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Generaldirektören har ordet 

Den svenska arbetsmarknaden fortsatte att utvecklas starkt under det gångna året. 

En viss avmattning i ekonomin tecknades i myndighetens höstprognos, men 

efterfrågan på arbetskraft var fortsatt mycket stark i slutet av året. Under 2018 hade 

90 000 fler personer gått vidare till arbete eller studier jämfört med 2017. 

Arbetslösheten sjönk från 6,7 till 6,4 procent, samtidigt som sysselsättningsgraden 

fortsatte att öka till 78,8 procent. Sverige har därmed fortsatt den högsta 

sysselsättningsgraden i hela EU. 

 

Jag är stolt över de verksamhetsresultat som Arbetsförmedlingen redovisar. 

Myndigheten har haft en betydande roll i det viktiga integrationsarbete som följer 

den stora invandringen 2014–2015. Allt fler nyanlända kommer allt snabbare i arbete 

eller börjar studera. Resultaten 90 dagar efter etableringsuppdraget har förbättrats 

från 34 procent 2017 till 45 procent 2018. Sammantaget var det drygt 18 000 som 

fick ett jobb eller började studera efter etableringsuppdraget det gångna året. Det är 

mer än fördubbling jämfört med året dessförinnan. Goda resultat återfinner vi även i 

våra övriga uppdrag. 90 dagarsgarantin för ungdomar upprätthölls, andelen 

långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning som fick ett arbete eller 

började studera ökade. Över 1,3 miljoner lediga tjänster anmäldes till 

Arbetsförmedlingen, samtidigt som drygt 930 000 personer var inskrivna som 

arbetssökande. Av dessa har cirka 347 000 gått till arbete och knappt 47 000 till 

studier. 

 

Trots att vi kan redovisa en förbättring av vårt bidrag till matchningen fortsatte den 

vara en utmaning 2018 då en stor andel arbetssökande saknar den utbildning som 

företagen efterfrågar. Kompetensglappet samt den arbetskraftsbrist som uppstår vid 

långvarig högkonjunktur hindrade oss från att helt uppfylla målet om matchning. 

Myndigheten bedömer att slutförda gymnasiestudier är något av en vattendelare på 

svensk arbetsmarknad. En allt för stor andel arbetssökande saknar 

gymnasiekompetens, och vi har under året stärkt arbetet med att få fler människor 

att påbörja och slutföra studier. Vi har också fortsatt att påtala behovet av 

utbildningsplatser och välkomnat fortsatt utbyggnad av det reguljära 

utbildningssystemet.  

 

Den reformering av Arbetsförmedlingen som inleddes för drygt fyra år sedan tog 

viktiga steg under året. Den tillitsbaserade styrningen och ledningen har 

implementerats ytterligare. Den organisationsjustering som syftar till att göra 

myndigheten än mer effektiv och flexibel påbörjades. Den så kallade 

kanalförflyttningen – då kunder alltmer nyttjar digitala tjänster accelererade under 

året. Förflyttningarna 2018 var mycket viktiga då myndigheten nu har god förmåga 

att ta sig an de kommande förändringar som aviserades via statsbudgeten och 

januariavtalet. 
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Arbetsförmedlingens verksamhet spänner över ett brett område. På följande sidor ges 

möjlighet att fördjupa sig i och ta del av vad vi har åstadkommit inom våra olika 

uppdrag. Ett av dessa – som jag särskilt vill nämna – handlar om de som har en 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. För att inte gå miste om 

deras kompetens behöver arbetsgivare och det övriga samhället ökade kunskaper om 

rekryteringsprocesser, vilket stöd Arbetsförmedlingen kan erbjuda och kanske allra 

mest om attityder. Det var syftet med den uppmärksammade och prisade kampanjen 

Gör Plats! som vi lanserade under året. Till kampanjen bad vi att få använda John 

Lennons A Working Class Hero. När Lennons änka Yoko Ono fick reda på syftet gav 

hon för första gången någonsin tillåtelse att använda låten i en reklamfilm. Jag är 

stolt över kampanjen och de insatser som Arbetsförmedlingen gör varje dag för att 

förbättra funktionsnedsattas möjligheter på arbetsmarknaden.  

 

Till sist vill jag rikta ett innerligt tack till det stöd som vi har fått av myndighetens 

styrelse, men framför allt ett stort, stort och varmt tack till våra fantastiska 

medarbetare och chefer som trots utmaningar outtröttligt arbetat resultatinriktat och 

hand i hand med Arbetsförmedlingens vision: Vi gör Sverige rikare genom att få 

människor och företag att växa. 

 
Mikael Sjöberg 
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Arbetsförmedlingens uppgifter 

Arbetsförmedlingens uppgifter framgår av förordningen (2007:1030) med instruk-

tion för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga arbets-

förmedlingen, dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet och ska verka för att för-

bättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att:  

 effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft 

 prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden 

 bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. 

Myndigheten ska också säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en 

omställningsförsäkring, anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få 

arbetssökande i arbete, aktivt inhämta information om lediga arbeten, följa upp och 

utvärdera hur myndighetens verksamhet och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 

påverkar arbetsmarknadens funktionssätt samt bedöma arbetsmarknadsläget. 

Arbetsförmedlingen ska också bistå myndigheter och andra som bedriver uppföljning 

och utvärdering inom verksamhetsområdet samt i samverkan med berörda parter 

säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott.  

Arbetsförmedlingen har även ett samlat sektorsansvar för handikappfrågor1 inom 

arbetsmarknadspolitiken och ett särskilt ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds 

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

ramen för EU-arbetet ska Arbetsförmedlingen för Sveriges del fullgöra de uppgifter 

som den centrala arbetsmarknadsmyndigheten och de särskilda 

arbetsförmedlingarna har om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen.  

I regleringsbrevet för 20182 anges följande mål och återrapporteringskrav: 

 Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras och rekryteringsproblem 

motverkas genom bland annat intensifierade förmedlings- och väglednings-

insatser 

 Andelen personer som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier 

ska öka väsentligt jämfört med föregående år, särskilt bland kvinnor. Andelen 

som studerar inom etableringsuppdraget ska öka väsentligt, särskilt bland 

nyanlända med kort utbildning. 

 Andelen inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin som går till arbete eller 

studier ska öka, inklusive de som tidigare har avslutat en etableringsplan. 

 Andelen inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning som påbörjar regul-

jära studier ska öka väsentligt. 

 Unga ska övergå till arbete, påbörja studier eller erbjudas en insats som leder 

till arbete inom 90 dagar, i syfte att upprätthålla 90 dagarsgarantin. 

 Andelen personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-

förmåga som övergår till arbete eller studier ska öka. 

                                                           
1 I årsredovisningen används begreppet funktionshinderspolitiken. 
2 I regleringsbrevet anges också Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag kring bland annat genomförandet av 
etableringsuppdraget, utbildningsplikt, samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten, kartläggning av 
kompetens för asylsökande, vägledning, samråd med arbetstagarorganisationer. 
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RESULTATREDOVISNING 

Resultatredovisningens principer 2018 

Arbetsförmedlingens resultatredovisning ska ge regeringen underlag för uppföljning 

av myndigheten genom att ge en rättvisande bild av resultatet. Arbetsförmedlingens 

resultatredovisning utgår ifrån myndighetens instruktion och regleringsbrev3 I 

resultatredovisningen kommenterar vi den statistik som bedömts som väsentlig. Vi 

redovisar också hur prestationer har utvecklats när det gäller volym och kostnader. 

