit till den framtida digitala 

infrastrukturen är att ett standardiserat ramverk för informationssäkerhet 

(tillitsramverk) finns tillgängligt och används. Detta ramverk för 

informationssäkerhet behöver beskriva hur aspekterna konfidentialitet, integritet, 

tillgänglighet samt spårbarhet ska upprätthållas när information utbytes. 

Arbetsförmedlingen arbetar strukturerat med informations- och it-säkerhet för att 

säkerställa att både individen och även den information som behandlas i stort har ett 

tillräckligt gott skydd samt – att styrande författningar och regelverk efterlevs. 

Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att infrastrukturen är designad ur ett 

säkerhetsperspektiv. Våra tjänster får inte vara sårbara mot attacker som kan avbryta 

och störa drift samt orsaka förlust av konfidentialitet eller integritet av information.  

                                                           
250 Fi2018/02150/DF. 
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Processen för information och säkerhetsarbete på Arbetsförmedlingen är på en 

övergripande nivå standardiserad och metoden är utformad så att styrande 

myndigheters krav inom området, exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, Datainspektionens och SÄPO, omhändertas. 

Figur 11 Process för information och säkerhetsarbete         

Ny eller förändrad 

informationsbehandling/

systemstöd

Informations-

inventering

Lagrumsanalys

Informations-

klassning

Hot- riskanalys
Informations- och 

IT-säkerhetskrav

Design eller 

granskning
Laglighetsanalys

 

 

Informationsinventering: Här identifieras vilken information som kommer att 

behandlas av vilken aktör.  

Lagrumsanalys: Syftar till att inventera vilka författningar och andra regelverk som 

är aktuella för den tilltänkta (eller befintliga) informationsbehandlingen. Denna 

analys utförs parallellt med den bedömning som görs av hur skyddsvärd 

informationen är. Skyddsvärdesbedömningen sker i form av en 

informationsklassning. Under denna bedömer sakkompetens och jurister vad 

konsekvenser och eventuella rättsliga men kan bli för de arbetssökande, myndigheten 

eller annan aktör, vid bortfall i konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och 

spårbarhet för en eller flera informationsmängder. Utfallet från dessa båda analyser 

blir dels en författningsanalys, dels en skyddsvärdesbedömning.  

Efter detta följer ofta en riskanalys, inom vilken de risker som kan påverka 

informationsbehandlingen och den arbetssökande, myndigheten eller annan aktör 

menligt identifieras. Inom riskanalysen bedöms även sannolikheten för att ett visst 

hot inträffar, vilket ger en indikation på vilka riskminimerande åtgärder som måste 

vidtas innan informationsbehandlingen påbörjas och vilka som kan vänta. 

Åtgärderna blir ofta kravställande på inte bara dataskydd i form av tekniska åtgärder 

utan även i form av organisatoriska åtgärder.  

Förutom de kravställande åtgärder som identifieras vid riskanalysen tillkommer ett 

antal informations- och it-säkerhetskrav på dataskydd. Ofta springer de ur 

författningar, dataskyddsförordningen och säkerhetsskyddslagen för att nämna 

några, men de återfinns ofta även bland interna styrande regelverk som 

ledningssystem för informationssäkerhet.  

Ovanstående krav används för att utforma systemstöd och andra förmågor som krävs 

vid informationsbehandlingen, men även för att granska och revidera redan befintlig 

informationsbehandling. Antingen sådan som utförs i egen regi i egna 

systemlösningar hos myndigheten alternativt hos outsourcing- eller 

molntjänstlevererande företag. 
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Resultatet av utformningen eller de eventuella brister som uppdagas hos leverantören 

eller aktören tas med till en rättslig bedömning av om den önskade eller pågående 

behandlingen är författningsenlig, i en laglighetsanalys. 

Ovanstående aktiviteter utförs i en logisk sekvens där alla stegen bygger på att 

föregående är genomförd. Så för att genomföra den sistnämnda aktiviteten, det vill 

säga med någon form av tillförlitlighet bedöma om en informationsbehandling 

överhuvudtaget är laglig, måste föregående aktiviteter och resultat finnas på plats.  

Utmaningar idag för informations- och it-säkerhet 

Arbetsförmedlingen har ett ansvar att säkerställa att man har kapacitet att genomföra 

ovanstående process fullt ut. Detta innefattar även kravställning och granskning av 

dataskyddet hos de fristående aktörer som arbetar i egna system. Att säkerställa detta 

och säkra tillit till systemet kommer att kräva stora tillskott av resurser och 

kompetens hos myndigheten.  

Utifrån de säkerhets- och lagrumsanalyser som genomförts på myndigheten har man 

identifierat en del förbättringsområden. Myndigheten behöver prioritera upp arbetet 

med att efterleva säkerhetsskyddslagstiftningen. Myndigheten behöver utöka sin 

förmåga och erfarenhet av att genomföra säkerhetsskyddsanalyser, ta fram eller 

granska säkerhetsskyddsplaner och genomföra SUA-upphandlingar. Detta är 

utmaningar som kommer att eskalera i det reformerade systemet som myndigheten 

måste börja ta hänsyn till redan nu.  

Användarvänlighet 

Arbetsförmedlingen följer de lagar, standarder och rekommendationer för 

tillgänglighet som finns inom området ”användargränssnitt” vid all it-utveckling. 

Detta görs oberoende av om målgruppen är arbetssökande, arbetsgivare, egen 

personal eller andra intressenter. Även befintliga riktlinjer för språkhantering följs 

vid utvecklingen.  

En viktig faktor att ta hänsyn till i det reformerade systemet där fristående aktörer 

utför en stor del av det operativa arbetet med de arbetssökande samtidigt som 

Arbetsförmedlingen fortsatt fattar alla beslut, kontrollerar aktivitetsrapportering och 

genomför andra liknande aktiviteter, är hur den arbetssökande ska uppleva sin resa i 

och mellan olika digitala system och tjänster. Vilka val som görs kommer att påverka 

kostnad och tid för uppbyggnad. 

Nedan följer några punkter och frågeställningar som måste beaktas. 

• Den arbetssökande förväntas kunna navigera mellan de olika aktörerna i 

systemet och veta när hen ska gå till en fristående aktör A:s it-system, fristående 

aktör B:s it-system och Arbetsförmedlingens it-system eller annan myndighets it-

system. 

• Den arbetssökande befinner sig i sin process i det it-system som den valda 

fristående aktören tillhandahåller. Arbetsförmedlingens system och 

myndighetsutövning levereras som ”backoffice” funktioner i den fristående 

aktörens it-system eller gränssnitt. Detta medför ett it-utvecklingsarbete för den 

fristående aktören. 
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• Den arbetssökande befinner sig i sin process i Arbetsförmedlingens it-system 

eller gränssnitt och de fristående aktörerna är ”backoffice”-leverantörer till 

Arbetsförmedlingen. Detta medför ett stort utvecklingsarbete och driftansvar för 

myndigheten. 

 

 

• I de fall där mindre fristående aktörer utan eget it-stöd vill använda 

Arbetsförmedlingens it-system så uppkommer samma ställningstagande. Ska 

systemstödet se ut som Arbetsförmedlingens it-system eller ska mindre 

fristående aktörer erbjudas möjlighet att applicera sin logotyp och grafiska profil 

på det tillhandahållna it-systemet, så att den arbetssökande upplever sig vara hos 

den valda fristående aktören? 

 

För arbetsgivares upplevelse gäller liknande frågeställningar: 

 

• Ska arbetsgivare navigera i systemet mellan de olika aktörerna i systemet? Ska 

upplevelsen vara att vid kontakt med en fristående aktör så är 

Arbetsförmedlingens myndighetsutövning ”gömd” för arbetsgivaren 

(nystartsjobb, lönebidrag och så vidare). 

 

• Hur omfattande ska Arbetsförmedlingens tillhandahållna systemstöd vara för 

mindre fristående aktörer utan egna it-system? Ska Arbetsförmedlingen 

tillhandahålla systemstöd som underlättar kontakten mellan arbetsgivare och 

fristående aktörer, exempelvis CRM251-system. 

7.3.4 Uppföljning och utvärdering idag 

I detta avsnitt behandlas frågan om hur och vilken överföring av information som 

behöver ske mellan olika aktörer, samt vilken infrastruktur som behövs för att 

verksamheten ska kunna följas upp som grund för verksamhetsutveckling, kontroll 

och utvärdering.  

För att möta arbetssökandes och arbetsgivarnas behov behöver de 

arbetsmarknadspolitiska insatserna användas på ett effektivt sätt. De arbetssökande 

ska ges det stöd och de insatser de behöver för att kunna möta efterfrågan på 

arbetsmarknaden. Det i sin tur kräver att myndigheten kontinuerligt följer upp de 

insatser de sökande tar del av och den verksamhet som myndigheten i övrigt 

bedriver.  

I dagens stöd och matchning ansvarar leverantören för att löpande dokumentera 

deltagarens aktiviteter skriftligen under hela placeringstiden och vid begäran 

överföra denna dokumentation till Arbetsförmedlingen.  

Givet att sökandes programdeltagande, aktiviteter inom program, resultat i termer av 

övergångar till arbete eller studier och sökandes personliga bakgrundsvariabler 

registreras hos myndigheten som idag, kommer den uppföljningen även fortsatt att 

kunna göras. Det som förändras är den uppföljning som görs kopplat till tidsåtgång 

för en insats, resursåtgång, sökandeundersökningar, aktgranskning, bemötande och 

                                                           
251 Customer Relations Management. 
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annat som bygger på myndighetens kontakt med de arbetssökande samt mer 

detaljerade uppgifter om vad den arbetssökande tar del av hos aktören. Den 

uppföljning som bygger på Arbetsförmedlingens arbete med matchning kommer 

också att påverkas eftersom huvuddelen av det arbetet kommer att utföras av 

aktörerna. I det gäller till exempel uppföljning av platsanvisningar och möjligheten 

att göra urval. Innebär reformeringen stora förändringar i hur programdeltagande 

och aktiviteter utformas ger det större utmaningar för uppföljning eftersom en större 

del av informationen om den arbetssökande försvinner från myndigheten.  

Digitalisering 

Arbetsförmedlingens utveckling av digitala tjänster sker även inom uppföljning och 

utvärdering. Myndighetens ambition är att göra så mycket som möjligt av den 

infrastruktur som idag ligger till grund för verksamhetsuppföljning tillgängligt för 

andra, genom till exempel självserviceapplikationer. Arbetsförmedlingen bygger 

vidare de tekniska plattformarna som krävs för att bygga förutsättningar för 

datadriven insikt. För att bibehålla förutsättningarna för myndighetens arbete med 

datadriven insikt behöver myndigheten kunna hämta in den information som ger 

insikter. På sikt ger digitaliseringen även förbättrade möjligheter för 

Arbetsförmedlingen att bidra med tillgång till data för andra aktörer, som då i sin tur 

ges bättre förutsättningar att arbeta med till exempel matchning.  

Kontroll av fristående aktörer  

Arbetsförmedlingen har idag en finansiell kontroll av de som levererar upphandlade 

tjänster och tjänster inom valfrihetssystem. Finansiell kontroll sker vid kontraktering 

av leverantör och löpande under hela kontraktstidens löptid. Utgångspunkten är att 

säkerställa att leverantören har betalat skatter och avgifter samt har en ekonomi som 

säkerställer finansiell stabilitet och långsiktighet och att man är en seriös aktör. Den 

uppföljningen har dock ett antal svårigheter när det gäller till exempel 

Arbetsförmedlingens möjlighet att kontrollera alla organisationsformer på ett 

enhetligt och rättssäkert sätt. 

Idag görs också fysiska besök hos leverantörer för att säkerställa att verksamheten 

följer avtalet och att leverantörens verksamhet bedrivs och organiseras på ett sådant 

sätt att verksamheten kan kvalitetssäkras och att innovation tas tillvara.  

Vidare har Arbetsförmedlingen en enhetlig och systematisk och riskbaserad 

uppföljning av alla leverantörer som bygger på dialog och även en systematisk och 

enhetlig avvikelsehantering där det finns möjlighet att inkomma bland annat 

klagomål. Arbetsförmedlingens uppföljning av leverantörer av upphandlade tjänster 

sker idag på olika sätt, med olika verktyg.  

Arbetsförmedlingen följer upp leverantörernas resultat och redovisar det för att ge 

arbetssökande underlag inför val av leverantör. Förfrågningsunderlaget tydliggör att 

de resultat som främst redovisas är resultat från kundnöjdhetsundersökningar, 

sammanställning av leverantörens uppnådda resultat (enligt definition i 

ersättningsmodellen) och sammanställning av Arbetsförmedlingens uppföljning av 

leverantörens avtalsefterlevnad. 
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Informationsöverföring mellan myndigheten och leverantörer idag 

Idag regleras i ”Allmänna villkor för upphandlade arbetsförmedlingstjänster” att 

leverantören åtar sig att använda Arbetsförmedlingens elektroniska systemstöd för 

kompletterande aktörer, och följa de instruktioner och villkor som systemet har, för 

att utbyta information med Arbetsförmedlingen. När det gäller behandling av 

personuppgifter och dokumentation ska leverantören teckna ett särskilt 

personuppgiftsbiträdesavtal och den dokumentation som leverantörerna idag gör om 

sökande ska, raderas senast åtta månader efter avslutad tjänst. I villkoren stipuleras 

också att leverantören ska dela med sig av egen statistik om resultat och dylikt till 

Arbetsförmedlingen när detta efterfrågas. 

Kontroll av arbetsgivare 

Arbetsförmedlingen har utvecklat sitt arbete med de kontroller som görs inför stöd 

till arbetsgivare i syfte att skapa enhetlighet och rättssäkerhet. Den ekonomiska 

kontroll som görs utförs sedan 1 juli 2019 av en centraliserad funktion. 

Kontroll av villkor för individersättningar 

För en beskrivning av Arbetsförmedlingens arbete med kontrollfunktionen för 

individersättningar, se avsnitt 4.11. 

7.3.5 Rekommendationer för uppföljning och utvärdering  

Enligt uppdragsbeskrivningen ska aktörerna ”lämna information som kan ligga till 

grund för kontroll av de fristående aktörernas verksamhet och för uppföljning och 

utvärdering av de tjänster som upphandlas”. De uppgifter Arbetsförmedlingen har 

behov av för att kunna göra det spänner från uppgifter om enskilda arbetssökande till 

statistiksammanställningar.  

Rekommendation: 

Informationen från aktörerna behöver vara systematiserad och enhetlig, följa 

Arbetsförmedlingens definitioner och vara väl dokumenterad. 

Bedömning:  

Resultatbaserad ersättning förutsätter att resultat mäts på ett tillförlitligt och 

verifierbart sätt. Tillförlitlig och kontinuerlig uppföljning är vidare en förutsättning 

för ett välfungerande ratingsystem.  

Rekommendation:  

För att kunna följa upp och utvärdera tjänsterna på ett neutralt sätt och, med LOV-

systemet som grund, kunna utveckla evidensbaserade arbetsmarknadsåtgärder krävs 

att aktörerna lämnar information som är mer omfattande än vad som görs idag. 

Informationen behöver också överföras på ett effektivare och mer automatiserat sätt.  

Bedömning:  

För att den reformerade verksamheten ska bli effektiv ser Arbetsförmedlingen behov 

av tydligare regleringar kring informationsöverföring mellan myndigheten och 

aktörer. 
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7.3.6 Förutsättningar för verksamhetsuppföljning och 

verksamhetsutveckling 

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten som myndigheten har i uppdrag att följa upp och utvärdera efter 

reformeringen till stor del kommer att vara verksamhet i LOV-systemet. 

Verksamhetsuppföljning kan inte särskiljas från uppföljning av LOV-systemet.  

Information är grunden för myndigheternas ärendehandläggning, men också för att 

medborgare och företag ska kunna fullgöra sina skyldigheter (och utöva sina 

rättigheter) gentemot offentliga aktörer. För att skapa en effektiv 

informationshantering vid digital samverkan krävs att den information som ska 

utbytas kan förstås och hanteras på samma sätt av alla ingående aktörer. Högre 

kvalitet och effektivitet uppnås enbart om information beskrivs och utbyts på ett 

strukturerat sätt. Data som samlas in behöver kunna vara omfattande och detaljerad 

för att kunna ligga till grund för myndighetens statistik och uppföljning, samtidigt 

som inmatningsmetoderna och den digitala infrastrukturen är tillräckligt enkel för att 

säkra att det sker systematiskt och med god kvalitet. 

Dokumentation av arbetssökande och leverantörer är en central pusselbit för att 

myndigheten ska kunna utföra uppföljning och kontroll. Det gäller både den 

uppföljning och kontroll som görs av de fristående aktörerna gällande till exempel 

avtalsefterlevnad, den kontroll som myndigheten gör för att säkerställa 

kontrollfunktionen kopplat till individersättningar samt den uppföljning och 

utvärdering som görs av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.  

Arbetsförmedlingen bedömer att det i LOV-systemet behöver ställas krav på de 

fristående aktörerna att leverera till Arbetsförmedlingen information som möjliggör 

att myndigheten kan fortsätta bedriva den kontroll, uppföljning och utvärdering av 

den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som görs idag. I tillägg behöver det vara 

tydligt att Arbetsförmedlingen behöver information om den arbetssökandes situation 

och aktörens verksamhet som gör det möjligt att också utvärdera en reformerad 

verksamhet. I det ingår att även kontrollera, följa upp och utvärdera de fristående 

aktörerna i sig. Arbetsförmedlingen behöver information om vad de sökande har tagit 

del av hos aktören, vilka resurser som använts, vilka kontakter leverantören har med 

de sökande och liknande. 

För att det ska vara möjligt behöver Arbetsförmedlingen information om den 

arbetssökandes tid hos leverantören som är mer omfattande än den som idag lämnas 

i till exempel tjänsten stöd och matchning. Det gäller tydligare redovisningar av vilka 

insatser och aktiviteter de arbetssökande tar del av hos leverantören samt 

bedömningar, eventuella självskattningar, resultat av enkäter och anteckningar 

liknande de daganteckningar som idag görs i ärenden hos myndigheten. Dagens 

skrivningar om att leverantören ska dela med sig av egen statistik om resultat och 

dylikt till Arbetsförmedlingen kan inte betraktas som tillräckligt omfattande eller 

bindande. Att leverantörens dokumentation om deltagarens aktiviteter ska överföras 

på begäran till Arbetsförmedlingen är inte heller tillräckligt för den uppföljning som 

bör kunna göras löpande och utan att särskild begäran görs.  
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Kraven på redovisning av aktiviteter bör gälla oaktat tjänstebeskrivning då det är av 

vikt för uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

och LOV-system. I övrigt kommer sannolikt kraven på vilken information om den 

sökande som myndigheten begär att variera beroende på tjänsteutformningen.  

Informationsflödet mellan de fristående aktörerna och myndigheten behöver vara 

standardiserat och möjliggöra för myndigheten att fullfölja sitt ansvar för analys, 

uppföljning och utvärdering. Det behöver samtidigt ske på ett sätt, och i ett system 

som gör det enkelt och attraktivt för aktörerna att lämna information. Dagens system 

där de fristående aktörerna levererar information till myndigheten via systemstöd 

(KA-webb) som kräver att en arbetsförmedlare har behörighet att öppna och läsa 

informationen och sedan överföra den till myndighetens interna system kommer inte 

att vara görbart.  

Effektutvärdering av olika insatser i syfte att utveckla evidensbaserade 

arbetsmarknadsåtgärder är en förutsättning för bra arbetsmarknadseffekt. Att göra 

effektutvärderingar blir svårt i ett valfrihetssystem eftersom effektutvärderingar 

kräver möjlighet till randomisering på ett sätt som valfrihetssystem inte ger. Om 

myndigheten i framtiden inte kan göra effektutvärderingar kan myndigheten inte 

heller utvärdera systemets kostnadseffektivitet. Informationsutbytet kommer att 

behöva ske både från de fristående aktörerna till myndigheten och vice versa. För att 

ge fristående aktörer större möjlighet att effektivt kunna matcha arbetssökande och 

bidra till utveckling av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är det viktigt att 

de har tillgång till all information om den arbetssökande som kan vara av betydelse. 

Kravet på att lämna information till myndigheten gäller inte bara arbetet med 

arbetssökande utan också de arbetsgivarkontakter och ev. rekryteringsbehov som 

aktören identifierar.  

I Arbetsförmedlingens analys och utvärderingsarbete finns ett krav att kunna hantera 

stora mängder data. Möjligheten att lagra data enhetligt paketerat i systematiska 

värdeförråd såsom nuvarande datalager är en viktig förutsättning. En statistikdatabas 

ska även möjliggöra ett användargränssnitt som underlättar framtagandet, 

användandet och variationerna av statistikunderlag. Den information som 

myndigheten samlar in och lagrar ska lagras för att kunna skapa statistik. I framtiden 

ser myndigheten framför sig att statistik och insikter också skapas i allt större 

utsträckning av datadriven insikt och AI. Det är därför viktigt att den infrastruktur 

och det regelverk som tas fram inte hindrar framtida teknisk utveckling.  

Prognos 

Arbetsförmedlingen har enligt sin instruktion att göra bedömningar av 

arbetsmarknaden för att tillhandahålla beslutsunderlag för den framtida 

arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingens prognos bygger på en 

inhämtningsmetod (intervjuundersökning med lokala arbetsgivare) som är beroende 

av myndighetens lokala personal. I en reformerad verksamhet kommer 

inhämtningsmetoden sannolikt behöva bli mer beroende av digitala arbetssätt. 

Prognosarbetet kommer att fortsätta i förmedlingsmodellen, men urvalet kommer att 

minska och presentationen av resultaten förändras.  
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Den nuvarande prognosmodellen har fungerat väl under lång tid och har ett högt 

internationellt anseende. Arbetsförmedlingens prognosmetod är unik och har 

uppmärksammats som ledande bland OECD-länderna. När myndigheten nu står 

inför stora förändringar kommer metoden inte att kunna vidhållas. Det är centralt att 

säkerställa en fortsatt hög kvalitet i prognosarbetet, annars riskerar myndigheten att 

tappa viktig kunskap och anseende som expertmyndighet.  

Målsättningen är att den nya digitala infrastrukturen ihop med kravställd 

standardiserad information ska bidra till att Arbetsförmedlingen även 

fortsättningsvis kommer vara ledande inom prognosarbetet. Arbetsmarknads- och 

yrkesprognoser kommer även i framtiden att vara förutsättningar för den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen.  

Hur prognosarbetet kommer att bedrivas efter reformeringen styrs av hur det 

strategiska arbetet med arbetsgivare organiseras i det reformerade systemet. Om det 

inte finns resurser för Arbetsförmedlingen att själva samla in källmaterialet kommer 

nuvarande insamlingsmetod att behöva frångås.  

Konsekvenserna av att frångå den nuvarande insamlingsmetoden bör dock 

undersökas, eftersom både svarsfrekvens och myndighetens kunskap om den lokala 

arbetsmarknaden riskerar att påverkas negativt. Här har myndigheten påbörjat ett 

arbete för att utreda förändringar av prognosverksamheten utifrån nya 

förutsättningar.  

7.3.7 Rekommendationer för informationsöverföring för 

verksamhetsuppföljning 

För att Arbetsförmedlingen ska fortsätta vara ansvarig för verksamhetsstatistik och 

arbetet med att samla, analysera och presentera data över resultat och utgifter ska 

kunna fortsätta som idag krävs att den information som i framtiden levereras av 

andra aktörer är standardiserad och enhetlig och kan levereras i realtid. 

Arbetsförmedlingen kan inte ansvara för att bearbeta eller systematisera den data 

som kommer in från andra aktörer i olika system. Dagens system för 

informationsöverföring (framför allt KA-webb) är heller inte tillräckligt.  

Rekommendation:  

De fristående aktörerna hanterar informationen via systematiserat utbyte med 

Arbetsförmedlingen. 

Rekommendation:  

Arbetsförmedlingen får ett tydligt ansvar att analysera, följa upp och utvärdera hur 

den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och de arbetsmarknadspolitiska 

åtgärderna påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Detta ansvar bör regleras i 

författning.  

Det är viktigt för datakvaliteten, och en förutsättning för uppföljning, att 

informationen överförs direkt mellan aktören och myndigheten (och vice versa) och 

inte kräver efterregistrering eller dubbelregistrering. Det är viktigt att all information 

som inhämtas kan systematiseras, lagras och bearbetas hos myndigheten. Det gäller 

information om den arbetssökande, ärendegången och information om aktören. Även 

om överföringen sker i realtid behöver informationen också sparas, hanteras och 
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bearbetas i framtiden. För att myndighetens arbete med uppföljning och utvärdering 

inte ska vara beroende av frekvens av informationsleveranser från de fristående 

aktörerna behöver informationsöverföringen ske i realtid.  

För att göra de fristående aktörernas verksamhet så effektiv som möjligt behöver 

Arbetsförmedlingen ha möjlighet att överföra mer omfattande information till 

leverantören, samt att det behöver kunna ske automatiserat och digitalt. Att 

anvisningen kan göras effektivt och därmed underlätta för leverantören att planera 

deltagarens insatser är viktigt för att hela insatsen ska bli effektiv.  

Såväl systematiserad information i form av definierade aktiviteter, antal och resultat 

som fritextfält och anteckningar ska kunna föras över på ett säkert och effektivt sätt. 

Det kräver intelligenta system som kan identifiera känsliga personuppgifter och 

reagera på dessa.  

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att det för att säkerställa en enhetlig hantering 

av den information som rör de arbetssökande och tjänsteutförandet är att föredra att 

aktörer som har ett behov av det ges begränsad tillgång till myndighetens interna 

ärendehanteringssystem. För de aktörer som väljer att istället arbeta i egna system så 

ska dessa vara kravställda på ett sådant sätt att de i realtid kan utbyta all den 

information som hade varit fallet i ett slutet system. Här kommer stora krav att 

behöva ställas på säkerhet i de fristående aktörernas system, tekniskt och 

organisatoriskt, för att säkerställa att deras hantering av personuppgifter följer 

gällande regelverk och upprätthåller informationssäkerhet och dataskydd.  

Arbetsförmedlingens kommande ärendehanteringssystem kommer via förmågorna 

till diversifiering och behovsstyrd tillgång till ärenden att göra det möjligt att ge 

aktörer tillgång till för detta syfte avskild information i systemet utan att tillgång ges 

till all information myndigheten har om den sökande. I myndighetens nya 

ärendehanteringssystem kommer det även att finnas möjligheter att få stöd om 

beslutsfattande som även aktörerna kan dra nytta av. Det gäller aktuell information 

om regelverk, sökandes rättigheter och eventuella ekonomiska begränsningar. Att ge 

de fristående aktörerna möjlighet att använda funktionaliteten i myndighetens 

ärendehanteringssystem är också ett led i att ge de fristående aktörerna samma 

förutsättningar för matchning och resultat som myndigheten har.  

Att tillgängliggöra myndighetens systemstöd kan underlätta för små aktörer som inte 

har resurser att köpa detta av andra it-leverantörer. Det kan gynna mångfalden av 

aktörer som etablerar sig på marknaden. De är dock sannolikt att många aktörer 

kommer att ha egna interna ärendehanteringssystem och inte se ett behov av att 

använda sig av myndighetens system för ärendehantering. Det ställer dock samma 

krav på informationsöverföring och lagstöd som för de aktörer som ges tillgång till 

myndighetens system.  

För att säkerställa att små och stora företag ges samma möjligheter att vara aktörer, 

och samtidigt skydda personlig integritet och säkerställa god datakvalitet, bör 

aktörerna ges incitament att ta del myndighetens systemstöd. För att 

Arbetsförmedlingen ska kunna fortsätta analysera, följa upp och utvärdera de 

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och hur de påverkar arbetsmarknadens 

funktionssätt behöver ett antal regelverk förändras.   
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Arbetsförmedlingen bedömer att myndighetens uppdrag behöver förtydligas för att 

ge myndigheten ansvar för att analysera, följa upp och utvärdera även de fristående 

aktörernas verksamhet, företrädesvis genom ändring av Arbetsförmedlingens 

instruktion. Arbetsförmedlingen behöver vidare ha stöd i regelverket för att kunna 

inhämta, lagra, bearbeta och presentera den information som myndigheten behöver 

för att kunna utvärdera mer än bara myndighetens interna verksamhet. Behovet av 

författningsändringar för att uppnå detta beskrivs närmare i avsnitt 10.2-3 och 10.5. 

Som tidigare nämnts behöver alltmer information att inhämtas från de fristående 

aktörerna. Det behöver kunna göras utan att riskera individer och arbetsgivares 

integritet. Det skydd som finns för enskildas integritet inom den offentliga 

arbetsförmedlingen bör vara lika oavsett i vilken form verksamheten bedrivs. 

För att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska vara effektiv i ett system där 

den operativt utförs av fristående aktörer krävs att de har samma möjligheter att 

dokumentera sitt arbete som Arbetsförmedlingen har, samt att det kan överföras till 

myndigheten som har att fatta beslut, säkerställa rätt till ersättningar samt följa upp 

verksamheten och till uppdragsgivaren föreslå förändringar. Informationen mellan 

de fristående aktörerna och myndigheten måste flöda i realtid, utbytet kan inte vara 

beroende av att myndigheten och eller de fristående aktörerna har en dialog och 

efterfrågar information.  

För att det ska kunna ske på ett effektivt sätt behöver ändringar ske i regelverk kring 

uppgiftsskyldighet, tystnadsplikt, personuppgiftshantering och 

sekretessbestämmelser, se närmare i avsnitt 10.3 och 10.5. Dessa frågor har tidigare 

utretts i SOU 2012:4 Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det 

arbetsmarknadspolitiska området. Utredningen föreslog bland annat en ny lag för 

kompletterande aktörer. Arbetsförmedlingen delar i stort de överväganden som 

gjordes av utredningen avseende informationshantering, med undantag för att det nu 

utvecklats mer teknisk lämpliga lösningar. Arbetsförmedlingen gör, i likhet med 

utredningen, bedömningen att en sammanhållen och lättillgänglig lagstiftning krävs 

för att hanteringen av personuppgifter ska ske effektivt samtidigt som den enskildas 

integritet skyddas i de fristående aktörernas verksamhet.  

7.4 Konsekvenser och genomförande 

Den viktigaste förutsättningen för nyttjande av framväxande teknologi i 

verksamhetsutvecklingen är att det finns regelverk och lagstiftning som möjliggör 

insamlande och hantering av information utifrån användarens behov. En 

möjliggörande lagstiftning som medger lagring och säkert informationsutbyte är en 

helt nödvändig förutsättning för reformens genomförande.  

De fristående aktörerna kommer att arbeta på uppdrag av Arbetsförmedlingen, vilket 

innebär att Arbetsförmedlingen har ansvar för att även dessa arbetar med 

informationssäkerhet enligt ett överenskommet ramverk, det är alltså 

Arbetsförmedlingens ansvar att kontrollera att aktörerna följer ramverket. Detta 

innefattar även kravställning och granskning av dataskyddet hos de fristående 

aktörer som arbetar i egna system.  
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Med målbilden ett digitalt ekosystem för arbetsmarknaden så finns, beroende på hur 

detaljerna i reformeringen utformas, möjligheter att successivt förflytta sig mot 

denna. Att reformen ska vara fullt genomförd 2021 behöver inte betyda att 

utvecklingen mot ett ekosystem då ska avstanna, utan bara att grunden är på plats, 

till exempel i form av att fristående aktörer kan matcha och rusta arbetssökande. 

För att utvecklingen ska kunna göras så effektiv som möjligt så behövs en 

överenskommen tidplan. Även om Arbetsförmedlingen tillämpar ett agilt 

angreppssätt, så behöver succesivt reformens utformning detaljeras, för att 

säkerställa införandet 2021. 

7.4.1 Investeringar för ett flexibelt och modernt it-landskap 

Arbetsförmedlingens it-verksamhet har genomgått genomgripande förändringar 

under de sista åren. Den passivitet och bristande involvering i myndighetens 

strategiarbete som Statskontoret lyfte fram i 2016 års rapport har nu utvecklats till 

att it-verksamheten spelar en central roll för myndighetens utveckling. Denna 

förändring har varit nödvändig för att kunna genomföra den digitalisering som 

myndigheten strävar efter. Ii är numera en naturlig del av verksamheten och en viktig 

förutsättning för myndighetens verksamhetsutveckling. Att utveckla verksamheten 

med hjälp av digitalisering är både ett sätt att använda skattepengar mer effektivt, 

och ett sätt att förbättra myndighetens service till medborgare och företag. 

Arbetsförmedlingen kommer under överskådlig tid behöva både förvalta, 

vidareutveckla och ta fram nya självservicetjänster till arbetssökande, arbetsgivare 

och fristående aktörer. 

Arbetsförmedlingen har under ett flertal år gjort stora it-investeringar i ny teknik 

(plattformar) som är nödvändiga för att i ett nästa steg kunna bygga ett modernt och 

flexibelt it-landskap. 

Detta innebär att myndigheten står betydligt bättre rustad än många andra 

myndigheter att ta steget in i nästa generations informationsutbyte (ekosystem). 

Genom att många av förutsättningarna finns på plats så ges istället möjlighet att nu 

kunna leverera betydligt mycket mer nya tjänster och förvalta redan framtagna it-

system till en lägre kostnad än tidigare. Som exempel kan nämnas att sedan 2017, 

med hjälp av ny teknik och effektivare arbetssätt, har elförbrukningen i 

myndighetens datahallar minskat med över 75 procent. Mycket av den it-utveckling 

som myndigheten arbetat med under tidigare år – och planerat för kommande år – är 

sådana investeringar myndigheten hade planerat för oavsett förslag på reformering. 

Det får dock inte glömmas bort att även övriga parter som ska ingå i det reformerade 

systemet kommer behöva göra it-investeringar på sin sida. Detta är kostnader som 

tillkommer vid sidan av Arbetsförmedlingens kostnader. 

Arbetsförmedlingen ser även fortsättningsvis ett stor behov av att utveckla moderna 

tjänster för att möjliggöra en helt digital kundresa för både arbetssökande och 

arbetsgivare samt utveckla ett modernt beslutsstöd för våra handläggare. 

Myndigheten ser även ett stort behov av att samverka mer gällande it-lösningar 

mellan olika myndigheter. Även här kan verksamheten effektiviseras och kostnader 

minskas, genom att aktivt delta i myndighetsgemensamma projekt som exempelvis 

”effektiv statlig it-drift ”. Det finns även stora möjligheter att Arbetsförmedlingen 
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under kommande år tar en aktiv roll och ansvar för att realisera några av de 

nationella byggblock som presenteras i ”Slutrapport - Uppdrag om säkert och 

effektivt informationsutbyte” där det belyses att en ”gemensam nationell digital 

infrastruktur” kommer att leda till en betydlig effektivare och billigare förvaltning, 

minskade kostnader för it-utveckling och kunna påskynda nödvändig digitalisering 

hos berörda myndigheter. 

7.4.2 Datasäkerhet och integritetsskydd 

Riksdagen har slagit fast att målet för den statliga förvaltningspolitiken ska vara ”en 

innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl 

utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges 

utveckling och ett effektivt EU-arbete”. Alla aktörer som samverkar inom den statliga 

förvaltningspolitiken måste känna förtroende för varandra när det gäller säker 

åtkomst till och utbyte av information. På samma sätt behöver privatpersoner och 

företag känna tillit till deltagande aktörers sätt att hantera information. En god 

ordning i hanteringen av information är även av betydelse för den enskildes möjlighet 

att ta del av allmänna handlingar. Informationssäkerhet handlar om ansvar, 

riskmedvetenhet och helhetssyn och är ett komplext område som spänner över bland 

annat teknik, administration, ekonomi och juridik. 

Bristande informationssäkerhet kan få konsekvenser i form av att verksamheten inte 

kan bedrivas på ett användbart och effektivt sätt. Det kan också leda till bristande 

skydd för den personliga integriteten och avbrott i samhällsviktig verksamhet. 