När vi redovisar siffror i tabeller gör vi det normalt i treårsserier. Individbaserad 

statistik i resultatredovisningen har vi delat upp efter kön i den utsträckning det varit 

praktiskt möjligt. 

Läsanvisning 

I det inledande kapitlet Arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens verksamhet 

redovisas arbetsmarknadens utveckling under 2018. I kapitlet redovisas även 

transfereringar samt Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader och övergripande 

om prestationer4.  

I kapitel 2 Sammanfattande resultatbedömning redovisas Arbetsförmedlingens 

övergripande resultat utifrån målen i regleringsbrevet. Arbetsförmedlingens 

kärnverksamhet redovisas huvudsakligen i kapitlen 3–5 Matchning, Prioritering av 

dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens uppdrag i 

arbetslöshetsförsäkringen aktivitetsstödet och etableringsersättningen. Arbetet för 

att motverka Felaktiga utbetalningar samt internationell verksamhet och 

tjänsteexport redovisas i kapitel 6 och 7. I kapitel 8 återrapporteras kring 

jämställdhetsintegrering och aktiviteter för att öka utrikes födda kvinnors 

sysselsättning samt upphandling. Kompetensförsörjning redovisas i kapitel 9. I 

Appendix redogörs kort för principer vid redovisning av uppgifter samt en 

beskrivning av resultatredovisningens huvudkällor. Intern styrning och kontroll 

redovisas i kapitel 19 Intern styrning och kontroll. Kapitlet är placerat efter den 

finansiella redovisningen, i direkt anslutning till styrelsens underskrift.  

Den finansiella redovisningen framgår av kapitel 13–18. 

                                                           
3 Eftersom de tjänster som Arbetsförmedlingen erbjuder till arbetsgivare och arbetssökande är beroende av 
varandra redovisas resultatet under en gemensam verksamhetsgren. 
4  En mer detaljerad redovisning återfinns i de efterföljande kapitlen. En beskrivning av metod för 
tidredovisningen som ligger till grund för prestationsmätningen framgår av kapitel 12 Appendix. 
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1 Arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens 

verksamhet 

Läget på arbetsmarknaden var fortsatt starkt under 2018. Sysselsättningsgraden fortsatte 

att stiga i god takt och är fortsatt den högsta i EU. Arbetslösheten minskade från 6,7 

procent till 6,4 procent. Många arbetslösa har emellertid inte den kompetens som 

arbetsgivarna efterfrågar. Exempelvis saknar mer än var tredje inskriven arbetslös en 

gymnasieutbildning. Det innebär bland annat att förutsättningarna för Arbetsförmed-

lingens matchningsuppdrag är fortsatt svåra.  

1.1 Utbud och efterfrågan på arbetskraft 

Under 2018 fortsatte högkonjunkturen i den svenska ekonomin att mogna. Det betyder att 

tillväxttakten och resursutnyttjandet dämpades något jämfört med föregående år. 

Aktiviteten i ekonomin har dock fortsatt att vara god och efterfrågan på arbetskraft fortsatt 

att vara hög. Under 2018 ökade antalet sysselsatta med omkring 90 000 personer, vilket 

motsvarar en ökning av sysselsättningsgraden med 0,7 procentenheter jämfört med 2017 

enligt Arbetskraftsundersökningarna (AKU).5 Ökningen av antalet sysselsatta innebär att 

sysselsättningsgraden landade på 78,8 procent. Sverige har därmed sammantaget den 

högsta sysselsättningsgraden i EU. Andelen sysselsatta kvinnor uppgick därmed till 77,2 

procent 2018. Det är 0,6 procentenheter högre än 2017. Bland männen uppgick 

motsvarande andel till 80,4 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med 2017.  

Tabell 1.1: Sysselsatta och sysselsättningsgrad, 2016–2018 
  Kvinnor Män Totalt 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Antal sysselsatta inrikes födda(i tusental) 1 851 1 860 1 880 2 010 2 021  2 042 3 861 3 881 3 922 

Andel (%) sysselsatta inrikes födda  80,1 80,8  81,6 81,3 81,9  83,1 80,7 81,4  82,4 

Antal sysselsatta utrikes födda (i tusental) 423 453  472 444 488  518 867 941  990 

Andel (%) sysselsatta utrikes födda 61,9 63,0*6  63,6 69,3 70,9  71,1 65,5 66,8  67,3 

Antal sysselsatta inrikes och utrikes födda (i 
tusental) 

2 274 2 314  2 352 2 454 2 509  2 560 4 728 4 822  4 912 

Andel (%) sysselsatta inrikes och utrikes födda 76,0 76,6  77,2 78,8 79,5  80,4 77,4 78,1  78,8 

Källa: SCB (AKU). 

Antalet sysselsatta utrikes födda ökade med 49 000 personer under 2018 jämfört med 

2017. Utrikes födda stod för därmed för drygt halva jobbtillväxten under 2018. Utrikes 

födda hade en sysselsättningsgrad på 67,3 procent 2018. Det kan jämföras med 66,8 

procent 2017. Antalet sysselsatta inrikes födda ökade med 41 000 personer. 

Sysselsättningsgraden uppgick till  82,4 procent, en ökning med en procentenhet sedan 

                                                           
5 Samtliga uppgifter om arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet är hämtade från SCB:s arbetskraftsundersökningar 
och avser åldrarna 16–64 år om inte annat anges. 
6 I årsredovisningen 2017 räknades månadsvärden om till helårsgenomsnitt vilket gav en sysselsättningsgrad på 62,9 
procent. I årsredovisningen för 2018 används helårsdata, därav skillnaden på 0,1 procentenhet.  



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018 Arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens 
verksamhet 

 
 
 
 
 

6 

2017. Arbetskraftsdeltagandet är samtidigt fortfarande lägre för utrikes födda än bland in-

rikes födda. Hos den inrikes födda befolkningen i åldrarna deltog 85,6 procent i 

arbetskraften jämfört med 79,7 procent för utrikes födda. Skillnaden förklaras i hög 

utsträckning av en fortsatt stor diskrepans mellan inrikes födda kvinnor och utrikes födda 

kvinnor vad gäller deltagandet i arbetslivet.  

Tabell 1.2: Arbetskraft och arbetskraftsdeltagande, 2016–2018 
  Kvinnor Män Totalt 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Arbetskraft inrikes födda (i tusental) 1 936 1 939 1 949 2 119 2 119 2 126 4 054 4 058 4 074 

Arbetskraftsdeltagande (%) inrikes 
födda 

83,7 84,2 84,6 85,6 85,9 86,5 84,7 85,1 85,6 

Arbetskraft utrikes födda (i tusental) 497 533 561 532 578 612 1 030 1 111 1 173 

Arbetskraftsdeltagande (%) utrikes 
födda 

72,8 74,0 75,6 83,1 84,1 84,0 77,8 78,9 79,7 

Arbetskraft inrikes och utrikes födda(i 
tusental) 

2 433 2 472 2 510 2 651 2 697 2 737 5 084 5 169 5 247 

Arbetskraftsdeltagande (%) inrikes och 
utrikes födda 

81,3 81,8 82,4 85,1 85,5 85,9 83,2 83,7 84,2 

Källa: SCB (AKU). 

1.2 Arbetslöshet 

Parallellt med den starka sysselsättningsutvecklingen minskade arbetslösheten från 6,7 

procent 2017 till 6,4 procent 2018. Arbetslösheten är något lägre för kvinnor än män, men 

skillnaden är relativt liten. Den nedgång som skett av arbetslösheten under 2018 ligger till 

största del hos inrikes födda. Under 2018 föll arbetslösheten hos inrikes födda med 0,7 

procentenheter till 3,7 procent. Nivån var 3,5 procent för kvinnor och 3,9 procent för män. 

Bland utrikes födda steg arbetslösheten sammantaget med 0,3 procentenheter, till 15,6 

procent. Den ökningen som skett hos utrikes födda faller dock helt på kvinnor, bland vilka 

arbetslösheten steg från 15,0 procent år 2017 till 15,8 procent år 2018. Bland de utrikes 

födda männen föll arbetslösheten under 2018 med 0,2 procentenheter, till 15,4 procent. 

Utvecklingen hänger samman med att många utrikes födda kvinnor, fortsatte att träda in i 

arbetskraften under 2018. 

Tabell 1.3: Arbetslösa och arbetslöshet, 2016–2018 
  Kvinnor Män Totalt 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Arbetslösa inrikes födda(i tusental) 84 79 69  108 98  84 193 177  152 

Arbetslöshet (%) inrikes födda 4,4 4,07  3,5 5,1 4,6  3,9 4,8 4,4  3,7 

Arbetslösa utrikes födda(i tusental) 75 80  89 89 90  94 163 170 183  

Arbetslöshet (%) utrikes födda 15,0 15,0  15,8 16,6 15,6  15,4 15,8 15,3  15,6 

Arbetslösa inrikes och utrikes födda (i 
tusental) 

159 158  158 197 189  178 356 347  335 

Arbetslöshet (%) inrikes och utrikes födda 6,5 6,4  6,3 7,4 7,0  6,5 7,0 6,7  6,4 

Källa: SCB (AKU).                   

                                                           
7 Siffran är korrigerad jämfört med årsredovisningen för 2017. 



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018 Arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens 
verksamhet 

 
 
 
 
 

7 

1.3 Brist på arbetskraft 

Till följd av de senaste årens goda konjunkturutveckling och starka efterfrågan på 

arbetskraft har även bristen på kompetenser på arbetsmarknaden ökat. I Arbetsför-

medlingens intervjuundersökningar hösten 2018 uppgick andelen privata arbetsgivare som 

upplevt brist på arbetskraft i samband med rekryteringar till 37 procent, vilket är i nivå med 

de två tidigare undersökningarna. Detta kan jämföras med det historiska genomsnittet på 

24 procent (för 2005–2018). Bristen på arbetskraft inom det privata näringslivet fortsätter 

därmed att vara på rekordhöga nivåer.8 

Bristen på arbetskraft är emellertid fortfarande störst inom offentliga verksamheter.9 

Andelen offentliga arbetsgivare som anger att de har haft problem med att rekrytera 

personal har dock minskat något från den tidigare rekordnivån, på 66 procent hösten 2017 

till 61 procent hösten 2018.  

Det kan sannolikt delvis förklaras av att de offentliga arbetsgivarna ökat antalet rekry-

teringar inom yrken utan krav på legitimationer. Arbetsförmedlingen har en löpande dialog 

med arbetsgivare för att beskriva hur utbudet av arbetssökande ser ut. Huruvida detta har 

påverkat arbetsgivarnas krav vid rekryteringar går dock inte att med säkerhet säga.  

Tabell 1.4: Brist på arbetskraft, 2016–2018 

  
2016 

vår 
2016 
höst 

2017 
vår 

2017 
höst 

2018 
vår 

2018 
höst 

Andel ( i procent) privata arbetsgivare som anger brist på 
arbetskraft 

29 31 35 37 37 37 

Andel ( i procent) offentliga arbetsgivare som anger brist på 
arbetskraft 

63 65 66 66 63 61 

Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar, säsongsrensade trendvärden. 

Den sammantaget fortsatt omfattande kompetensbristen förklaras delvis av att efterfrågan 

på arbetskraft fortsätter att vara stark, vilket innebär att antalet arbetslösa blir färre, delvis 

av att en stor andel av de arbetslösa inte har den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. 

Därmed är det fortsatt svårt för arbetsgivare att hitta den arbetskraft som söks, något som 

bland annat återspeglas i att rekryteringstiderna gradvis ökat under de senaste åren. 

1.4 Inskrivna på Arbetsförmedlingen  

Under 2018 var i genomsnitt var omkring 618 000 personer inskrivna på Arbetsför-

medlingen10. Det är drygt 23 000 färre än förra året och 32 000 färre än 2016. Av de cirka 

618 000 personerna som var inskrivna på Arbetsförmedlingen under 2018 var omkring 

347 000 inskrivna som arbetslösa 11. Av dessa var 47 procent kvinnor och 53 procent män, 

se tabell 1.5.  

                                                           
8 För mer information se Arbetsförmedlingen (2018), Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018: prognos för 
arbetsmarknaden 2018–2020. 
9 Jämförelser mellan näringsliv och offentlig sektor bör göras med försiktighet på grund av skillnader i urval och 
undersökningsmetod. 
10 Alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är inte arbetslösa. Vissa är deltidsanställda andra har arbete med stöd 
och ytterligare andra är inskrivna som arbetssökande. 
11 Med inskrivna arbetslösa avses öppet arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. 
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Sammantaget minskade antalet inskrivna arbetslösa med närmare 16 000 personer under 

2018 jämfört med 2017. I såväl absoluta som relativa termer har antalet män minskat mer 

än antalet kvinnor.  

Tabell 1.5: Antal inskrivna arbetslösa, genomsnitt per månad 2016–2018* 
  Kvinnor Män Totalt  

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Inrikes födda 72 873 68 290 65 391 98 504 87 438 79 984 171 377 155 728 145 375 

Utrikes födda  88 296 96 723 98 247 103 063 110 642 103 682 191 359 207 365 201 928 

Ungdomar (18-24 år) 23 404 20 840 18 653 38 161 33 792 29 155 61 565 54 631 47 807 

Utomeuropeiskt födda 68 062 77 011 79 050 82 614 91 525 85 817 150 676 168 536 164 867 

Deltagare i 
etableringsuppdraget 
 

19 902 25 145 24 435 29 834 34 987 26 282 49 736 60 132 50 718 

Deltagare i jobb och 
utvecklingsgarantin 

45 651 45 383 43 522 55 726 53 722 49 910 101 376 99 104 93 432 

Förgymnasial utbildning 53 351 56 807 57 251 67 436 69 947 66 104 120 788 126 754 123 355 

Personer med 
funktionsnedsättning 

31 246 31 062 30 423 35 565 34 147 32 604 66 811 65 209 63 027 

Totalt antal inskrivna 
arbetslösa 

161 169 165 013 163 638 201 567 198 080 183 666 362 736 363 093 347 303 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. En person kan ingå i flera delgrupper. 

Bland utrikes födda är nedgången dock helt koncentrerad till männen, hos vilka antalet 

minskade med omkring 7 000 personer. Bland kvinnorna ökade alltså i stället antalet med 

knappt 2 000. Det kan delvis förklaras av att andelen kvinnor som övergår till arbete efter 

etablering fortsatt är påtagligt lägre än för män, se även kapitel 4 Prioritering av dem som 

står långt ifrån arbetsmarknaden. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar har minskat. 