Skyddet för den enskildes personliga integritet och respekten för privatlivet är viktiga 

grundläggande rättigheter som kommer till uttryck i både 2 kap. 6 § regeringsformen 

(RF) och art. 8 i Europakonventionen. När det gäller automatiserad behandling av 

personuppgifter har dessa grundläggande rättigheter preciserats i det så kallade 

dataskyddsdirektivet, 95/46/EG. Dataskyddsdirektivet har genomförts i svensk rätt 

genom personuppgiftslagen (1998:204; PuL) och myndigheternas 

registerförfattningar.  

Det är därför av yttersta vikt att alla deltagande aktörer i föreslagen reformering 

tidigt adresserar dessa frågor. Arbetsförmedlingen bör ta en ledande roll i detta 

arbete. Arbetsförmedlingen tillsamman med de fristående aktörerna kommer även 

fortsättningsvis hantera stora mängder skyddsvärd information om individers hälsa, 

ekonomiska och sociala problem. Även om det nya föreslagna systemet innebär 

utbyte av ny och känslig information mellan deltagande aktörer så får detta inte ske 

på bekostnad av att det hotar den enskildes integritet och säkerhet. I de fall 

myndigheten föreslagit sekretesslättnader så är det med utgångspunkt i att 

myndigheten och de deltagande aktörerna säkerställer både integritetshöjande och 

säkerhetshöjande åtgärder i sina it-system. Arbetsförmedlingen arbetar därför redan 

nu aktivt med att det alltid ska finnas ett juridiskt stöd att tillgå under hela den 

fortsatta reformeringen. 

När myndigheten träder in i en samordnande roll i en sektor som till stor del består 

av privata aktörer ställs krav på en förändrad styrning och lagstiftning. Ett sådant 

ansvar kommer innebära att Arbetsförmedlingen behöver allokera resurser och delvis 

nya kompetenser för att kunna axla denna roll. Arbetsförmedlingen arbetar redan 
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idag aktivt med att såväl öka såväl informationssäkerheten som it-säkerheten, både 

själv och tillsammans med andra myndigheter.  

Om Arbetsförmedlingen ska fortsätta ha det samordnande ansvaret i ett framtida 

ekosystem så innebär det att Arbetsförmedlingen behöver ta fram såväl styrande 

riktlinjer, har förmåga att inspektera deltagande aktörer och vid behov kunna 

åtalsanmäla de som inte följer uppsatt regelverk.  

Ett annat tänkbart alternativ är att alla parter i det framtida ekosystemet ses som 

likvärdiga, lyder under samma lagstiftning, och att Arbetsförmedlingen inte har 

något tillsynsansvar. Men då behöver detta ansvar tilldelas någon annan aktör, som 

exempelvis Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, Datainspektionen eller 

liknande myndighet. Oavsett vilket alternativ som förordas eller beslutas så kommer 

det kräva en skyndsam hantering för att möjliggöra att ha detta på plats till 2021. 

7.4.3 Jämställdhet 

Idag är det fler män än kvinnor som tar del av Arbetsförmedlingens upphandlade 

tjänster, som till exempel stöd och matchning. Så är fallet med de flesta av 

Arbetsförmedlingens insatser. Att fortsatt följa upp jämställdhetsaspekter i 

verksamheten är viktigt för att göra de arbetsmarknadspolitiska insatserna 

tillgängliga för alla på lika villkor och få insikter som kan vara en faktor i till exempel 

rating av leverantörer och upphandling av tjänster.  

7.4.4 Fristående aktörer 

De fristående aktörerna påverkas av Arbetsförmedlingens förslag kring 

verksamhetsuppföljning då det innebär att större krav ställs på leverantörerna än i 

dagens tjänster inom valfrihetssystem. De högt ställda krav på it-lösningar och 

säkerhet som kommer ställas på de leverantörer som väljer att ha egna system kan 

innebära investeringskostnader. Att inte längre teckna personuppgiftsbiträdesavtal 

med de fristående aktörerna skulle även det lägga ett större ansvar på dem.  
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8 Arbetsförmedlingens tillgänglighet 

Arbetsförmedlingskontor har tidigare varit en viktig del för tillgängligheten av den 

statliga närvaron i hela landet. Men den tekniska utvecklingen i samhället innebär att 

det har uppstått nya möjligheter för myndigheter att göra service och information 

tillgänglig digitalt. Det har skett en gradvis förändring i hur arbetssökande och 

arbetsgivare kan sköta sina ärenden med Arbetsförmedlingen. Nu ser mötesplatser 

och kontaktvägar annorlunda ut för många arbetssökande.  

I målen för Arbetsförmedlingens Förnyelseresa 2021 ingår att arbetssökande och 

arbetsgivare i första hand ska välja digitala kanaler i sina kontakter med 

myndigheten. Om fler arbetssökande använder digitala tjänster kan 

arbetsförmedlarna få mer tid till att ge fördjupat stöd till sökande som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har samtidigt ett ansvar att vara tillgängliga 

även för de arbetssökande som inte kan använda sig av myndighetens digitala 

kanaler. I april 2019 fattade Arbetsförmedlingen ett inriktningsbeslut om det nya 

kontorsnätet. Det innebar att minska antalet kontor med 132 kontor till 106. 

Förändringen kommer att vara genomförd i december 2020.  

Regeringen bedömde i budgetpropositionen för 2018 att digitalt ska vara 

förstahandsval i den offentliga förvaltningens verksamhet och i den offentliga 

förvaltningens kontakter med individer och företag. Redan i budgetpropositionen för 

2015 sade regeringen att arbetet med att modernisera och effektivisera den offentliga 

sektorn handlade dels om att förbättra servicen åt medborgarna, dels att effektivisera 

verksamheten. Vidare ansågs i samma budgetproposition att det är viktigt och att en 

ökad samordning över myndighetsgränserna har en stor utvecklingspotential i den 

offentliga förvaltningen. Man menade på att bristande samverkan mellan 

myndigheter inte bara skapar problem för enskilda medborgare och företagare utan 

att det också kan ge utökade kostnader för staten.  

Digitalt som förstahandsval innebär att när det är lämpligt, ska myndigheten välja 

digitala lösningar. En myndighet kan inte kräva att individer och företag ska vara 

digitala i sina kontakter med de offentliga myndigheterna. Att erbjuda e-tjänster 

innebär dock inte att myndigheterna får utesluta andra kommunikationsvägar. 252 

Likabehandlingsprincipen i regeringsformen (RF) innebär att alla är lika inför lagen, 

och att lika fall ska behandlas lika. Principen innebär inte att alla beslut ska vara lika, 

utan att fall där de sakliga förutsättningarna är lika ska bedömas på samma sätt. 

Kravet på likabehandling framgår även av Arbetsförmedlingens instruktion. Där står 

det att myndighetens verksamhet ska utformas så att arbetssökande har tillgång till 

en likvärdig service i hela landet samt främja mångfald och jämställdhet.5 7 § i nya 

förvaltningslagen innebär att myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten i så 

stor utsträckning som möjligt. Det allmänna kravet på myndigheters 

serviceskyldighet i 6 § förvaltningslagen ger inte en rätt att begränsa servicen till viss 

form. 

  

                                                           
252 SOU 2017:114. 
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8.1 Analysuppgift: tillgänglighet och statliga servicekontor 

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur myndighetens 

tillgänglighet för arbetssökande, arbetsgivare och andra berörda aktörer bör 

utvecklas i förhållande till det reformerade systemet, bland annat för att kunna 

genomföra arbetsmarknadspolitiska bedömningar för arbetssökande på ett 

ändamålsenligt sätt och för att möjliggöra nödvändig samverkan med kommuner, 

Försäkringskassan och andra aktörer. I denna del ska också beaktas om behovet av 

lokal närvaro även kan säkerställas på andra sätt än genom egna kontor, till 

exempel genom samarbete med kommuner eller vid statliga servicekontor. 

Förutsättningarna för att de statliga servicekontoren framöver ska ge service 

avseende Arbetsförmedlingens verksamhet ska ses över. Arbetsförmedlingen ska i 

samråd med Statens servicecenter analysera lämplig omfattning och tidpunkt för 

myndighetens deltagande vid statliga servicekontor, samt ta fram 

kostnadsberäkningar och konsekvensbeskrivningar. En överföring av verksamhet 

från Arbetsförmedlingen till statliga servicekontor bör inledas under 2020. 

8.1.1 Tillgänglighet redan i förändring 

Arbetsförmedlingens utveckling av nya möjligheter till tillgänglighet genom nyttjande 

av ny teknik är ett område där det sedan flera år drivits ett intensivt 

utvecklingsarbete. Till detta kommer de förändringar av Arbetsförmedlingens 

kontorsnät som aviserats under 2019 och som kommer vara fullt ut genomförda 

under 2020. Både utbyggnaden av nya kanaler och digitala kontaktvägar och 

förändringarna i kontorsnätet har sin grund i andra faktorer än den aviserade 

reformeringen av myndigheten. Samtidigt är det omöjligt att beskriva tillgängligheten 

i det reformerade systemet utan att ta sin utgångspunkt i den faktiskt pågående 

utvecklingen.  

Arbetsförmedlingens styrelse beslutade i mars 2019 om principer för myndighetens 

fysiska närvaro.253 Principerna är: 

Samverka för att öka möjligheterna till fysiska möten 

Arbetsförmedlingen ska verka för att hitta samarbetsformer med externa parter som 

exempelvis kommuner och andra myndigheter. Det gör det möjligt att erbjuda 

bokade personliga fysiska möten i de kommuner där Arbetsförmedlingen inte längre 

kommer att kunna ha egna lokaler.  

Uppdraget är grunden för hur myndigheten ska vara lokaliserad 

Arbetsförmedlingen har ett nationellt uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken. 

Myndigheten har ansvar för att åstadkomma en kostnadseffektiv verksamhet med 

god kvalitet och bra resultat.  

Lokala arbetsförmedlingskontor erbjuder service inom fördjupat stöd 

Stora delar av Arbetsförmedlingens service ska främst ske genom digitala kanaler och 

genom personliga möten via telefon, chatt och video. De lokala kontorens roll är 

primärt att ge service till de personer som har behov av personliga fysiska möten med 

fördjupat stöd. 

                                                           
253 Protokoll nr 3/2019 från den 4 mars 2019, diarienummer Af-2019/0119055 
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Arbetsförmedlingens kontor koncentreras till städer och knutpunkter 

Arbetsförmedlingskontor placeras i städer och knutpunkter där många människor rör 

sig och många företag verkar. Avgörande för val av ort är kommunikationsvägarna 

samt behoven hos arbetssökande och arbetsgivare. I de fall där restiden är lång och 

behov finns är ambitionen att Arbetsförmedlingen erbjuder bokade möten i 

exempelvis servicekontorens lokaler eller genom samarbete med kommuner. 

8.1.2 Bedömningar för tillgänglighetens utveckling i det reformerade 

systemet 

Bedömning: 

Det reformerade systemet, där matchande och rustande insatser utförs av fristående 

aktörer, ställer inte högre krav på Arbetsförmedlingens fysiska tillgänglighet än 

dagens system. 

Bedömning:  

En utvecklad service på distans och ett ökat nyttjande av digitala kanaler är en 

avgörande förutsättning för att det reformerade systemet ska kunna bli effektivt. 

Detta ställer krav på myndigheten att fortsatt accelerera förflyttningen till 

användning av sådana tjänster och kanaler.  

Den huvudsakliga beståndsdelen i reformeringen av Arbetsförmedlingen är att 

matchande och rustande insatser ska utföras av fristående aktörer i ett LOV-system. 

Detta i sig torde medföra att det totala antalet insatser som myndigheten förväntas 

göra genom fysisk närvaro i framtiden minskar. Vissa av de uppgifter myndigheten 

kan få i ett reformerat system – exempelvis bedömning av arbetssökandes avstånd till 

arbetsmarknaden och myndighetsutövning – är dessutom sådana till sin natur att de 

i hög utsträckning kan fungera mer effektivt än idag genom att digitaliseras och 

automatiseras.  

8.1.3 Arbetsmarknadspolitiska bedömningen en viktig utgångspunkt 

för samverkan med kommunerna  

Bedömningen av stödet till den enskilde som utgår från den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen är viktig för att Arbetsförmedlingen ska kunna identifiera de individer 

som har behov av kombinerade insatser som kommunerna kan ombesörja. Det 

innebär att samordning mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna bör ske om 

insatser från både kommunerna och Arbetsförmedlingen krävs för att stödja den 

enskildes inträde i arbete eller studier. Samarbetet ska också bidra till att klargöra 

ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna i de situationer 

där den enskilde övergår från den ena till den andra myndighetens ansvarsområde, 

helt eller delvis. Kommunens insatser ska syfta till att undanröja arbetshinder av 

sociala skäl för försörjningsstödstagare medan Arbetsförmedlingens ska ansvara för 

och tillgodose och erbjuda stöd som tillhandahålls av fristående aktörer. 

Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen har en central roll i Arbetsförmedlingens 

samverkansuppdrag för att andra aktörer (kommuner, andra myndigheter och 

fristående aktörer) gemensamt ska kunna samt bidra utifrån sina respektive ansvars-

och uppgiftsområden. 
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8.1.4 Bedömning för var och hur samverkan kan ske mellan 

Arbetsförmedlingen och kommunerna  

Myndighetens service utvecklas kontinuerligt genom att den fysiska närvaron ersätts 

eller kompletteras med personliga distansmöten och digitala självservicetjänster som 

enkelt går att nå via en dator eller via en mobiltelefon. Det här ökar också 

möjligheterna att bedriva verksamhet som ger högre nytta för arbetssökande och 

samhället i relation till dess kostnad. Samtidigt anser Arbetsförmedlingen att det är 

angeläget att säkerställa en väl fungerande fysisk närvaro i stora delar av landet. 

Många arbetssökande har behov av stöd som idag förutsätter personlig service via 

fysiska möten. För att kunna upprätthålla lokal service och närvaro på fler platser kan 

service via till exempel Statens servicekontor vara en möjlighet254. Det finns flera 

andra alternativ för hur samverkan med kommunerna för strategisk samverkan kan 

äga rum. Dessa utesluter inte varandra utan samtliga former kan tillgängliggöras för 

att utföra en effektiv och ändamålsenlig samverkan.  

Bedömning: 

Arbetsförmedlingens samverkan med kommuner kan säkerställas genom 

nedanstående kanaler och samverkansformer; service på distans, 

Arbetsförmedlingens enheter och Statens servicecenter.  

Service på distans 

När arbetsmarknadspolitiska bedömningen visar att individen har behov av att 

Arbetsförmedlingen samverkar med kommunen kring den enskilde kan samverkan 

äga rum med kommunerna via service på distans. Den operativa samordningen av 

insatser kan skötas av fristående aktörer.  

Arbetsförmedlingens enheter – fullservicekontor  

När den arbetsmarknadspolitiska bedömningen visar att individen har behov av att 

samordnade insatser ska Arbetsförmedlingen förhålla sig till den 

samverkansöverenskommelse som upprättats mellan Arbetsförmedlingen och 

kommunen i den strategiska samverkan. På Arbetsförmedlingens enheter finns även 

möjlighet att samordna fysiska samverkansmöten och tillgänglig distansutrustning. 

Vid behov kan ytterligare förtydligande av samordning kring den enskilde samverkan 

ske i samverkan vid ett distansmöte mellan Arbetsförmedlingen och kommunen i 

trepartssamtal. Eller via ett distansmöte. 

Statens servicecenter  

När den arbetsmarknadspolitiska bedömningen visar att individen har behov av att 

Arbetsförmedlingen samverkar med kommunen kring den enskilde kan samverkan 

ske vid ett distansmöte mellan Arbetsförmedlingen och kommunen i trepartssamtal. 

Detta innebär att Arbetsförmedlingen skulle behöva få tillgång till (data)-utrustning 

som tillhandahålls av Statens servicecenter. Individen kan i servicecenter identifiera 

sig vilket underlättar möjligheten för stöd vid digital registrering. Planeringssamtal 

kan även här ske på telefon eller i ett videomöte. Genom att ha en gemensam 

videoinfrastruktur och mötestjänst som alla kan använda, blir det enklare att driva 

arbete med gemensamma standarder och säkerställa att videomöten fungerar bra 

                                                           
254 Rapport: Arbetsförmedlingens närvaro Principer och anpassningar till myndighetens nya verksamhetslogik 
och nya situation, den 4 mars 2019.  



Vissa förutsättningar inför reformeringen 
av Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingens tillgänglighet 

 

256 
 

mellan organisationsgränserna. Man kan också enklare komma överens om 

gemensamma krav på kvalitet och säkerhet, som man sedan kan säkerställa fungerar 

genom alla led. Arbetsförmedlingen bör säkerställa en nära samverkan med Statens 

Servicecenter för att driva detta arbete och ger rekommendationer, annars finns 

risken att man bygger upp sina egna ”öar” av videomiljöer, vilket många gånger kan 

bli både dyrare och riskera att försvåra kommunikation över organisationsgränser.  

Vidare kan även Staten servicecenter vara en nod för distansmöten eller fysiska 

möten med kommuner och myndigheter som Arbetsförmedlingen är skyldig att 

samverka med på strategisk nivå.  

8.1.5 Utveckling av arbetet tillsammans med Statens servicecenter 

I 2018 års budgetproposition aviserades att den statliga lokala service som bedrivs 

vid servicekontor i samverkan mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och 

Skatteverket ska samlas i en sammanhållen organisation som Statens servicecenter 

ska ansvara för (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2 avsnitt 5.5). Statens servicecenter har i 

uppdrag att inordna den nya uppgiften till den 1 juni 2019 (Fi2018/02985/SFÖ). 

Servicekontorsutredningen har därutöver lämnat förslag om att servicekontoren 

också ska ge service avseende Arbetsförmedlingens verksamhet (SOU 2018:43 s. 18).  

Arbetsförmedlingen fattade beslut i augusti 2019 gällande urval av orter för ett 

pilotprojekt i samarbete med Statens servicecenter. Arbetsförmedlingen och Statens 

servicecenter tecknade ett serviceavtal om att Arbetsförmedlingens kundtorg 

framöver ska erbjudas på Statens servicecenters servicekontor. Kundtorgen kommer 

att erbjuda ”allmän service och information”. Målet är att på sikt kunna erbjuda 

kundtorget på samtliga 113 servicekontor med start av införande under 2020. Som ett 

led i detta införande kommer under hösten en pilotstudie ske på några utvalda 

servicekontor. Genom pilotarbetet kommer man bland annat att ta fram underlag för 

att utröna vilka tjänster som ska erbjudas inom ramen för servicekontoren, kunskap 

om besöksvolymer och personalbehov. Genom pilotarbetet kommer man också att 

utveckla samarbetsformerna mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter255. 

Urval av pilotorter 

Urvalet av förslag på pilotorter har skett i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 

Statens servicecenter där olika kriterier för urval har används. 

• Nationell geografisk spridning  

• Vilja att delta 

• Spridning utifrån Arbetsförmedlingens fyra kategorier för sin kontorsanpassning 

(orter där verksamheten avvecklas, orter där man endast kommer resa till 

kontoret framöver, orter där man finns kvar i egna lokaler och orter där man är 

samlokaliserade med servicekontor). 

• Personal 

• Besöksflöden 

• Lokalens storlek och beskaffenhet 

 

                                                           
255 Beslutsunderlag 2019-08-21. 
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Förslag på pilotorter: 

• Skellefteå – Arbetsförmedlingen kommer att finnas kvar på orten framöver men i 

egen lokal precis som idag. Relativt litet servicekontor. 

• Söderhamn – Arbetsförmedlingen försvinner från orten men kommer ha viss 

handläggning även fortsättningsvis i lokalen. Kan eventuellt bli aktuellt med byte 

av lokal framöver för servicekontoret med det bedöms inte påverka möjligheten 

att vara pilotort. Relativt litet kontor.  

• Motala – samlokaliserade idag och så även framöver. Relativt litet servicekontor.  

• Växjö – Arbetsförmedlingen kommer att finnas kvar på orten i egen lokal precis 

som idag. Medelstort servicekontor.  

• Hässleholm – Arbetsförmedlingen försvinner från orten, inte samlokaliserade 

idag. Medelstort servicekontor. 

• Strömstad – samlokaliserade idag men Arbetsförmedlingen kommer framöver 

endast ta bokade besök på kontoret. Relativt litet servicekontor. 

Allmän service och information på kundtorg 

På kundtorgen kan individen på information om Arbetsförmedlingens erbjudanden 

och tjänster – och hjälp med att använda digital självservice på 

arbetsformedlingen.se . Vidare kommer Statens servicecenter vara behjälplig med att 

boka möte med en arbetsförmedlare. Pilotprojektet avser inte arbetsuppgifter som 

kräver handläggning av den enskildes ärende då dessa inte hanteras på kundtorget, 

utan endast av lokala enheter (arbetsförmedlingskontor). Kostnaderna för piloten 

under 2019 och början av 2020 beräknas till cirka 5,7 miljoner kronor.  

Tabell 11 Beräknade kostnader för piloten 2019-09-01 – 2019-03-31         

    

 Merkostnader/startkostnader Q4 2019 Q1 2020 Totalt 

Pilotkontor 2 077 500 2 077 500 4 155 000 

Projektledning m.m. 750 000 750 000 1 500 000 

Summa 2 827 500 2 827 500 5 655 000 

Källa Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter 

8.1.6 Kostnadsberäkningar avseende att statens servicecenter 

övertar Arbetsförmedlingens kundtorg 

Målet är att servicekontoren också ska ta över Arbetsförmedlingens kundtorg 

(spontanbesök) på de orter där det finns servicekontor. Det handlar i första hand om 

att ge allmän information, att guida till och i de digitala tjänsterna, ta emot och 

vidarebefordra handlingar och vid behov förmedla kontakt med arbetsförmedlare. En 

preliminär kostnadsberäkning för utrullningen kvartal två, tre och fyra beräknas till  

att ge allmän information, att guida till och i de digitala tjänsterna, ta emot och 

vidarebefordra handlingar och vid behov förmedla kontakt med arbetsförmedlare. En 

preliminär kostnadsberäkning för utrullningen kvartal två, tre och fyra beräknas till 

cirka 52 miljoner kronor. Kostnaderna avser samtliga kundtorg som Statens 

servicecenter tar över. 
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Tabell 12 Preliminära beräkningar för att Statens servicecenter övertar 
Arbetsförmedlingens kundtorg (Q2, Q3 och Q4 2020) 

   

 Ändamål Kostnad 

Personal 25 406 250 

Utbildning 745 125 

Kundarbetsplatser 21 350 000 

Lokalanpassningar 4 237 500 

Summa 51 738 875 

Källa Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter 

Statens servicecenter och Arbetsförmedlingen har ännu inte beslutat vem som ska 

ansvara för lagring av data och vilken myndighet som bör bära kostnader för detta. 

8.1.7 En utökad serviceorganisation 

Det är för Arbetsförmedlingen svårt att kostnadseffektivt upprätthålla lokal service i 

hela landet. En utökad serviceorganisation där Arbetsförmedlingen ingår kommer att 

kunna säkerställa och stärka grundläggande statlig service i hela landet. Samtidigt 

kan Arbetsförmedlingen också dra nytta av den väl fungerande struktur för lokal 

statlig service som byggts upp genom servicekontoren samtidigt som 

Arbetsförmedlingen kan effektivisera handläggningen och fokusera på matchnings-

uppdraget (SOU 2018:43 s. 18).  

Servicekontoren ska på motsvarande sätt som för andra myndigheter, ge service av 

både allmän och fördjupad karaktär. Detta innebär att besökare såväl kan få hjälp 

med till exempel allmän information som att använda digitala tjänster, som hjälp 

med personliga ärenden. Verksamheten vid servicekontoren bör således bedrivas och 

ge allmänt och fördjupat stöd. Det allmänna stödet innebär att servicekontoren 

hjälper till genom att stödja i användningen av självservicetjänster och att bedöma 

huruvida behov finns att träffa en arbetsförmedlare för ytterligare stöd samt att ta 

emot handlingar. Det fördjupade stödet innebär inbokade möten där förberedande 

ärendehandläggningen kan förekomma och samordning med andra myndigheter 

kring individen inom ramen för myndighetens samverkansuppdrag.  

8.1.8 Rekommendationer för samlad organisation för lokal statlig 

service 

Rekommendation: 

Övergången till servicekontor bör åläggas Arbetsförmedlingen generellt. Övergången 

bör ske stegvis. 

Rekommendation: 

Servicekontoren bör kunna utföra viss enklare handläggning, exempelvis ta emot 

kompletterande handlingar, i Arbetsförmedlingens ärenden.  

Som redogörs för ovan har frågan huruvida service avseende Arbetsförmedlingen ska 

införas i en samlad organisation för statlig service varit föremål för en särskild 

utredning och bereds för närvarande i Regeringskansliet. Med hänsyn till den 

påverkan frågan har på Arbetsförmedlingens organisation utifrån Januariavtalet är 

det något som Arbetsförmedlingen behöver förhålla sig till. Inte minst kommer 
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förslagen ha stor påverkan på Arbetsförmedlingen både ur ett organisatoriskt och 

verksamhetsmässigt perspektiv, vilket i sig kan påverka myndighetens tillgänglighet 

och samverkansmöjligheter. 

Det finns bred enighet kring vikten av statlig närvaro i hela landet, vilket framgår av 

bland annat Parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1). Det kan avse dels 

statliga arbetstillfällen och dels enskildas tillgång till statlig service. Det finns också 

anledning att tro att förtroendet för statsförvaltningen ökar när staten upplevs finnas 

nära medborgarna. En undersökning från Statskontoret visar att medborgare är 

nästan dubbelt så nöjda med servicen från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

och polisen när myndigheterna har kontor i den egna kommunen. Samtidigt anser 

många att det viktigaste är att ärenden handläggs snabbt och att man får svar på sina 

frågor. Många föredrar också att ta del av service digitalt i stället för att besöka ett 

kontor. Sannolikheten för att besöka ett fysiskt kontor ökar dock om myndigheten 

finns i kommunen. Vidare önskar boende på mindre orter i något högre grad än 

storstadsbor att kunna besöka myndigheter fysiskt. Personer med utländsk bakgrund 

önskar också i högre grad kunna besöka myndigheters kontor för att få hjälp med 

sina ärenden 256. 

Mot bakgrund av ovanstående, och med hänsyn till Arbetsförmedlingens uppdrag 

och målgrupp, är det tydligt att Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis behöver 

finnas i hela landet. Frågan är i stället hur behovet av lokal närvaro ska hanteras i 

Arbetsförmedlingens fortsatta utveckling och digitalisering och vägas mot olika sätt 

att effektivisera verksamheten. Följande bedömningar bör uppmärksammas: 

• Många gånger ställs valet av servicekanaler och fysisk närvaro mot 

myndigheternas generella krav på att hushålla väl med statens resurser och 

att bedriva en effektiv verksamhet. Problemformuleringen, service mot 

kostnadseffektivitet, stämmer dock endast delvis. Myndigheterna har att 

bedriva verksamhet så effektivt som möjligt utifrån de givna uppgifter och 

skyldigheter som finns. En myndighet kan inte bortse från olika krav för att 

dessa bedöms krångliga och kostnadsdrivande.  

• Service är en grundläggande skyldighet för alla myndigheter. Det följer av 6-7 

§§ förvaltningslagen (2017:900) att myndigheter ska se till att kontakterna 

med enskilda blir smidiga och enkla samt att vara tillgänglig för kontakter 

med enskilda och informera allmänheten om hur och när sådana kan tas. Vad 

dessa krav innebär i praktiken måste dock bedömas från fall till fall.  

8.1.9 Vinster och konsekvenser med servicekontoren 

Förutom de värden som kan finnas i att erbjuda medborgare en samlad ingång till 

flera statliga myndigheter, och möjligen också att kommuner på sikt kommer att 

kunna delta, innebär ett inrättande till servicekontoren också organisatoriska 

konsekvenser för Arbetsförmedlingen.  

I stor utsträckning skiljer sig Arbetsförmedlingens verksamhet gentemot de 

myndigheter som nu samverkar i servicekontoren men besökare till 

Arbetsförmedlingens kontor har regelbundet frågor som rör andra myndigheter, till 

                                                           
256 Statliga myndigheters lokalisering – ett samlat underlag, Statskontoret 2016:8 
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exempel Försäkringskassan. Det talar för att det underlättar för den arbetssökande 

att få hjälp från båda myndigheterna på samma kontor. Möjligheten att erbjuda 

gemensam service avseende både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, med 

de överlappande uppgifter som finns i samverkan, har därför uppenbara fördelar. Det 

gäller både ur den enskildes perspektiv, att möta staten på ett ställe, och ett 

effektiviseringsperspektiv för myndigheternas del. I samband med att 

Arbetsförmedlingen nu lägger ned kontor är ambitionen ändå att myndigheten ska 

finnas tillgänglig. Det kan till exempel avse mobila kontor, självservice eller att i 

högre utsträckning besöka kommuner på plats. Med den önskade övergången till 

bokade möten kan till exempel Arbetsförmedlingens personal tjänstgöra på mindre 

kontor endast när det behövs. Arbetsförmedlingen kan således dra nytta av den väl 

fungerande struktur för lokal statlig service som byggts upp genom servicekontoren, 

vilket medför att myndigheten kan fokusera att effektivisera delar av den faktiska 

handläggningen och samverkan med berörda myndigheter. 

8.1.10 Utformningen bör ske i samverkan mellan respektive 

myndigheter 

Den närmare utformningen av samverkan, liksom tidpunkten för överlämnandet, bör 

göras i överläggningar mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter. För att 

möjliggöra ett så bra genomförande som möjligt bör förutsättningarna för organi-

sationen också vara tydliga. Därför bör förändringen avse hela Arbetsförmedlingen, 

om än införas stegvis. Det ska också framhållas att serviceutbudet naturligt påverkas 

av vilka uppgifter myndigheten har i övrigt. Med hänsyn till den förändringen av 

Arbetsförmedlingens uppdrag (januariavtalet) finns därför också anledning att inte i 

detalj specificera serviceutbudet. Det är dock viktigt att frågan tas i beaktande i 

anslutning till att Arbetsförmedlingens uppdrag förändras. Mot den bakgrunden 

finns därför skäl för regeringen att föreskriva i Arbetsförmedlingens instruktion att 

myndigheten, i linje med Servicekontorsutredningens förslag, ska ingå i den samlade 

organisation för statlig service som Statens servicecenter ska ansvara för. Regeringen 

kan i regleringsbrev eller ett särskilt uppdrag precisera i vilken takt som den nya 

uppgiften i instruktionen ska genomföras. Utifrån svårigheten att dra gränsen mellan 

service och myndighetsutövning bör servicekontoren exempelvis kunna ta emot 

kompletterande handlingar i ett ärende.  

8.2 Konsekvenser och genomförande  

8.2.1 Gränsdragningsproblematik kring service vid servicekontor 

Risken för en gränsdragningsproblematik mellan service och ärendehandläggning är 

överhängande också vad gäller Arbetsförmedlingens verksamhet. Det är dock 

angeläget att verksamheten vid servicekontoren kan bedrivas både så att den enskilde 

arbetssökande ges ett relevant stöd och att effektiviseringar kan uppstå hos 

Arbetsförmedlingen. När den närmare specificeringen av vilken service som ska 

tillhandahållas via servicekontoren ska göras, till exempel genom överenskommelse 

mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter, bör dessa överväganden därför 

präglas av hur verksamheten på servicekontoren kan utformas på ett så 

ändamålsenligt sätt som möjligt.  
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8.2.2 Eventuell personuppgiftsbehandling på servicekontor 

I dataskyddsförordningen finns sex rättsliga grunder, varav en ska vara uppfylld för 

varje personuppgiftsbehandling. Behandlingen av personuppgifter ska vara rättvis, 

skälig, rimlig och proportionerlig i förhållande till de registrerade. 

Personuppgiftsbehandlingen ska stå i rimlig proportion till den nytta som 

personuppgiftsbehandlingen innebär. Det betyder att den ansvariga myndigheten ska 

väga sina egna intressen mot de registrerades innan personuppgifterna behandlas. 

Myndigheten som ansvarar ska också ta hänsyn till vilken personuppgiftsbehandling 

de registrerade rimligen kan förvänta sig.  

Ansvarsreglering av datahantering för personuppgifter som behandlas i samarbete 

bedömer Arbetsförmedlingen måste utredas vidare. Den myndighet som blir 

personuppgiftsansvarig kan inte delegera uppgiften till den andra. Vidare behöver 

Arbetsförmedlingen och Statens Servicecenter reglera ansvaret beroende på vilken 

form av personuppgiftsutbyte som sker mellan myndigheterna. Detta då Statens 

servicecenter sedan ska lämna över uppgifter till Arbetsförmedlingen som ska 

behandla dessa. Det behövs möjligen ett avtal där parterna reglerar ansvaret gällande 

det persondata som behandlas. 

Det kan vidare uppstå utmaningar med att den som blir personuppgiftsansvarig för 

en viss personuppgiftsbehandling kan inte sluta vara ansvarig för detta, det kan 

endast ske om personuppgiftsbehandlingen helt avslutas i verksamheten.257 I det fall 

Statens servicecenter lämnar över personuppgifter till Arbetsförmedlingen kommer 

denne därför inte sluta vara personuppgiftsansvarig.   

                                                           
257 Lunds universitet, Rättsvetenskaplig uppsats. Julianne Ahlesten Personuppgifter i molntjänster 
Ansvarsreglering enligt GDPR. 2018. 
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9 Samverkan med andra aktörer 

9.1 Analysuppgifter: samlat och effektivt stöd och tillgänglighet 
(forts.) 

Arbetsförmedlingen ska, för relevanta processer inom verksamheten, analysera och 

redogöra för hur samordning eller samverkan mellan verksamhet hos 

Arbetsförmedlingen, upphandlade fristående aktörer, kommuner, 

Försäkringskassan och hos andra berörda aktörer kan utformas inom dessa 

processer i syfte att det samlade stödet till olika grupper av arbetssökande ska bli 

effektivt, bland annat stödet till personer som deltar i etablering, som är föremål för 

insatser hos både kommunen och i den verksamhet som Arbetsförmedlingen 

ansvarar för eller som omfattas av samarbete eller samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra aktörer inom 

rehabiliteringsområdet.  

Arbetsförmedlingen ska analysera och redogöra för hur myndighetens 

tillgänglighet för arbetssökande, arbetsgivare och andra berörda aktörer bör 

utvecklas i förhållande till det reformerade systemet, bland annat för att kunna 

genomföra arbetsmarknadspolitiska bedömningar för arbetssökande på ett 

ändamålsenligt sätt och för att möjliggöra nödvändig samverkan med kommuner, 

Försäkringskassan och andra aktörer. I denna del ska också beaktas om behovet av 

lokal närvaro även kan säkerställas på andra sätt än genom egna kontor, till 

exempel genom samarbete med kommuner eller vid statliga servicekontor. 

9.1.1 Samverkan med Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen antas fortsatt ha ett samverkansansvar för den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen samt fortsatt samverka med Försäkringskassan 

kring personer som lämnar sjukförsäkringen för arbetslivet och utgör utgångpunkt i 

detta förslag. Uppdraget kring övergången från sjukförsäkring till arbetsliv kan 

behöva vara en sådan sammanhållen process som kan behöva skilja sig från andra 

målgrupper i verksamheten i syfte att förkorta tiden i sjukförsäkringen. 

Arbetsförmedlingen ska enligt instruktionen särskilt samverka med 

Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en 

effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet258. 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har även på regeringens uppdrag, 

bedrivit samverkan inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering sedan 2001259. 

Sedan 2012 har myndigheterna haft ett gemensamt regleringsbrevsuppdrag1 att 

samverka kring personer som lämnar sjukförsäkringen och som är i behov av 

rehabiliterande insatser för att kunna återgå i arbete. Regleringsbrevet har genom 

åren justerats bland annat för att minska risken för att den enskilde individen ska 

”falla mellan stolarna”.  