Sammantaget kan det konstateras att den goda konjunkturen har fortsatt att tydligt gynna 

ungdomar. Därtill har ungdomskullarna minskat under senare år, vilket bidragit till att 

förstärka utvecklingen. 

Tabell 1.5 visar att även antalet inskrivna arbetslösa som saknar gymnasieutbildning 

minskar under 2018. Även i detta fall är minskningen koncentrerad till män. Bland kvinnor 

var det i princip oförändrat under 2018 jämfört med 2017. Av samtliga inskrivna arbetslösa 

utgjorde personer som saknar en gymnasieutbildning närmare 36 procent 2018 (35 procent 

2017, 33 procent 2016). Antalet inskrivna arbetslösa med en utbildning kortare än 9 (10) 

årig grundskola var i genomsnitt 65 000 (33 000 kvinnor och 32 000 män) under 2018, 

vilket är ungefär lika många som 2017. En klar majoritet, 52 000 personer (27 000 kvinnor 

och 25 000 män), av dessa var födda utanför Europa.   

1.4.1 Inskrivna arbetslösa fördelade på tid utan arbete  

Ett sätt att beskriva de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden och behovet av stöd är att 

redovisa den sammanhängande tid som en person varit utan arbete.  

Tabell 1.6 visar att andelen som varit utan arbete kortare tid än 12 månader har minskat 

något under 2018. Samtidigt har andelen personer som varit utan arbete längre än 12 

månader eller mer fortsatt att öka. Under 2018 var antalet inskrivna arbetslösa som varit 
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utan arbete i mer än 12 månader i genomsnitt omkring 149 000 per månad, vilket är 

oförändrat jämfört med 2017. 

Tabell 1.6: Inskrivna arbetslösa, genomsnitt per månad 2016–2018* 

Procentuell fördelning av inskrivna arbetslösa 16–64 år efter tid utan arbete 

Tid utan 
arbete 

(månader) 

  
  

  
 

Kvinnor Män Totalt 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0-6 mån. 39,1 37,8** 36,9 41,7 39,7 39,7 40,5 38,8 38,4 

6-12 mån. 19,0 19,5 18,5 19,9 20,6 18,9 19,5 20,1 18,7 

12-24 mån. 19,4 19,3 21,1 19,6 19,8 20,9 19,5 19,6 21,0 

24 mån. eller 
mer 

22,5 23,3 23,5 18,8 19,9 20,6 20,5 21,4 21,9 

Totalt antal  161 169 165 013 163 638 201 567 198 080* 183 666 362 736 363 093 347 303 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.* Vissa delsummor stämmer inte med totalen pga avrundning **Siffrorna är korrigerade 

jämfört med årsredovisningen 2017. 

Antalet inskrivna arbetslösa med kortare tider utan arbete (12 månader eller mindre) 

minskade med närmare 20 000, till strax över 198 000. I och med det steg andelen 

inskrivna arbetslösa med långa tider utan arbete från ca 41 procent 2017 till  ca 43 procent 

2018. Utvecklingen är likartad för kvinnor och män. Därmed fortsätter andelen kvinnor 

som varit inskrivna arbetslösa utan arbete i 12 månader eller mer vara något högre än ande-

len män. Bland kvinnor uppgick andelen 2018 till ca 45 procent, bland männen var mot-

svarande andel ca 42 procent.  

1.4.2 Totalt antal inskrivna under året 

Under 2018 var drygt 932 000 personer inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmed-

lingen, varav omkring 448 000 var kvinnor och 484 000 var män, se tabell 1.7. Totalt 

minskade antalet inskrivna arbetssökande med omkring 21 000 under 2018. Minskningen 

är koncentrerad till inrikes födda samt till ungdomar under 25 år och gäller för både 

kvinnor och män i dessa grupper. Bland utrikes födda ökade antalet inskrivna sammantaget 

med omkring 5 000, från närmare 437 000 till knappt 442 000 personer. Antalet utrikes 

födda kvinnor ökade och antalet utrikesfödda män minskade. Inom etableringsuppdraget 

minskade antalet inskrivna personer med omkring 10 000, till strax över 89 000. Läs mer 

om Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i kapitel 4. 
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Tabell 1.712: Antal personer som Arbetsförmedlingen arbetat med 2016-2018* 
  

Kvinnor Män Totalt 
  

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Inrikes födda 258 946 240 361 232 329 305 809 277 094 259 061 564 755 517 455 491 390 

Utrikes födda  201 583 210 059 216 046  221 569 226 741 225 482 423 152 436 800 441 528 

Utomeuropeiskt 
födda 

173 364 183 372 190 160 194 533 201 803 202 071 367 897 385 175 392 231 

Deltagare i 
etablering13 

37 300 43 351 42 152 53 686 56 097 47 187 90 986 99 448 89 339 

Ungdomar (18-24 år) 81 569 72 010 67 642 116 520 102 606 94 846 198 089 174 616 162 488 

Deltagare i jobb- och 
utvecklingsgarantin14 

66 991 73 202 74 886 85 613 91 102 89 570 152 604 164 304 164 456 

Förgymnasial 
utbildning 

126 933 129 937 131 756 163 394 163 589 161 455 290 327 293 526 293 211 

Personer med 
funktionsnedsättning 

97 052 93 186 91 799 118 403 113 671 110 704 215 455 206 857 202 503 

Totalt antal 460 386 450 113 448 161 527 124 503 340 484 267 987 510 953 453 932 428 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *En person kan ingå i flera delgrupper. Antalet inrikes- och utrikesfödda summerar inte 

till totalen pga förekomst av senare registering av födelseland, vilket inneburit att ett fåtal individer registrerats som såväl 

inrikes- som utrikesfödd under samma period. 

1.5 Transfereringar   

Den största delen av Arbetsförmedlingens utgifter avser transfereringar enligt myndig-

hetens uppdrag och redovisas i tabellen nedan. De totala anslagen för transfereringar 

minskade jämfört med föregående år och sammantaget uppstod ett visst anslagssparande15. 

Som beskrivs nedan utnyttjades anslagskrediten på anslagsposten 1:2 ap. 1 Aktivitetsstöd 

medan anslagen som avser etablering och anlaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 

redovisade anslagssparande. 16 

  

                                                           
12 Metoden för att identifiera målgrupperna i årsredovisningen 2018 gällande ungdomar, personer med 
funktionsnedsättning och utomeuropeiskt födda har förändrats i förhållande till årsredovisningen 2017. Detta medför 
att talen som redovisas i årsredovisningen 2018 inte motsvarar de tal som redovisas i årsredovisningen 2017 för dessa 
målgrupper. Förändringen påverkar inte resultatbedömningarna. Se Appendix för en mer detaljerad beskrivning av 
förändringen. Notera även att summan av delgrupperna inte summerar till totalen då en individ kan ingå i flera 
kategorier.  
13 För ökad harmonisering hämtas nu samtliga uppgifter från samma källa. Detta innebär att uppgifterna för deltagare i 
etableringen inte är helt jämförbar med årsredovisningen 2017.  
14 Uppgifterna avser unika individer i sökandekategori 70 Jobb- och utvecklingsgarantin. Det är en skillnad från 
uppgifterna i tabell 4.18 som avser unika individer med beslut om jobb- och utvecklingsgarantin. Se Appendix  för 
närmare beskrivning av skillnaden mellan dessa två redovisningssätt.  
15 Arbetsförmedlingen disponerar inte anslagsbehållningen. 
16 Kapitel 17 Anslagsredovisning visar en detaljerad sammanställning av tilldelade medel och utfall per anslag. 
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Tabell 1.8: Transfereringar (miljoner kronor), 2016-2018 

UO Anslag 

  

2016 

Andel i 
% 

 2016 2017 

Andel i 
% 

 2017 2018 
Andel i 
% 2018 

14 1:2 ap. 1 Aktivitetsstöd 13 415 21,3 12 329 19,7 10 667 17,2 

14 1:3 ap, 1.3 
Arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser 

9 061 14,4 9 480 15,1 11 464 18,5 

14 1:3 ap. 5,6 Etableringsinsatser nyanlända 2 233 3,5 2 536 4,0 1 552 2,5 

14 1:4 ap. 1 Lönebidrag och Samhall m.m. 12 517 19,9 12 544 20,0 13 002 21,0 

14 1:12 ap. 1 Nystartsjobb 6 352 10,1 5 992 9,6 4 989 8,1 

14 1:12 ap. 2 
Stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar 

50 0,1 40 0,1 42 0,1 

13 1:1 ap. 1 Integrationsåtgärder 3 0,0 0 0,0   0,0 

14 1:2 ap. 2  Arbetslöshetsersättning 12 416 19,7 12 168 19,4 12 752 20,6 

14 1:2 ap. 3 Statliga ålderspensionsavgifter 2 741 4,3 2 293 3,7 1 948 3,1 

13 1:3 ap. 1 Etableringsersättning 4 226 6,7 5 355 8,5 4 925 8,0 

25 1:5 ap 1 
Bidrag för arbete mot 
långtidsarbetslöshet 

 0,0  0,0 500 0,8 

Totala utgifter för transfereringar 63 015 100,0 62 738 100,0 61 843 100,0 

Totala anslag för transfereringar (disponibelt belopp) 70 253   68 612   63 491   

Anslagssparande (+)/ utnyttjande av anslagskredit (-) 7 238   5 874   1 649   

Källa: Arbetsförmedlingen, Raindance. På grund av avrundning summerar inte alltid delsummorna till totalen. 

Utgifterna för aktivitetsstöd fortsatte att minska under 2018 till följd av färre inskrivna och 

Arbetsförmedlingens anpassning till en lägre anslagsnivå, se avsnitt 4.7.1. Efter en 

överföring av utgifter till anslaget 1:3 ap.1 utnyttjades 0,5 miljarder kronor av 

anslagskrediten.17 Utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning ökade vilket var mer än 

anslaget 1:2 ap. 2 dimensionerats för. Efter en förstärkning av anslaget blev resultatet ett 

marginellt anslagssparande. 

Utvecklingen av subventionerade anställningar där stöd med högre ersättningsnivå till 

arbetsgivare ökade, medan stöd med lägre ersättningsnivå minskade, se avsnitt 4.7.2, 

gjorde att utgifterna ökade på anslagsposten 1:3 ap. 1. Överföringen av utgifter från 1:2 ap. 1 

som beskrivs ovan innebar att anslaget förbrukades i sin helhet. Lönestöden ökade 

sammantaget och utfallet på anslaget 1:4 ap. 1 var högre 2018 jämfört med 2017. Ökningen 

motsvarade dock inte det ökade utrymmet på anslaget och anslagssparandet blev 0,8 

miljarder kronor.  

Antalet deltagare med etableringsersättning minskade och även utgifterna på anslaget. 

Utgifterna på anslaget för insatser för vissa nyanlända invandrare minskade mer än vad 

som förklaras av färre deltagare. Som beskrivs i avsnitt 4.1.1 är en förklaring att en ny 

upphandlad arbetsförmedlingstjänst varit i en uppstartsfas under 2018. 

Nystartsjobben fortsatte minska under 2018 till följd av regelförändringar och konkurrens 

från andra subventionerade anställningar, se avsnitt 4.7.2. Därmed minskade även 

utgifterna på anslaget. 

                                                           
17 Utgifter motsvarande 500 miljoner kronor flyttades i enlighet med villkor i regleringsbrevet från 1:2 ap.1 
Aktivitetsstöd till 1:3 ap. 1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. 
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1.6 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 

Arbetsförmedlingens totala förvaltningskostnader uppgick till ca 9,7 miljarder kronor 

(2017: 10 miljarder, 2016: 9,4 miljarder)18 . Beloppet avser verksamhetens kostnader enligt 

resultaträkningen, men med avdrag för programkostnader för köp av 

arbetsmarknadsutbildning från annan statlig myndighet.  

Totalt uppgick kostnaderna på Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag till 8,2 miljarder 

kronor (2017: 8,5 miljarder, 2016: 8,2 miljarder) vilket var något lägre än den budget som 

myndigheten planerat för och innebar ett visst anslagssparande.  

1.7 Övergripande om Arbetsförmedlingens prestationer 

Arbetsförmedlingens arbete fördelas på de tre huvudområdena matchning, rusta och 

säkerställa. Dessa huvudområden delas i sin tur i prestationer. Med prestationer avses 

tjänster som lämnar myndigheten eller på annat sätt blir tillgängliga för externa. Det är 

alltså tjänster som riktar sig till arbetssökande eller arbetsgivare och inte tjänster som 

handlar om interna leveranser mellan olika delar av myndigheten.19  

Arbetsförmedlingens uppföljning av prestationer visar hur de totala tillgängliga perso-

nalresurserna fördelar sig mellan de olika prestationerna. Från och med oktober 2018 

baseras prestationsredovisningen på Arbetsförmedlingens tidredovisningssystem i stället 

för den 2016–2017 använda prestationsmätningen.20  

I kapitel 3–5 beskrivs prestationerna för huvudområdena matcha, rusta och säkerställa mer 

ingående. I tabell 1.9 visas hur myndighetens totalt tillgängliga personalresurser - uttryckt 

som andel i procent av den totala arbetstiden i myndigheten - fördelade sig på områden 

samt per prestation under 2018 och vad detta motsvarade i förvaltningskostnad. Utöver 

egna personalresurser upphandlar Arbetsförmedlingen arbetsförmedlingstjänster21, 

exempelvis tjänsten stöd och matchning. Se avsnitt 4.6 för en närmare beskrivning av 

upphandlade arbetsförmedlingstjänster. 

Jämfört med tidigare år har andelen matchning ökat22 och andelen rusta minskat. Att 

andelen för matchning ökat kan ställas i relation till målsättningen i regleringsbrevet 

                                                           
18 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader uppgick till 9 681 miljoner kronor och definieras som verksamhetens 
kostnader enligt resultaträkning (9 773 miljoner kronor) exklusive programkostnader hänförliga till anslag 1:3, 
utgiftsområde 14, avseende köp av arbetsmarknadsutbildning från annan statlig myndighet (37 miljoner kronor) samt 
anslag 1:4, utgiftsområde 13 (55 miljoner kronor). 
19 Gränsdragningarna mellan prestationerna är inte alltid självklara. Såväl arbetssökande som arbetsgivare rör sig 
mellan dessa huvuduppdrag och mellan prestationerna inom uppdragen. Indelningen i prestationer utgår inte heller 
från målgrupper. 
20 Uppgifterna för 2018 är därför inte fullt ut jämförbara med uppgifter för tidigare år. Antalet registrerade svar i Tajma 
var i genomsnitt 9 269 under 2018. Vid beräkningar antas bortfallet vara jämnt fördelat över samtliga prestationer och 
kategorier. Vidare bedöms oktober- december vara representativt för hela året. En detaljerad beskrivning av metod och 
information om prestationer finns i Appendix. 
21 Ingår inte förvaltningskostnaden. 
22 En del av den ökning som skett under 2018 jämfört med tidigare år kan sannolikt även delvis förklaras av att delar av 
aktiviteten vägledning i högre grad än tidigare registreras i prestationen tjänster för att söka arbete. Tidigare år 
registrerades sannolikt en större del av den aktiviteten, främst rörande kartläggning, i prestationen rustande och 
stärkande insatser. 
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avseende matchningen om att bland annat intensifiera förmedlings- och väglednings-

insatser. Efterfrågan på arbetskraft är, som framgått tidigare, stor i såväl privat som 

offentlig sektor varför det är naturligt att en stor del av resurserna styrs till matchningen. 