                                                           
258 14 § Arbetsförmedlingens instruktion 
259 År 2001 gav regeringen Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Riksförsäkringsverket (RFV) i uppdrag att 
inleda en förnyelse av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det var en del av den dåvarande regeringens 11-
punktsprogram för ökad hälsa i arbetslivet. AMS och RFV fick i uppdrag av regeringen att genomföra en 
pilotverksamhet avseende en samordnad organisation mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 
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Det finns grupper av individer som faller utanför samverkan. Det gäller bland annat 

personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och som inte omfattas av 

Försäkringskassans samordningsansvar för rehabilitering. Arbetsförmedlingen har 

en stor del av dessa grupper inskrivna, bland annat arbetssökande med lång 

inskrivningstid på Arbetsförmedlingen, samt personer som omfattas av 

etableringsprogrammet respektive nyanlända (som inte omfattas av 

etableringsprogrammet).260  

Överenskommelser 

Som ett led i att fullgöra sitt uppdrag om samverkan tecknar Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan årligen en nationell överenskommelse261 om ett förstärkt 

samarbete kring de personer som inte längre har rätt till ersättning från 

sjukförsäkringen. Överenskommelsen omfattar även målgruppen unga med 

funktionsnedsättning.  

Överenskommelsen kring det förstärkta samarbetet specificerar målgruppen för 

samarbetet, målet med samarbetet samt prioriteringar för att uppnå målet. 

Uppdraget utförs i myndigheternas respektive linjeorganisation och följs upp i 

samverkansgrupper.  

Utöver överenskommelsen om det förstärkta samarbetet tecknar Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan en överenskommelse262 som ska stödja all samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I överenskommelsen beskriver 

myndigheterna att de samverkar när båda myndigheterna behövs för att 

medborgarnas behov ska tillgodoses och för att möta samhällets förväntningar, 

samverkan för ökad samhällsnytta och för effektiv resursanvändning. 

Nationella samverkansgruppen (NSG)  

NSG behandlar strategiska frågor i det förstärkta samarbetet mellan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som utgår från det gemensamma 

regleringsbrevsuppdragen263 för personer som är sjukskrivna och unga med 

aktivitetsersättning. Samverkansgrupper finns på nationell (strategiska frågor och 

fastställer mål), regional och lokal nivå. Samverkan i Nationella samverkansgruppen 

utgör inte myndighetsutövning. 

Förstärkt samarbete 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har sedan 2005 haft rutiner för kontakt 

mellan myndigheterna när individen övergår från sjukförsäkringen till 

arbetsmarknaden. Den lokala samverkan som finns kring övergången kring individen 

sker genom avstämningsmöte inom ramen för gemensam kartläggning264, 

                                                           
260 Deltagare i etableringsuppdrag eller etableringsprogrammet omfattas antingen av lokala och regionala 
överenskommelser mellan myndigheterna och SKL. 
261 Nationell överenskommelse om förstärkt samarbete 
262 Nationell överenskommelse för samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
263 Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen 2019  
264 Gemensam kartläggning är ett arbetssätt inom det förstärkta samarbetet med avstämningsmöten där 
arbetsförmedlaren, handläggaren från Försäkringskassan och individen deltar. 
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omställningsmöten265 och kontaktmöten266 av särskilda team med arbetsförmedlare 

och handläggare från Försäkringskassan. För mötesformerna finns en arbetsprocess 

som myndigheterna gemensamt tagit fram som syftar till att förtydliga 

ansvarsfördelningen. I den gemensamma kartläggningen ingår även målgruppen 

unga med funktionsnedsättning. Arbetssättet i den gemensamma kartläggningen 

innebär att myndigheterna tillsammans med individen utreder dennes behov av 

rehabilitering och detta sker vid ett eller flera avstämningsmöten. Vid mötet kan flera 

aktörer delta, t ex arbetsgivare och hälso- och sjukvårdaktörer. Utredningen leder 

fram till en plan. Försäkringskassan ansvarar för att initiera personer till gemensam 

kartläggning i deras ordinarie handläggningsprocess av personers sjukskrivning. De 

senaste åren har antalet initierade ärenden sjunkit markant. 

Tabell 13 Antalet ärenden åren 2015-2018 

  

År  Antal ärenden 

2015 18 548 

2016 10 678 

2017 10 010 

2018 8 306 

Källa Arbetsförmedlingen 

Minskningen bedöms bland annat hänga ihop med att den bortre tidsgränsen i 

sjukförsäkringen togs bort 2016 och att Försäkringskassan har tillämpat 

rehabiliteringskedjans tidsgränser hårdare, vilket lett till fler direkta avslag på 

sjukpenning där Försäkringskassan bedömt att individen har arbetsförmåga. Därmed 

har Försäkringskassan också bedömt att behovet av gemensam kartläggning inte 

finns. Personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering som fått avslag på 

sjukpenning finns i högre grad inskrivna på Arbetsförmedlingen, men står utanför 

det förstärkta samarbetet. Sedan 15 maj i år är det inte längre möjligt för 

Arbetsförmedlingen att initiera gemensam kartläggning. 

Omställningsmöten och kontaktmöten 

Från och med den 1 juni 2018 samarbetar Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

i omställningsmöten för personer som inte längre har rätt till ersättning från 

sjukförsäkringen. Syftet med mötet är att personen ges möjlighet att förstå och vara 

delaktig i sin omställning samt att den sjukpenninggrundande inkomsten ska 

skyddas. 

Omställningsmöten och kontaktmöten sker i Försäkringskassans regi och 

Arbetsförmedlingen deltar. Vid mötesformerna diskuteras inte skälen till nekad 

sjukpenning utan hur övergången till Arbetsförmedlingen och förberedande och 

aktiva insatser kan bli så gynnsam som möjligt för individen. Ingen 

myndighetsutövning från Arbetsförmedlingens sida sker vid de olika mötesformerna, 

dock tydliggörs ansvarsfördelningen för den enskilde i mötena. Först vid beslut om 

                                                           
265 Försäkringskassan erbjuder ett omställningsmöte med Arbetsförmedlingen till individer där handläggaren 
gjort bedömningen att personen har en arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till sjukpenning. 
266 Försäkringskassan erbjuder ett kontaktmöte med Arbetsförmedlingen till personer som varit sjukskrivna i 90 
dagar om det finns risk att personen inte kommer att kunna återgå i arbete hos sin arbetsgivare före dag 181 i 
rehabiliteringskedjan och personen sannolikt inte har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom i förhållande 
till ett normalt förekommande arbete. 
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en arbetsmarknadsåtgärd, efter en arbetsmarknadspolitisk bedömning för en person, 

sker myndighetsutövning. 

9.1.2 Rekommendation för samverkan med Försäkringskassan 

 

Bedömning:  

Arbetsförmedlingens strategiska samverkan med Försäkringskassan bygger dels på 

en generell nationell överenskommelse om all samverkan myndigheterna emellan, 

dels på en separat överenskommelse som bygger på det gemensamma 

regleringsbrevsuppdraget (överenskommelse om förstärkt samarbete). Denna 

samverkan är nödvändig för att kunna utföra uppdrag enligt regeringens intentioner.  

Bedömning: 

Samverkansmöten (gemensam kartläggning, omställningsmöte och kontaktmöte) 

som sker inom ramen för det förstärkta samarbetet och bygger på en framtagen 

myndighetsgemensam arbetsprocess kvarstår som uppdrag för Arbetsförmedlingen.  

Rekommendation: 

Möten kan även fortsättningsvis ske i fysisk form vid de enheter som kommer att ha 

fullservice. Samtidigt sker en utveckling och successiv utökning för att kunna erbjuda 

den enskilde möten på distans och det är en naturlig utveckling att utöka samverkan 

via den myndighetsgemensamma distansmötestekniken.  

Inom politiken är arbetslinjen tydlig och det finns från politikens sida en vilja att 

övergången mellan Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen ska fungera så bra som 

möjligt för den enskilde individen. Det gemensamma regleringsbrevsuppdraget 

ställer krav på myndigheterna att samverka trots eller just för att myndigheternas 

regelverk inte är harmonierade. Verksamheten följs upp i Arbetsförmedlingens 

uppföljningssystem SUS267 som idag inte är tillgängligt för fristående aktörer. Det 

förstärkta samarbetet har tilldelade budgetmedel för de personella resurser 

myndigheterna avsätter268Att lägga över denna samverkan på fristående aktörer är 

därför svårt, så länge det gemensamma regleringsbrevsuppdraget kvarstår. Ett sätt 

att effektivisera arbetet är att erbjuda möjligheten till de olika mötesformerna som 

sker inom det förstärkta samarbetet via distansmötesteknik när detta passar 

individen. Idag reser antingen Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen till 

varandra på de orter där mötet äger rum. Att minska restiden är ett sätt att 

effektivisera verksamheten. Det finns heller inget hinder för att uppföljande 

avstämningsmöten inom gemensam kartläggning kan ske med fristående aktörer i 

högre grad. 

 

Andra alternativ som övervägts för samverkan med Försäkringskassan 

Ett alternativ är att Statens servicecenter tar över omställningsmöten och 

kontaktmöten då Arbetsförmedlingens roll i de bägge mötesformerna enbart är att ge 

information om service (oftast följt av inskrivning på Arbetsförmedlingen). I ett 

tidigare fattat avtal mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter ska centren 

                                                           
267 SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet) används för uppföljning av det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. 
268 Anslag 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen. 
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vara Arbetsförmedlingens ”kundtorg”. Kundtorgen kommer att erbjuda ”allmän 

service och information”. 

9.1.3 Rekommendation för samverkan kring unga med 

funktionsnedsättning 

Arbetsförmedlingens arbete med unga med funktionsnedsättning styrs genom 

förordning 2007:1030 15 § som fastställer att Arbetsförmedlingen när det gäller unga 

med funktionshinder särskilt ska samverka med skolan för att underlätta övergången 

från skola till arbetsliv och med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen 

försörjning genom arbete. Arbetsförmedlingen har tagit fram en intern instruktion 

för uppdraget unga med funktionsnedsättning. I instruktionen har myndigheten satt 

upp ett antal regler för hur uppdraget ska bedrivas. Bland annat är en regel att det 

ska finnas utsedda arbetsförmedlare med uppgift att utföra och bemanna 

verksamheten för den kategori unga med funktionsnedsättning som avses i 12 § 

förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt att 

varje arbetsförmedlingskontor ska ha tillgång till arbetsförmedlare med fördjupade 

kunskaper inom arbetslivsinriktad rehabilitering som samverkar med skolan, 

Försäkringskassan, kommunens dagliga verksamhet med flera.  

Skolsamverkan 

Arbetsförmedlingens skolsamverkan är av informativ (och preventiv) karaktär. Den 

sker genom att Arbetsförmedlingen vid höstterminens start varje år ska skicka ett 

brev till samtliga gymnasieskolor (gymnasieskola, gymnasiesärskola 

friskolegymnasium eller ett riksgymnasium) som beskriver vilka möjligheter, för 

elever med funktionsnedsättning, som kan finnas i ett samarbete med 

Arbetsförmedlingen. Vidare kan Arbetsförmedlingen i samarbete med skolan erbjuda 

informationsinsatser eller vägledningsinsatser samt medverka i en enskild elevs 

planering för övergång från skola till arbetsliv.  

Arbetsförmedlingen kan idag inte säkerställa i vilken omfattning som denna 

samverkan utförs eller hur många unga som nås av information. En svårighet att följa 

verksamheten är att personerna inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen när 

samverkan sker. Först om och när det ges stöd under den arbetsplatsförlagda 

praktiken kan insatser följas upp.  

Arbetet med skolsamverkan utgör inte myndighetsutövning, så länge inte beslut om 

programinsats fattas (under den arbetsplatsförlagda praktiken). Samverkan handlar 

inte heller om ansvarsfördelning mellan skolan och Arbetsförmedlingen, då 

regelverken är tydliga så länge eleven går i gymnasiet. 

Rekommendation: 

Arbetsförmedlingens uppdrag att samverka med skolan om unga med 

funktionsnedsättning bör förtydligas.  

Bedömning: 

De fortsatta formerna för arbetet med uppdraget bör utformas i linje med alternativ 1 

eller 2 nedan.  

Arbetsförmedlingens sektorsansvar för funktionshinderspolitiken kvarstår och 

behoven för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer med 
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funktionsnedsättning är stora. Det antas vara regeringens intention att 

Arbetsförmedlingen fortsatt bedriver en samverkan kring dessa frågor, men 

uppdraget behöver förtydligas.  

 

Alternativ 1 – digital information 

Att bedriva informativ samverkan på ett ändamålsenligt sätt och säkerställa att alla 

elever i gymnasieskolan nås är resurskrävande. Det är rimligt att denna samverkan 

kan ersättas med information i digital form. Redan nu erbjuder Arbetsförmedlingen 

studie- och yrkesvägledning digitalt och via kundtjänst, webbinarier och poddar (och 

det sker en snabb utbyggnad av självservicetjänster). De individer som skriver in sig 

på Arbetsförmedlingen ska inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen få sitt stödbehov identifierat och omfattas av insatser som 

kompenserar nedsatt arbetsförmåga och möjliggör inträde på arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingens skolsamverkan avgränsas. 

 

Alternativ 2 – inrättande av en regional nivå 

Arbetsförmedlingen inrättar en regional nivå för att effektivisera samverkan med 

skolan för uppdraget kring unga med funktionsnedsättning. Ett förtydligande som 

innebär att Arbetsförmedlingen ska utveckla sin samverkan med skolan kräver en 

uppbyggnad av samverkansformer. Förutom den interna instruktionen med regler 

finns ingen uppbyggd struktur för hur samverkan ska ske. På nationell nivå förs 

regelbundna dialoger med Skolverket och Försäkringskassan, men i dagsläget saknas 

ett regionalt nätverk. Ett regionalt samordningsstöd skulle kunna utgöra ett stöd till 

de utsedda lokala arbetsförmedlarna som ansvarar för skolsamverkan.  

Arbetsförmedlingens samverkan med skolan kring unga med funktionsnedsättning 

utgör inte myndighetsutövning eller syftar till ansvarsfördelning mellan aktörer. Det 

finns dock många vinster med en förbättrad samverkan. En utbyggd struktur för 

samverkan på regional nivå säkerställer i högre grad att samverkan med skolan 

verkligen sker enligt den uppgift myndigheten har i förordningen. Den regionala 

nivån skulle kunna fördela de gymnasieskolor som finns i ett geografiskt område 

mellan olika Arbetsförmedlingsenheter och utgöra ett stöd för de arbetsförmedlare 

som håller i informationsmöten, vägledning tillsammans med skolan och kontakter 

med vårdnadshavare.  

9.1.4 Rekommendationer för samverkan med Kriminalvården 

Nationell överenskommelse med Kriminalvården 

Kriminalvårdens uppdrag för utslussning i samhället bygger på ett samarbete med 

Arbetsförmedlingen som varit aktivt sedan 70-talet, i syfte att intagna i ett tidigare 

skede skulle få tillgång till Arbetsförmedlingens insatser. Insatser från 

Arbetsförmedlingen ska bidra till att stärka klienternas förankring på 

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen och Kriminalvården har en nationell 

överenskommelse om ett samarbete, undertecknad av respektive generaldirektör och 

behandlar tillhandahållande av insatser i form av arbetsförmedling, vägledning och 

information om arbetsmarknaden samt arbetsmarknadsutbildning (som komplement 

till de teoretiska utbildningarna som bedrivs på anstalterna).  
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Arbetsförmedlare finns representerade på samtliga 45 anstalter och 34 

frivårdskontor, på deltid eller heltid (70-talet heltidstjänster) beroende på 

anstaltens/frivårdskontorets antal klienter. Arbetsförmedlarna ger service till intagna 

på anstalterna och frivården, enskilt eller i grupp, som behöver arbetsförmedling och 

vägledning under sin verkställighet samt fattar beslut om anställningsstöd eller andra 

programinsatser, till exempel förberedande utbildning eller 

arbetsmarknadsutbildning. Utbildningar på anstalt utförs av fristående aktörer och 

bedrivs vid drygt hälften av landets anstalter.  

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården har en gemensam nationell samarbetsgrupp 

(NSG) som är ett forum för generella samarbets- och utvecklingsfrågor. NSG ser till 

att överenskommelser kommer till stånd och följer upp samarbetet. Till NSG finns en 

beredningsgrupp med deltagare från båda myndigheterna. På regional och lokal nivå 

fastställs lokala överenskommelser av chefer på respektive nivå. Det förekommer 

stora variationer i utformningen i det lokala samarbetet. 269  

Samverkan med Kriminalvården och kommunerna 

Utöver samverkan med Kriminalvården bedrivs ett treparts-samarbete med 

Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och kommunen, Krami. Krami finns på ett 20-

tal orter i Sverige. Samarbetet bygger på den nationella överenskommelse mellan 

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården som beskrivs ovan, som kompletteras med 

lokala överenskommelser där även kommunen är part.  

Krami riktar sig inte enbart till personer som befinner sig i Kriminalvården, utan till 

personer med en social problematik grundad i kriminalitet eller missbruk. Målet med 

Krami är att deltagarna ska finna, få och behålla ett arbete alternativt finna, antas till 

och genomföra en utbildning som leder till arbete. Krami riktar sig speciellt till 

personer som har svårigheter att ingå i det sociala samspel som är förutsättningen för 

att få ett arbete. Varje part medverkar med sin kompetens och utifrån sitt uppdrag. 

Krami-verksamhet bedrivs i egna lokaler (ofta kommunens). Arbetsförmedlingen 

bidrar med en heltidstjänst per Krami-kontor. 

Samverkan med Kriminalvården i det reformerade systemet 

Arbetsförmedlingen bedömer att samverkan med Kriminalvården, inklusive 

trepartssamverkan med kommunerna, är viktigt utifrån individens perspektiv för att 

nå en förankring på arbetsmarknaden och bli självförsörjande när personen blir 

frigiven. Trots att samverkan med Kriminalvården bygger på en frivillig 

överenskommelse bedömer Arbetsförmedlingen att samverkan bör kvarstå, men 

förtydligas och renodlas.  

Arbetsförmedlingens fortsatta del i samverkan med Kriminalvården bedöms enbart 

bli att fatta beslut om arbetsmarknadspolitiska insatser eller anställningsstöd och en 

större del av kartläggningsprocessen som leder fram till beslut behöver övertas av 

Kriminalvården eller fristående aktörer. 

Bedömning: 

Arbetsförmedlingen bör fortsatt samverka med Kriminalvården för att individer som 

                                                           
269 Rapport om Kriminalvårdens samarbete med Arbetsförmedlingen. Datum: 2016-12-08, Dnr: 2015–11681. 
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varit frihetsberövade eller befinner sig i ett kriminellt sammanhang ska få ta del av 

insatser som kan minska risken att återfalla i brott.  

Rekommendation: 

Arbetsförmedlingen får ett tydligt uppdrag att samverka med Kriminalvården. 

Genom att tydliggöra ansvarsfördelningen och införa en samordningsskyldighet ökar 

förutsättningarna för att klienten snabbare kommer i egen försörjning när denne blir 

frigiven. 

Antingen är Arbetsförmedlingens uppgift och bidrag i samverkan att utföra den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen till stöd för Kriminalvården för att 

uppmärksamma individens avstånd till arbetsmarknaden och Kriminalvården 

tillhandahåller insatser till den enskilde, eller så är Arbetsförmedlingens uppgift och 

bidrag i samverkan även att tillhandahålla rustande, matchande och samordnande 

insatser i samband med överlämning eller utslussning i samhället. För att utföra 

dessa insatser kontrakteras leverantörer. 

Rekommendation: 

Arbetsförmedlingen ska fortsatt samverka inom Krami-verksamheten.  

Arbetsförmedlingens bidrag i samverkan utgörs av Arbetsförmedlingens personal 

med myndighetsutövande uppgifter (arbetsmarknadspolitisk bedömning samt beslut 

om arbetsmarknadspolitiska insatser). Vidare bidrar Arbetsförmedlingen i 

samverkan med rustande, matchande och samordnande insatser som utförs av 

fristående aktörer på myndighetens uppdrag. 

9.1.5 Samverkan inom finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet  

Samordningen genom samordningsförbund är en frivillig form av lokal samverkan 

mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, en eller flera kommuner och ett eller 

flera landsting. Samordningsförbunden regleras i lagen (2003:862) om finansiell 

samordning. Samordningsförbunden finansierar samordnade insatser för individer 

och strukturövergripande insatser för att stärka samverkan mellan myndigheterna 

och för att öka kunskapen om olika gruppers behov av arbetslivsinriktad 

rehabilitering. De strukturövergripande insatserna kan innehålla förstudier, 

projektstöd, kompetensutvecklingsinsatser för anställda inom de samverkande 

myndigheterna, insatser för att förbättra samverkan mellan parterna och generella 

stöd till individinriktade insatser som exempelvis lotsar som stöd till handläggare.270 

Vid slutet av 2018 fanns det 82 samordningsförbund som innefattade 253 av Sveriges 

290 kommuner. Samordningsförbunden varierar i storlek, från förbund som 

omfattar en kommun till förbund som omfattar samtliga kommuner i ett län.  

ESF-finansierade projekt mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen sker 

ofta inom ramen för samordningsförbunden. Den 31 december 2018 var, enligt 

uppgifter från Svenska ESF-rådet, 8 samordningsförbund ägare till 13 olika 

ESF-projekt, samt 23 samordningsförbund medfinansiärer i totalt 26 olika projekt. 

                                                           
270 Försäkringskassan Dnr: 013742-2017 
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ESF-medel kommer sannolikt även fortsättningsvis att vara ett viktigt tillskott för 

samverkan på området, även i ett reformerat arbetsförmedlingssystem.  

9.1.6 Rekommendation för samordningsförbunden i det reformerade 

systemet 

Rekommendation: 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bör utreda ändamålsenliga 

samverkansformer, inklusive förslag om hur samordningsförbund kan slås ihop till 

större och färre förbund. På så sätt skulle samverkan effektiviseras och blir mer 

ändamålsenlig. 

Arbetsförmedlingen kommer troligen i ett reformerat system inte kunna uppfylla 

förväntningarna av representation i samordningsförbunden på samma sätt som idag. 

Arbetet med att lokalt upptäcka behov som direkt kan adresseras och samordnas på 

lokal nivå kommer inte kunna vara möjlig på samma sätt som tidigare. Närheten till 

individerna kommer dock fortsättningsvis vara viktig för möjligheten att snabbt få till 

insatser för grupper där behoven är som störst. Dessa insatser kommer i ett 

reformerat system tillhandahållas av utförare kontrakterade av Arbetsförmedlingen. 

Med färre och större samordningsförbund skulle samverkan effektiviseras och blir 

mer ändamålsenlig. Fler arbetslösa skulle kunna ta del av ett större utbud av 

Arbetsförmedlingens insatser. Fördelarna med att slå ihop till större förbund skulle 

medföra en tydligare struktur för det strategiska arbetet och skapa större enhetlighet 

över landet.  

9.1.7 Samverkan med universitet och högskolor 

Universitet och högskolor är en viktig aktör där det i dagsläget finns upparbetade 

formella samarbeten mellan Arbetsförmedlingen och en rad statliga lärosäten inom 

ramen för arbetet med snabbspår.271 Samarbetet är reglerat i form av 

samverkansavtal mellan statliga myndigheter.  

Arbetsförmedlingen tecknar på nationell nivå överenskommelser med lärosäten om 

att dessa ska tillhandahålla en arbetsmarknadsutbildning på högskolenivå för 

nyanlända med utbildning och erfarenhet från olika bristyrken. Lärosätena erhåller 

ersättning från Arbetsförmedlingen, baserat på en fast kostnad per utbildningsplats. 

På lokal och regional nivå sker det operativa arbetet med informationsträffar, 

rekrytering, anvisningar och stöd till den arbetssökande. Arbetet förutsätter ett nära 

samarbete mellan Arbetsförmedlingen på marknadsområdesnivå och det aktuella 

lärosätet.  

Kompletterande utbildningar 

De kompletterande utbildningarna syftar till att underlätta för utrikes födda 

akademiker att etablera sig på svensk arbetsmarknad. Dessa utbildningar har 

hanterats genom att universitet och högskolor har fått tidsbegränsade uppdrag i sina 

regleringsbrev, men även genom riktade uppdrag.272 

                                                           
271 Anskaffning av uppdragsutbildning på eftergymnasial nivå sker med stöd av 12 § förordning (2000:634) om 
arbetsmarknadspolitiska program 
272 Pressmeddelande från Regeringen 2016-10-06: 19 universitet och högskolor ska starta kompletterande 
utbildningar för personer med utländsk examen. 
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Även Arbetsförmedlingen har sedan vintern 2016 möjlighet att anskaffa 

uppdragsutbildning på eftergymnasial nivå (kallade ”kompletteringsutbildningar” i 

stället för ”kompletterande utbildning”) för personer utan erfarenhet av svenskt 

arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet om utbildningen motsvarar längst sex 

månaders heltidsstudier.273 Detta har framför allt skett inom ramen för arbetet med 

de så kallade snabbspåren, för de snabbspår som riktar sig till akademiker.  

Till arbetet med snabbspår har det även funnits möjlighet för arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer, branschorganisationer och partssammansatta organ på 

arbetsmarknaden att ansöka om statsbidrag i form av så kallade främjandemedel.274 

Dessa främjandemedel syftar till att påskynda nyanländas etablering på arbets-

marknaden genom att synliggöra deras kompetens, stärka deras kunskaper i svenska, 

eller främja användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända. År 

2019 finns det 55 miljoner kronor att fördela. Handläggning och bedömning för 

främjandemedel beslutas av Arbetsförmedlingen.  

9.1.8 Rekommendationer för samverkan med universitet och 

högskolor 

Bedömning:  

I det reformerade systemet kan Arbetsförmedlingen svårligen inneha uppgiften att 

upphandla utbildningar vid universitet och högskolor. Behovet att kunna erbjuda 

utländska akademiker med kompetens i bristyrken skräddarsydda lösningar med 

kortare studieperioder på högskolenivå kvarstår dock.  

Rekommendation:  

Arbetsförmedlingen tilldelas öronmärkta platser för kompletterande utbildningar 

enligt förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad 

utländsk utbildning. Universitet och högskolor som ger utbildningar enligt denna 

förordning tilldelas riktade medel för att Arbetsförmedlingen ska kunna anvisa 

inskrivna arbetssökande från tredjeland till dessa kompletterande utbildningar. Även 

validering av tidigare kompetens bör övervägas att ingå i en sådan tilldelning. 

Rekommendation:  

Universitet och högskolor med staten som huvudman ska samverka med 

Arbetsförmedlingen inför varje nytt verksamhetsår i genomförandet av en 

behovsanalys över antalet platser och utbildningsområden. Arbetsförmedlingen ska 

ansvara för att identifiera målgrupper och behov av kompletterande utbildning. 

Fristående aktörer ansvarar för samverkan med lärosäten och det operativa arbetet 

att stötta den arbetssökande mot dennes mål. 

Genomförande:  

Ovanstående rekommendationer bedöms inte kunna genomföras innan 2021 då det 

förutom författningsändringar krävs informationsinsatser och att nödvändiga 

organisatoriska förändringar hos Arbetsförmedlingen är genomförda. 

                                                           
273 12 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. 
274 Förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda 
nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. 
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Arbetsförmedlingen bedömer att köp av utbildningsplatser vid universitet och 

högskolor inte ryms inom Arbetsförmedlingens nya uppdrag. Arbetsförmedlingen är 

inte en expertmyndighet vad gäller anskaffning och organisering av 

uppdragsutbildningar på högskolenivå, utan sådana utbildningsinsatser bör ägas av 

de universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen275. Kortare 

högskoleutbildning fyller emellertid en tydlig strategisk funktion på 

arbetsmarknaden, utifrån att Sverige kan ta tillvara färdigutbildade akademiker och 

med relativt korta insatser få dem anställningsbara inom yrken där det råder stor 

brist på arbetskraft. Överenskommelserna om snabbspår är dessutom framtagna i 

nära samverkan med arbetsmarknadens parter. Till varje snabbspår finns en 

partsöverenskommelse tecknad, där arbetsmarknadens parter, myndigheter och 

organisationer tillsammans med Arbetsförmedlingen har kommit överens om att på 

strategisk, taktisk och operativ nivå arbeta för att nyanlända med utbildning och 

kompetens inom bristyrken ska tas tillvara.276 

Därför bedömer Arbetsförmedlingen att behovet kvarstår att kunna erbjuda 

utländska akademiker från tredjeland möjligheten att under en kortare period 

studera vid högskola eller universitet utifrån ett bristyrkesperspektiv i syfte att 

komma närmare arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ska fortsatt bidra till en väl 

fungerande arbetsmarknad och kompetensförsörjning i branscher och till yrken med 

stor brist av kompetens. Utifrån Arbetsförmedlingens nya roll och skäl som anges 

ovan ser dock myndigheten det som lämpligare om universitet och högskolor får 

riktade medel för att bedriva sådana utbildningar, alternativt erbjuda 

utbildningsplatser för akademiker från tredjeland som är inskrivna vid 

Arbetsförmedlingen.  

Arbetsförmedlingen och de lärosäten som bedrivit kompletteringsutbildningar inom 

ramen för arbetet med snabbspår för nyanlända har vunnit värdefulla insikter och 

lärdomar om bland annat förberedande insatser inför universitetsstudier, tvåspråkig 

undervisning, förutsättningar att klara en akademisk utbildning för personer med 

annat modersmål med begränsade kunskaper i svenska språket, pedagogiskt upplägg, 

processer för bedömning av utländsk utbildning och vilka behov den enskilde har på 

vägen mot en anställning inom målyrket. Rekryteringsarbetet har bedrivits i nära 

samarbete mellan Arbetsförmedling och berörda lärosäten. Dessa lärdomar behöver 

tas tillvara och byggas vidare på. 

Behovsanalys över antal platser 

Universitet och högskolor med staten som huvudman ska samverka med 

Arbetsförmedlingen inför varje nytt verksamhetsår i genomförandet av en 

behovsanalys över antalet platser och utbildningsområden. Behörighetskrav för 

inskrivna akademiker med avslutad examen från hemlandet ska vara rimliga i 

förhållande till målgruppen och de erfarenheter som vunnits i arbetet med snabbspår 

ska tas tillvara. Ersättningen till universitet och högskolor ska hålla en nivå som 

medger att olika typer av relevant stöd kan ges för att deltagarna ska ha 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Det kan framför allt handla om fler 

lärarledda undervisningstimmar än inom ordinarie högskoleutbildning, undervisning 

                                                           
275 Högskolelagen (1992:1434). 
276 Förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda 
nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. 



Vissa förutsättningar inför reformeringen 
av Arbetsförmedlingen 

Samverkan med andra aktörer 

 

273 
 

på modersmålet såsom har skett inom snabbspår för lärare och förskollärare, 

översättning av viss kurslitteratur, anpassad studietakt med mera. 

Arbetsförmedlingens roll blir således att tillsammans med de lärosäten som erbjuder 

kompletterande utbildning årligen fastställa ett förväntat behov av utbildningsplatser 

för personer från tredjeland som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen lämnar därefter över ansvaret till fristående aktörer. Fristående 

aktör ansvarar för att identifiera målgrupper utifrån kartläggningen, samla in 

relevant dokumentation och nödvändiga utbildningsbevis samt bedöma enskilda 

personers behov av kompletterande utbildning utifrån den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen. Fristående aktörer ansvarar för samverkan med lärosäten och det 

operativa arbetet, som exempelvis kan omfatta informationsträffar, vägledning 

(återkommande under individens hela process) och motivationsarbete, 

antagningsprocess, förberedande insatser, anskaffning och matchning mot praktik- 

och arbetsplatser.  

9.1.9 Samverkan med folkhögskolan 

Folkhögskolor har flera utbildningsinsatser som arbetslösa kan ta del av, både 

reguljära och icke-reguljära. Folkhögskolan kan inom ramen för den reguljära 

utbildningen ge grundskolekompetens, gymnasiekompetens och behörighet till 

yrkeshögskola och högskola. Inom ramen för arbetsmarknadspolitiken erbjuder 

folkhögskolorna förberedande utbildningar. Arbetsförmedlingen och 

Folkbildningsrådet har på uppdrag av regeringen avtalat om två särskilda insatser 

som folkhögskolor kan erbjuda. Dessa kurser är inte en del av folkhögskolornas 

ordinarie utbud och går inte att söka till genom folkhögskolans öppna ansökan. 

Finansiering sker genom medel277 från Arbetsförmedlingen som fördelas av 

Folkbildningsrådet. Arbetsförmedlingen har tecknat avtal med Folkbildningsrådet för 

de utbildningsinsatser som tillhandahålls av folkhögskolorna. Gemensamt har 

Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet kommit överens om villkoren för 

utförandet av respektive kurs. Således har folkhögskolor fått en allt större roll i 

regeringens politik för nyanlända och unga med oavslutade gymnasiestudier. 

Reguljär utbildning  

Under de senaste åren har Arbetsförmedlingens möjligheter att använda utbildning 

inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå samt sfi, 

särskild utbildning för vuxna eller motsvarande utbildning inom folkhögskolan fått 

allt större betydelse för Arbetsförmedlingens uppdrag inom 

arbetsmarknadspolitiken. Allmän kurs på folkhögskola är ett alternativ till kommunal 

vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Vissa folkhögskolor har 

utbildning i sfi, vilket utförs enligt samma regelverk som om kommunerna.   

Allmänna, behörighetsgivande kurser finns på alla folkhögskolor. Allmän kurs vänder 

sig främst till personer som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Studietiden 

för en deltagare på allmän kurs kan omfatta upp till tre år, i vissa fall längre än tre år, 

och ge behörighet till fortsatta studier. 

                                                           
277 Statsbidrag till folkhögskolor genom Folkbildningsrådet. Arbetsförmedlingen administrerar bidraget från 
regeringen till Folkbildningsrådet. 
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Förberedande utbildningar som inte är reguljära 

Folkhögskolorna har sedan 2010 bedrivit en omfattande kursverksamhet med 

studieförberedande och studiemotiverande kurser för grupper som saknar gymnasial 

utbildning och som är långt från arbetsmarknaden. De senaste åren har dessa kurser 

varit i form av folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte (SMF)278 för 

arbetslösa och folkhögskoleutbildning i etableringsuppdraget (hädanefter kallad 

etableringskurs)279 inom ramen för etableringsprogrammet. Målgruppen för SMF är 

arbetssökande som saknar gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till 

högskolestudier och målgruppen för etableringskursen är personer som omfattas av 

etableringsuppdraget med kort utbildningsbakgrund. Dessa uppdragsutbildningar 

svarar i dag för sammanlagt 20 procent av folkhögskolornas totala verksamhet, mätt i 

deltagarveckor.280 

Lokal samverkan 

Samverkan med folkhögskolorna kräver nära samarbete mellan lokalt 

arbetsförmedlingskontor och folkhögskolan inför anvisning till utbildningen. 

Folkhögskolan och lokalt arbetsförmedlingskontor har ett gemensamt ansvar för att 

platserna utnyttjas optimalt och att målsättningen uppnås. Arbetsförmedlingen 

ansvarar för att information om utbildningsstarter synliggörs inom myndigheten och 

för att se till att det finns system för att anvisa deltagare till utbildningen. Det är 

Arbetsförmedlingen som beslutar om vem som ska delta i utbildningen. 

Efter dialog mellan folkhögskola och Arbetsförmedlingen lokalt avgör 

Arbetsförmedlingen om en utbildning ska kunna användas som 

arbetsmarknadspolitisk insats. Folkhögskolan ska skicka in en ansökan till det 

marknadsområde där folkhögskolan är belägen. När Arbetsförmedlingen har godkänt 

ansökan, kan Folkbildningsrådet tilldela folkhögskolan platser.  