De indikatorer som används för att mäta Arbetsförmedlingens bidrag till matchningen visar 

också sammantaget en positiv utveckling, se vidare i kapitel 3.  

Tjänster för att söka arbete svarar för omkring en fjärdedel av myndighetens samlade 

personalresurser. Vi har en positiv utveckling för övergångar till arbete och studier inom 

flera av de målområden som framgår av regleringsbrevet för 2018. En förklaring till detta 

skulle kunna vara att Arbetsförmedlingen har styrt mer resurser till tjänster för att söka 

arbete.  

Inom området rusta är prestationen rustande och stärkande insatser den största 

prestationen, mätt i personalresurser. Den kan till stor del kopplas till aktiviteter för 

arbetssökande som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Trots att andelen av den 

nedlagda tiden inom området rusta minskar så är resultatutvecklingen god för arbetet med 

arbetssökande som befinner sig långt från arbetsmarknaden, där målet uppnås för alla 

grupper utom för de med kort utbildning. Även prestationerna program och aktiviteter 

med aktivitetsstöd samt subventionerade anställningar minskar. Detta avspeglas även i ett 

minskat antal beslut, se mer i kapitel 4.  

Drygt 2 procent av resurserna ägnas åt att granska och följa upp aktivitetsrapporter, 

tillämpa regelverket för arbetslöshetsförsäkringen respektive aktivitetsstöd samt att 

informera om ersättningsvillkor. Tendensen är att en mindre andel resurser läggs på detta 

område för varje år. Detta har dock inte lett till lägre volymer inom området, tvärtom har de 

ökat något under året, se vidare i kapitel 5.  

Utöver tid som läggs på prestationerna används tid för aktiviteter vid huvudkontoret23, 

andra funktioner utanför huvudkontoret24, ledning utanför huvudkontoret25 samt 

kompetensutveckling26. Sammantaget har det minskat jämfört med tidigare år, där en 

betydande minskning skett avseende verksamhet vid huvudkontoret. En ökning har i stället 

skett för området kompetensutveckling. Vår bedömning är att det dels beror på att 

myndigheten har skapat bättre förutsättningar för det arbetsnära lärandet, dels på den nya 

tidredovisningen som har införts i myndigheten i oktober 2018. En tydlig skillnad i 

mätmetod är att begreppet kompetensutveckling har vidgats till att även omfatta bland 

annat det arbetsnära lärandet. Kompetenslyftet som har pågått under 2016–2018 har gjort 

att medarbetare och chefer på alla nivåer fått ökat fokus på lärandet och betydelsen av 

kompetensutveckling. Medarbetare och chefer har troligen också i och med detta och 

utifrån definitionen av kompetensutveckling i myndighetens nya tidredovisningssystem fått 

en förståelse för att kompetensutveckling är mer än centralt anordnade utbildningar, läs 

mer om kompetensutveckling i kapitel 9.  

                                                           
23 Se Appendix för mer information om vilka aktiviteter som ingår kategorin aktivitet vid huvudkontor.  
24 Se Appendix för mer information om vilka aktiviteter som ingår kategorin andra funktioner utanför huvudkontor.  
25 Se Appendix för mer information om vilka aktiviteter som ingår kategorin ledning utanför vid huvudkontor. 
26 Se Appendix för mer information om vilka aktiviteter som ingår området kompetensutveckling. 
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Tabell 1.9: Andel av total tid (i procent) samt förvaltningskostnad (miljoner 

kronor), 2016–2018 

  

        

2016* 
  

2017* 
 

2018** 

Andel i % 
 Förvaltnings- 

kostnad 
Andel i 
% 

  Förvaltnings- 
kostnad 

Andel i % 
  Förvaltnings- 
kostnad 

Matchning 26,1 2 460 24 2 396 36,2 3 502 

- tjänster för att söka arbete  14,9 1399 13,1 1309 24,6 2377 

- rekryteringstjänster för 
arbetsgivare 

10,6 1000 9,3 928 10,2 988 

- infrastruktur för matchning 0,6 61 1,6 159 1,4 137 

Rusta 38,6 3 632 37,7 3 768 29,7 2 877 

-rustande och stärkande 
insatser 

18,3 1723 20,9 2092 16,9 1634 

- program och aktiviteter med 
aktivitetsstöd 

10,4 975 8,7 868 6,8 659 

- subventionerade anställningar  9,9 934 8,1 807 6,0 584 

Säkerställa 4,7 444 3,9 392 2,3 219 

Övrigt 27,6 2 598 29,9 2 995 23,4 2 264 

- aktivitet vid huvudkontor  13,1 1228 12,3 1229 9,7 937 

- andra funktioner utanför 
huvudkontor 

8,4 786 11,6 1165 8,8 853 

- ledning utanför huvudkontor 6,2 585 6 601 4,9 474 

Kompetensutveckling 2,8 263 4,5 453 8,5 819 

Totala förvaltningskostnader     9 397   10 004   9 681 

Källa: Arbetsförmedlingen, *Prestationsmätning, **Tajma. På grund av avrundning summerar inte alla andelar till totalen. 
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2 Sammanfattande resultatbedömning  

Flera faktorer påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens bidrag 

till måluppfyllelsen är därför svårt att mäta och avgränsa från andra påverkansfaktorer. 

Analysen av resultaten görs därför utifrån indikatorer. I detta kapitel sammanfattas 

Arbetsförmedlingens bedömningar av måluppfyllelsen utifrån regleringsbrevet 2018. En 

mer fördjupande redovisning och kommentarer till resultaten finns i följande 

verksamhetskapitel nedan. 

Den goda resultatutvecklingen under 2017 har fortsatt under 2018. Förbättringen av 

resultat har skett inom många områden, och sammantaget är Arbetsförmedlingens 

bedömning att resultatet är bättre än föregående år. Inom etableringsuppdraget har 

resultaten förbättrats väsentligt, övergångarna till arbete27 eller studier för inskrivna i jobb- 

och utvecklingsgarantin och för personer med funktionsnedsättning har ökat samtidigt som 

90 dagarsgarantin för ungdomar har upprätthållits. Vidare har övergångarna för 

korttidsutbildade ökat, dock inte i väsentlig utsträckning.   

Resultatförbättringarna har sammantaget varit omfattande. Vi ser flera förklaringar till 

denna utveckling. Den starka konjunkturen och utvecklingen av extratjänster är två viktiga 

faktorer. Vidare bedömer vi att den pågående moderniseringen av Arbetsförmedlingen har 

stärkt vår verksamhet inom flera områden.  