Folkbildningen viktig för arbetslösa inskrivna hos Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att folkbildningens arbetssätt och metod är 

särskild viktig. Folkhögskolorna har sedan lång tid tillbaka bedrivit en omfattande 

kursverksamhet för grupper som saknar gymnasial utbildning och som är långt från 

arbetsmarknaden. Folkbildningens särart kan beskrivas som att vikten är att utgå 

från ”de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter” respektive ”deltagarnas 

egna erfarenheter, behov och förkunskaper” och detta hör också till de pedagogiska 

särartsindikatorerna.281 Utifrån Arbetsförmedlingens uppdrag är särarten relevant då 

det finns behov av aktörer som kan ha positiv påverkan på deltagarnas livssituation. 

Folkbildningen kan bidra till att öka jämlikheten i utbildningshänseende, framförallt 

genom att ge nyanlända, personer med funktionshinder och arbetslösa 

studiemöjligheter. 

                                                           
278 Folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte (enligt 30 § p.3 förordning (2000:634) om 
arbetsmarknadspolitiska program) 
279 Folkhögskoleutbildning i etableringsuppdraget 
280 Folkbildningsrådet, Budgetunderlag för 2019–2021. 
281 SOU 2009:94 Att nå ut och ända fram – Hur tillgången till policyinriktad utvärdering och forskningsresultat 
inom utbildningsområdet kan tillgodoses 
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9.1.10 Rekommendationer för effektiv samverkan i ett reformerat 

system 

Den verksamhet som idag erbjuds av folkhögskolorna via uppdragsutbildningar 

kommer att behöva integreras i den reguljära utbildningen. Med sin särskilda 

pedagogik och miljö kan folkbildningen bidra till att många av de grupper som är i 

behov av utbildning kan anvisas till en ändamålsenlig utbildning. 

Arbetsförmedlingen ser det som nödvändigt att stärka vuxenutbildningen för att 

kunna möta individuella behoven hos individer inskrivna på Arbetsförmedlingen. 

Bedömning:  

En samlad vuxenutbildning (kommunerna och folkbildningen) leder till bättre 

resursutnyttjande och en tydligare struktur för den enskilde individen. En samlad 

reguljär utbildning möjliggör också för en ändamålsenlig samverkan med 

folkbildningen, fristående aktörer, kommuner och Arbetsförmedlingen. 

Bedömning:  

Regelverken för utbildningsplikt och folkhögskolekurserna är inte harmoniserade 

vilket försvårar Arbetsförmedlingens möjligheter att anvisa till folkhögskolor som 

inte motsvarar reguljär utbildning. 

Bedömning:  

Arbetsförmedlingens möjlighet att samverka med folkbildningen kan begränsas av 

redan upphandlade avtal om tjänsterna som avses är av samma slag och avtalet ger 

leverantören en exklusiv rättighet. 

Bedömning:  

Fristående aktörer föreslås i ett reformerat system erhålla ersättning för övergång till 

reguljär utbildning. Arbetsförmedlingen ser därmed svårigheter att samverka med 

folkbildningen gällande de uppdragsuppbildningar som inte motsvarar reguljär 

utbildning.  

Rekommendation:  

Studiemotiverande och förberedande kurser samt etableringskurser på folkhögskola 

bör kunna ges inom ramen för 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser 

för vissa nyanlända invandrare, den så kallade utbildningsplikten, även om de inte 

utgör reguljär utbildning.  

Arbetsförmedlingens möjlighet att använda folkhögskolans utbud begränsas idag 

bland annat av att Arbetsförmedlingen har upphandlade avtal med andra 

leverantörer, om avtalen avser samma slags utbildningar och ger leverantören en 

exklusivitet. Det begränsas också av att SMF- och etableringskursen enligt nuvarande 

regelverk inte i första hand ska ges till nyanlända som omfattas av den så kallade 

utbildningsplikten i 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare. Utökad användning av insatserna skulle möjliggöras om dessa 

kurser i detta avseende ges samma status som reguljär utbildning. 

Arbetsförmedlingen delar folkbildningens betoning på att det socialpedagogiska 

arbetet har visat sig vara ett av de viktigaste skälen till att målgruppen lyckats i 

folkhögskolan. Folkhögskolans breda utbud innebär att deltagarna inom samma 

skola kan gå vidare i sina studier utan avbrott. Folkhögskolan erbjuder därmed en 
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sammanhängande utbildningskedja som ger möjligheter för att en studie- och 

yrkesförberedande kurs omedelbart kan följas av en övergång till vidare studier utan 

att deltagarna tvingas byta lärmiljö.282 

Folkhögskolan har också visat sig ha kapacitet att snabbt svara upp mot nya behov 

och efterfrågan. Det förutsätter dock att det finns en stabilitet och långsiktighet i de 

nya åtagandena. Upphandling och LOV-system har visat sig vara svårt att tillämpa på 

folkhögskola. Personer inom utbildningsplikten och jobb- och utvecklingsgarantin 

ska ha möjlighet att bibehålla etableringsersättning och aktivitetsstöd. Motsvarande 

bör även gälla för deltagare i dess kurser.  

Huruvida denna kursform exakt ska utformas och hur principerna för rekrytering och 

urval ska ske har inte Arbetsförmedlingen några synpunkter på. Dock kan 

Arbetsförmedlingen i ett reformerat system uppmärksamma fristående aktörer på 

existensen av denna kursform. Vidare har Arbetsförmedlingen inga 

rekommendationer gällande författningsändringar av folkhögskoleförordningen, 

dock har folkbildningen i inlaga till Arbetsförmedlingen283 angett att 

folkhögskoleförordningen bör kompletteras med denna kursform och målgruppen för 

kursen bör anges i förordningen.  

Arbetsförmedlingen bedömer dock att det kan finnas behov av att tydliggöra 

bestämmelserna kring utbildningsplikten så att denna kursform också ska omfattas 

av dess regelverk. Slutligen gör Arbetsförmedlingen bedömningen att en samlad 

vuxenutbildning leder till bättre resursutnyttjande och en tydligare struktur för den 

enskilde individen. En samlad utbildning möjliggör också för en ändamålsenlig 

samverkan med folkbildningen, fristående aktörer, kommuner och 

Arbetsförmedlingen. 

9.1.11 Samverkan inom ramen för ESF-projekt  

De externfinansierade projekt som Arbetsförmedlingen driver eller deltar i innehåller 

olika former av samverkan. Den vanligast förekommande externfinansierade 

projektformen i myndigheten är projekt inom ramen för Europeiska socialfonden 

(ESF). Arbetsförmedlingen har en central roll i genomförandet av det nationella 

socialfondsprogrammet, något som ESF-rådet även slår fast i sin omvärldsrapport till 

regeringen inför nästa programperiod 284. Ungefär 40 procent av medfinansieringen 

av projekt sker genom individersättning via Arbetsförmedlingen.  

Inskrivna hos Arbetsförmedlingen utgör i den nuvarande programperioden den 

största målgruppen för socialfonden, vilket också innebär att fonden i hög 

utsträckning är beroende av målgruppen för genomförandet av programmet. 

9.1.12 Övergripande samverkansstrukturer inom ESF 

Enligt Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr 1303/2013), ska 

medlemsstaterna organisera ett brett partnerskap inför utarbetandet och 

                                                           
282 Inkomna inlagor från dialogpartners m.fl.: https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/vart-
uppdrag/reformering-av-arbetsformedlingen 
283 Ibid. 

284 Bakgrund till framtiden – en omvärldsanalys för ESF+ perioden 2021-2027. (Dnr 2019/00190) 
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genomförandet av partnerskapsöverenskommelse och operativa program. ESF-rådet 

ansvarar för Sveriges medverkan och samråd om genomförande av programmet med 

berörda myndigheter, näringslivets och arbetsmarknadens parter och organisationer 

och civilsamhället. Arbetsförmedlingen är i sammanhanget en viktig aktör och 

samarbetspartner som deltar i ESF högnivågrupp, övervakningskommittén, 

arbetsutskottet samt regionala strukturfondspartnerskap.  

Strukturfondspartnerskapen (SFP)  

En stor del av de projektmedel som Sverige får från EU består av medel från 

Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionalfonden (ERUF). EU-reglerna 

ställer krav på att berörda aktörer ska få vara med och bestämma hur pengarna ska 

användas enligt den så kallade partnerskapsprincipen. Sverige har valt att skapa åtta 

regionala strukturfondspartnerskap, bestående av representanter för regioner, 

kommuner, arbetsmarknadens parter, statliga myndigheter och det civila samhället. 

Arbetsförmedlingen finns representerad i samtliga partnerskap.  

Under programperioden 2014–2020 har partnerskapen utrymme att fatta beslut om 

EU-medel till ett värde av cirka 12 miljarder kronor. I praktiken blir partnerskapens 

beslut även styrande för användningen av övriga offentliga medel, eftersom EU-

fonderna ofta kräver medfinansiering om 50 procent.  

EU har påbörjat förberedelserna inför nästa programperiod och ser även över 

partnerskapsstrukturerna i medlemsländerna.  

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av de regionala 

strukturfondspartnerskapen. Bland annat undersöker man om systemet med 

partnerskap främjar ett effektivt genomförande av strukturfondsprogrammet i 

Sverige. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i april 2020 285. I det fall 

strukturfondspartnerskapen finns kvar under kommande programperiod, bör 

Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis ingå i arbetet.  

9.1.13 Rekommendationer för samverkan inom ramen för ESF-projekt  

Bedömning:  

I det reformerade systemet har Arbetsförmedlingen inte förutsättningar att driva 

ESF-projekt för arbetslösa i egenskap av enskild utförare på samma sätt som tidigare.  

 

Bedömning: 

Arbetsförmedlingen har i det reformerade systemet istället ansvar att skapa 

förutsättningar för, och aktivt bidra till att aktörer samspelar på bästa sätt med 

varandra.  

 

Rekommendation: 

Arbetsförmedlingen bör inför nästa programperiod för ESF+ få möjlighet att förfoga 

över särskilda avgränsade programmedel inom socialfondsprogrammet i syfte att få 

ökat genomslag för arbetsmarknadsinsatser och främja övergångar till arbete för 

individer som står långt från arbetsmarknaden. 

Förslaget skulle göra det möjligt för myndigheten att bedriva ESF-projekt för insatser 

för arbetssökande som är hos en fristående aktör utan att det innebär konsekvenser 

                                                           
285 https://riksrevisionen.se/nu-granskas/pagaende-granskningar/de-regionala-
strukturfondspartnerskapen.html 
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utifrån EU:s statsstödsregler. Fristående aktörer som ingår i LOV-systemet har redan 

gynnats och kan därmed inte betraktas få ytterligare fördelar genom ett ESF-projekt. 

Myndigheten skulle exempelvis kunna bedriva ett nationellt ESF-projekt tillsammans 

med av myndigheten kontrakterade fristående aktörer. Syftet med projektet skulle i 

så fall vara att genom att skjuta till budgetmedel, förstärka insatserna för 

arbetssökande.  

Arbetsförmedlingen kan i det reformerade systemet även bedriva projekt i syfte att 

främja omställning som sker på grund av strukturförändring och ökad digitalisering i 

omvärlden. Här kan målgruppen befinna sig relativt nära arbetsmarknaden men kan 

behöva snabbt stöd för att inte riskera att hamna i långtidsarbetslöshet. Inom ramen 

för ESF finns möjligheter till insatser.  

Myndighetens deltagande i samverkansforum för socialfonden, bidrar till en väl 

fungerande arbetsmarknad. I det fall myndigheten inte längre skulle erbjudas 

möjlighet att delta i dessa forum, finns en ökad risk att projekt konkurrerar om 

deltagare eller med redan upphandlade tjänster. 

Bedömning: 

I egenskap av arbetsmarknadsmyndighet bör myndigheten under den kommande 

programperioden för ESF+ få en formell rådgivande roll gentemot ESF-rådet inför 

utlysningar av ESF-projekt. 

Arbetsförmedlingen har ett intresse att säkerställa att projektutlysningar bidrar till 

att utveckla arbetsmarknadens funktionssätt och att ESF-projekt inte konkurrerar 

med redan upphandlade tjänster inom ramen för lagen (2008:962) om 

valfrihetssystem (LOV).  

Det är viktigt att säkerställa att fristående och offentliga aktörer kan använda sig av 

deltagarersättning som medfinansiering i ESF-projekt. Detta gäller även 

Arbetsförmedlingen som projektägare.  

I utformningen av det nya socialfondsprogrammet ESF+, är det viktigt att säkerställa 

att Arbetsförmedlingen kan använda både nationella och regionala medel, inom 

ramen för LOV-systemet, alternativt att man ser över fördelningen mellan regionala 

och nationella ESF-medel. Arbetsförmedlingen bör även fortsättningsvis erbjudas 

möjlighet att aktivt bidra till efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU nr 1303/2013), genom att delta i de samverkans forum för 

socialfonden såsom ESF högnivågrupp, övervakningskommittén, arbetsutskottet 

samt regionala strukturfondspartnerskap. Myndigheten kan bidra till att ESF-projekt 

inte konkurrerar om deltagare eller med redan upphandlade tjänster. 

 

Rekommendation: 

Arbetsförmedlingen bör inför nästa programperiod för ESF+ få möjlighet att förfoga 

över särskilda avgränsade programmedel inom socialfondsprogrammet i syfte att få 

ökat genomslag för arbetsmarknadsinsatser och främja övergångar till arbete för 

individer som står långt från arbetsmarknaden.  

Bedömning: 
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I det reformerade arbetsförmedlingssystemet behöver förutsättningarna för 

fristående aktörer att använda sig av deltagarersättning som medfinansiering i ESF-

projekt ses över. 

Rekommendation: 

Medfinansieringskonstruktionen för ESF+ bör ses över i syfte att säkerställa att 

myndigheten i det reformerade systemet kan använda sig av deltagarersättning som 

medfinansiering i ESF-projekt i samarbete med fristående och offentliga aktörer.  

Förslaget skulle göra det möjligt för myndigheten att bedriva ESF-projekt för insatser 

för arbetssökande som är hos en fristående aktör utan att det innebär konsekvenser 

utifrån EU:s statsstödsregler. Fristående aktörer som ingår i LOV-systemet har redan 

gynnats och kan därmed inte betraktas få ytterligare fördelar genom ett ESF-projekt. 

Myndigheten skulle exempelvis kunna bedriva ett nationellt ESF-projekt tillsammans 

med av myndigheten kontrakterade fristående aktörer. Syftet med projektet skulle i 

så fall vara att genom att skjuta till budgetmedel, förstärka insatserna för 

arbetssökande.  

9.1.14 Samverkan och arbetsmarknadspolitiska projekt 

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning regleras i 31 och 32 §§ förordningen 

(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Med sådana projekt avses insatser 

som sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer på 

arbetsmarknaden och inte kan anordnas inom ramen för övriga program och inte 

heller strider mot bestämmelserna om andra program. Projektet ska även syfta till att 

stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. En överenskommelse 

ska vidare ingås med den som ska samverka om ett projekt med arbetsmarknads-

politisk inriktning. Arbetsförmedlingen ska särskilt beakta att projektet är förenligt 

med de uppgifter som anges i 2 och 3 §§ i Arbetsförmedlingens instruktion, där det 

bland annat anges att Arbetsförmedlingen ska förbättra arbetsmarknadens 

funktionssätt och att verksamheten ska utformas på ett effektivt, enhetligt och 

rättssäkert sätt. Det regleras även för innehållet i överenskommelsen där bland annat 

projektet syfte, innehåll och omfattning ska framgå och hur projektet ska följas upp 

och utvärderas. 

Möjligheten att inrätta arbetsmarknadspolitiska projekt infördes 1 januari 2001. I 

Arbetsförmedlingens rapport ”Finansiering av arbetsmarknadspolitiska projekt” 

konstateras att det sedan dess har skett stora förändringar inom 

arbetsmarknadspolitiken, där flera olika program har tillkommit och att 

Arbetsförmedlingen numera upphandlar tjänster från externa leverantörer i stor 

utsträckning.286 I rapporten konstateras att utifrån dessa förändringar torde 

förutsättningarna för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning ha förändrats. 

Vidare konstateras att det aldrig genomförts någon genomgripande utvärdering av 

programmet med arbetsmarknadspolitiska projekt och att det finns skäl att utvärdera 

om intentionerna med programmet har uppnåtts samt om det fortfarande har ett 

syfte att fylla, utifrån ovan nämnda förändrade förutsättningar.  

                                                           
286 Finansiering av arbetsmarknadspolitiska projekt, 2019, dnr Af-2019/00256934 
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De problemområden som identifierats utifrån nuvarande användning av 

arbetsmarknadspolitiska projekt är att Arbetsförmedlingen startar projekt i 

samverkan där avtal redan finns, att överenskommelser inleds på felaktiga grunder 

och i strid med regelverk samt bristande enhetlighet mellan olika 

arbetsförmedlingskontor. 

9.1.15 Bedömning för arbetsmarknadspolitiska projekt 

Bedömning:  

Arbetsförmedlingen bör utvärdera verksamheten med arbetsmarknadspolitiska 

projekt. Baserat på utvärderingen bör myndigheten landa i ett ställningstagande 

huruvida denna typ av arbetsmarknadspolitiska projekt bör finnas och i så fall vilken 

typ av samverkan som kan bli aktuell. 

Det konstateras i Arbetsförmedlingens interna rapport att möjligheten att inrätta 

arbetsmarknadspolitiska projekt inte har genomgått någon fullständig utvärdering, 

även om en mindre översyn har gjorts i samband med ett projekt som syftade till att 

ta fram stöd för dessa projekt. Det har även förekommit en granskning av 

Konkurrensverket av arbetsmarknadspolitiska projekt utifrån statsstödsreglerna och 

förhållandet mellan förordning om arbetsmarknadspolitiska program och LOU. 

Ärendet avskrevs dock på grund av preskriptionstiden löpt ut för ansökan om 

upphandlingsskadeavgift enligt 21 kap LOU.287 288Därför är det i dagsläget svårt att 

på en övergripande nivå uttala sig om verksamhetens effektivitet och dess 

funktionalitet. Från början avsåg projekten att bidra till nya och innovativa 

verksamheter baserad på en försöksverksamhet vars syfte var att utforma, pröva och 

implementera nya insatser.289 Dock har en övergripande utvärdering aldrig 

genomförts av programmet som sådant, varför en sådan utvärdering bör genomföras 

inför de stora förändringar som väntar myndigheten. Det kan finnas vinster i att 

lägga ut utvärderingen på en extern aktör, för att utvärderingen ska uppfattas som 

opartisk och få större tyngd i sina slutsatser. Givet den knappa tiden bör 

förberedelser för avrop av en extern utvärderare inledas i närtid.  

Baserat på utvärderingens resultat bör myndigheten ta ställning till om möjligheten 

att inrätta arbetsmarknadspolitiska projekt lämpligen kvarstår i det reformerade 

systemet eller ej. Ett eventuellt positivt ställningstagande bör även ta ställning till 

vilken typ av samverkan som Arbetsförmedlingen ska hantera och hur denna 

samverkan bör utformas.  

9.1.16 Samverkan med idéburen sektor 

Idéburna organisationer verkar som aktörer inom välfärden. Kännetecknande för 

dessa aktörer är att de frivilligt valt att gå samman kring en idé och värdegrund. 

Allmännytta eller medlemsnytta är deras främsta drivkraft och eventuella överskott 

går tillbaka till verksamheten. De har ofta en demokratisk struktur. Verksamheterna 

är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i ideella 

föreningar, kooperativ, trossamfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar. Det 

finns även idéburna organisationer som bedriver sin verksamhet i bolagsform. 

                                                           
287 Konkurrensverket dnr 711/2016 och Af-2017/0016 8302. 
288 Finansiering av arbetsmarknadspolitiska projekt, s.9, 2019, dnr Af-2019/00256934. 
289 Finansiering av arbetsmarknadspolitiska projekt, s.6, 2019, dnr Af-2019/00256934. 
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Organisationernas särart och mervärde i samhället 

De idéburna organisationerna har ofta en förankring och ett särskilt starkt förtroende 

bland de individer som utgör målgruppen för deras verksamhet. De kan även besitta 

särskilda kunskaper om målgruppens situation och behov. I Socialstyrelsens rapport 

underlag från experter beskriver de idéburnas organisationers särställning. Det kan 

exempelvis handla om vidare påverkan, delaktighet och förankring. Ett av de 

starkaste särdragen som lyfts fram i de fokusgruppsamtalen med brukare och 

deltagare är individens möjligheter att vara med och påverka både organisationen 

och samhället. 

Offentlig sektor kan samverka med idéburen sektor på olika sätt. Många idéburna 

organisationer får föreningsbidrag av olika slag från såväl kommunerna som staten. 

På det arbetsmarknadspolitiska området handlar det dock snarare om riktade bidrag 

till vissa angivna projekt eller verksamheter än om organisationsstöd. Dessa är ofta 

riktade till människor som står långt från arbetsmarknaden, vilka de idéburna 

aktörerna anses särskilt lämpade att arbeta med. Samverkan mellan idéburna aktörer 

och Arbetsförmedlingen kan även ske i form av samarbeten där båda parter deltar 

aktivt. De idéburna aktörer kan dessutom delta som leverantörer vid upphandling 

eller i valfrihetssystemet LOV. För Arbetsförmedlingen kan det handla om samverkan 

i form av tjänster som tillhandahålls enligt LOV-system eller som finansieras med 

offentliga medel inom ramen för avtal samverkan exempelvis FINSAM eller ESF-

projekt. Därutöver finns särskilda regler om arbetsintegrerade sociala företag (ASF). 

IOP (Idéburet offentligt partnerskap) 

Idéburet offentligt partnerskap är en modell som utvecklats av Forum290 i syfte att 

skapa förutsättningar för samverkan kring utmaningar och sociala problem i 

samhället. Modellen är en samarbetsform som idag inte har någon egentlig definition 

men som rättsligt är en form av bidrag och innebär att det är verksamhet som det 

offentliga finansierar genom bidrag.  

Idén med IOP tar avstamp i att de idéburna organisationerna bidrar med mervärden 

som inte är möjliga att varken upphandla eller skapa i den offentliga aktörens 

verksamhet i egen regi. I de fall där det finns IOP-avtal beskrivs hur parterna 

tillsammans bidrar till att lösa det problem eller den utmaningen som de avser 

samverka kring. Det skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna 

organisationen, men som den offentliga sektorn är intresserad av att stödja på olika 

sätt. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser varje part ska bidra 

med samt hur länge avtalet ska gälla. Avtalet reglerar även att utveckling och lärande 

sker gemensamt, samt på vilket sätt detta ska ske. 

En förutsättning för ett välfungerande IOP är att det råder en viss balans mellan de 

inblandade parternas intressen. Ett balanserat partnerskap bygger, enligt forskarna 

Salomon och Toepler (2015), på tre principer, styrningen sker genom samverkan, 

vilket innebär att de idéburna organisationerna inte enbart betraktas som utförare, 

utan även engageras i framtagandet av metoder. Vidare bygger principerna på att de 

idéburna organisationerna ska få behålla sin särart och sitt oberoende, eftersom de i 

första hand är en röst för målgruppen och dess behov. Den sista principen handlar 

om att den offentliga aktören som ingår samarbete ska anpassa styrning och 

                                                           
290 Forum - idéburna organisationer med social inriktning  
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samverkansmetoder för att tillvarata den idéburna aktörens särart och de mervärden 

den kan erbjuda. Det förutsätter att den offentliga aktören finner andra sätt att styra 

verksamheten mot önskad kvalitet. 

Arbetsförmedlingen har ingått i flera samarbeten som benämnts idéburna offentliga 

partnerskap. Inom uppdraget Hack for Sweden testar myndigheten olika innovativa 

former av upphandlingar och partnerskap under åren 2018-2019. Ett annat exempel 

är partnerskapet Kvinna i Botkyrka mellan Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen 

och flera idéburna organisationer. 

I december kommer en statlig utredning (Utredningen om idéburna aktörer i 

välfärden, Fi 2018:04) att lämna förslag på riktlinjer eller andra tillämpbara 

instrument för ingående av idéburet offentligt partnerskap, i syfte att främja 

samverkan mellan idéburna aktörer och det offentliga.  

Varför bör samverkan med idéburna aktörer särskilja sig från samverkan med 

andra fristående aktörer? 

Det finns flera anledningar till varför idéburna aktörer kan vara en viktig 

samverkanspart för Arbetsförmedlingen:  

• Idéburna aktörer har i många fall särskilt kunskap och förtroende hos många av 

de målgrupper som idag utgör en stor del av Arbetsförmedlingens målgrupp och 

bedriver ofta annan verksamhet som riktar sig till dessa målgrupper.  

• Idéburna organisationer är en potentiell källa till ett större utbud och en större 

mångfald av såväl samverkanspartners som leverantörer till Arbetsförmedlingen. 

En del av dessa har dessutom lokal verksamhet som är spridd över stora delar av 

landet, inklusive glesbygden. 

Som nämnts ovan kan idéburna aktörer medverka som leverantörer inom såväl 

upphandling som LOV. IOP kan öppna ytterligare möjligheter att samverka i 

situationer där det till exempel krävs att flera olika insatser kombineras eller där det 

finns ett behov av att pröva nya sätt att arbeta. I vissa fall kan initiativet till IOP 

komma från de idéburna organisationerna.   

Välfärdsutredningen bedömde i sitt betänkande att IOP som samverkansform mellan 

det offentliga och den idéburna sektorn underlättar för idéburna aktörer att utvecklas 

och möjliggör en mer framskjuten roll för dessa aktörer som utförare av tjänster inom 

det sociala området. Det konstateras att när en upphandlande myndighet anskaffar 

tjänster omfattas anskaffningen normalt av upphandlingsrätten. Bidragsgivning 

omfattas inte av upphandlingsreglerna, men gränsdragningen mellan upphandling 

och bidrag är inte tydlig. I en bidragssituation måste kommunen eller landstinget 

också beakta statsstödsreglerna. Förutsättningarna varierar dessutom i varje enskilt 

fall såväl avseende samarbetsformer som verksamheter och därför är det enligt 

Välfärdsutredningens bedömning inte möjligt att generellt ange om modellen är 

förenlig med bland annat upphandlingsrätten. En sådan bedömning måste ske i det 

enskilda fallet, utifrån vilken verksamhet som avses och de specifika 

förutsättningarna som gäller i varje partnerskap. Bedömningen blir också beroende 

av hur parterna valt att reglera frågor om bland annat utförandet av tjänsten, 

ansvarsfördelning samt kontroll och uppföljning. 



Vissa förutsättningar inför reformeringen 
av Arbetsförmedlingen 

Samverkan med andra aktörer 

 

283 
 

9.1.17 Bedömningar för samverkan inom ramen för IOP 

Bedömning:  

Arbetsförmedlingen bör med utgångspunkt i slutsatserna i utredningen om idéburna 

aktörer i välfärden (Fi 2018:04) bedöma rättsläget för myndighetens samarbete inom 

ramen för IOP. I den bedömningen bör även Arbetsförmedlingen föreslå under vilka 

förutsättningar myndigheten kan samverka med idéburna aktörer.  

Bedömning:  

Arbetsförmedlingen behöver ta ställning till för vilka målgrupper som myndigheten 

ser behov av att samverka med idéburna aktörer inom ramen för ett IOP. 

Arbetsförmedlingen behöver vidare skapa riktlinjer för hur en sådan samverkan ska 

utformas och följas upp.  

Det finns situationer där samverkan är särskilt motiverat exempelvis eftersom 

Arbetsförmedlingen kan behöva samverka för att etablera kontakt med aktörer för att 

få till stånd ett mer utförliga samarbetsavtal till skillnad från ett kontrakt mellan 

leverantörer som idag upphandlas enligt LOU eller LOV.  

Detta förutsätter att Arbetsförmedlingen i varje enskilt fall ska bedöma myndighetens 

behov av samverkan utifrån individens eller verksamhetens behov. Detta innebär att 

Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att organisationen kan tillgängliggöra 

kontaktvägar för idéburna organisationer in till myndigheten på nationell och 

enhetsnivå. Vidare behöver Arbetsförmedlingen ha en organisation som möter de 

idéburna organisationerna på strategisk och taktisk nivå. Arbetsförmedlingen 

behöver också samverka kring vilka villkor som ska gälla för bidraget och för vem och 

när samverkan ska ingås. I vilken omfattning sådan samverkan kommer att ske är 

svårt att förutse i dagsläget.  

Den pågående utredningen om idéburna aktörer i välfärden (Fi 2018:04) ska bland 

annat ta fram en definition av idéburna aktörer i välfärden och ett instrument 

avseende IOP. I detta ingår att bedöma EU-rättsliga frågor rörande såväl 

statsstödsregler som gränsdragningen mellan upphandling och bidrag. Utredningen 

har även i uppdrag att se över hur det EU-rättsliga handlingsutrymmet på bland 

annat upphandlingsområdet kan användas för att underlätta för idéburna aktörer. 

Utredningens betänkande ska överlämnas senast den 14 december 2019. 

Utredningens förslag och bedömningar kan komma att påverka Arbetsförmedlingens 

samarbete med aktörer inom IOP. Arbetsförmedlingen finns representerad i 

utredningens expertgrupp. 
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10 Rättsliga förutsättningar för att genomföra 

lämnade rekommendationer  

I detta kapitel redovisas de rättsliga förutsättningarna för att genomföra de 

rekommendationer som lämnas under respektive analysuppgift. De förändringar som 

föreslås är ofta relevanta för flera av analysuppgifterna. I anslutning till respektive 

förslag görs hänvisningar till vilka analysuppgifter som föranleder behovet av 

författningsändring.  

10.1 Översikt av behovet av regeländringar 

För att skapa en tydlig bild av hur det arbetsmarknadspolitiska uppdraget ska utföras 

i framtiden kommer Arbetsförmedlingens instruktion och förordningen (2000:628) 

om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten att behöva ses över för att spegla den 

reformerade verksamheten. Flera av dessa frågor handlar om verksamhetens ramar 

och inriktning och kan regleras på olika sätt. Utöver rekommendationen om allmän 

översyn lyfter Arbetsförmedlingen behov av specifika ändringar, när de bedöms vara 

en rättslig förutsättning för samarbetet med Statens servicecenter samt för 

tillämpningen av Arbetsförmedlingens registerlag.  

Arbetsförmedlingen har i tidigare kapitel lämnat rekommendationer om förändringar 

av andra delar av regelverket än instruktionen, främst inom områden som rör 

sekretess och personuppgiftshantering. 

I stort sett omfattas samtliga de uppgifter som Arbetsförmedlingen hanterar om 

arbetssökande och arbetsgivare av sekretess. Bestämmelserna skiljer inte på vilka 

uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som omfattas, trots 

att dessa kan vara väldigt olika till sin karaktär och känslighet. Den omfattande 

sekretessen innebär att det – för att upprätthålla ett likvärdigt skydd för den 

enskildes uppgifter när större del av verksamheten utförs av fristående aktörer – är 

nödvändigt att införa regler dels för utbytet av uppgifter mellan Arbetsförmedlingen 

och de fristående aktörerna, dels för de fristående aktörernas egen hantering av 

uppgifterna.  

Eftersom all sekretessbelagd information ur ett personuppgiftsbehandlingsperspektiv 

måste hanteras som känsliga personuppgifter, innebär sekretessen också att det 

behövs säkerhetslösningar som ibland komplicerar informationsutbytet och leder till 

högre kostnader än om uppgifterna inte hade omfattats av sekretess.  

Rättsfrågor om profilering och automatiserat beslutsfattande förväntas att få en 

alltmer framträdande roll inom statsförvaltningen de kommande åren. Som 

konstateras i SOU 2018:25 kan såväl rättsliga hinder i gällande rätt som oklara 

rättsförhållanden komma att hindra eller hämma en utveckling mot en ökad grad av 

automatisering i en digital förvaltning.291 Frågan under vilka omständigheter 

myndigheter ska få utökade rättsliga förutsättningar för att utnyttja en ny teknik och 

                                                           
291 SOU 2018:25 s. 140. 
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hur sådana bestämmelser ska utformas är inte bara en viktig fråga för 

Arbetsförmedlingen, utan för offentlig sektor i stort.  

Utvecklingen av en statistisk modell som kan få fram uppgifter som är relevanta för 

den arbetsmarknadspolitiska bedömningen förutsätter en behandling av uppgifter 

där det inte alltid på förhand går att avgöra exakt vilka uppgifter som kommer att 

vara relevanta för den statistiska modellens prediktionsförmåga. För att 

Arbetsförmedlingen ska kunna bedriva sitt arbete effektivt i enlighet med sitt nya 

uppdrag behöver Arbetsförmedlingens registerförfattningar anpassas; dels för att 

möjliggöra en mer utvidgad och flexibel hantering av personuppgifter för vissa 

ändamål, dels utvidgande av ändamålen att omfatta även behandling av 

personuppgifter för kontroll av stöd till arbetsgivare och individer. 

Som angetts tidigare är utgångpunkten att Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis 

ska utföra uppgifter som innefattar myndighetsutövning. Vissa uppgifter som föreslås 

utföras av fristående aktörer utgör oskiljaktiga delar av en och samma 

förvaltningsuppgift och är att betrakta som myndighetsutövning. Ett exempel på 

motstridighet är den mellan å ena sidan att skapa så stor handlingsfrihet som möjligt 

för att aktören ska kunna planera insatser å andra sidan upprättandet av 

handlingsplan som enligt gällande regelverk är myndighetsutövning och ska 

upprättas av Arbetsförmedlingen. Förutsättning för genomförandet av processen, så 

som den beskrivs i kapitel 4 och 5, är därför att det införs ett lagstöd för att 

möjliggöra att fristående aktör utför myndighetsutövning i form av bland annat 

beredning och informationsinsamling inför Arbetsförmedlingens beslut. 

Omfattningen av denna uppgift kan förändras beroende på hur den slutliga 

ansvarsfördelningen vid beslutfattande utformas.  

Att fristående aktörer ska ta över stora delar av den operativa verksamheten innebär 

inte bara förändringar i Arbetsförmedlingens regelverk. Det finns också ett behov av 

att reglera de fristående aktörernas verksamhet, bland annat i frågor om 

tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet och meddelarfrihet.  

10.2 Förslag till förändringar i förordningen (2007:1030) med 
instruktion för Arbetsförmedlingen samt förordningen 
(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
m.m. 

Rekommendation: 

Förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen och 

förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ses över för 

att spegla myndighetens förändrade uppdrag och rollfördelningen mellan 

Arbetsförmedlingen och de fristående aktörerna.  

Förslag: 

För att möjliggöra ett samarbete med servicekontoren som kan innefatta även ett 

överlämnande av viss myndighetsutövning, bör en bestämmelse införas i 

instruktionen som anger att Arbetsförmedlingen ska ingå i den samlade 

organisationen för lokal statlig service, inklusive en hänvisning till lagen (2019:212) 

om viss gemensam offentlig service. 
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3 § förordningen (2019:214) om viss gemensam offentlig service ges en mer generell 

utformning för att omfatta även myndighetsutövning av enklare karaktär inom 

ramen för de arbetsmarknadspolitiska regelverket. 

10.2.1 Styrning och ansvarsfördelning i instruktionen för 

Arbetsförmedlingen och förordningen om den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten 

Arbetsförmedlingens övergripande uppdrag regleras i förordningen (2007:1030) med 

instruktion för Arbetsförmedlingen. Bestämmelser om utformningen av den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten finns i förordningen (2000:628) om den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten (nedan kallad verksamhetsförordningen), 

som instruktionen också hänvisar till. Inriktning och prioriteringarna för 

myndighetens verksamhet specificeras ytterligare i regleringsbrev.  

En omfattande reformering av Arbetsförmedlingen, i form av att verksamhet med 

rustning och matchning ska utföras av fristående aktörer i ett LOV-system, kommer 

naturligtvis innebära behov av förändringar i instruktionen och 

verksamhetsförordningen, så att de speglar en ny verksamhetslogik.  

Flera av de rekommendationer som lämnas i föregående kapitel, som rör 

utformningen av LOV-system, grunder för ersättning m.m., kan regleras och styras 

på olika nivåer. Arbetsförmedlingen lämnar här till regeringen att bedöma i vilken 

mån styrningen läggs i författning eller regleringsbrev. Övergripande styrning på mål 

och effekter är dock att föredra framför en detaljstyrning, inte minst för att bibehålla 

ett flexibelt system. Arbetsförmedlingen har dock identifierat ett antal frågor där 

myndigheten anser att det behövs regelförändringar i instruktion och 

verksamhetsförordning. 

Förändringar som avser den strategiskt övergripande inriktning och utformning av 

samt syftet med den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och 

Arbetsförmedlingens ansvar för dessa bör läggas i instruktionen, medan styrning och 

ansvarsfördelning kopplat till genomförandet av den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten gentemot arbetssökande och arbetsgivare bör ligga i 

verksförordningen. Eventuell styrning från riksdag och regering direkt riktad till de 

fristående aktörerna bör läggas i en ny lag eller förordning om fristående aktörer.  

Ändringsbehov  

Utifrån de rekommendationer som lämnats i föregående kapitel ser 

Arbetsförmedlingen exempel på behov av tydlig reglering på det 

arbetsmarknadspolitiska området. Förordningen (2007:1030) med instruktion för 

Arbetsförmedlingen och förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten bör ses över för att spegla den övergripande rollfördelningen mellan 

Arbetsförmedlingen och de fristående aktörerna, se kapitel 2, samt den 

ansvarsfördelning som angetts som förutsättningar i uppdraget, se kapitel 1, till 

exempel ansvaret för kontrollfunktionen och den digitala infrastrukturen.  

 Arbetsförmedlingens ansvar för att genomföra den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen, se avsnitt 3.2.  
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 Arbetsförmedlingens ansvar för att uppföljning och kontroll av fristående 

aktörer samt den upphandlade verksamhet som tillhandahålls är en del i 

myndighetens uppdrag, se avsnitt 4.10.  

 Arbetsförmedlingen ansvarar för att analysera, följa upp och utvärdera hur 

den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och de arbetsmarknadspolitiska 

åtgärderna påverkar arbetsmarknadens funktionssätt, se bland annat avsnitt 

7.3.   

 En översyn av bestämmelser om samverkan i förordningen (2007:1030) med 

instruktion för Arbetsförmedlingens görs utifrån rekommendationerna i 

kapitel 9. Översynen kan också komma att påverka samverkanspartens 

regelverk. 

 Arbetsförmedlingens ansvar för att besluta om och följa upp de särskilda 

insatserna för personer med funktionsnedsättning, se avsnitt 5.1. 

Utöver detta kan förändringarna i Arbetsförmedlingens uppdrag innebära att det 

finns skäl att se över de beredskapslagar som direkt eller indirekt pekar mot en 

offentlig arbetsförmedling i nuvarande konstruktion, bland annat lagen (1994:1809) 

om totalförsvarsplikt och lagen (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång.  

10.2.2 Rättsligt stöd för samarbete med de statliga servicekontoren  

Frågor om fördelning av ansvar och beskrivning av uppdrag kan regleras och styras 

på olika sätt och på olika nivå. För att Arbetsförmedlingen ska ha möjlighet att fullt ut 

utveckla samarbetet med Statens servicecenter, så som beskrivs i avsnitt 8.1, 

bedömer Arbetsförmedlingen dock att det är nödvändigt att det i instruktionen införs 

en bestämmelse som anger att Arbetsförmedlingen ska ingå i den samlade 

organisationen för lokal statlig service, inklusive en hänvisning till lagen (2019:212) 

om viss gemensam offentlig service.  

Samverkan mellan myndigheterna vid servicekontoren regleras genom lagen 

(2019:212) om viss gemensam offentlig service och förordningen (2019:214) om viss 

gemensam offentlig service, vilka kompletteras med serviceavtal mellan aktuella 

parter. Enligt 1 § lagen om viss gemensam offentlig service får parterna ingå 

serviceavtal om att för varandras räkning lämna upplysningar, vägledning, råd och 

annan sådan hjälp till enskilda och i övrigt handlägga förvaltningsärenden, med de 

begränsningar som anges i lagen eller i förordningen. I 3 § förordningen om viss 

gemensam offentlig service finns en uttömmande lista över möjligheterna för statliga 

myndigheter, kommuner och landsting att avtala om uppgifter som innefattar 

myndighetsutövning. Denna bestämmelse utesluter en sådan överlämning av 

uppgifter från Arbetsförmedlingen till servicekontoren, som Arbetsförmedlingen 

anser borde vara möjlig.  

Statens servicecenter framhåller i sitt remissvar till Servicekontorsutredningen att 

förslaget om att servicekontoren ska erbjuda både allmän och fördjupad service kan 

väcka vissa frågor om gränsdragningen mellan service och ärendehandläggning.292 För 

                                                           
292 Yttrandet finns tillgängligt på regeringens webb, svar på SOU 2018:43, 
https://www.regeringen.se/remisser/2018/09/remiss-av-sou-201843-statliga-servicekontor--mer-service-pa-
fler-platser/]. 
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att undvika gränsdragningsproblematik mellan vad som är service och vad som är 

ärendehandläggning föreslår Statens servicecenter i sitt remissvar att det i 3 § 

samtjänstförordningen införs en generell bestämmelse om att även andra 

ärendetyper än de där uppräknade får förekomma, under förutsättning att de är av 

enklare beskaffenhet. Statens servicecenter anför att regeringen redan tidigare avsett 

att införa en sådan generalklausul, liksom att riksdagen med denna vetskap beslutat 

om samtjänstlagens nuvarande utformning (se 2008/09: KU22 s. 8-12). 

Arbetsförmedlingen förespråkar en sådan lösning, då den också underlättar 

hanteringen av svårigheterna i gränsdragningen mellan vad som är 

myndighetsutövning och inte. Det skulle även skapa förutsättningar för ett mer 

flexibelt samarbete.  

10.3 Förslag till förändringar i regelverket för offentlighet och 
sekretess 

Förslag:  

Omfattningen på sekretessen i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten förändras 

på så sätt att huvudregeln är offentlighet. 

Förslag:  

För att möjliggöra nödvändigt utlämnande av information från Arbetsförmedlingen 

till fristående aktörer införs en sekretessbrytande bestämmelse i 28 kap. 

Offentlighets- och sekretesslagen med innebörden att Arbetsförmedlingen till 

fristående aktör, utan hinder av sekretess, får lämna ut de uppgifter som är 

nödvändiga för att den fristående aktören ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Förslag: 

För att kunna säkerställa att den framtida arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

bedrivs på ett effektivt och rättssäkert sätt, där nuvarande skyddsnivåer för uppgifter 

om enskilda upprätthålls, samtidigt som de fristående aktörerna kan bedriva sin 

verksamhet och fullfölja sin roll i kontroll av arbetslöshetsersättning eller andra 

individersättningar, bör införas regler i lag eller förordning om:  

- tystnadsplikt under straffansvar för fristående aktörer som motsvarar de som gäller 

hos Arbetsförmedlingen.  

- möjlighet för fristående aktörer att lämna ut uppgifter som är belagda med 

tystnadsplikt, om det är nödvändigt för att fullgöra deras åtaganden som leverantörer 

av arbetsmarknadspolitiska tjänster och för att fullgöra samverkan.  

- skyldighet för fristående aktörer att till Arbetsförmedlingen lämna uppgifter som 

kan påverka arbetssökandes rätt till ersättning samt uppgifter som kan påverka 

rätten att delta i program eller rätten till anställningsstöd. 

Förslag:  

I syfte att underlätta kontroll av kompletterande aktörer införs en sekretessbrytande 

regel i 27 kap. Offentlighets- och sekretesslagen som möjliggör för 

Arbetsförmedlingen att ta del av relevanta uppgifter från Skatteverket. Denna 

undantagsregel bör inte vara begränsad till myndighetsutövande verksamhet hos 
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Arbetsförmedlingen, utan också möjliggöra användning av uppgifter för kontroll av 

leverantörer och utveckling av ratingsystem.  

Förslag:  

Det kan uppkomma behov av ytterligare sekretessbrytande regler, för det fall att 

Arbetsförmedlingen behöver hämta in uppgifter från andra myndigheter och 

kommuner som är belagda med sekretess i syfte att utveckla en statistisk modell för 

arbetsmarknadspolitisk bedömning samt för att genomföra bedömningen i det 

enskilda fallet. Vilka uppgifter det rör sig om får specificeras i den närmare 

utvecklingen av processen.  

10.3.1 Offentlighet och sekretess i den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten – nuvarande regelverk 

Sekretess hos Arbetsförmedlingen – nuvarande regelverk 

En majoritet av de uppgifter som Arbetsförmedlingen hanterar inom sin verksamhet 

är sekretessbelagda.  

Enligt 28 kap. 11 § Offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgift om en 

enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan 

att den enskilde eller någon närstående till denne lider men och uppgiften 

förekommer i ärende om arbetsförmedling, yrkesvägledning, arbetsvård, antagning 

till arbetsmarknadsutbildning, eller hjälp och stöd vid arbetslöshet eller andra 

åtgärder i anställningsfrämjande syfte eller för att främja en enskilds anpassning till 

arbetslivet. Bestämmelsen är försedd med omvänt skaderekvisit, vilket innebär att 

utgångpunkten är att uppgifter om arbetssökande är sekretessbelagda. Sekretessen 

omfattar redan den uppgift att en arbetssökande är inskriven på Arbetsförmedlingen, 

eftersom detta är en uppgift om personliga förhållanden.293 Sekretessen om enskilds 

personliga förhållanden omfattar dock inte beslut i ärende. 

Vad avser arbetsgivare så gäller enligt 28 kap. 12 § Offentlighets- och sekretesslagen 

sekretess i ärende om arbetsförmedling och ärende enligt lagstiftningen om 

anställningsfrämjande åtgärder för uppgift om en enskilds affärs- eller 

driftförhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 

lider skada. Även här är utgångpunkten sekretess. Något undantag för beslut finns 

inte för dessa uppgifter.  

Enligt 28 kap. 12 a § gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga 

förhållanden när uppgiften förekommer i ärende om etableringsinsatser och i ärende 

om ersättning som kan lämnas för deltagande i etableringsinsatser, om det inte står 

klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne 

lider men. Inte heller här finns något undantag för beslut.  

Anställda och övriga uppdragstagare inom Arbetsförmedlingens verksamhet omfattas 

av offentlighets- och sekretesslagen enligt 2 kap. 1 § OSL. De har därmed 

tystnadsplikt för uppgifter som de tar del av i tjänsten vilket innebär ett förbud att 

röja dessa. Denna tystnadsplikt är belagd med straffansvar enligt 20 kap. 3 § 

brottsbalken. 

                                                           
293 Se bland andra RÅ 1994 not 295. 
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Ovan sekretessbestämmelser medför att Arbetsförmedlingen som huvudregel inte 

kan lämna ut uppgifter om arbetssökande eller arbetsgivare om det inte finns en 

sekretessbrytande bestämmelse. Exempel på när uppgifter kan lämnas ut är:  

- 10 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen: när enskild har gett sitt 

samtycke till utlämnandet. Samtycke enligt offentlighets- och sekretesslagen 

måste vara frivilligt. Det kan ifrågasättas om en arbetssökande som är i behov 

stöd och hjälp i sitt arbetssökande befinner sig en sådan beroendeställning till 

Arbetsförmedlingen att samtycket faktiskt kan ses som frivilligt.  

- 1o kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen: uppgift kan lämnas till enskild 

eller annan myndighet om det är nödvändigt för att den utlämnande 

myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. Enligt förarbetena ska 

bestämmelsen tillämpas restriktivt och i princip endast när ingen annan 

möjlighet står till buds. Bestämmelsen bör inte användas för löpande 

utlämnanden, utan användas för enstaka utlämnanden i specifika fall. Det är 

också tveksamt om kravet på att det ska vara nödvändigt för att 

Arbetsförmedlingen ska kunna fullgöra sin verksamhet, även skulle omfatta 

uppgifter som behövs för att de fristående aktörerna ska kunna fullgöra sin 

verksamhet.  

- 10 kap. 27 § Offentlighets- och sekretesslagen (den så kallade 

generalklausulen): om ingen annan bestämmelse är tillämplig så kan 

utlämnande ske till andra myndigheter enligt denna paragraf om det är 

uppenbart att intresset för att uppgifterna lämnas överväger det intrång det 

innebär för den uppgiften rör. Eftersom bestämmelsen enbart möjliggör 

utlämnande till annan myndighet kan den inte användas för ett utlämnande 

till fristående aktörer.  

Sekretess hos kompletterande aktörer – nuvarande reglering 

Sekretessen för de uppgifter som en kompletterande aktör tar del av om en 

arbetssökande regleras i dagsläget i avtal med aktören i fråga. En avtalsreglerad 

tystnadsplikt för en anställd gäller enbart i förhållande till dennes arbetsgivare, som 

också är den som beslutar om och verkställer eventuella sanktioner om den anställde 

skulle bryta mot tystnadsplikten. Det är alltså inte frågan om en straffsanktionerad 

tystnadsplikt. 

10.3.2 Behov av att säkerställa ändamålsenligheten med 

bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen 

Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen om den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten (med undantag för bestämmelsen om sekretess i etableringsärenden 

som infördes 2017) har haft i stort sett samma omfattning sedan sekretesslagen 

(1980:100) infördes och även då skedde inga större förändringar i förhållande till 

tidigare reglering. Det finns flera skäl till att bestämmelserna behöver ses över i sin 

helhet. Några av dessa, som har direkt koppling till reformeringen av myndigheten, 

är:   

- Bestämmelserna skiljer inte på vilka uppgifter om enskilds personliga eller 

ekonomiska förhållanden som omfattas, trots att dessa kan vara väldigt olika 
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till sin karaktär och känslighet. Den omfattar dels uppgifter som de flesta 

enskilda idag inte skulle bedöma behöver omfattas av sekretess, dels mycket 

känsliga uppgifter. Utöver att detta kan ifrågasättas ur perspektivet att 

offentlighet enligt grundlag är huvudregeln, så innebär det minskad 

effektivitet och ökade kostnader för myndigheten vid kommunikation både 

med individer, företag och andra myndigheter. Detta eftersom då all 

sekretessbelagd information, som ses som särskilt skyddsvärd, vilket kan 

kräva skyddsåtgärder vid kommunikation. Behovet att kommunicera kommer 

att öka i samband med reformeringen av myndigheten. Sekretessen utgör ett 

hinder för att denna kommunikation ska bli effektiv.   

- Införandet av en digital och automatiserad arbetsmarknadsbedömning för 

samtliga sökande kommer att göra stora delar av sekretessbestämmelsen i 28 

kap. 11 § verkningslös. Bedömningen, som enligt förvaltningslagen måste 

innehålla en motivering till vilka personliga förhållanden hos den sökande 

som gör att hen bedöms ha ett visst behov av stöd, utgör ett beslut. 

Motiveringen kan bland annat innefatta uppgifter om hälsotillstånd, sociala 

problem med mera. Då uppgifterna i beslutet inte omfattas av sekretess blir 

samtliga dessa uppgifter offentliga.  

Då bedömningen dessutom ska göras för alla som skriver in sig på 

Arbetsförmedlingen, blir sekretessen för vem som är inskriven som 

arbetssökande enbart en chimär. Om någon vill veta om en person är 

inskriven eller inte, är det bara att begära ut bedömningen.  

En differentiering i sekretessen för känsliga och icke-känsliga uppgifter skulle 

således leda till ett större skydd för den personliga integriteten än nuvarande 

regelverk.  

I bestämmelserna används begreppet ”ärende om arbetsförmedling”. I 

samband med införandet av sekretesslagen (1980:100) talades i förarbetena 

om ”ärenden om arbetsförmedlingen i traditionell bemärkelse”. Praxis har 

utsträckt detta till att omfatta uppgift om inskrivning, men några tydlig 

vägledning kring tolkningen av begreppet finns inte. Sedan 1979 har den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten förändrats betydligt. Mycket av 

verksamheten utgör service som inte riktigt är förenlig med ärendebegreppet 

i traditionell mening.  Det är inte uteslutet att en domstol, utifrån lagtextens 

formulering, skulle kunna gå emot tidigare praxis och omtolka 

ärendebegreppet utifrån hur det används i förvaltningslagen; en diskussion 

som hittills inte förekommit i praxis.  

Utifrån den utökande behandling av uppgifter som reformeringen innebär, 

skulle otydligheter i detta avseende göra dagens sekretesskydd oförutsägbart. 

Även detta utgör således skäl att se över sekretessbestämmelserna i sin 

helhet.  

- I dagsläget är uppgifter om att arbetsgivare eller anordnare uppbär olika 

typer av arbetsmarknadspolitiskt stöd sekretessbelagt i sin helhet, eftersom 

det inte finns något undantag för uppgifter som förekommer i beslut. Det 

innebär att i ett och samma beslut kan uppgifter om den arbetssökandes 
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namn och personnummer vara offentligt, medan uppgifter om arbetsgivare 

eller anordnare sekretessbeläggs. Eftersom arbetsgivaren skulle kunna 

identifieras utifrån uppgifterna om arbetssökande kan uppgifter som enligt 

28 kap. 11 § bedömts ska vara offentliga med hänsyn till insynsintresset, 

behöva maskas utifrån sekretessen i 28 kap. 12 §.  

Mot bakgrund av risken för felaktiga utbetalningar och överutnyttjande av 

arbetsmarknadspolitiska stöd kan det redan idag anses finnas ett insynsintresse som 

kunde motivera offentlighet för uppgifter om enskilds affärs- och driftsförhållande 

som förekommer i beslut. Reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer innebära 

att det i större utsträckning är fristående aktörer som har löpande kontakt med 

arbetsgivare och anordnare. De kan ha svårt att få samma överblick över insatser som 

pågår hos en arbetsgivare eller anordnare som Arbetsförmedlingen har haft möjlighet 

till. Detta stärker insynsintresset ytterligare.  

Utifrån ovanstående anser myndigheten att det är nödvändigt att snarast påbörja en 

förändring av 28 kap. 11 – 12 a § Offentlighets- och sekretesslagen, med innebörden 

att huvudregeln för uppgifter om enskilda i arbetsmarknadspolitisk verksamhet är 

offentlighet. Ett rakt skaderekvisit skulle innebära att det enbart är sådana uppgifter 

som är av känsligare art som omfattas av sekretess.  

10.3.3 Sekretessbrytande bestämmelse för att lämna ut uppgifter till 

fristående aktörer  

För att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska vara effektiv i ett system där 

den operativt utförs av fristående aktörer, krävs att de får tillgång till information om 

den arbetssökande från Arbetsförmedlingen, att de har samma möjligheter att samla 

in information och dokumentera sitt arbete som Arbetsförmedlingen har, samt att 

denna information kan överföras till myndigheten som har att fatta beslut, säkerställa 

rätt till ersättningar samt följa upp verksamheten och till uppdragsgivaren föreslå 

förändringar.  

För att göra de fristående aktörernas verksamhet så effektiv som möjligt behöver 

Arbetsförmedlingen ha möjlighet att överföra mer omfattande information till 

leverantören. Informationen mellan de fristående aktörerna och myndigheten bör av 

effektivitetsskäl flöda i realtid, utbytet bör inte vara beroende av att myndigheten och 

eller de fristående aktörerna har en dialog och efterfrågar information. För att 

Arbetsförmedlingen effektivt ska kunna utbyta information med fristående aktörer 

inom ramen för en digital infrastruktur behöver det ske ändringar i regelverket kring 

uppgiftsskyldighet, tystnadsplikt, personuppgiftshantering och 

sekretessbestämmelser. Dessa frågor har tidigare utretts i SOU 2012:4, 

Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska 

området, i vilken utredningen föreslog en särskild lag för kompletterande aktörer. 

Som framgår ovan finns det idag inget tydligt stöd i OSL för utlämnande av 

sekretessbelagda uppgifter till fristående aktörer. Arbetsförmedlingens 

uppgiftsutlämnande till kompletterande aktörer bygger i dagsläget till stor del på att 

den arbetssökande ger sitt samtycke till att uppgifter lämnas. I det inledande skedet 

lämnas vissa uppgifter, såsom arbetssökandes namn, kontaktuppgifter samt vilken 

tjänst som är aktuell, ut med stöd av 10 kap. 2 § OSL, då det bedömds vara 
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nödvändigt att uppgifterna lämnas för att Arbetsförmedlingen ska kunna fullgöra sitt 

uppdrag att anlita kompletterande aktörer. Denna bestämmelse ska dock, som anges 

ovan, tillämpas restriktivt och i situationer av undantagskaraktär.  

Utifrån den föreslagna processen med fristående aktörer kommer behovet av 

uppgiftsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och aktörerna sannolikt att öka avsevärt. 

Det rör sig också om uppgifter av mer känslig karaktär i större utsträckning än i 

samarbetet med kompletterande aktörer, exempelvis uppgifter i form av omdömen av 

arbetssökandes förmågor och resultat från tidigare insatser. Vare sig bestämmelsen 

om nödvändigt utlämnande i 10 kap. 2 § OSL eller 10 kap. 1 § om enskilds samtycke 

kan anses lämplig att tillämpa när det handlar om den mängd uppgifter som kommer 

att behöva utbytas. Vid ett uppgiftsutbyte som bygger på samtycke finns det risk att 

Arbetsförmedlingen inte kommer att kunna lämna ut uppgifter till en fristående aktör 

i den utsträckning som skulle behövas eftersom den arbetssökande av olika skäl inte 

ger sitt samtycke.  

För att säkerställa enskilda arbetssökandes integritet och för att samordning och 

samverkan mellan Arbetsförmedlingen och de fristående aktörerna ska fungera i 

enlighet med den föreslagna processen, bedömer Arbetsförmedlingen det som 

nödvändigt att införa en bestämmelse som tydligt möjliggör ett utlämnande av 

relevant information. Eftersom sekretessen följer av lag, behöver den 

sekretessbrytande bestämmelsen också ligga i lag. I lagen kan dock ges möjlighet för 

regeringen att närmare reglera den sekretessbrytande regelns innehåll i förordning.  

10.3.4 Tystnadsplikt och sekretessbrytande regler hos fristående 

aktörer  

Tystnadsplikt 

De fristående aktörerna kommer att ha tillgång till en mängd uppgifter som omfattas 

av sekretess hos Arbetsförmedlingen och tystnadsplikt för myndighetens anställda. 

Det rör sig både om uppgifter som den fristående aktören får ta del av från 

Arbetsförmedlingen och uppgifter de får del av på andra sätt i sitt arbete med att 

matcha och rusta arbetssökande; dels uppgifter om de arbetssökandes personliga 

förhållanden, dels uppgifter om arbetsgivares eller anordnares drifts- och 

affärsförhållanden.  

I förarbetena till numera upphävda sekretesslagen (1980:100) uttalades att det oftast 

var möjligt att undvika olägenheten att en privat aktör inte omfattades av 

sekretesslagen genom att en myndighet som anlitade ett enskilt företag för att utföra 

ett uppdrag där personalen inte omfattades av sekretesslagen ställde krav på att det 

utförande företaget slöt avtal om tystnadsplikt med sina anställda.294 Detta är den 

lösning som Arbetsförmedlingen idag har i förhållande till kompletterande aktörer.  

Den ökade digitaliseringen i statsförvaltningen har dock lett till att denna lösning 

ifrågasätts ur ett rättsligt perspektiv295. Uttalandena innebär att, om personal hos de 

fristående aktörerna (och deras underleverantörer) inte omfattas av en 

straffsanktionerad tystnadsplikt, så kommer Arbetsförmedlingen inte att kunna 

                                                           
294 Prop. 1981/82:186, Ändring i sekretesslagen, s. 41 f. 
295 Se bl.a. SOU 2018:25, Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering samt Justitieombudsmannens beslut 
den 9 september 2104, dnr 3032-2011. 
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lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess med omvänt skaderekvisit till dem i 

annat än mycket begränsad omfattning. 

För att kunna säkerställa att den framtida arbetsmarknadspolitiska verksamheten 

bedrivs på ett effektivt och rättssäkert sätt, där nuvarande skyddsnivåer för uppgifter 

om enskilda upprätthålls, är det nödvändigt att det införs regler om tystnadsplikt 

under straffansvar för fristående aktörer som motsvarar de som gäller hos 

Arbetsförmedlingen. Utöver uppgifter om arbetssökande, bör tystnadsplikten även 

omfatta de uppgifter en leverantör kan ha om arbetsgivare eller andra anordnare av 

arbetsmarknadspolitiska program, samt förhindra att fristående aktörer att använda 

de uppgifter de fått del av inom ramen för sitt uppdrag i övrig verksamhet som de kan 

tänkas bedriva, jämfört med den bedömning som gjordes i SOU 2014:2. 296 

Sekretessbrytande regler  

De fristående aktörerna kommer i sin tur att behöva lämna ut vissa uppgifter; till 

arbetsgivare, samverkanspartners och, inte minst, till Arbetsförmedlingen som 

behöver uppgifter för att kunna fullgöra sitt uppdrag med avseende på kontroll och 

uppföljning.  

Frågan om sekretessbrytande regler för kompletterande aktörer behandlades också i 

SOU 2012:4. Utredningen bedömde att tystnadsplikten inte skulle gälla om det var 

nödvändigt för att aktören skulle fullgöra det tilldelade uppdraget. Beroende på vad 

som i slutändan kommer att innefattas i fristående aktörers uppdrag, och i hur stor 

utsträckning de därmed kommer att behöva utbyta uppgifter med andra, finns det 

anledning att överväga om en konstruktion med nödvändigt utlämnande är mest 

lämplig eller på vilket sätt det annars bör preciseras vilka uppgifter en fristående 

aktör ska respektive får lämna ut och i så fall till vem.  

Även om omfattningen behöver utredas närmare, står det klart att det är nödvändigt 

att det införs en sekretessbrytande bestämmelse som möjliggör för fristående aktörer 

att lämna ut uppgifter för att de ska kunna utföra sin verksamhet. Då sekretessen för 

fristående aktörer behöver regleras i lag så behöver också den sekretessbrytande 

regeln ligga i lag, eventuellt med möjlighet för regeringen att specificera 

omfattningen i förordning.  

Uppgiftsskyldighet 

Det är tydligt att leverantörerna, utöver att matcha och rusta arbetssökande, även 

kommer att behöva ha en kontrollerande roll i förhållande till de arbetssökande. 

Utöver en möjlighet att lämna ut uppgifter för att kunna bedriva sin verksamhet, 

finns det situationer där det inte är tillräckligt att fristående aktörer kan lämna 

uppgifter till Arbetsförmedlingen, utan där de bör åläggas en skyldighet att i vissa 

situationer lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen eller andra.297 Det rör sig 

dels om uppgifter för att säkerställa att ersättning inte utbetalas på fel grunder, dels 

uppgifter Arbetsförmedlingen behöver för att fullgöra kontrollen över 

arbetslöshetsförsäkringen och övrig ersättning till individer se avsnitt 4.11.  

                                                           
296 SOU 2012:4 s. 127 
297 Också denna fråga har tidigare behandlats med avseende på kompletterande aktörer i SOU 2012:4 
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En sådan uppgiftsskyldighet skulle, så länge det är uppgifter som omfattas av en 

sekretessbrytande bestämmelse, skulle kunna regleras i avtal mellan 

Arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer. För att säkerställa enskildas rätt till 

ersättning på ett effektivt och rättssäkert sätt, bedömer Arbetsförmedlingen att 

uppgiftsskyldighet för fristående aktörer avseende individersättning, rätt till 

arbetsmarknadspolitiska program och möjlighet att ta del av anställningsstöd och 

särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning bör regleras i lag eller 

förordning och inte genom avtal. Detta sänder en tydlig signal om vikten av 

kontrollfunktionen, även i leverantörernas verksamhet. För övrig information som 

ligger till grund för verksamhetsuppföljning och utveckling bedömer 

Arbetsförmedlingen att avtalsenlig uppgiftsskyldighet bör vara tillräckligt. Det 

förutsätter dock att myndigheten har resurser och ett väl fungerande sanktionssystem 

för att säkerställa den uppgiftslämning som inte är lagstyrd. 

10.3.5 Arbetsförmedlingens behov av uppgifter från kommuner och 

andra myndigheter  

Kontroll av fristående aktörer och utveckling av ratingsystem 

Arbetsförmedlingen har ett behov av att kontrollera fristående aktörer i LOV-

systemet både vid inträdet och vid löpande uppföljning, se avsnitt 4.2 och 4.1o. 

Skatteskulder är en central uppgift vid kontroller, eftersom den kan ligga till grund 

för uteslutning av leverantörer och hävning av avtal. Uppgiften finns i leverantörens 

skattekonto hos Skattemyndigheten. Uppgifterna omfattas av sekretess enligt 27 kap. 

1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Skatteverket har bedömt att de 

inte har lagstöd för att löpande lämna ut uppgifterna till andra myndigheter. För att 

säkra ett fungerande LOV-system bedömer Arbetsförmedlingen att det är det 

nödvändigt med en bestämmelse i 27 kap. offentlighets- och sekretesslagen som 

möjliggör för Arbetsförmedlingen att löpande ta del av dessa uppgifter hos 

Skatteverket.  

Bedömning av rätten till ersättningen till fristående aktörer förenklas och kvaliteten i 

ratingmodellen kan förbättras om Arbetsförmedlingen får möjlighet att löpande följa 

övergången till arbete och studier för arbetssökande via uppgifter från Skatteverkets 

månadsdata. Också denna information omfattas av sekretess hos Skatteverket. 

Arbetsförmedlingen har idag begränsade möjligheter att ta del av informationen, och 

endast i syfte att beräkna eller kontrollera stöd till arbetsgivare.298 För att 

Arbetsförmedlingen ska kunna använda månadsuppgifter för kontroll av ersättning 

till leverantörer eller utveckling av en ratingmodell behöver denna möjlighet 

utvidgas.  

Uppgifter för arbetsmarknadspolitisk bedömning 

Som framgår av kapitel 3 förutsätter utvecklingen av en effektiv 

arbetsmarknadspolitisk bedömning ett brett uppgiftsunderlag. Vilka typer av 

uppgifter det kan rör sig om framgår i avsnitt 3.5.  För att underlaget ska bli 

träffsäkert är det inte tillräckligt att Arbetsförmedlingen får behandla uppgifter om 

den enskilde arbetssökande, utan behöver uppgifter även kopplat till personer i den 

arbetssökandes närhet till exempel partner och barn. Det kan även behövas uppgifter 

om andra personer ur befolkningen för att göra statistiska jämförelser. Flera av dessa 

                                                           
298 8 c § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 
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uppgifter finns hos andra myndigheter och är där belagda med sekretess. Uppgifterna 

behövs både för att utveckla ett statistikverktyg och för att göra bedömningen av den 

enskilde arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden och behov av stöd i det 

enskilda fallet. Uppgifterna behövs både för att utveckla ett statistikverktyg och för 

att göra bedömningen av den enskilde arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden 

och behov av stöd i det enskilda fallet. 

Utöver att Arbetsförmedlingen behöver hämta in dessa uppgifter från andra 

myndigheter, behöver de kunna behandlas enligt myndighetens registerförfattningar, 

se ovan i detta kapitel.  

10.4  Förslag för överlämning av myndighetsutövning till 
fristående aktör 

Förslag: 

Lagstöd införs för att möjliggöra att fristående aktör utför myndighetsutövning i form 

av beredning och informationsinsamling inför beslut. Omfattningen av denna uppgift 

kan förändras beroende på hur den slutliga ansvarsfördelningen vid beslutfattande 

utformas. Bestämmelsen bör utformas så att den även omfattar sådan beredning som 

skulle kunna komma att utföras av de fristående aktörerna inom ramen för operativ 

samverkan.  

Allteftersom ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen och de fristående 

aktörerna i olika moment förtydligas, kan ytterligare sådant som bedömas utgöra 

myndighetsutövning behöva utföras av fristående aktörer.  

Som angetts tidigare är utgångpunkten att Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis 

ska utföra uppgifter som innefattar myndighetsutövning. Som framgår i avsnitt 3.8 

kommer dock den fristående aktören ha en roll att ta fram uppgifter som ligger till 

grund för Arbetsförmedlingens beslut.  

JO har uttalat att beredningen av och beslutet i ett ärende i princip utgör oskiljaktiga 

delar av en och samma förvaltningsuppgift och att en myndighet inte utan lagstöd 

kan överlämna beredningen av ett ärende som innefattar myndighetsutövning, även 

om myndigheten själv behåller rollen som beslutsfattare.299 JO har bedömt att när en 

ambassad anlitat ett privat serviceföretag för att ta emot, kontrollera, komplettera 

och vidarebefordra viseringsansökningar till ambassaden där beslut sedan fattades, 

utgjorde det myndighetsutövning. Företagets handläggning hade inte inskränkts till 

besvarande av allmänna frågor, lämnande av upplysningar och tillhandahållande av 

blanketter. Uppgifterna, som innefattade att handlingar hade granskats och 

kompletteringar begärts in i syfte till att få fram ett komplett beslutsunderlag och 

innefattade således myndighetsutövning.300 

Utifrån dess avgöranden så utgör den fristående aktörens insamlande av 

beslutsunderlag ett överlämnande av myndighetsutövning, som enligt 12 kap. 4 § 

regeringsformen kräver stöd i lag.  

                                                           
299 JO 2001/02 s. 250. 
300 JO beslut 2009-11-06, dnr 3777-2008. 
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Det är således en förutsättning för att Arbetsförmedlingen i sin 

arbetsmarknadspolitiska bedömning ska kunna beakta underlag från fristående 

aktörer om vad som kan vara lämpliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, att det 

införs ett lagstöd för att möjliggöra att fristående aktör utför myndighetsutövning i 

form av beredning och informationsinsamling inför Arbetsförmedlingens beslut. 

Omfattningen av denna uppgift kan förändras beroende på hur den slutliga 

ansvarsfördelningen vid beslutfattande utformas. 

Konsekvenserna av att inte införa ett sådant lagstöd skulle innebära att handläggare 

från Arbetsförmedlingen skulle behöva göra om det arbete som redan utförts av den 

fristående aktören som en del i deras löpande arbete, vilket troligtvis skulle minska 

effektiviteten och öka kostnaderna för handläggningen. För att bibehålla 

rättssäkerheten i handläggningen bör det övervägas om förvaltningslagen 

(2009:400) i tillämpliga delar bör utsträckas att gälla för de fristående aktörerna i 

utförande av dessa uppgifter. Främst bör detta avse regler kring dokumentation, 

partsinsyn och jäv, men i viss mån även kommunicering beroende på den slutliga 

processens utformning.  

Allt eftersom den övergripande processen tydliggörs kan det dyka upp moment i 

denna process som, för att få verksamheten att fungera logiskt och effektivt, bör 

läggas på fristående aktörer. Utifrån svårigheterna att skilja ut delar i en 

beslutsprocess som inte utgör myndighetsutövning är det troligt att det kan krävas 

ytterligare lagstöd i dessa fall. Om de fristående aktörerna till exempel ska ha en roll i 

att utforma planering som ligger till grund för prövning av den enskildes rätt till 

ersättning (handlingsplan), bedömer Arbetsförmedlingen att det krävs lagstöd även 

för detta. Och även om den operativa samverkan i sig inte utgör myndighetsutövning 

så kan den fristående aktören, om de har en roll i att genomföra sådan samverkan, 

komma att utföra uppgifter som utgör insamling, komplettering och beredning av 

beslutsunderlag.  