Ett effektivt arbetsgivararbete har varit en förutsättning för att lyckas med uppdraget att 

prioritera dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. För att bygga upp fler och mer 

långsiktiga relationer med arbetsgivare och därigenom bidra till en mer effektiv matchning 

har Arbetsförmedlingen under året fortsatt förstärka arbetet med arbetsgivare. Andelen 

övergångar till arbete har ökat för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden samtidigt 

som andelen övergångar för grupper som står närmare arbetsmarknaden minskat.  

Matchningen på arbetsmarknaden har totalt sett inte förbättrats, samtidigt bedömer 

Arbetsförmedlingen att myndighetens bidrag till matchningen förbättrats. Flertalet av de 

indikatorer som ligger till grund för att bedöma Arbetsförmedlingens bidrag till 

matchningen visar ett bättre resultat än tidigare år.  

2.1 Matchning  

Regeringens mål: Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras och rekryte-

ringsproblem motverkas genom bland annat intensifierade förmedlings- och vägled-

ningsinsatser. 

Sammanfattande resultatbedömning: Tre av fyra av de matchningsindikatorer vi 

använder för att mäta Arbetsförmedlingens bidrag till matchningen har förbättrats under 

2018. Samtidigt har resultaten för indikatorer som används för att följa utvecklingen på 

                                                           
27 Med arbete avses både  osubventionerade  och subventionerade anställningar inklusive nystartsjobb.  
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arbetsmarknaden inte förbättrats. Arbetsförmedlingens sammantagna bedömning är 

därför, att målet för matchningen på arbetsmarknaden inte fullt ut har uppnåtts under 

2018.   

En effektiv matchning är kärnan i verksamheten och en förutsättning för att möta 

arbetsgivarnas rekryteringsbehov, liksom att underlätta för arbetslösa som står långt ifrån 

arbetsmarknaden att komma ut i arbete. Med stöd av Arbetsförmedlingens förmedlings- 

och vägledningsinsatser har fler arbetsgivare fått tillräckligt med sökande för att kunna 

anställa och en högre andel arbetssökande har arbete efter arbetsmarknadsutbildning. Det 

är också en något större andel arbetssökande som ägnat tid åt arbetssökande. Det är dock 

en något lägre andel arbetsgivare som anser att AF har bidragit till en snabbare och bättre 

rekryteringsprocess. Arbetsförmedlingen har ökat andelen av personalresurserna som 

används till matchning och bedömer sammantaget att förmedlings- och 

vägledningsinsatserna intensifierats och att rekryteringsproblemen motverkats.  

Resultaten avseende utvecklingen av matchningen på arbetsmarknaden visar att rekry-

teringstiderna har ökat något medan arbetslöshetstiderna var oförändrade. Övergångar till 

arbete har minskat något och övergångarna till studier har ökat. Skillnaderna är små 

jämfört med tidigare år. Under 2018 fick drygt 347 000 personer ett arbete, vilket 

motsvarar 37,3 procent av antalet inskrivna under året (2017: 38 procent). Vidare påbör-

jade drygt 47 000 reguljära studier vilket motsvarar 5 procent (2017: 4,5 procent). 

Övergångar till arbete och studier är omfattande och ger en bild av de stora flödena på 

arbetsmarknaden. 

2.2 Etableringsuppdraget 

Regeringens mål: Andelen personer som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller 

studier ska öka väsentligt jämfört med föregående år, särskilt bland kvinnor. Andelen som 

studerar inom etableringsuppdraget ska öka väsentligt, särskilt bland nyanlända med kort 

utbildning. 

Sammanfattande resultatbedömning 

Arbetsförmedlingen bedömer att målet har uppnåtts. Andelen personer som lämnat 

etableringsuppdraget för arbete eller studier har ökat väsentligt jämfört med föregående år. 

Ökningen har varit väsentlig både för kvinnor och för män, dock var ökningstakten högre 

bland männen. Det har även skett en ökning av andelen som studerar inom 

etableringsuppdraget. Ökningen gäller både för kvinnor och för män samt oavsett 

utbildningsbakgrund, där ökningen är starkast för de med kortast utbildningsbakgrund.  

Resultaten 90 dagar efter etableringsuppdraget har gått från 34 procent 2017 till 45 procent 

2018. Räknat i antal som lämnat etableringen för arbete eller studier innebär detta mer än 

en fördubbling jämfört med 2017. Drygt 18 000 gick till arbete eller studier efter 

etableringsuppdraget 2018 (2017: drygt 8 000). I och med detta nåddes detta mål med stor 

marginal. Arbetsförmedlingen bedömer att det har varit en mycket bra resultatökning för 

både kvinnor och män. Resultaten för kvinnor har ökat från 23 procent 2017 till 30 procent 

2018 och för män från 41 till 55 procent. Resultatskillnaden mellan könen har därmed ökat.  
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Arbetsförmedlingen har under året fortsatt att anpassa insatser efter de nyanländas behov 

för att möjliggöra att de tidigt får del av aktiviteter som syftar till en snabb övergång till 

arbete eller studier. En bidragande orsak till att andelen och antalet personer som har fått 

arbete ökat är den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden samt att extratjänsterna har 

haft en mycket stark utveckling under 2018. Arbetsförmedlingen har bidragit till den 

positiva resultatutvecklingen bland genom annat stärkt fokus på samverkan med 

kommuner, införandet av etableringsprogrammet och utbildningsplikt, effektiv matchning 

samt tidig kartläggning av de nyanländas kompetens.  

2.3 Jobb- och utvecklingsgarantin 

Regeringens mål: Andelen inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin som går till arbete 

eller studier ska öka, inklusive dem som tidigare har avslutat en etableringsplan. 

Sammanfattande resultatbedömning 

Arbetsförmedlingen bedömer att målet har uppnåtts. Andelen övergångar till arbete har 

minskat marginellt, men övergångar till studier har ökat tydligt. Få individer har haft 

övergång till både arbete och studier, sammantaget har därför andelen med övergångar till 

arbete eller studier ökat. För kvinnor drivs ökningen helt av en ökning i övergångar till 

studier, medan övergångar till både arbete och studier ökar bland männen. För de som 

tidigare deltagit i etableringsuppdraget har övergångar till både arbete och studier ökat. 

Övergångarna till arbete var 28,5 procent 2018 (2017: 28,6 procent). Övergångar till studier 

var 4,3 procent 2018 (2017: 3,2 procent). Bland de som tidigare deltagit i etableringen har 

andelen som övergått till arbete ökat från 25,5 procent 2017 till 28,2 procent 2018 och 

andelen som gått till studier ökat från 4,9 procent till 7,2 procent. Det är en indikation på 

att progressionen för deltagare som genomgått etableringsuppdraget är starkare än för 

övriga långtidsarbetslösa. 

En förklaring till att Arbetsförmedlingen når målet för jobb- och utvecklingsgarantin är den 

goda resultatutvecklingen avseende antalet extratjänster och moderna beredskapsjobb. 

Arbetsförmedlingen har fortsatt att utveckla arbetet med att tillsätta och få fram fler platser 

för extratjänster, där samverkan med arbetsgivare är en viktig del. Att fler har påbörjat 

studier kan delvis förklaras av att samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna 

har förbättrats.  

2.4 Personer med kort utbildning 

Regeringens mål: Andelen inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning som påbörjar 

reguljära studier ska öka väsentligt. 