10.5 Ändringar i regelverket för personuppgiftsbehandling 

10.5.1 Förslag för anpassning och modernisering av 

Arbetsförmedlingens registerlagstiftning 

Förslag:  

Arbetsförmedlingens registerlagstiftning bör ses över till sin helhet för att få en 

generell struktur som skapar förutsättningar för bättre användning av de möjligheter 

som dagens mer komplexa datamodeller, till exempel AI, erbjuder.  

Arbetsförmedlingen hanterar en stor mängd personuppgifter i sin verksamhet, bland 

annat uppgifter av känslig och integritetskänslig karaktär. Arbetsförmedlingens 

behandling av personuppgifter regleras, förutom av dataskyddsförordningen och 

dataskyddslagen (2018:218), av lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter 

i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (Arbetsförmedlingens registerlag) och 

förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten (Arbetsförmedlingens registerförordning). 

Dessutom kan Arbetsförmedlingen, enligt Arbetsförmedlingens registerförordning, 

själv meddela vissa föreskrifter om behandlingen av personuppgifter.  
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Arbetsförmedlingens registerlag med tillhörande förordning har sedan 2002 

genomgått flera förändringar301, men någon allmän omfattande översyn av 

författningarna har inte gjorts302. I likhet med andra myndigheters 

registerförfattningar är de inte anpassade till dagens mer komplexa datamodeller, i 

form av artificiell intelligens303, vilket Arbetsförmedlingen ser ett utökad användande 

av i och med det nya uppdraget. Tekniken på informationsområdet förändras snabbt, 

samtidigt som Arbetsförmedlingens verksamhet kommer att genomgå omfattande 

förändringar. Arbetsförmedlingens registerförfattningar måste anpassas för nya sätt 

att hantera stora informationsmängder, samtidigt som den enskildes personliga 

integritet kan garanteras.  

Rättsfrågor som rör profilering och automatiserat beslutsfattande kommer att få en 

alltmer framträdande roll inom statsförvaltningen de kommande åren. Såväl rättsliga 

hinder i gällande rätt som oklara rättsförhållanden kan komma att hindra eller 

hämma en utveckling mot en ökad grad av automation i en digital förvaltning.304 Det 

är därför avgörande att Arbetsförmedlingen ges rättsliga förutsättningar för att 

använda ny teknik för ökad effektivitet och produktivitet. Frågan under vilka 

omständigheter myndigheter ska få utökade rättsliga förutsättningar för att utnyttja 

en ny teknik är inte bara en viktig fråga för Arbetsförmedlingen, utan för offentlig 

sektor i stort.  

Komplexiteten i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen skapar dock särskilda 

utmaningar vid automatiseringen av beslut i jämförelse med många andra 

myndigheters mer tydligt utformade rättighetslagstiftning. Utvecklingen av en 

statistisk modell som kan få fram uppgifter som är relevanta för den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen förutsätter en behandling av uppgifter där det 

ännu inte finns klar evidens för samband och det är mycket svårt att förutse vilka 

uppgifter det kan röra sig om. Det går heller inte alltid att på förhand avgöra exakt 

vilka uppgifter som kommer att vara relevanta för den statistiska modellens 

prediktionsförmåga.  

För att Arbetsförmedlingen ska kunna bedriva sitt arbete effektivt och rättssäkert i 

enlighet med sitt nya uppdrag behöver Arbetsförmedlingens registerförfattningar 

anpassas; dels för att möjliggöra en mer utvidgad och flexibel hantering av 

personuppgifter för vissa ändamål, dels utvidgande av ändamålen att omfatta även 

behandling av personuppgifter för kontroll av stöd till arbetsgivare och individer. 

Utöver detta ser Arbetsförmedlingen behov av utvidgade bestämmelser för 

möjligheten stort behov av en mer generell bestämmelse över vilka personuppgifter 

som Arbetsförmedlingen får lämna ut till de fristående aktörerna på medium för 

automatiserad behandling.  

Sammantaget ser Arbetsförmedlingen att de föreslagna bestämmelserna leder till 

vissa ökade risker för den enskildes personliga integritet. Dessa risker ska dock vägas 

mot integritetshöjande åtgärder som Arbetsförmedlingen vidtar i sin verksamhet, till 

                                                           
301 Se bl.a. ”Ändringar i Arbetsförmedlingens registerlagar”, DS 2010:23 och ”Anpassningar till 
dataskyddsförordningen av registerförfattningar”, DS 2017:33. 
302 Lag om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, prop. 2001/02:144 
303 Begreppet låter sig inte lätt avgränsas. Enligt national encyklopedin är artificiell intelligens (AI); dels 
intelligens som tillskrivs ett datorsystem, dels ett forskningsområde. 
304 SOU 2018:25 s. 140 
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exempel i form av behörighetsbegränsningar och övriga grundläggande principer i 

dataskyddsförordningen som Arbetsförmedlingen är skyldig att följa.  

Utöver de förändringar i registerlagstiftningen som myndigheten ser som nödvändiga 

med hänsyn till det nya uppdraget efterfrågar Arbetsförmedlingen en allmän översyn 

myndighetens register lag samt registerförordning. Registerförfattningarna bör bli 

föremål för en omfattande materiell granskning så att de bättre överensstämmer med 

de behov som Arbetsförmedlingen har både i dag samt med det nya uppdraget.  

10.5.2 Förslag för personuppgiftsbehandling för att genomföra den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen 

Förslag:  

Arbetsförmedlingen registerlagstiftning ändras så behandling av personuppgifter i 

syfte att utveckla en statistisk modell för att genomföra en arbetsmarknadspolitisk 

bedömning ryms inom de i lagen angivna ändamålen samt ger ett tydligt lagstöd för 

den profilering som denna bedömning kommer att innefatta. 

Förslag:  

Arbetsförmedlingen får möjlighet att behandla de personuppgifter som är 

nödvändiga för att genomföra en arbetsmarknadspolitisk bedömning, inklusive en 

utökad möjlighet att hantera känsliga personuppgifter i syfte att utveckla en statistisk 

modell för att genomföra en arbetsmarknadspolitisk bedömning. Bestämmelserna i 

registerförordningen om vilka personuppgifter Arbetsförmedlingen får behandla om 

arbetssökande och andra personer, både de som omfattas av verksamheten och inte, 

utvidgas för att utveckla den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Förslagsvis ges 

de mer generell karaktär och kompletteras med en möjlighet för Arbetsförmedlingen 

att meddela föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas.  

Förslag:  

Bestämmelser om gallring i registerlagstiftningen ses över för att bättre anpassas till 

de behov som myndigheten har av att hantera uppgifter i utvecklingen av den 

statistiska modellen för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen (jmf. Ds 

2019:13).  

Förslag:  

Myndigheten får utökade möjligheter att använda sig av andra typer av information 

(till exempel generella kompetenser), information från andra myndigheter, uppgifter 

om andra än den arbetssökande samt personuppgifter i syfte att utveckla statistisk 

modell och profilering samt för att genomföra den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen. Vilka uppgifter det rör sig om får preciseras under utvecklingen av 

processen.  

Ny ändamålsbestämmelse i syfte att utveckla en statistisk modell för att genomföra 

den arbetsmarknadspolitiska bedömningen och ökat behov av att behandla 

uppgifter för detta ändamål 

I avsnitt 3.2 rekommenderas att Arbetsförmedlingen får ett fortsatt ansvar att utföra 

den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Arbetsförmedlingen bedömer också att 

så långt som möjligt ska de statistiska verktygen vara styrande och bedömningarna 

automatiserade. 
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I Arbetsförmedlingens registerlag anges för vilka ändamål som myndigheten får 

behandla personuppgifter. I 4 § anges att Arbetsförmedlingen får behandla 

personuppgifter inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bara om det är 

nödvändigt för vissa angivna ändamål, såsom handläggning av ärenden, information 

om kompletterande aktörer, planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning, 

resultatredovisning och utvärdering av verksamheten samt framställning av 

avidentifierad statistik. Enligt 5 a § registerlagen får personuppgifter som behandlas 

enligt 4 § behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte 

behandlas på ett sätt som är oförenliga med det ändamål för vilket uppgifterna 

samlades in (finalitetsprincipen).  

 

Utvecklingen av en statistisk modell för att genomföra den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen kan inte anses falla in under ändamålet "handläggning av ett ärende". 

Närmast till hands ligger istället att en sådan personuppgiftsbehandling som behövs 

för att utveckla modellen faller in under ändamålen "metodutveckling" eller 

"framställning av avidentifierad statistik"305. En sådan tolkning skulle dock kunna 

ifrågasättas. För att säkerställa att Arbetsförmedlingen har ett tydligt lagstöd för sin 

personuppgiftsbehandling bedömer myndigheten att det är nödvändigt att 

ändamålsbestämmelsen i registerlagen utvidgas till att även omfatta 

personuppgiftsbehandling som är nödvändig i syfte att utveckla en statistisk modell 

för att genomföra en arbetsmarknadspolitisk bedömning.  

 

För att Arbetsförmedlingen ska kunna utveckla en träffsäker statistisk modell kan 

myndigheten behöva få tillgång till tillförlitliga uppgifter som den idag saknar. 

Arbetsförmedlingen har därmed ett behov att från andra myndigheter få vissa 

personuppgifter utlämnade på medium för automatiserad behandling, se även ovan 

avsnitt 10.3. Ett sådant utlämnande från andra myndigheter kräver förändring i de 

registerförfattningar som reglerar avsändandes myndighets verksamhet. 

 

Modellens prediktionsförmåga är beroende av tillgång till nödvändiga uppgifter och 

att de kan behandlas på det sätt som krävs för att använda de möjligheter som dagens 

mer komplexa datamodeller erbjuder. Som en följd av detta behöver även 

registerförordningen ändras för att tillåta behandling av personuppgifter för detta 

ändamål; både uppgifter som Arbetsförmedlingen redan förfogar över idag för andra 

ändamål och nya uppgifter som hämtas in från andra källor, se avsnitt 3.5. I syfte att 

utveckla en träffsäker och effektiv statistisk modell för att genomföra den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen behöver Arbetsförmedlingen behandla fler 

uppgifter än de som räknas upp i förordningen idag. Utifrån erfarenheter från andra 

länder kan uppgifterna till exempel avse inkomst från näringsverksamhet, 

inkomstförsäkring, yrkesklassificering (även historiskt), arbetslöshetshistorik, 

civilstånd, antal barn, uttag av föräldrapenning samt tillfällig föräldrapenning, 

familjens disponibla inkomst, partnerns utbildningsnivå, partnerns ålder, partnerns 

födelseland. För att underlaget ska bli träffsäkert går det inte att utesluta att 

Arbetsförmedlingen även kan behöva uppgifter om personer i den arbetssökandes 

närhet. Det kommer att vara svårt att på förhand avgöra exakt vilka uppgifter som 

kommer att vara relevanta. Hur utvidgningen av registerförordningen behöver 

                                                           
305 4 § Arbetsförmedlingens registerlag. 
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utformas får specificeras i den närmare utvecklingen av processen. Modellen kommer 

dock säkerligen att involvera en behandling av känsliga uppgifter (till exempel hälsa), 

då dessa ofta har en bäring på den arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden och 

behov av stöd. 

 

En möjlig lösning vore att Arbetsförmedlingen i registerförordningen får ett 

bemyndigande att i föreskrifter precisera vilka uppgifter som får hanteras för de i 

lagen angivna ändamålen. I Arbetsförmedlingens egna föreskrifter kommer 

uppgifterna givetvis att begränsas till ett minimum eftersom myndigheten är skyldig 

att följa de grundläggande principerna i EU:s allmänna dataskyddsförordning om 

bland annat uppgiftsminimering, vilket kommer bidra till att upprätthålla 

integritetsskyddet.  

Behov av ett utökat lagstöd för att hantera känsliga uppgifter  

Arbetsförmedlingen får idag behandla känsliga personuppgifter i en databas endast 

om de har lämnats i ett ärende. Känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt 

ursprung eller rör hälsa får dessutom behandlas i en databas om de är nödvändiga för 

handläggningen av ett ärende.306  

Utvecklingen av en träffsäker statistisk modell förutsätter en behandling av känsliga 

uppgifter, då dessa ofta har en bäring på den arbetssökandes avstånd till 

arbetsmarknaden och behov av stöd. Att utveckla en statistisk modell utifrån den här 

typen av uppgifter tar inte sikte på att handlägga ett ärende för den enskilde som 

uppgifterna härrör ifrån. Tvärtom kommer känsliga uppgifter att behandlas för att 

indirekt handlägga andra enskildas ärenden. Arbetsförmedlingens utveckling av 

modellen kommer således kräva en utvidgning av möjligheterna att behandla 

känsliga personuppgifter.  

Förutsättningar för automatiserat beslutsfattande som innefattar profilering 

En enskild har enligt artikel 22 i EU:s allmänna dataskyddsförordning rätt att inte bli 

föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat 

beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för den 

enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne. I 

dataskyddsförordningen stadgas dock att automatiserat beslutsfattande kan tillåtas 

bland annat i medlemsstaternas nationella rätt. I 28 § 1 stycket förvaltningslagen 

(2017:900) framgår det att en myndighet på automatiserad väg kan fatta beslut. 

Således förtydligas det i lag att det inte behövs en reglering i en specialförfattning för 

att en myndighet ska kunna använda automatiserat beslutsfattande som 

beslutsform.307 Digitaliseringsutredningen samt E-samverkansprogrammet (eSam) 

har gjort bedömningen att 28 § 1 stycket förvaltningslagen uppfyller 

dataskyddsförordningens krav. 

Utgångspunkten är därmed att Arbetsförmedlingen i sin verksamhet med stöd av 

28 § förvaltningslagen får tillämpa automatiskt beslutsfattande. Samtliga krav i 

dataskyddsförordningen och förvaltningslagen måste dock alltid vara uppfyllda för 

att automatiserat beslutsfattande ska vara förenligt med gällande rätt, det vill säga i 

Sverige uppfylla bland annat förvaltningslagens krav på dokumentation, 

                                                           
306 9 § Arbetsförmedlingens registerlag. 
307 Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, s. 179. 
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kommunicering och motivering. Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla särskild 

information till den registrerade vid automatiserat beslutsfattande enligt artikel 13 

dataskyddsförordningen. Lämpliga skyddsåtgärder måste också vidtas vid 

automatiserat beslutsfattande till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och 

berättigade intressen, artikel 22.2 b dataskyddsförordningen. 

Även om 28 § förvaltningslagen ger stöd för automatiserade beslut, får det anses som 

rättsligt osäkert att den även ger stöd för den profilering som det automatiserade 

beslutet om utfall innefattar. Beroende på hur bedömningen av den arbetssökandes 

avstånd till arbetsmarknaden och behov av stöd utformas, kan den anses utgöra 

sådan profilering som enligt dataskyddsförordningen kräver ett uttryckligt stöd i 

nationell lag. Det bör därför införas ett tydligt stöd för denna profilering i 

Arbetsförmedlingens registerlag.  

Arbetsförmedlingen behöver också en utvidgad möjlighet att behandla 

personuppgifter, inklusive känsliga sådana, för att genomföra den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen i det enskilda fallet.  

Behov av en mer ändamålsenlig gallringsbestämmelse i syfte att utveckla en modell 

för att genomföra den arbetsmarknadspolitiska bedömningen 

Arbetsförmedlingens registerlag tillåter idag behandling av uppgifter för ändamålet 

framställning av avidentifierad statistik. Som angetts ovan anser Arbetsförmedlingen 

att det behövs ett nytt ändamål för att omfatta personuppgiftsbehandling som är 

nödvändig i syfte att utveckla en statistisk modell för att genomföra en mer träffsäker, 

enhetlig och kostnadseffektiv arbetsmarknadspolitisk bedömning. 

Enligt 16 § andra stycket Arbetsförmedlingens register ska uppgifter som har avskilts 

för statistikändamål gallras tio år efter avskiljandet. För att Arbetsförmedlingen ska 

kunna utveckla en tillförlitlig och träffsäker statistisk modell för den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen behöver Arbetsförmedlingen tillgång till 

personuppgifter som är äldre än tio år. Den statistiska modellen behöver bland anant 

kunna göra beräkningar och analyser av en individs rörelse på arbetsmarknaden 

längre tillbaka i tiden än tio år. Arbetsförmedlingen anser därför att det är 

nödvändigt att registerlagens gallringsbestämmelse ses över och bättre anpassas efter 

det behov som myndigheten har att hantera personuppgifter från långt tillbaka i 

tiden. I promemorian DS 2019:13 Etableringsjobb föreslås bland annat att uppgifter 

som har avskilts för statistikändamål hos Arbetsförmedlingen ska gallras när de inte 

längre behövs för detta ändamål, vilket Arbetsförmedlingen ställt sig positiv till.308 

Det behöver också bli tydligt att Arbetsförmedlingen får använda dessa uppgifter för 

att utveckla en modell för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen.  

10.5.3 Förslag för rättsligt stöd för uppföljning och kontroll  

Förslag: 

För att ändamålsbestämmelsen avseende uppföljning och kontroll i 4 § 

Arbetsförmedlingens registerlag ska omfatta de fristående aktörernas verksamhet, 

behöver det framgå av förordningen (2007:1030) med instruktion för 

                                                           
308 Se Arbetsförmedlingens remissyttrande; Etableringsjobb DS 2019:13, dnr AF 2019/0028 9989, s. 7. 
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Arbetsförmedlingen att myndigheten har ett ansvar att analysera, följa upp och 

utvärdera även denna. 

Förslag: 

I lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten införs ett uttryckligt lagstöd för att behandla personuppgifter inom 

den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, om det är nödvändigt för kontrollen av 

stöd för individer som tar del av insatser inom den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten samt kontrollen av leverantörer (jmf. Ds 2019:13). 

Förslag: 

Bestämmelserna i registerförordningen om vilka personuppgifter 

Arbetsförmedlingen får behandla om arbetssökande och andra personer som 

omfattas av verksamheten utvidgas för att möjliggöra en mer avancerad 

ratingmodell, säkerställa kvaliteten i leverantörernas verksamhet, samt utvärdera och 

följa upp den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i stort. Vilka uppgifter det rör 

sig om får preciseras under utvecklingen av processen. Förslagsvis ges de mer 

generell karaktär och kompletteras med en möjlighet för Arbetsförmedlingen att 

meddela föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas.  

Förslag: 

8 § förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten förtydligas så att det framgår att 

personuppgifter som avskilts för planering och uppföljning får behandlas för att följa 

och på annat sätt kontrollera enskilda identifierbara personer, om det sker för att 

kontrollera utbetalningar av ersättning till leverantörer samt stöd för individer som 

tar del av insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

Behov av uppdrag i instruktionen för att utöka tillämpligheten av 

ändamålsbestämmelsen i registerlagen till de fristående aktörernas verksamhet  

En följd av det nya uppdraget är att Arbetsförmedlingens uppföljning och kontroll av 

de fristående aktörerna blir mer central, se avsnitt 4.2 och 4.10. Personuppgifter för 

kontroll och uppföljning av de fristående aktörerna, gällande till exempel 

avtalsefterlevnad eller deltagare och resultat, kommer att behöva hanteras hos 

myndigheten både för att skapa ett ratingsystem av aktörerna och att bedöma 

leverantörens rätt till ersättning.  

Arbetsförmedlingen har enligt 4 § Arbetsförmedlingens registerlag rätt att behandla 

uppgifter för bland annat tillsyn, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Vad 

som utgör ramen för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten definieras av 

förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen tillsammans med 

förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (prop. 

2001/02:144, s. 17). För att ändamålsbestämmelsen i registerlagen ska möjliggöra 

utveckling av ett mer avancerat ratingsystem – vilket utgör en form av uppföljning – 

är det därför nödvändigt att instruktionen kompletteras med en bestämmelse, som 

ger myndigheten ansvar för att analysera, följa upp och utvärdera även de fristående 

aktörernas verksamhet. Detta skulle tydliggöra att sådan uppföljning ryms inom 

begreppet "uppföljning och tillsyn av verksamheten" i 4 § punkten 3 

Arbetsförmedlingens registerlag.  
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Behov av en uttrycklig ändamålsbestämmelse för kontroll  

Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte 

görs.309 Utöver uppdraget att motverka felaktiga utbetalningar, ska 

Arbetsförmedlingen säkerställa att arbetslösheten fungerar som en 

omställningsförsäkring och motverka bidragsbrott.310 Arbetsförmedlingen har även 

ett uttalat ansvar enligt myndighetsförordningen (2007:515) att hushålla med statens 

resurser genom att säkerställa att de används på rätt sätt. Dessa uppdrag behöver 

utföras effektivt och rättssäkert även i framtiden.  

I utredningen Ds 2019:3 Etableringsjobb konstateras att det i Arbetsförmedlingens 

registerlag inte finns något uttalat stöd för att Arbetsförmedlingen ska få behandla 

personuppgifter för kontrolländamål. Även om det kan anses finnas ett visst 

utrymme för sådan behandling är det otydligt hur stort detta utrymme är. Det gäller 

framför allt behandlingen av personuppgifter vid kontrollåtgärder som inte direkt 

ingår i handläggning. Utredningen föreslår därför bland annat att 

Arbetsförmedlingen ska få ett uttryckligt lagstöd att hantera uppgifter inom den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten om det är nödvändigt för kontrollen av stöd 

till individer som tar del av insatser inom den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten.311 Arbetsförmedlingen har i remissyttrande ställt sig positiv till detta 

förlag.312 Förslaget bör utvidgas så att möjligheten till kontroll, utöver stöd till 

individer, omfattar kontroll av fristående aktörer.  

Behov av utvidgning av personuppgifter som får behandlas för uppföljning och 

kontroll  

Arbetsförmedlingen har i avsnitt 4.10 redogjort för strukturer för kontroll av både 

krav på, kvalitet och ersättning till fristående aktörer. I avsnitt 4.11 redovisas vidare 

hur kontrollen av arbetslöshetsförsäkringen och andra individersättningar kan 

utformas för att fungera effektivt och likvärdigt i hela landet. Samtliga dessa 

kontroller förutsätter olika typer av personuppgiftsbehandling.  

Inom ramen för sitt uppdrag att följa upp och kontrollera de fristående aktörerna 

behöver Arbetsförmedlingen kunna inhämta information om aktörerna och 

systematisera den. Det kan röra sig dels om information som Arbetsförmedlingen 

redan idag får behandla för andra ändamål, dels nya typer av information till exempel 

från leverantörens skattekonto. Kontroll av rätten till resultatersättning till fristående 

aktörer eller utveckling av ett mer avancerat ratingsystem kan också kräva 

behandling av uppgifter om den arbetssökande för detta ändamål.  

Arbetsförmedlingen är beroende av information för att kontrollera stöd till individer 

som uppbär arbetslöshets- eller annan ersättning. Även här kan det röra sig dels om 

sådan information som Arbetsförmedlingen idag behandlar för andra ändamål, dels 

nya typer av information. Sådan information som Arbetsförmedlingen idag får direkt 

i mötet med arbetssökande, kommer i större utsträckning behöva tas in via annan 

part; fristående aktörer eller andra myndigheter.  

                                                           
309 4 § förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
310 Ibid.  
311 Ds 2019:13 s. 115 ff. 
312 Se Arbetsförmedlingens remissyttrande; Etableringsjobb DS 2019:13, dnr AF 2019/0028 9989, s. 7. 
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Möjligheterna enligt Arbetsförmedlingens registerförordning att behandla uppgifter 

för uppföljning och kontroll, både avseende fristående aktörer och arbetssökande, 

behöver därför utvidgas jämfört med idag. Bestämmelsen bör ges en mer generell 

utformning. Risken med mer generellt utformade bestämmelser i 

Arbetsförmedlingens registerförordning kan i viss mån motverkas genom att 

bestämmelsen kompletteras med en bestämmelse som ger Arbetsförmedlingen ett 

bemyndigande att själv i föreskrifter precisera vilka uppgifter som får hanteras enligt 

4 § registerförordningen.   

Möjlighet att behandla personuppgifter som avskilts för tillsyn och uppföljning för 

kontroll av enskilda personer med avseende på utbetalningar 

Enligt 8 § Arbetsförmedlingens registerförordning får personuppgifter, som får 

behandlas enligt bland annat 3 eller 4 §, avskiljas för behandling i en 

arbetsmarknadspolitisk databas för bland annat tillsyn och uppföljning. Av 

paragrafens andra stycke framgår att personuppgifterna inte får behandlas för att 

följa eller på annat sätt kontrollera enskilda identifierbara personer. Av 

sammanhanget – främst att det talas om personuppgifterna i bestämd form – 

framgår att de personuppgifter som avses i andra stycket är de som enligt första 

stycket avskilts för behandling i en arbetsmarknadspolitisk databas. Bestämmelsen i 

andra stycket kan alltså inte tolkas som ett generellt förbud mot att för tillsyn eller 

uppföljning behandla personuppgifter för att följa eller på annat sätt kontrollera 

enskilda identifierbara personer (jämför prop. 2010/11:1 Utgiftsområde 14 s. 84 om 

en ändring i bestämmelsen om tillåtna sökbegrepp i Arbetsförmedlingens registerlag 

som gjordes just för att Arbetsförmedlingen för tillsyn och uppföljning bland annat 

skulle kunna följa personer som varit föremål för insatser). 

Bestämmelserna i 8 § Arbetsförmedlingens registerförordning är något svårtolkade. 

Första stycket kan inte – motsatsvis – anses innebära ett förbud mot att avskilja 

personuppgifter för tillsyn och uppföljning för behandling utanför en 

arbetsmarknadspolitisk databas (det vill säga när bara några få personer har åtkomst 

till de avskilda personuppgifterna), och andra stycket kan, som antytts, inte i denna 

situation anses förbjuda behandling för tillsyn eller uppföljning som innebär att 

enskilda identifierbara personer följs eller annars kontrolleras. Med en sådan 

tolkning skulle behandlingen för urval för kontroll av utbetalningar till fristående 

aktörer inte hindras av bestämmelsen om den skedde utanför en 

arbetsmarknadspolitisk databas. Arbetsförmedlingen anser att det finns ett behov av 

att ändra bestämmelsen så att det tydligt framgår att den behandlas för att följa och 

på annat sätt kontrollera enskilda, identifierbara personer om det sker för att 

kontrollera utbetalningar av ersättning till leverantörer samt stöd för individer som 

tar del av insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.  

10.5.4 Förslag för informationsutbyte med de fristående aktörerna 

och deras ansvar för personuppgifter 

Rekommendation:  

Bestämmelserna i registerförordningen om vilka personuppgifter 

Arbetsförmedlingen får lämna ut till fristående aktörer på medium för automatiserad 

behandling utvidgas för att möjliggöra ett mer omfattande informationsutbyte mellan 

dem och Arbetsförmedlingen. Förslagsvis ges de mer generell karaktär och 
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kompletteras med en möjlighet för Arbetsförmedlingen att meddela föreskrifter om 

vilka uppgifter som får behandlas.  

Rekommendation:  

Det införs en ny lag om hantering av personuppgifter hos fristående aktörer. I denna 

införs en bestämmelse om att de fristående aktörerna ska vara 

personuppgiftsansvariga för de uppgifter som de behandlar.  

Möjlighet för Arbetsförmedlingen att behandla och lämna uppgifter till fristående 

aktörer på medium för automatiserad behandling 

Som anges ovan i avsnitt 10.3 krävs, för att den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten ska vara effektiv när Arbetsförmedlingen samordnar och samverkar 

med fristående aktörer, att de fristående aktörerna har samma möjligheter att 

dokumentera sitt arbete som Arbetsförmedlingen samt att de kan överföra 

information till myndigheten som har att fatta beslut, säkerställa rätt till ersättningar 

samt följa upp verksamheten och till uppdragsgivaren föreslå förändringar. Utbytet 

behöver ske automatiserat och digitalt. 

I avsnitt 10.3 behandlas behovet av förändringar i regelverket kring 

sekretessbrytande regler, uppgiftsskyldighet och tystnadsplikt. För att möjliggöra ett 

informationsutbyte inom ramen för en effektiv och användarvänlig infrastruktur så 

som beskrivs i kapitel 7 krävs också förändringar i personuppgiftsregleringen.  

Av 5 § punkten 7 Arbetsförmedlingens registerlag framgår att myndigheten får 

behandla personuppgifter för tillhandhållande av information som behövs inom 

kompletterande aktörers verksamhet enligt uppdrag från Arbetsförmedlingen. I 7 f § 

förordning om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten preciseras vilka personuppgifter som Arbetsförmedlingen får behandla 

för att tillhandahålla sådan information till de kompletterande aktörerna. I 13 c § 

samma förordning anges vidare att personuppgifter som får behandlas enligt 7 f § får 

lämnas ut på medium för automatiserad behandling till de kompletterande 

aktörerna.  

Arbetsförmedlingen kan konstatera att behovet av informationsutlämning från 

myndigheten till de fristående aktörerna, i och med det nya uppdraget, kommer att 

öka. Några exempel på behov av uppgifter som behövs lämnas ut till de fristående 

aktörerna på medium för automatiserad behandling är så kallade generella 

kompetenser och resultat från arbetssökandes tidigare insatser. Det är i nuläget dock 

svårt att vidare förutse exakt vilka uppgifter som Arbetsförmedlingen ser ett behov av 

att överlämna till de fristående aktörerna på medium för automatiserad behandling. 

Behovet och typen av uppgifter kommer att variera beroende på hur tjänsterna 

utformas och förändras.  

För att möjliggöra ett effektivt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och de 

fristående aktörerna behöver reglerna i registerförordningen utvidgas och göras mer 

flexibla. Vilka uppgifter det rör sig om får specificeras i den närmare utvecklingen av 

processen. Förslagsvis kan bestämmelsen ges en mer generell karaktär och 

kompletteras med en möjlighet för Arbetsförmedlingen att meddela föreskrifter om 

vilka uppgifter som får behandlas för detta ändamål. 
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Reglering av behandling av personuppgifter hos de fristående aktörerna  

Fört att möjliggöra ett effektivt informationsutbyte krävs att de fristående aktörerna 

har möjlighet att behandla de personuppgifter som krävs för att bedriva sin del av 

den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Arbetsförmedlingens 

registerförfattningar omfattar idag inte behandling av personuppgifter hos de 

fristående aktörerna, utan denna måste regleras särskilt.  

Arbetsförmedlingen anser att de fristående aktörerna ska vara 

personuppgiftsansvariga för de personuppgifter de behandlar. I likhet med SOU 

2012:4, Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det 

arbetsmarknadspolitiska området, anser Arbetsförmedlingen att en sammanhållen 

och lättillgänglig lagstiftning krävs för att hanteringen av personuppgifter ska ske 

effektivt samtidigt som den enskildas integritet skyddas i de fristående aktörernas 

verksamhet.313 De fristående aktörerna ges rätt att utan den enskildes medgivande 

hantera personuppgifter som är nödvändiga för att utföra tjänsten och ges ansvar för 

behandlingen av de uppgifterna. De fristående aktörerna kommer härutöver även 

behöva förhålla sig till dataskyddsförordningen. Förslaget innebär att 

Arbetsförmedlingen inte längre kommer att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med 

leverantörerna. De personuppgifter som de fristående aktörerna behandlar ska inte 

sparas hos aktören efter att uppdraget avslutats, utan sparas endast hos 

myndigheten.  

Där utredningen föreslog att personuppgifterna skulle hanteras i en särskilt, av 

Arbetsförmedlingen tillhandahållen databas gör Arbetsförmedlingen nu 

bedömningen att andra lösningar är mer lämpliga, se avsnitt 7.3.  

Sedan utredningen genomfördes 2012 har en betydelsefull utveckling skett inom den 

digitala utvecklingen. Det gäller inte bara tekniska lösningar och myndighetens 

arbete med digitala tjänster utan även synen på digitala tjänster och behovet av dem. 

Arbetsförmedlingen gör därför bedömningen att de begränsningar som utredningen 

föreslog gällande möjlighet att behandla personuppgifter på medium för 

automatiserad behandling inte längre är lämpliga.314 Istället föreslår 

Arbetsförmedlingen här att det informationsutbyte som i framtiden kan ske, givet 

föreslagna förändringar av regelverk, också kan ske automatiserat. En viktig aspekt i 

utformning av nya regelverk är att de inte får begränsas till dagens systemstöd. 

Möjligheten att överföra information mellan aktörer inom den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten måste kunna ske oavsett vilka digitala 

infrastrukturer som är aktuella i framtiden.  

10.5.5 Förslag för att utöka möjligheterna att söka på ömtåliga 

personuppgifter för att öka kvaliteten i matchningen 

Förslag:  

Arbetsförmedlingen bör ges möjlighet att använda omdömen, slutsatser och andra 

värderande upplysningar som sökbegrepp för matchning.  

                                                           
313 SOU 2012:4 Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska området, 
s. 105 ff.  
314 SOU 2012:4 s. 156 ff. 
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Arbetsförmedlingen har idag mycket begränsade möjligheter att använda känsliga 

och ömtåliga personuppgifter som sökbegrepp.  Arbetsförmedlingens registerlag 

förbjuder använda sökbegrepp som avslöjar känsliga personuppgifter och ömtåliga 

personuppgifter.315  Kod för hälsotillstånd eller för sådan funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga får dock användas som sökbegrepp för planering av 

insatser och förmedling av arbete.316 Kod för hälsotillstånd eller för sådan 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, kod för 

arbetsmarknadspolitiskt program eller insats samt kod för sökandekategori eller 

anvisningsgrund får även användas som sökbegrepp för tillsyn, uppföljning, 

utvärdering och framställning av avidentifierad statistik.317   

Så kallade generella kompetenser, vilka regelmässigt omfattar omdömen, slutsatser 

och andra värderande upplysningar om den arbetssökande (ömtåliga 

personuppgifter), får en allt viktigare roll i matchningen till arbete. För det fall 

Arbetsförmedlingen fortsättningsvis ska utföra matchning av arbetssökande och 

arbetsgivare bör Arbetsförmedlingen få ett utökade möjligheter att behandla ömtåliga 

personuppgifter. Själva matchningen innebär att uppgifter om sådant används som 

sökbegrepp för hitta för den arbetssökande passande insatser eller arbetstillfällen att 

anvisa. För matchning på generella kompetenser ska kunna ske behövs ett undantag 

från sökförbudet i 14 § första stycket Arbetsförmedlingens registerlag. Det finns inget 

i dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen (2018:218) som hindrar en sådan 

utvidgning.  

10.6 Förslag för meddelarfrihet för anställda hos kompletterande 
aktörer  

Rekommendation:  

Anställda hos fristående aktörer bör omfattas av lagen (2017:151) om meddelarskydd 

i vissa enskilda verksamheter. 

Meddelarfriheten, rätten att anonymt kunna meddela uppgifter i vilket ämne som 

helst i syfte att de ska publiceras, med det tillhörande efterforskningsförbudet brukar 

betraktas som ett grundfundament i yttrandefriheten. Syftet är främst att 

granskningen av statsmakterna ska underlättas.  

Anställda hos Arbetsförmedlingen omfattas, liksom alla anställda i staten, av 

meddelarfrihet. För att upprätthålla granskningen av verksamhet som bedrivs med 

offentliga medel samt förebygga oegentligheter bör anställda hos fristående aktörer 

omfattas av lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. Detta 

särskilt då de fristående aktörerna föreslås ägna sig åt viss myndighetsutövning.  

 

10.7 Förslag för ökat informationsutbyte med kommuner 

Förslag:  

                                                           
315 14 och 20 e §§ Arbetsförmedlingens registerlag.  
316 14 § 2 stycket Arbetsförmedlingen registerlag. 
317 14 § 3 stycket Arbetsförmedlingen registerlag. 
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De bestämmelser som styr informationsutbytet mellan Arbetsförmedlingen och 

kommunerna ändras för att möjliggöra ett utökat informationsutbyte. Vilka uppgifter 

det rör sig om får preciseras i den vidare processen.  

Förslag:  

Lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten ändras så att Arbetsförmedlingen får möjlighet att behandla 

personuppgifter för samverkan med kommunerna samt utbyta sådana uppgifter på 

medium för automatiserad behandling, i vissa fall även med fristående aktörer. Vilka 

uppgifter det rör sig om får specificeras närmare i det vidare arbetet.  

Ett utökat digitalt informationsutbyte skapar förutsättningar för kommun och 

Arbetsförmedlingen att ge individer ett mer effektivt och gemensamt stöd, bland 

annat genom ett bättre sammanhängande flöde genom de olika systemen. Det kan 

röra sig om att utbyta information om pågående insatser och resultatet av dessa. 

Vissa av dessa uppgifter kan vara sekretessbelagda, andra inte. I ett LOV-system kan 

även fristående aktörer behöva tillgång till viss sådan information.  

Möjligheten för kommunen och Arbetsförmedlingen att utbyta sekretessbelagd 

information regleras idag i flera olika författningar och är relativt begränsad. I 

samverkan hanteras detta genom att den arbetssökande samtycker till att 

Arbetsförmedlingen och kommunen utbyter information.  

Arbetsförmedlingen får enligt 5 § 5 Arbetsförmedlingens registerlag behandla 

personuppgifter som behövs i socialnämndernas verksamhet som underlag för beslut 

om och kontroll av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen. I 7 d § 

registerförordningen specificeras vilka uppgifter som får behandlas för detta syfte.  

För att möjliggöra ett informationsutbyte som effektivisera samverkan på det sätt 

som anges i avsnitt 6.2 behöver både de bestämmelser som idag reglerar 

informationsutbytet mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna, samt 

registerlagen som reglerar behandlingen av dessa uppgifter, förändras och utvidgas. 

Regelverket bör utformas så att det även möjliggör ett utbyte av information med 

fristående aktörer.  
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11 Vissa konsekvenser på övergripande nivå 

11.1 Ekonomiska konsekvenser 

Syftet med reformeringen av Arbetsförmedlingen är att förbättra effektiviteten i den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten och bidra till högre sysselsättning och lägre 

arbetslöshet. För att bedöma effektiviteten i systemet är det centralt att även beakta 

de kostnader som är förenade med att verksamhet läggs ut på andra aktörer. För att 

effektiviteten som helhet ska öka behöver tillkommande kostnader vara lägre än den 

effektivitetsvinst som följer av att andra aktörer involveras i utförandet av matchande 

och rustande insatser. Vad systemet kommer att kosta är avhängigt vilka 

effektiviseringar som kommer att realiseras. De förslag, rekommendationer och 

bedömningar som redovisas i rapporten och som rör utvecklingen av digitalisering 

och automatisering är viktiga förutsättningar för ett kostnadseffektivt system. Om det 

inte skapas effektiviseringar i matchningen och/eller den tekniska utvecklingen 

kommer systemet bli kostnadsdrivande.  

Funktioner som kan behöva ökade resurser än idag är bland annat administration 

och upphandling avseende främst LOV-systemet, kontroll och uppföljning av såväl 

individer som fristående aktörer samt de kostnader som kan skapas av att fristående 

aktörer behöver utföra operativ samverkan. Arbetsförmedlingen bedömer inte 

kostnaderna i detalj. För att kunna planera verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv 

behövs tydlighet kring vilka resurser som avser täcka vilka behov och finansiera 

vilken verksamhet. Som nämnts i de övergripande antagandena så antas ekonomiska 

anslagskonstruktioner och –villkor stödja det reformerade systemet – detta behöver 

också ske i praktiken.  

Det kommer att krävas betydligt större bemyndiganderamar än vad som är fallet 

idag. Ju större andel resultatersättning desto större bemyndiganderamar och 

osäkerhet om vad kostnaden för statsbudgeten i slutändan kommer att bli. För 

närvarande är det i princip bara anställningsstöd som orsakar behov av nämnvärda 

bemyndiganden. Kostnaden för anställningsstöd följer dessutom i princip rakt av 

beslutet. Med en resultatbaserad ersättning, som dessutom genom kravet på 

varaktighet i sysselsättningen betalas ut längre fram i tiden, ökar osäkerheten.  

En följd av reformeringen är att Arbetsförmedlingens uppföljning och kontroll av 

fristående aktörer och den upphandlade verksamheten behöver utökas och utvecklas. 

Det finns också behov av att stärka myndighetens förmåga att följa upp och bedöma 

hur väl olika tjänster och incitamentsstrukturer fungerar samt det interna arbete som 

sker för att ge såväl leverantör som deltagare rätt förutsättningar. Det finns en risk att 

ett nytt system inte tar tillräcklig höjd för kostnader för kontroll och kvalitetssäkring. 

Vidare finns risk att kostnader pressas för mycket genom sänkning av 

förvaltningsanslaget vilket medför att möjligheten att genomföra kontroller minskar. 
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11.2 Förändrade förutsättningar för styrning och uppföljning 

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten har under lång tid varit uppbyggd 

utifrån förekomsten av en omfattande egen regi hos Arbetsförmedlingen. Detta har 

legat till grund för utformandet av de processer och flöden som finns på området 

idag, och varit en av de bidragande anledningarna till att myndighetens uppdrag och 

praktiska roll successivt utformats till det de är idag. I det reformerade systemet sker 

flera av dagens processer inte längre inom en och samma organisation utan i olika 

steg som regleras i avtalsförhållande mellan olika parter. Detta ger flera olika 

konsekvenser.  

11.2.1 Nivå av regelstyrning 

För att kunna svara på de frågor som ställts i uppdraget, beskriver 

Arbetsförmedlingen relativt ingående hur en reformerad arbetsmarknadspolitik kan 

genomföras. Arbetsförmedlingen har lämnat vissa förslag till regelförändringar. 

Dessa rör dock främst regelverk kopplade till, informationshantering, enskildas 

integritet eller för att upprätthålla en god förvaltning. Flera av de rekommendationer 

som lämnas skulle kunna föranleda ytterligare styrning av den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten genom reglering i lag eller förordning, till 

exempel grundläggande utformning av spår eller ersättningsmodell. Styrningen på 

dessa områden skulle dock likväl kunna ligga i regleringsbrev. Valet av metod för 

styrning påverkas av vad man vill uppnå med styrningen. Arbetsförmedlingen lämnar 

därför i dessa frågor valet av styrmetod till regeringen, men vill skicka med följande;  

Styrningen av arbetsmarknadspolitiken behöver präglas av å ena sidan flexibilitet och 

å andra sidan långsiktighet och tydlighet. Det förstnämnda är nödvändigt för att 

kunna anpassa verksamheten efter individen och samhällets behov, det senare för att 

skapa tillräcklig förutsebarhet och förutsättningar för långsiktiga strategier i 

samarbetet med andra aktörer.  

Arbetsförmedlingen har under de senaste åren rört sig långt i utvecklingen mot en 

tillitsbaserad styrning. Utifrån de principer som ligger till grund för en sådan styrning 

rekommenderar Arbetsförmedlingen att reglering genom lag och förordning sker i de 

fall som det krävs för att tydliggöra ramarna för den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten, dess övergripande mål och syfte samt ansvarsfördelningen mellan 

olika aktörer på den arbetsmarknadspolitiska arenan. I detta igår både myndighetens 

roll i förhållande till andra myndigheter och kommunerna samt till fristående 

aktörer. I de fall en reglering i lag eller förordning bör den ske utifrån mål och syfte; 

den bör reglera vad som ska uppnås, snarare än hur det ska uppnås.  

Arbetsförmedlingen har i kapitel 10 samlat de frågor som bedöms behöva regleras för 

att skapa en tydlig övergripande styrning av myndigheten; nödvändiga förändringar 

för att tydliggöra myndighetens roll i en reformerad arbetsmarknadspolitisk 

verksamhet. Det utesluter inte att det kan behövas ytterligare reglering för att 

förordningen (2007:1030) med instruktions för Arbetsförmedlingen och 

förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, 

tillsammans med den föreslagna nya lagen för fristående aktörer, kan behöva 

förändras ytterligare för att ge en tydlig bild av innehåll och ansvarsfördelningen i 

den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
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11.2.2 Mål för och uppföljning av myndighetens verksamhet 

Den reformerade Arbetsförmedlingen kommer att ha en än viktigare analys-, 

uppföljnings- och utvärderingsfunktion än vad som är fallet i dagsläget. Det kommer 

vara avgörande för Arbetsförmedlingen att kunna analysera utvecklingen, följa upp 

leverantörernas resultat och utvärdera vilka insatser som fungerar och vilka som inte 

gör det. En relaterad fråga är i vilken utsträckning uppföljning ska och kan 

automatiseras. För adekvat analys, uppföljning och utvärdering bör man i det 

reformerade systemet på ett distinktare sätt än vad som görs i nuläget tydligare 

särskilja: 

 Leverantörernas resultat 

 Arbetsförmedlingens resultat 

 Politikområdets resultat 

Den förändrade roll som Arbetsförmedlingen, i egenskap av 

arbetsmarknadsmyndighet, kommer att få i framtiden medför sannolikt också ett 

behov av att myndigheten målstyrs och följs upp på ett åtminstone delvis annorlunda 

sätt än idag. För en adekvat uppföljning i det reformerade systemet kommer det 

förmodligen krävas en ny styrmodell och nya resultatmått. 

För att möjliggöra sådan uppföljning, såväl som forskning och granskning från andra 

än Arbetsförmedlingen, behöver tillgång till tillräcklig och relevant registerdata 

säkras. När matchande och rustande insatser utförs av fristående aktörer kan också 

en väsentlig del av kännedomen om dessa insatser riskera att försvinna. Därför är det 

av stor vikt att den kontroll och uppföljning av leverantörer som beskrivs i avsnitt 

4.10 kan generera tillräcklig tillgång till data.  

11.2.3 Fler aktörer involverade i styrning och processer 

Statens möjlighet att bedriva styrning på det arbetsmarknadspolitiska området som 

helhet förändras, i allra minsta fall till formen. Där styrning av Arbetsförmedlingen 

tidigare, på ett förhållandevis direkt sätt, kunnat ge genomslag i praktisk verksamhet 

kommer i framtiden ett ”mellanled” att uppstå. Då kommer sannolikt i vissa fall en 

förutsättning för förändring vara att olika typer av avtal eller incitament förändras, 

vilket kan minska eller fördröja effekterna av styrningen. 

Det reformerade systemet kommer att omfatta fler aktörer som är involverade i olika 

typer av processer och flöden. Detta kommer sannolikt att bli en av de mest påtagliga 

skillnaderna gentemot dagens situation sett ur såväl myndighets som andra aktörers, 

arbetssökandes och arbetsgivares perspektiv.  

Kommuner och statliga myndigheter kommer att behöva förhålla sig till ett antal 

olika fristående aktörer istället för enbart till en offentlig arbetsförmedling. I 

förlängningen kan det bli problematiskt för exempelvis kommunerna att hantera 

många olika kontakter med flera aktörer i det reformerade systemet. I detta avseende 

kan sannolikt en tydlig ansvarsfördelning och en effektiv informationshantering och 

–överföring underlätta, men konsekvenserna i detalj är fortfarande svåra att 

överblicka. Arbetsgivare i områden med många fristående aktörer kan få hantera 
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förfrågningar från fler fristående aktörer än de behöver om att ta emot praktikanter, 

anställa med stöd, hur deras rekryteringsbehov ser ut eller liknande.  

11.3 Förändrade förutsättningar för myndighetsutövning 

11.3.1 Balans mellan myndighetsutövning och handlingsfrihet 

Fristående aktörer kommer att behöva arbeta med en arbetssökande över tid för att 

lyckas med matchning och rustning, men vid flera tillfällen kan förutsättningarna 

ändras genom att Arbetsförmedlingen fattar olika typer av beslut eller omvärderar 

individens stödbehov. Detta är i stora delar oundvikligt så länge myndigheten 

ansvarar för myndighetsutövningen och de fristående aktörerna för insatserna, men 

under det fortsatta reformarbetet behöver uppmärksamhet ägnas åt hur denna balans 

konkret artar sig.  

Särskild ansträngning behöver också läggas vid att skapa förutsättningar för att 

beslut ska kunna fattas utan större dröjsmål för att inte fristående aktör ska bli 

lidande, och få svåra affärsförutsättningar. En tillräckligt snabb, till stora delar 

automatiserad, likabehandlande beslutsprocess är också en av förutsättningarna för 

att denna balans ska kunna fungera i praktiken. 

11.3.2 Fler beslut som kräver tydlig bedömning 

Det är troligt att Arbetsförmedlingen i det reformerade systemet behöver fatta fler 

beslut som kräver tydlig bedömning. Den rättsliga tillämpningen (digitalt eller 

manuellt) kommer sannolikt att öka tillsammans med frågor om uppföljning, 

kontroll och kvalitetssäkring av den rättsliga tillämpningen. Detta är delvis en 

konsekvens av de förändrade processerna och logiken eftersom det kommer finnas 

ett ökat antal parter som kan ha synpunkter och vara missnöjda med myndighetens 

beslut. Myndighetens förmåga att fatta och motivera beslut som är relevanta och 

begripliga behöver därför förstärkas – oavsett om det handlar om automatiserade 

eller manuella sådana. 

Den enhetliga tillämpning kring bedömning av avstånd till arbetsmarknaden och 

stödbehov som rekommenderas här kommer att kunna öka antalet ärenden som 

omprövas till följd av att personer inte delar myndighetens bedömning om stödbehov 

eller insats. Utfallen kan dessutom variera med exempelvis arbetsmarknadsläge eller 

budgetmässiga förutsättningar, vilket kan skapa olika hög grad av omprövningar i 

olika lägen. Kontroll av arbetsgivare och fristående aktörer kommer också att kunna 

innebära en potentiell ökning av antalet omprövningar och eventuella överklaganden 

när sådana är möjliga. Erfarenhetsmässigt kan konstateras att ett centraliserat 

beslutsfattande innebär att det begärs omprövning i fler ärenden.  

11.4 Jämställdhetskonsekvensanalys 

Arbetsförmedlingen har under en längre tid arbetat med att utveckla verksamheten 

på ett sätt som främjar jämställdhet och mångfald, motverkar diskriminering och den 

könsuppdelade arbetsmarknaden. Myndigheten har även haft i uppdrag att 

jämställdhetsintegrera verksamheten i syfte att service och stöd till arbetssökande ska 

vara tillgänglig, jämställd och jämlik. De jämställdhetsutmaningar som 
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Arbetsförmedlingen fått i särskilt uppdrag att bidra till har handlat om att öka utrikes 

födda kvinnors sysselsättning samt bidra till förbättrad upptäckt av våld i nära 

relationer, då det kan vara en dold orsak till arbetslöshet. 

Med utgångspunkt i myndighetens, och andras, lärdomar och erfarenheter från 

jämställdhetsområdet finns det några aspekter som är av särskild vikt att lyfta fram i 

en jämställdhetskonsekvensanalys av reformeringen av Arbetsförmedlingen. Det 

handlar främst om datadriven profilering av arbetssökande som 

sorteringsinstrument, om ratingsystem och ersättningsmodeller för fristående 

aktörer samt om arbetssökandes möjlighet att lämna kundsynpunkter.  

11.4.1 Statistiskt verktyg för bedömning av avstånd till arbetsmarknaden 

och stödbehov 

Även om det statistiska verktyget främst är tänkt för bedömning av avstånd till 

arbetsmarknaden och att handläggare sedan gör en individuell bedömning av 

arbetssökandes behov finns risken att man fortfarande viktar lika meriter olika 

utifrån kön och etnicitet. Verktyget kanske till och med förstärker risken. Att det 

redan sker att handläggare värderar arbetssökandes meriter olika beroende på kön 

och etnicitet i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen har framkommit i två av 

Arbetsförmedlingens studier.318 Förutom risken för att omedvetet diskriminera, finns 

det även risk för att profileringen baseras på stereotyper istället för att utgå från de 

skilda scenarion som skulle uppstå om kvinnors och mäns jobbchanser bedömdes 

utifrån både en traditionell och otraditionell arbetsplatstillhörighet utifrån kön, det 

vill säga bedömdes utifrån hela arbetsmarknaden. Även om majoriteten av kvinnor 

och män i regel gör traditionella yrkesval och en profilering baserad på stereotyper 

därmed blir relativt adekvat, finns det en risk att profileringen i sig även kan komma 

att motverka uppdraget att luckra upp den könsuppdelade arbetsmarknaden.  

11.4.2 Rating av LOV-aktörer 

Det är inte bara bristande formella meriter som är orsak till mångas arbetslöshet 

bland de inskrivna på Arbetsförmedlingen. I viss utsträckning är det även den 

diskriminering som förekommer på arbetsmarknaden och att många arbetsgivare 

verkar okunniga om vad som gäller. Regeringen tillsatte en utredning 2018 för att 

skärpa tillsynen av Diskrimineringslagen, då exempelvis inte ens hälften av 

arbetsgivarna kände till att de är skyldiga att vidta aktiva åtgärder för att främja lika 

rättigheter och möjligheter för alla sina anställda, och endast en av sex ansåg att de 

behövde arbeta med aktiva åtgärder.319  

Det är därför viktigt att fristående aktörer som ska stödja arbetssökande även är 

kunniga på diskrimineringsområdet, eftersom det utgör en del av problematiken. 

Reglerna mot diskriminering byggdes ut rejält från den 1 januari 2017 och förutsätter 

numera att arbetsgivarna arbetar förebyggande med detta på samma systematiska 

sätt som de arbetar för att förebygga ohälsa och olycksfall samt åstadkomma en god 

                                                           
318 Arbetsförmedlingen Working Paper 2016:4, Arbetsförmedlares beslutsfattande och stereotyper kopplade till 
utseende samt Arbetsförmedlingen Working Paper 2018:2, Hur skapar vi en mer jämställd 
arbetsmarknadsetablering? En studie av Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet och  insatser ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

 
319 Kommittédirektiv om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (dir. 2018:99). 
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arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. I samband med metoo-uppropen 2018 kom 

många vittnesmål om sexuellt våld och trakasserier på arbetsplatser och i skolan – 

även det är en del av arbetsmiljöarbetet och diskrimineringslagen.  

Inte bara måste fristående aktörer vara förebilder när det kommer till dessa frågor i 

egenskap av att själva vara arbetsgivare, utan fristående aktörer måste i 

förlängningen även ha strategier för hur de ska uppnå lika goda resultat för 

arbetssökande kvinnor som för arbetssökande män oberoende etnicitet, ålder, 

funktionsnedsättning med mera. I det hänseendet kan erfarenhet och kompetens på 

diskrimineringsområdet i relation till rekryteringsfrågor och företagsutveckling vara 

relevant. Men även formerna för att delta i aktiviteter som de erbjuder, exempelvis 

möjlighet till deltagande på deltid och distans, är en viktig jämställdhetsfråga. 

Ännu ett behov är att öka bredden av levererade tjänster. I en nyligen genomförd 

intern studie av vad som händer i mötet mellan arbetssökande och 

Arbetsförmedlingen finns återkommande utsagor från handläggarna om svårigheter 

att hitta aktiviteter som är anpassade för de arbetssökandes behov. Om personen, 

efter att ha deltagit i det utbud av insatser som finns, inte har fått något jobb, får den 

helt enkelt ”gå om”. 320  Att styra fristående aktörer på ett övergripande plan mot ett 

större utbud och tillräcklig variation på insatser i syfte att få ut kvinnor i arbete i 

samma utsträckning som män kan därför vara motiverat utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. 

Arbetsförmedlingen föreslås inte bedöma innehållet i fristående aktörers aktiviteter, 

utan det är mer ändamålsenligt att i ratingen av fristående aktörer bedöma på en 

övergripande nivå hur deras strategier och affärsplaner ser ut för att systematiskt 

uppnå lika goda resultat för arbetssökande kvinnor som män.  

Hur fristående aktörers strategier och affärsplaner kommer att utformas har i sin tur 

samband med hur ersättningssystemet kommer se ut. Därför behöver även det spegla 

de jämställdhetsintentioner som finns inom arbetsmarknadspolitiken. Om staten 

även tillhandahåller ett systemstöd för uppföljning och kvalitetsutveckling av 

levererade tjänster ökar sannolikheten ytterligare för att fristående aktörer över tid 

utvecklar tjänster som ger lika goda resultat för kvinnor som för män – givet att LOV-

aktörers ersättningar främst är baserade på hur stor andel arbetssökande kvinnor och 

män som får arbete. En morot i sammanhanget skulle kunna utgöras av en årlig 

jämställdhetsbonus baserad på aktörens årsresultat för kvinnor respektive män. 

11.4.3 Kundsynpunkter 

Givet att arbetssökandes egen drivkraft och önskan om arbete är avgörande för 

resultaten, är det viktigt att kunder ges möjlighet att lämna synpunkter på de 

aktiviteter de anvisas till. Det ska kunna göras digitalt samt vara möjligt att lämna 

klagomål på olika typer av upplevelser av diskriminering, förutom synpunkter på 

innehåll och genomförande av aktiviteten generellt.  

I återkommande analyser av kundsynpunkter ska även aspekter av diskriminering 

analyseras och vid behov, förslag tas fram. Detta kan även utgöra underlag för 

                                                           
320 Vad händer i mötet? En studie av hur arbetsförmedlares arbetssätt kan bidra till ökad jämställdhet, internt 
arbetsmaterial 
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Arbetsförmedlingens bedömning av hur olika fristående aktörer lever upp till sina 

egna strategier eller affärsplaner för att nå likvärdiga resultat för kvinnor och män – 

på samma sätt som andra systemstöd för uppföljning av resultat kan göra. 

11.5 Uppgifter inom totalförsvaret 

11.5.1 Bakgrund och historiskt perspektiv 

Myndighetens förmåga att utföra historiska totalförsvarsuppgifter samt nuvarande 

lagstadgade uppgifter under höjd beredskap är beroende av hur myndighetens 

framtida uppdrag närmare utformas av regeringen. Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) har föreslagit att Arbetsförmedlingen ska bli en så kallad 

bevakningsansvarig myndighet. Frågan utreds av regeringen och MSB:s rapport om 

ändring i bilagan till förordningen (2015:1052) krisberedskap och 

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap remitterades till 

myndigheten och besvarades i augusti. Vad ett sådant uppdrag kommer att innebära 

behöver utredas vidare av Arbetsförmedlingen. Det bör dock framhållas att 

myndigheten redan idag har generella och specifika uppdrag inom totalförsvaret. 

Arbetsförmedlingen har historiskt haft en central roll när det gäller personalförsörj-

ningen inom totalförsvaret. Fram till 1 juli 2002, inom ramen för det tidigare 

totalförsvaret, var Arbetsförmedlingen en av de 18 beredskapsmyndigheter som hade 

ansvar för en funktion som i samhället under höjd beredskap och krig var av särskild 

betydelse för totalförsvaret. Arbetsförmedlingen (dåvarande Arbetsmarknadsverket) 

hade ansvar för funktionen arbetskraft. Det innebar att myndigheten hade ett 

övergripande ansvar för landets civila arbetskraftsplanläggning och medverkade 

aktivt i personalplanläggningen av näringslivet.  

Kriteriet för när en verksamhet inom det civila försvaret skulle anses vara en funktion 

var att verksamheten krävde någon form av central statlig styrning och att flera 

myndigheters verksamhet måste samordnas. En funktion bestod därför normalt av 

flera myndigheter och andra organ som bedrev verksamhet på flera samhällsnivåer. 

Den funktionsansvariga myndigheten hade inte något ledningsansvar för funktionens 

verksamhet utan en samordnande och inriktande roll för 

beredskapsförberedelserna321.  

11.5.2 Ett nuläge  

Ett arbete pågår inom myndigheten att utreda Arbetsförmedlingens roll inom 

totalförsvaret samt att definiera Arbetsförmedlingens uppdrag och nödvändiga 

förmågor inom ramen för totalförsvaret. Svensk krishantering bygger på tre principer 

– ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. De förklarar ansvar och 

roller före, under och efter en kris: 

Ansvarsprincipen 

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också 

under en krissituation. 

                                                           
321 MSB (2015). 
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Likhetsprincipen 

Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala 

förhållanden.  

Närhetsprincipen 

En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och 

ansvariga.  

Försvarshögskolan har genomfört en förstudie med syfte att bland annat ge en 

beskrivning över nuläget och aktuellt regelverk. Utredaren lämnade ett antal 

rekommendationer inför ett fortsatt arbete: 

• Lagändringar krävs för att åtgärda brister i lagstiftning som hämmar 

Arbetsförmedlingen att utföra uppgifter inom totalförsvaret, främst 

tillämpningen av den allmänna tjänsteplikten. 

• Lagändringar och tydligare ingångsvärden/behov från regeringen och andra 

myndigheter krävs för att Arbetsförmedlingen ska kunna genomföra 

kompetenssammanställningar och prognosverksamhet för yrkesgrupper och 

färdigheter. 

• Tydligare struktur och inriktning för personalförsörjning av det civila försvaret 

krävs för att Arbetsförmedlingen ska kunna dimensionera sin organisation för 

totalförsvarsuppgifter. Myndigheten bör närma sig den pågående utredningen om 

det civila försvarets struktur. 

• Arbetsförmedlingen kan idag begära deltagande från bland annat näringsliv i 

totalförsvarsplaneringen. Myndigheten bör närma sig utredningen om 

näringslivets roll i totalförsvaret.  

• Det finns ett stort behov av kunskapsuppbyggnad inom myndigheten om 

totalförsvaret. 

11.5.3 Om och hur myndighetens åtaganden kan uppfyllas i det 

reformerade systemet  

Situationen idag 

Myndigheten saknar idag särskilda uppdrag för området i regleringsbrevet. 

Koordinering av eventuella uppdrag inom ramen för totalförsvaret till myndigheten 

bör göras i dialog mellan Arbetsmarknadsdepartementet, Försvarsdepartementet och 

Justitiedepartementet. För att Arbetsförmedlingen ska kunna dimensionera sin 

organisation, inklusive en eventuell regional närvaro, för totalförsvarsuppgifter krävs 

tydligare strukturer, dimensionering och inriktning för personalförsörjningen av det 

civila försvaret.  

Myndigheten är idag beroende av flera externa aktörer för att kunna tillämpa de 

bestämmelser om personalplanläggning genom allmän tjänsteplikt som återfinns i 

befintliga författningar. Nuvarande lagstiftning om personalförsörjning bygger till 

stor del på historiska strukturer och ansvarsförhållanden. En förutsättning för arbetet 

med personalplanläggning är att sektorer och företag med krigsviktig verksamhet 

identifieras. 

För att Arbetsförmedlingen ska kunna genomföra kompetenssammanställningar och 

prognosverksamhet för yrkesgrupper och färdigheter av betydelse för totalförsvaret 
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krävs inriktning och beställningsstrukturer för arbetet. Dessutom behövs tydliga 

ingångsvärden samt behovsframställningar från departement och andra statliga 

myndigheter. Det finns brister i nuvarande lagstiftning vilket hämmar 

Arbetsförmedlingens möjligheter att utföra sina lagstadgade uppgifter inom 

totalförsvaret. Detta rör främst tillämpningen av allmän tjänsteplikt där myndigheten 

saknar behörighet att ta del av relevanta uppgifter om icke ianspråktagna 

totalförsvarspliktiga. Lagändringar krävs för att Arbetsförmedlingen ska kunna utföra 

sitt uppdrag på ett effektivt sätt. 

Förutsättningar i ett reformerat system 

Utformningen av myndighetens uppdrag kommer att påverka förmågan att utföra de 

uppgifter som hanterats historiskt men det är idag svårt att göra en bedömning av 

exakt i vilken utsträckning. Arbetsförmedlingen kommer sannolikt inte att ha 

förmåga att utföra samtliga de uppgifter som historiskt legat på myndigheten under 

höjd beredskap. Myndigheten ska därför inte längre enligt ansvarsprincipen heller 

utföra vissa uppgifter under höjd beredskap. 

Det är också tänkbart att uppgifter som tidigare hanterats av myndigheten inte 

kommer att utföras i det nya myndighetsuppdraget. Konsekvensen blir att uppdragen 

behöver övergå till en annan myndighet. Det kan i detta fall finnas skäl att se över de 

beredskapslagar som direkt eller indirekt pekar mot en offentlig arbetsförmedling i 

nuvarande konstruktion. Bland annat lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och 

lagen (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång.  

11.6 Behov av ett förnyat arbetsmarknadspolitiskt regelverk 

Arbetsförmedlingen upphandlar enligt gällande regelverk och ekonomiska 

förutsättningar idag tjänster inom ramen för förordningen (2000:634) om 

arbetsmarknadspolitiska program. För de som idag deltar i insatser och tjänster som 

upphandlats av fristående aktörer, både inom ramen för stöd och matchning såväl 

som övriga upphandlade tjänster krävs ett beslut om anvisning till ett 

arbetsmarknadspolitiskt program för att deltagarna ska ha möjlighet till 

aktivitetsstöd. En förutsättning för att kunna anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt 

program är att anvisningen är arbetsmarknadspolitiskt motiverad, vilket innebär att 

anvisning endast får göras om det framstår som lämpligt både för den arbetssökande 

och ur ett övergripande perspektiv.322  

11.6.1 Ställningstagande avseende möjliga ersättningsformer 

Eftersom de upphandlade insatserna idag utgör utförande av 

arbetsmarknadspolitiska program sätter dessa också ramarna för insatserna 

avseende exempelvis tid och omfattning. Ersättningen till leverantörer finansieras av 

det anslag som omfattar arbetsmarknadspolitiska program. Ur uppdraget går att 

utläsa att avsikten är att utförande av matchande och rustande insatser ska övergå 

från Arbetsförmedlingen till fristående aktörer. Konsekvensen av denna logik skulle 

vara att de insatser som utförs av fristående aktörer i framtiden inte bara utgör 

utförande av arbetsmarknadspolitiska program, utan även motsvarar det som idag 

tillhandahålls av Arbetsförmedlingen utanför programmen – där individen har andra 

                                                           
322 9 § tredje stycket förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten  
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ersättningsformer än aktivitetsstöd. I det fortsatta reformarbetet behöver därför 

ställning tas till huruvida aktivitetsstöd även fortsättningsvis ska utgöra 

finansieringen för samtliga individer som deltar i upphandlade tjänster, eller om en 

bredare syn ska tillämpas. 

Om avsikten är att personer med arbetslöshetsersättning ska kunna ta del av 

matchande och rustande insatser hos fristående aktör i det reformerade systemet så 

behöver regelverk och tillämpning inom arbetslöshetsförsäkringen ses över 

tillsammans med relevanta processer för utförandet av kontrolluppdraget. 

11.6.2 En programstruktur som stödjer det reformerade systemet 

En viktig förutsättning för en effektiv och fungerande reform är att det 

arbetsmarknadspolitiska regelverket svarar upp till individens behov samtidigt som 

det är enkelt att förstå och använda. Därför bör regelverket, i synnerhet strukturen 

för de arbetsmarknadspolitiska programmen, renodlas och förenklas på ett sätt som 

också gör att det finns naturliga kopplingar till de insatser som ges av fristående 

aktörer. Detta är bland annat viktigt för att göra det enklare för fristående aktörer att 

förstå och initiera behov av rätt insats.  

Det statliga åtagandet bör även fortsättningsvis skydda individen genom reglering 

både vad gäller arbetsmiljö, personskador, grupplivförsäkring och skadeersättning 

för arbetsgivare och anordnare. Särskilt viktigt att notera är också behovet av 

tydlighet i relation till förhållandet mellan individens planering och de 

sanktionsmöjligheter som är knutna till den å ena sidan, och de fristående aktörernas 

möjlighet att utforma matchande och rustande insatser å den andra.   

11.7 Behov av tydlighet i förhållande till kompetensförsörjning 
och arbetsgivare 

Som konstaterats ovan ger inte detta analysuppdrag utrymme för en mer omfattande 

och samlad analys av reformeringen ur ett kompetensförsörjning- och 

arbetsgivarperspektiv. Det innebär att det finns ett stort behov av att belysa sådana 

frågor i det fortsatta reformarbetet. Annars riskerar den fortsatta analysen att 

undervärdera faktorer som relaterar till de rörelser på arbetsmarknaden som möter 

behovet av arbetskraftsförsörjning. Oavsett vem som sköter matchningen finns det 

ett behov att på ett samlat sätt kunna lyfta och ställa om den samlade arbetskraftens 

kompetens om situationen på arbetsmarknaden kräver det. Nedan listas några 

aspekter som är särskilt viktiga att behandla i det fortsatta reformarbetet.  

11.7.1 Stöd till arbetsgivare  

Att stöd riktas till, och insatser utformas i samråd med, arbetsgivare är en avgörande 

faktor för att arbetsmarknadspolitiken ska bli effektiv. Ett medvetet och 

resultatbaserat arbete gentemot arbetsgivare är också en viktig förutsättning för att 

insatser och resultatuppföljning ska få rätt fokus och för att ha tillräckliga 

förutsättningar att bedöma vad som vore en lämplig framtida inriktning av de 

arbetsmarknadspolitiska insatserna. Arbete gentemot arbetsgivare bygger på 

kontakter och relationer med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer där en 
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myndighetsfunktion (arbetsförmedlaren, företagsrådgivaren, branschstrategen) är 

känd av sin motpart och där det finns ett välgrundat förtroende för samarbete.  

Ett exempel bland flera rör rekryteringsutbildningar, som är 

arbetsmarknadsutbildningar som planeras i samråd med arbetsgivare. I det fall 

arbetskraft med rätt kompetens inte finns tillgänglig, men det finns arbetssökande 

som med en kortare arbetsmarknadsutbildning kan bli anställningsbar, kan idag en 

rekryteringsutbildning uppfylla arbetsgivarens kompetensbehov. I en situation där 

myndigheten fortsatt är den aktör som tar beslut men fristående aktörer utför 

insatserna är det inte tydligt vilka förutsättningar denna typ av lösningar har för att 

fungera.  

En stor del av basen för det arbete som drivs gentemot arbetsgivare idag får kraftigt 

förändrade förutsättningar i och med reformeringen. Därför finns ett behov av att 

uppdragsgivaren tar ställning till vilken typ av insatser eller stöd som ska riktas mot 

arbetsgivare i det reformerade systemet. En viktig frågeställning därvidlag är vilka 

effekter på arbetsmarknadens funktionssätt det reformerade systemet ska uppnå och 

vilka insatser som bedöms kunna leda till dessa effekter.  

11.7.2 Prognoser för arbetsmarknaden och dimensionering av 

utbildning 

Arbetsförmedlingen kommer sannolikt vara beroende av återkoppling från de privata 

aktörerna till framtida prognoser vilket i sin tur väcker frågan om deras incitament 

att bidra samt hur kvalitetssäkring av dessa bidrag kan göras.  

Arbetsförmedlingens har idag en, för samhället och arbetsmarknaden i stort, viktig 

roll att vägleda och motivera individer till reguljär utbildning. De prognoser som 

Arbetsförmedlingen tar fram för arbetsmarknadens framtida utveckling är också en 

bärande del i den dimensionering av utbildningsinsatser som myndigheten 

medverkar i tillsammans med exempelvis kommuner. En förutsättning för att 

utbildning ska kunna minska arbetslösheten över tid är att den dimensioneras och 

inriktas för att motsvara kompetensbehovet på arbetsmarknaden. Här är 

Arbetsförmedlingen en central part dels genom arbetsmarknadsprognoser, dels 

genom att löpande arbeta för att utbudet av utbildning inom 

arbetsmarknadspolitiken harmonierar med regionala behov.  

11.7.3 Incitament för kompetensmässig och geografisk förflyttning 

För att arbetsmarknaden som helhet ska fungera väl i olika konjunkturer och kunna 

anpassa sig till förändrade förutsättningar krävs över tid att arbetskraften är rörlig 

såväl mellan olika platser som mellan olika branscher och kompetensområden. 

Incitament för sådan rörlighet finns såväl inom arbetslöshetsförsäkringen som inom 

arbetsmarknadspolitiken i stort. I Arbetsförmedlingens uppdrag och utförande av 

insatser tillämpas sådana incitament, där exempelvis en individs ersättning kan vara 

beroende av att sökområdet succesivt vidgas och myndigheten svarar för att 

kontrollera att så sker. I ett valfrihetssystem är det inte givet att de fristående 

aktörerna har incitament att bidra till sådana förflyttningar.  

Dessutom är det inte säkert att en fristående aktör verkar inom ett lika stort 

geografiskt område som den arbetssökande förväntas söka arbeten inom. Då uppstår 
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ytterligare frågor kring möjligheterna och incitamenten för rörlighet. Detta är något 

som behöver tas hänsyn till i den fortsatta reformeringen, såväl avseende 

utformningen av LOV-systemet som i (den ovan föreslagna) översynen av det 

arbetsmarknadspolitiska regelverket. 

I uppdraget anges varaktig sysselsättning som det huvudsakliga målet, och det är 

utifrån detta som de här lämnade rekommendationerna är formulerade. 

Arbetsmarknaden har emellertid i vissa fall också behov av arbetskraft under kortare 

tidsperioder, exempelvis utifrån säsongsvariationer. Det är viktigt att det 

reformerade systemet inte medför bristande incitament för de fristående aktörerna 

att fylla sådana behov.   

11.7.4 Fragmenterad kännedom om kandidater och lediga platser 

I en situation som dagens, där en aktör har tillgång till information om – och i 

uppdrag att matcha – samtliga registrerade arbetssökande, finns i teoretisk mening 

en samlad ”kandidatlista” att utgå från vid tillsättning av lediga platser. I ett 

reformerat system är däremot kännedomen om vilka arbetssökande som skulle 

kunna passa till en viss plats uppdelad på flera aktörer, som dessutom befinner sig i 

konkurrens med varandra. Detsamma kan sägas gälla de platser som inte kommer ut 

i offentligheten, exempelvis genom Platsbanken, utan istället tillsätts via ackvirering 

eller kontakter. Även kännedomen om sådana rekryteringsbehov delas upp mellan 

olika aktörer som saknar incitament att samverka med varandra. Detta kan 

motverkas om de fristående aktörerna visar sig bättre än Arbetsförmedlingen på att 

förse de som söker arbetskraft med relevanta kandidater samt att identifiera och till 

viss del skaffa fram platser – såväl för anställning som för exempelvis praktik.  
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12 Genomförande och övergång till nytt system 

12.1 Förberedelser för genomförande av reformen 

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att, så långt som möjligt, vidta nödvändiga 

åtgärder för att förbereda genomförandet av reformen inför det att regeringen fattar 

beslut om den närmare utformningen av det reformerade systemet. Det innebär 

bland annat att myndigheten ska bygga upp en ändamålsenlig 

genomförandeorganisation. Förberedelsearbetet inleddes omgående efter det att 

uppdraget kommit från regeringen, och nedan redogörs för hur myndigheten gått 

tillväga. 

12.1.1 Förberedelser och åtgärder inför ett genomförande 

Ett av de första stegen har varit att utifrån ett helhetsperspektiv tillhandahålla de 

nödvändiga strukturer och processer som säkerställer ett genomförande av reformen. 

Det betyder exempelvis inrättande av en lämplig struktur för ledning, styrning och 

organisering av arbetet samt fastställande av ramar, mandat och ansvar. Denna del av 

förberedelserna innebär således att säkerställa en adekvat och ändamålsenlig 

organisering av både förberedelsearbetet och genomförandearbetet.  

De strategiska utgångspunkterna för genomförandet har i dialog och samförstånd 

med ledningsgrupp, styrelse, fackliga organisationer och centrala 

huvudskyddsombud slagits fast i en av myndigheten framtagen rapport (se bilaga 1). 

En viktig utgångspunkt vid framtagandet av utgångspunkterna är att myndigheten 

ska klara av att bygga upp ny verksamhet parallellt med att befintlig löpande 

verksamhet ska klara av att leverera på befintligt uppdrag.  

Några av de mer centrala utgångspunkter som kommer att påverka hela 

genomförandearbetet kan sammanfattas enligt följande: 

 För att klara av att bygga upp och etablera den ”nya” verksamheten är 

bedömningen att det krävs en styrning, ledning och koordinering som är 

sammanhållen vid sidan av linjeverksamheten som fortsatt ansvarar för 

nuvarande uppdrag. Det innebär etablering av en struktur med ansvar, 

resurser och mandat att ta hand om reformuppdraget och etablera den nya 

verksamheten.  

 Det arbetsmarknadspolitiska uppdraget kommer att organiseras enligt en 

delvis ny logik. Arbetsförmedlingen kommer bland annat tillhandahålla ett 

nav för infrastruktur för förmedlingsaktörer och myndighetsutövning. 

Myndigheten ska också tillhandahålla förmedlingsservice av något slag i egen 

regi. Den nya myndigheten kommer därmed inrymma två olika delar vilka 

styrs av olika logiker med olika förutsättningar att bedriva verksamhet.  

 Förändringarna bedöms vara genomgripande och till delar bestå av etablering 

av ny verksamhet. Vidare ska förändringarna genomföras under en mycket 

kort tidsperiod. Mot bakgrund av detta kommer genomförandet utgå från en 

så kallad ”pull”-metodik. Metodiken innebär att det som blir den reformerade 

myndigheten hämtar relevanta delar från den verksamhet som bedrivs idag. 
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Ansvarsområden som inte kan hämtas eller byggas om (utvecklas och 

anpassas) behöver byggas upp från grunden i den nya myndigheten. 

Verksamhet kan också komma att avvecklas i denna process.  

Under hösten 2019 har en särskild ledningskonstellation (vid sidan av ordinarie 

linjeverksamhet) inrättats för att leda och styra kommande genomförandearbete i sin 

helhet. Denna leds av generaldirektören och har det yttersta ansvaret för 

förberedelserna av och för genomförandearbetet.  

För att driva och leda det operativa genomförandearbetet, som hittills handlat om 

förberedelser, har uppdrag getts till särskilt utsedda personer som ansvarar för 

förberedelserna och den kommande uppbyggnaden av verksamheten utifrån de två 

logiker som identifierats. Uppdragstagarna har inlett det mer konkreta och operativa 

förberedelsearbetet och vissa personella resurser har allokerats för ändamålet.  

För att summera och sammanfatta är följande centrala delar på plats inför 

genomförandet: 

 Ett särskilt ansvar att tillhandahålla strukturer och processer som säkerställer 

ett genomförande av reformen har tilldelats.  

 Principer och utgångspunkter för genomförandearbetet har beslutats. Dessa 

är förankrade med styrelse och myndighetsledning samt är samverkade med 

fackliga parter och huvudskyddsombud.  

 Struktur för ledning och styrning (vid sidan av ordinarie linjeverksamhet) av 

reformens genomförande är etablerad och ett konkret arbete har inletts.  

 Strategisk partner (konsult) för stöd i genomförandearbetet har upphandlats 

och är möjlig att avropa.  

 Särskild struktur för facklig samverkan för hantering av frågor kopplade till 

genomförandearbetet har etablerats. Detta har skett i samförstånd med 

fackliga parter och huvudskyddsombud.  

 Interna arenor/grupperingar är tillsatta för arbete i särskilda frågor kopplade 

till genomförandet (t ex inom kommunikations- och personalområdet).  

 Ett sammanhållet och integrerande målbildsarbete pågår.  

Sammantaget är bedömningen att myndigheten är förberedd att ta sig an 

genomförandet av reformeringen av myndigheten. Det ska i sammanhanget betonas 

att myndigheten varit noga med att inte föregå utredningsarbetet och regeringens 

återkoppling/styrning inför genomförandet. Samtidigt – om det ska vara möjligt att 

genomföra reformen på utsatt tid – är det avgörande att det konkreta genomförandet 

av reformen kan inledas i närtid.  

Att skapa förutsättningar för och genomföra de förändringar reformen implicerar, på 

utsatt tid, är förenat med stora utmaningar; komplexa frågor ska utredas, prövas och 

värderas, stora förändringar i myndighetens organisation ska genomföras, 

omfattande it-uppbyggnad behöver utvecklas och implementeras, den rättsliga 
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regleringen måste förändras etc. Med tanke på de omfattande förändringar som ska 

genomföras inom angiven tidsram kommer genomgripande åtgärder att behöva 

vidtas i närtid.  

Detta är en direkt effekt av vad som skulle kunna benämnas för ”den inre logiken” i 

ett förändringsarbete av det här slaget. Denna inre logik består av strukturer som 

enligt ”svenska institutionella ramverk” (förordningar, arbetsordningar, arbetsrätten, 

överenskommelser med fackliga parter etc.) stipulerar under vilka förutsättningar en 

förändring kan genomföras. Därtill tillhör det svensk tradition att stora förändringar 

genomförs i god samverkan med chefer, personal, fackliga parter, omgivande 

samhälle med flera. 

12.1.2 Egen regi i avsaknad av tillräcklig marknad 

Enligt uppdraget ska Arbetsförmedlingen även fortsatt erbjuda matchande och 

rustande insatser för att möta arbetssökandes behov där ingen eller otillräcklig 

marknad uppstår initialt. Detta medför ett antal utmaningar och särskilda 

förutsättningar för myndigheten att hantera i uppbyggnaden av sådan verksamhet.  

Annorlunda förutsättningar jämfört med idag 

Jämfört med dagens situation blir förutsättningarna för denna framtida egen regi 

väsentligt annorlunda. Den logik som gäller idag tar sin utgångspunkt i att 

myndighetens verksamhet är beständig – en egen regi enligt det slag som skisseras 

här skulle tvärtom vara uttalat tillfällig till sin natur. Vidare är det också okänt hur 

länge den tillfälliga verksamheten förväntas bestå. Dessutom kommer dess sannolikt 

lokala eller regionala karaktär att skapa andra förutsättningar än vad som ges inom 

dagens nationella struktur. Särskilt avseende behöver också fästas vid den fortsatta 

egna regins förhållande till de fristående aktörerna och möjligheten till 

konkurrensneutralitet dem emellan. 

Organisation, ekonomi och personal 

Det finns troligen ett behov av att den verksamhet som utför matchande och rustande 

insatser i avsaknad av tillräcklig marknad i högre utsträckning än idag är 

organisatoriskt åtskild från myndighetens övriga funktioner jämfört med dagens, helt 

integrerade, situation. Eftersom ambitionen är att matchande och rustande insatser 

ska ges av fristående aktörer i hela landet behöver den egna regin vara 

organisatoriskt så pass flexibel att den kan avvecklas eller skalas ned utan att 

helheten behöver organiseras om eller drabbas av betydande negativa konsekvenser. 

För att kunna planera verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv behövs tydlighet 

kring vilka resurser som avser täcka vilka behov och finansiera vilken verksamhet. 

Det är också av största vikt att det finns fungerande lösningar på arbetsrättsliga 

aspekterna av den typen av eventuellt temporär och geografiskt avgränsad 

verksamhet. Samtliga dessa aspekter, och fler, har börjat övervägas inom ramen för 

genomförandeorganisationen.  

Definition av tillräcklig marknad 

Idag kan de fristående aktörer som levererar matchande och rustande insatser sägas 

ha en kompletterande utförarroll i relation till myndighetens verksamhet. Det 

innebär att verksamhet i egen regi kontinuerligt finns som ett av de tillgängliga 

alternativen för utförande och att denna verksamhet har möjlighet att justeras i 
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omfattning vid förändringar i utbudet av externt levererade tjänster. Idag finns vissa 

element av detta slag; det finns såväl möjlighet för leverantörer inom Stöd och 

matchning att sätta tak för hur många personer de kan ta emot, som en definition av 

vad som utgör tillräcklig valfrihet inom det LOV-systemet. För den framtida 

situationen behöver dock utarbetas en strukturerad syn på vad som utgör ett 

tillräckligt utbud av tjänster på totalen. Utan en sådan blir det väsentligt svårare att 

planera verksamhet som ska täcka upp där tillräcklig marknad saknas.  

I en situation där de fristående aktörerna används kompletterande ställs inte lika 

höga krav på en logik där deras förutsättningar också utgör en grundläggande del av 

hela systemets sätt att fungera. Detta är ett exempel. Enligt en kompletterande logik 

är inte systemet i sin helhet beroende av kännedom om den totala 

leverantörskapaciteten i ett visst område eftersom det finns en stor egen regi där en 

betydande mängd av insatserna utförs. I en situation där alla insatser ska utföras av 

fristående aktörer är den totala leverantörskapaciteten också den bortre gränsen för 

hur mycket insatser som kan levereras.  

Detta blir en av uppgifterna att hantera i det kommande arbetet med reformeringen, 

men några beståndsdelar kan identifieras redan nu. Efter att i 

upphandlingsprocessen ha konstaterat vad som ska anses utgöra leverans av tjänst 

behöver myndigheten bland annat överväga:  

Geografisk enhet: Grunden för att kunna definiera om det finns tillräcklig marknad 

på en viss plats i landet är rimligen att definiera vad som utgör en sådan plats. Den 

typ av geografisk enhet som väljs som bas för leveransområden i det nya LOV-

systemet är logisk som utgångspunkt även i detta avseende.  

Prognos för behov av insatser: I enlighet med resonemangen kring likvärdiga 

tjänster ovan bör en framtida myndighet bättre kunna bedöma det framtida behovet 

av insatser inom ett visst område – detta skulle få positiv effekt för att stärka såväl de 

fristående aktörernas som myndighetens planeringsförutsättningar. Sådana 

prognoser kan troligen också användas inom ramen för en definition av tillräcklig 

marknad.  

Angiven kapacitet hos fristående aktörer: I större utsträckning än idag är det 

reformerade systemet i behov av att känna till hur många arbetssökande som de 

fristående aktörerna på en viss plats kan ta emot under en viss tidshorisont. Detta 

behöver inte nödvändigtvis bli ett större problem i praktiken, eftersom de fristående 

aktörerna har möjlighet att skala upp sin verksamhet. För att kunna bedöma 

förekomst av tillräcklig marknad, i syfte att planera myndighetens verksamhet, 

behöver sannolikt denna faktor ändå vara en referenspunkt.  

Andel av kapacitet som behöver vara uppnådd under viss tidsram: En möjlighet är 

att en teoretisk definition av tillräcklig marknad kommer kunna uttryckas som att en 

viss andel av det förväntade behovet av insatser är, eller förväntas vara, täckt av den 

angivna kapaciteten under en viss tidsperiod. Detta behöver dock troligen 

kompletteras med bedömningar i varje enskilt fall för att inte modellen ska bli alltför 

teoretisk.  
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Antal fristående aktörer: Även om det i ett visst område angivits en tillräckligt hög 

kapacitet för att kunna leverera insatser till det prognosticerade antalet 

arbetssökande under en viss tid, så behöver det inte medföra att det uppstått en reell 

valfrihet. Det är fullt tänkbart med ett scenario där hela behovet inom ett område kan 

täckas av en eller två stora aktörer. Idag betraktas tre leverantörer i ett 

leveransområde som tillräcklig valfrihet. Detta behöver därför också värderas i 

övervägandet om det finns en tillräcklig marknad eller inte.  

Variationer över tid i relation till kapaciteten hos egen regi 

Om utgångspunkt tas i ett ”engångsscenario”; att tillräcklig marknad byggs upp en 

gång och sedan finns kvar under överskådlig tid, men i olika takt över landet, skulle 

inte denna fråga vara lika komplex. Då skulle det finnas större anledning att se 

övergången som att viss verksamhet som finns idag successivt avvecklas i olika takt. 

Det måste dock beaktas att det kan uppstå ett scenario som är mer mångfacetterat – 

att tillräcklig marknad uppstår för att sedan försvinna, att vissa platser under längre 

tid har ett utbud av fristående aktörer som enbart täcker en del av behovet, att 

plötsliga förändringar av kapaciteten hos de fristående aktörerna (exempelvis om en 

större verksamhet upphör eller startas upp) inträffar, och liknande. Det kan heller 

inte uteslutas att förekomsten av tillräcklig marknad på vissa platser kommer att 

uppvisa säsongsvariationer.  

Detta sammantaget innebär att behovet av ”ledig kapacitet” hos myndigheten 

behöver övervägas. En av de viktigaste utmaningarna i det fortsatta reformarbetet 

blir att utforma ett förhållningssätt till den möjliga situationen att en eller flera 

fristående aktörer plötsligt försvinner och att myndigheten därmed hastigt måste 

täcka behovet av insatser.   

12.1.3 Utmaningar i samband med övergång till ett nytt system 

Den genomförande- och övergångsperiod som hela den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten kommer att befinna sig i under de kommande åren är förenad med 

flera utmaningar att hantera. Detta gäller sådant som inte kan förväntas vara 

varaktiga problem när systemet väl är fullt utbyggt och fungerande. De kan inte heller 

förväntas gälla enbart myndigheten och de fristående aktörerna, utan hela 

kompetensförsörjningssystemet kommer att utsättas för stor belastning i samband 

med övergången. 

Anpassning av regelverk 

Det regelverk som behöver vara på plats för en effektiv verksamhet kanske inte är det 

fullt ut initialt. Beroende på reglering kan olika typer av initiala utmaningar skapas – 

otillräcklig tillgång till data för automatisering kan skapa behov av manuella rutiner 

för beslut och kontroll hos myndigheten, avsaknad av möjlighet att verifiera 

övergångar till arbete på annat sätt kan ge administrativ belastning för 

leverantörerna, eller liknande. Till detta kommer arbetsmarknadspolitiska insatser 

som är pågående vid ikraftträdandet, som det behöver utvecklas ett förhållningssätt 

till. 

Redan inskrivna arbetssökande 

När det reformerade systemet är fullt ut implementerat och dess flöden och processer 

är igång finns sannolikt rutiner för hur nyinskrivna arbetssökande bedöms och 
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erbjuds vidare stöd, kontinuerliga intäkter genom resultatersättning för fristående 

aktörer och så vidare. Vid ikraftträdandet kommer situationen emellertid inte att se 

ut så. Istället kommer arbetsmarknadspolitiken då ha att förhålla sig till att en 

betydande mängd arbetslösa, som ofta har varit det under lång tid, ska föras över från 

inskrivning hos en myndighet till en – sannolikt – över landet varierande flora 

leverantörer som samtliga befinner sig i någon form av uppstartsläge. I detta läge 

kommer inte heller resultatersättningar att ha börjat betalas ut ännu, vilket skapar en 

särskild utmaning för leverantörerna. Det är rimligt att förvänta sig att myndigheten 

kommer att behöva genomföra förnyade bedömningar av avstånd till 

arbetsmarknaden i någon form för samtliga arbetssökande, och att vissa av dessa då 

ges möjlighet till val av LOV-aktör. Det är emellertid inte självklart att dessa personer 

ska generera full grund- och resultatersättning, givet att många av dem sannolikt 

redan givits matchande och rustande insatser i egen regi.  

Uppbyggnad av tillräcklig marknad och fortsatt egen regi 

Som konstaterats ovan är det inte givet hur den framtida marknaden reagerar på de 

förutsättningar den ges av reformen. Det är svårt att förutse var i landet en marknad 

materialiserar sig, hur fort det går och liknande. Dessutom är det tänkbart att själva 

inträdesprocessen tar längre tid vid övergången än vad den kommer att göra i ett 

senare skede. Alla leverantörer som kommer att befinna sig på marknaden initialt 

behöver genomgå granskning för att säkerställa att de uppfyller kraven för deltagande 

i LOV-systemet. Även med en god planering finns risk att, bland annat eftersom 

leverantörer är fria att ansluta sig när de vill, det uppstår en flaskhals av 

engångskaraktär där myndigheten får en väldigt stor mängd leverantörer att 

kontrollera i samband med själva övergången. Det finns anledning att anta att detta 

kommer att bli resurskrävande för myndigheten, som dessutom då fortfarande 

befinner sig i en relativt snabb förändring och simultant bygger upp den verksamhet 

som fortsatt ska drivas i egen regi.  

Uppstarten av den verksamhet som fortsatt ska drivas i egen regi kan sannolikt inte 

heller göras utan någon form av övergångsproblematik. Initialt kommer därför även 

denna verksamhet att befinna sig i en uppstartsfas som i sig kan medföra 

utmaningar. I den mån det arbetsmarknadspolitiska regelverket anpassas för att 

stödja det reformerade systemet, exempelvis, behöver sådan regelförändring 

implementeras inom ramen för den fortsatta egna regin. Dessutom kommer 

sannolikt förändrade digitala förutsättningar för systemet som helhet medföra behov 

av förändringar jämfört med hur motsvarande verksamhet bedrivs idag.  

12.2 Risker i genomförandet på övergripande nivå 

12.2.1 Risker till följd av den korta genomförandetiden 

Reformen ska vara fullt ut genomförd 2021. I denna rapport har identifierats 

handlingsalternativ som myndigheten bedömer möjliga att genomföra i det 

tidsperspektivet, även om det i vissa fall inte kommer att handla om fullt utbyggda 

lösningar vid det laget. Utvecklade resonemang kring genomförandet finns såväl i 

anslutning till respektive kapitel som i avsnitten som behandlar genomförande ovan. 

Det behöver emellertid ändå konstateras att den angivna takten i genomförandet 

utgör en risk på övergripande nivå i sig. Faktumet att flera olika omfattande 
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förändringar, även sådana som är till synes sinsemellan oberoende, behöver 

genomföras simultant skapar en särskild belastning på myndigheten och systemet 

som helhet. Detta medför en högre grad av risk än om de hade genomförts var för sig 

eller under en längre tidsperiod. Centralt för ett framgångsrikt genomförande under 

sådana förutsättningar är en hög grad av tydlighet från uppdragsgivaren kring viktiga 

vägval så tidigt som möjligt.  

Legala förutsättningar behöver finnas på plats 

Flera delar av det reformerade systemet bedöms kräva olika typer av rättsliga 

förändringar för att kunna fungera effektivt. Dessa sammanfattas i kapitel 10 ovan. 

En risk är att dessa, givet de förhållandevis långa ledtider som är förknippade med 

exempelvis lagstiftande arbete, inte fullt ut hinner genomföras innan reformeringen 

är avsedd att vara fullt ut genomförd. Som statlig myndighet omfattas 

Arbetsförmedlingen exempelvis av lagstiftning till skydd av individer, samhällets 

robusthet och hushållning med samhällets resurser, liksom för medborgarnas insyn. 

Motsvarande lagstiftning för privata aktörer inom arbetsmarknadssektorn saknas.  

Det kan medföra olika typer av risker beroende på vilken del av regelverket det gäller, 

och de potentiella konsekvenserna av att regelverk inte finns på plats 2021 varierar 

därför i allvarlighetsgrad. Det kan bli fråga om manuella och ineffektiva rutiner såväl 

som bristande informationsöverföring eller liknande. Ett sätt att hantera denna risk 

är att tidigt identifiera vilka förändringar som är av avgörande betydelse för att 

systemet som helhet ska kunna fungera respektive vilka som är förutsättningar för 

effektivitet inom hela eller delar av det. Ett inledande steg till en sådan inventering 

tas i och med denna rapport men sådana överväganden måste göras kontinuerligt 

under den fortsatta processen.  

Teknisk utveckling behöver hinnas med 

En avgörande förutsättning för en lyckad reformering är att det reformerade systemet 

kan dra nytta av de effektivitetsvinster som kan uppnås genom ett nyttjande av 

tekniska förutsättningar. För att så ska kunna ske behöver nödvändig it-utveckling 

inte bara ha hunnit ske i tid, utan även hunnit integreras i verksamheten på ett sätt 

som medför att utvecklingen kan ge effekt i praktiken. Detta gäller inte bara de nya 

tekniska lösningar som beskrivs för exempelvis den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen, utan även mer avgränsade sådana. I stort sett samtliga förändringar 

inom arbetsmarknadspolitiken kan sedan ett antal år tillbaka kräva någon förändring 

i ett eller flera it-system, alternativt uppbyggnad av helt nya sådana.  

När reformeringens mer konkreta inriktning fastslås av regeringen behöver det 

samlade behovet av sådan utveckling därför inventeras ytterligare. En betydande 

förutsättning för att kunna hantera denna risk är att reformarbetet så tidigt som 

möjligt blir så pass konkret att det går att basera beslut om att påbörja it-utveckling 

på den angivna inriktningen.  

Uppbyggnad av för systemet centrala funktioner 

I det kommande förändringsarbetet kommer det bli centralt med uppbyggnad eller 

utveckling av funktioner som kommer att ha stor betydelse för det reformerade 

systemet. Det gäller exempelvis de funktioner som ska hantera kontroll av fristående 

aktörer i LOV-systemet och de som ska säkra fungerande kontroll av 
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individersättningar. Om så inte hunnit ske vid ikraftträdande kan följden bli att 

tillfälliga lösningar behöver användas, med troliga förluster avseende tydlighet och 

effektivitet som följd. Faktumet att sådan utveckling redan påbörjats, exempelvis 

genom genomförandeorganisationen och centraliseringen av kontrollfunktionen, 

mildrar sannolikheten för denna risk men den behöver ändå beaktas i det fortsatta 

arbetet.  

Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen att de förändringar som reformeringen 

innebär är möjliga att genomföra till 2021, men till en högre grad av risk än vad som 

idealt hade varit önskvärt. Exempelvis hade ett successivt införande, över landet 

och/eller avseende vissa funktioner, ur flera perspektiv varit att föredra men 

omöjliggörs i praktiken av den korta tidsramen.  

12.2.2 Risker att incitamentsstrukturerna inte kan göras tillräckligt 

kraftfulla 

En grundläggande del av den fortsatta utformningen av det reformerade systemet 

kommer att vara att säkerställa att det kan ge tillräckligt kraftfullt, över landet 

likvärdigt och effektivt stöd till personer med stora behov och till de som befinner sig 

långt ifrån arbetsmarknaden. Incitamentsstrukturer kommer också att behöva 

utvecklas för att säkerställa att en tillräckligt kraftfull mekanism för fristående 

aktörers medverkan i kontroll av individersättningar kan etableras. Även 

incitamentsstrukturen sett ur den enskilde individens perspektiv kan komma att 

förändras. Idag finns en relativt hög grad av tydlighet avseende vilka aktiviteter 

personer förväntas delta i och vilken rapportering som behöver göras för att en 

person inte ska riskera att bli av med sin ersättning. När dessa förutsättningar i 

framtiden kommuniceras av en annan aktör än den som ytterst har uppdraget att 

säkerställa kontrollen uppstår risk för minskad tydlighet.  

Förutsättningarna för tillräckligt kraftfulla incitament har bland annat redogjorts för 

här, och verktyg som kan förväntas ha positiv effekt är exempelvis differentiering av 

ersättningsmodellen, utformning av tjänsterna och avtalsreglerade skyldigheter för 

de fristående aktörerna att bistå med information.  

Även efter att sådana justeringar gjorts finns anledning att vara uppmärksam på 

risken att incitamentsstrukturen ändå inte på ett tillräckligt kraftfullt sätt kan bidra 

till att dessa mål uppnås. Det är också viktigt att notera att det finns betydande 

utmaningar i dessa avseenden redan idag. Att de erfarenheter som gjorts inom 

myndigheten hittills kan tas tillvara är, tillsammans med effektiva it-system och 

möjligheten att kontinuerligt justera ersättningsmodellen, viktiga faktorer för att 

kunna hantera denna risk.  

12.2.3 Risk avseende kompetenssäkring och -omställning 

Arbetsförmedlingen förändrade uppdrag behöver återspeglas i den kompetens som 

finns inom myndigheten. Detta blir särskilt utmanande givet den korta tidsram som 

finns tillgänglig innan reformen ska vara fullt ut genomförd. Myndigheten behöver 

bland annat stärka de funktioner som behandlar upphandlingsfrågor i vid mening, 

uppföljning och kontroll av såväl leverantörer som arbetssökande samt utveckla 

förmågan att hantera och förhålla sig till beslutsunderlag som inkommit från andra 
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aktörer. Detta är en omfattande omställning som också innebär en risk i den mån den 

inte hinner genomföras i tid.    

Arbetsförmedlingen har under lång tid upparbetat stor kompetens inom samtliga de 

kunskapsområden som kan sägas tillhöra arbetsmarknadspolitiken i bred mening. 

Sådan verksamhetskunskap kan komma att försvinna i och med att uppgifter i 

framtiden utförs av externa aktörer. Myndigheten behöver därför säkra att och var 

det finns verksamhetskunskap om regelverket, hur det fungerar i verkligheten och 

vad det får för effekter i samhället.  

Kontroll och granskning av beredning av ärenden samt beslutsfattande kommer att 

öka. I processen antas att det kommer vara fler moment och fler aktörer. För att nå 

en god nytta för såväl individer som samhället i stort krävs tydlighet och fördjupad 

kompetens för effektiv och kvalitetssäkrad granskning. I strävan att arbeta med 

förbättringar behöver en uppbyggd organisation finnas för återföring av kontroll och 

granskningar.  

Arbetsförmedlingen behöver en omfattande förstärkning av kompetens kring de 

förutsättningar som skapas av en ytterligare digitalisering, som dessutom sker i en 

kontext där operativ verksamhet i egen regi till stor del försvinner. Den utveckling 

som rekommenderas i denna rapport medför att myndigheten kommer att fatta 

beslut digitalt och automatiserat i högre utsträckning och behandla mer information 

digitalt än vad som görs idag. I princip alla medarbetare kommer att behöva förhålla 

sig till och förstå regelverk kring hantering av information. Detta ställer också krav på 

utvecklad kompetens kring det ”ordinarie” regelverket för att kunna säkerställa, 

kontrollera och förklara hur besluten fattas och vilket underlag som ligger till grund 

för dem. Hela myndighetens förmåga till informationssäkerhet behöver också 

avsevärt stärkas och utvecklas.  

12.2.4 Risker relaterade till ökat insamlande och användande av data 

En förutsättning för ett effektivt reformerat system är att bedömningar och annan 

hantering kan automatiseras och att alla inblandade aktörer på ett säkert sätt kan få 

tillgång till och använda relevant data utan dröjsmål. Generellt kan sägas att riskerna 

som är förknippade med hantering av data blir en viktigare faktor ju mer data som 

hanteras. En situation där Arbetsförmedlingen blir navet i informationshanteringen i 

en hel sektor med ett stort antal aktörer kommer att kräva ett tydligt fokus på 

ordning och reda och på tydliga och robusta regelsystem. Alltmer av den information 

som idag hanteras som arbetsmaterial inom myndigheten kommer exempelvis i 

framtiden att bli allmänna handlingar. Lagstiftning och regelverk är därför ett 

självklart och viktigt designelement i det nya digitala miljön. Dessa aspekter är 

möjliggörare för att skapa ett ekosystem där många olika parter ska samarbeta.  

Skyddsvärd information i övergång till nytt system 

Arbetsförmedlingen hanterar stora mängder skyddsvärd information om exempelvis 

individers hälsa eller ekonomiska och sociala problem. Det finns inskrivna 

arbetssökande som är utsatta för hot. Under reformeringen förväntas såväl 

förändringar i regelverk som betydande utveckling av olika digitala verktyg ske – 

dessutom simultant och under relativt hög tidspress. Detta kan medföra förhöjda 
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risker avseende skyddsvärd information. Ytterligare resonemang om datasäkerhet 

och dataskydd finns i anslutning till de olika konkreta förslagen. 

Risk för bristande effektivitet till följd av lägre kvalitet i viss data 

En känd risk med att automatisera processteg och bygga på tidigare data är att den 

initiala inputen till systemet riskerar att inte bli jämlik, exempelvis ur geografisk 

synvinkel eller mellan olika grupper av arbetssökande. Om exempelvis vissa grupper 

av arbetssökande har förutsättningar som innebär att det är svårare att göra 

fullständiga kartläggningar kommer den data som utgör förutsättningen för en 

högkvalitativ bedömning i delar saknas. Detta föranleder behovet av att ha 

stödprocesser som säkerställer att skevheter i det kvantitativa systemet analyseras 

och åtgärdas.  

12.2.5 Risk för mindre följsamma och tydliga former för samverkan 

Det är viktigt att inte underskatta det faktum att även omvärlden behöver anpassa sig 

till denna förändring. Detta gäller exempelvis kommunernas (och andras 

samverkansparters) möjlighet att på kort tid anpassa sig till den nya situationen, 

exempelvis ur verksamhetsmässig och teknisk synvinkel. 

Det kommer bli en utmaning att få samverkan att fungera utan att driva kostnader 

för utfört arbete och undvika situationer där avtal med leverantörer hindrar offentliga 

verksamheter från att samverka med varandra. Det finns en risk att kommuner 

varken förmår eller vill ha en omfattande samverkan med upphandlade leverantörer. 

Med det nya systemet kommer också antalet olika leverantörer att öka vilket riskerar 

försvåra samordning och samverkan. Samverkan tar också tid att bygga upp 

samtidigt som det är rimligt att förvänta sig att olika fristående aktörer kommer och 

går över tid, vilket skapar en risk för bristande kontinuitet.  

Det finns en risk att den framtida bilden av myndighetssamverkan och kommunal 

samverkan kan upplevas som mer komplex för allmänheten och den enskilde 

medborgaren. Det finns även risk för att fristående aktörers mandat i förhållande till 

andra instanser blir otydligt. Detta kan röra samverkan kring individer som har 

behov av samordnande insatser till exempel inom både en arbetsmarknadsavdelning 

inom kommunal verksamhet och kommunens socialtjänst. Då blir det en fråga om 

hur myndighetsutövningen på den kommunala sidan ställer sig till den fristående 

aktörens mandat.  

Dessa risker kan hanteras genom att tydliga mål för samverkan sätts upp i avtal och 

att dessa, tillsammans med den övergripande tjänstestrukturen, konstrueras på ett 

sätt som stödjer det de samverkande aktörerna vill uppnå givet vissa förutsättningar 

hos en individ. Det bör emellertid ändå konstateras att det föreligger risk för minskad 

tydlighet och följsamhet, särskilt under en övergångsperiod.  

12.2.6 Risk för felaktiga utbetalningar vid stöd till arbetsgivare 

Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att motverka felaktiga utbetalningar. I arbetet 

att motverka felaktiga utbetalningar har framkommit att anställningsstöd i vissa fall 

överutnyttjas. Det övergripande syftet med anställningsstödet uppnås inte genom att 

stöd utbetalas till vad som anses vara oseriösa arbetsgivare. Reformeringen av 

Arbetsförmedlingen kommer att innebära att det i större utsträckning är leverantörer 
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som har löpande kontakt med arbetsgivare och anordnare. De kan ha svårt att få 

samma överblick över insatser som pågår hos en arbetsgivare eller anordnare som 

Arbetsförmedlingen har haft möjlighet till, vilket kan öka risken för felaktiga 

utbetalningar och överutnyttjande. Att fristående aktörer i större utsträckning 

kommer att hämta in delar av beslutsunderlaget för beslut om stöd till arbetsgivare 

får också i sig anses innebära en ökad risk för felaktiga utbetalningar.  

En möjlighet som inte berörs inom ramen för detta uppdrag, men som kan övervägas 

för att hantera del av denna risk, är att det ställs tydligare krav på lämpligheten hos 

de arbetsgivare som är mottagare av stöd, exempelvis genom subventionerade 

anställningar. Nuvarande regelverk motverkar exempelvis inte situationer där 

arbetsgivare som inte uppfyller kraven startar ett nytt bolag enbart i syfte att driva 

samma verksamhet vidare med bibehållet stöd från Arbetsförmedlingen. Inte heller 

fångas situationer där arbetsgivaren inte är lämplig av andra skäl, till exempel på 

grund av tidigare oegentligheter avseende stöd från Arbetsförmedlingen eller andra 

myndigheter. Tydlighet i detta avseende skulle också kunna bidra till att fristående 

aktörer får större kännedom om vilka arbetsgivare som är lämpliga att matcha till vad 

gäller arbete med stöd.  
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