 
Sammanfattande resultatbedömning 

Arbetsförmedlingen bedömer att målet om en väsentlig ökning inte har uppnåtts. Andelen 

och antalet inskrivna med kort utbildning som övergår till reguljära studier har ökat, men 
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ökningen har inte varit tillräckligt stor för att kunna bedömas som väsentlig. Antalet 

övergångar till studier har ökat från cirka 13 000 under 2017 till cirka 16 000 under 2018, 

vilket i andelar motsvarar 4,4 procent 2017 och 5,4 procent 201828.  

Inom ramen för myndighetens strategi att matcha till jobb genom utbildning har insatser 

genomförts för att stärka kompetensen inom myndigheten, såväl rörande att identifiera 

behov, vägledning och möjliga vägar till studier. Viktiga delar i arbetet har varit att 

motivera och vägleda arbetssökande med utbildningsbehov och att i stort öka kunskapen 

om det reguljära utbildningsväsendet. Under 2018 har även utbildningsplikten inom 

etableringsprogrammet införts. Arbetsförmedlingen bedömer också att det skett viktiga 

förflyttningar när det gäller både lokal och strategisk samverkan inom utbildningsområdet. 

2.5 90-dagarsgarantin för ungdomar 

Regeringens mål: Unga ska övergå till arbete, påbörja studier eller erbjudas en insats 

som leder till arbete inom 90 dagar, i syfte att upprätthålla 90-dagarsgarantin. 

Sammanfattande resultatbedömning 

Arbetsförmedlingen bedömer att målet har uppnåtts. Antalet ungdomar som inte påbörjat 

arbete, studier eller erbjudits en insats inom 90 dagar har minskat under 2018 och har i 

genomsnitt varit under 500 personer per månad29. Minskningen har skett både bland 

kvinnor och bland män. Antalet ungdomar som inte påbörjat arbete, studier eller erbjudits 

en insats inom 90 dagar har varit 386 i genomsnitt för 2018 (2017: 1 195). Även 

genomsnittstiden innan övergång till arbete, studier eller insats har minskat under 2018.  

En viktig förutsättning för att upprätthålla 90-dagarsgarantin har varit en väl fungerande 

samverkan med kommunerna och att tidigt erbjuda ett individuellt och kvalitativt stöd till 

ungdomarna. För ungdomar som saknar en fullständig gymnasieutbildning är 

utgångspunkten att motivera och vägleda till studier.  

2.6 Personer med funktionsnedsättning 

Regeringens mål: Andelen personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga som övergår till arbete eller studier ska öka. 

Sammanfattande resultatbedömning: Arbetsförmedlingen bedömer att målet har 

uppnåtts. Övergångar till både arbete och studier har ökat. Andelen övergångar till arbete 

                                                           
28 Måluppfyllelsen avseende personer med kort utbildning mäts med årssiffror för andel övergångar till studier för unika 
inskrivna individer. Detta är en skillnad gentemot årsredovisningen för 2017, då månadsgenomsnitt för målgruppen 
arbetslösa med högst förgymnasial utbildning användes. Förändringen påverkar inte resultatbedömningen, se Appendix 
för en närmare beskrivning och motivering. 
29 I årsredovisningen 2017 redovisades måttet månadsvis. En orsak till det var att målet i regleringsbrevet 2017 var 
formulerat som att tiden innan unga personer övergår till arbete, studier eller en insats som leder till arbete skulle 
minska i syfte att tydligt närma sig 90-dagarsgarantin. I regleringsbrevet 2018 var målet istället att upprätthålla 90-
dagarsgarantin. Det förändrade målet föranledde att myndigheten i verksamhetsplanen för 2018 beslutade att målet 
skulle mätas som ett genomsnitt över året.  
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har ökat från 28,1 procent 2017 till 28,5 procent 201830. Övergångarna till studier har ökat 

från 1,6 procent 2017 till 1,8 procent 2018. Ökningen har skett för både kvinnor och män.  

För att nå målet har Arbetsförmedlingen aktivt arbetat med arbetsgivarkontakter för att öka 

andelen ackvirerade arbeten samt via reguljär matchning skapa incitament för 

arbetssökande att få och behålla ett arbete. Under 2018 har Arbetsförmedlingen särskilt 

utveckla arbetet med lönestöden i projektet Se kompetensen och genomfört 

informationskampanjen Gör plats!. I regleringsbrevet för 2018 anges att minst 40 procent 

av dem som anställs ska komma från de prioriterade grupper 31 som Samhall AB och 

Arbetsförmedlingen enats om. Målet har uppnåtts för 2018, bland annat genom att 

Arbetsförmedlingen har förbättrat träffsäkerheten i uppdraget mot Samhall AB samt 

samarbetat aktivt för att tillsätta tjänsterna inom uppdraget.  

Arbetsförmedlingen fick även i uppdrag att anvisa minst 2 500 personer i genomsnitt under 

2018 med långa tider utan arbete till lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall 

AB. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras. Resultatet blev 2 490 och det målet nåddes 

därmed inte fullt ut. Av deltagarna var 71 procent unga under 30 år.  

  

                                                           
30Anledningen till differensen för 2016–2017 jämfört med årsredovisningen för 2017 för personer med 
funktionsnedsättning är att målgruppen personer med funktionsnedsättning delvis är definierad annorlunda, se 
Appendix. Det övergripande resultatet påverkas inte av denna förändring. 
31 De prioriterade grupperna hos Samhall AB är personer med psykisk funktionsnedsättning, generella 
inlärningssvårigheter, neuropsykologisk funktionsnedsättning och personer med mer än en funktionsnedsättning som 
tillsammans medför omfattande nedsättning av arbetsförmågan. 
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3 Matchning 

Matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare är en av Arbetsförmedlingens 

huvudsakliga arbetsuppgifter. I instruktionen för Arbetsförmedlingen anges att myn-

digheten ska ”… effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker 

arbetskraft”.  

Regeringens mål: Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras och rekryte-

ringsproblem motverkas genom bland annat intensifierade förmedlings- och vägled-

ningsinsatser.  

Sammanfattande resultatbedömning: Arbetsförmedlingen gör sammantaget 

bedömningen att målet för matchningen på arbetsmarknaden inte fullt ut har uppnåtts 

under 2018. Matchningen på arbetsmarknaden har totalt sett inte förbättrats. 

Övergångarna till arbete föll tillbaka något 2018, rekryteringstiderna ökade och 

arbetslöshetstiderna var oförändrade. Myndighetens matchningsindikator var i nivå med 

vad som kan förväntas, givet sökandesammansättning och arbetsmarknadsläge. Samtidigt 

bedömer Arbetsförmedlingen att myndighetens bidrag till matchningen förbättrats. Tre av 

fyra av myndighetens resultatmått för matchning har förbättrats under 2018. 

En sammantagen bedömning av matchningen innebär att sammanväga utvecklingen av 

matchningen i stort på arbetsmarknaden med Arbetsförmedlingens bidrag till en effektiv 

matchning. I detta kapitel redovisas resultaten inom dessa bägge huvudområden. Därefter 

följer en fördjupad redovisning av övergångar till arbete och studier.  

3.1 Resultat av Arbetsförmedlingens bidrag till matchningen 
på arbetsmarknaden 

Arbetsförmedlingens bidrag till matchningen på arbetsmarknaden följs upp kontinuerligt 

med hjälp av fyra resultatmått, vilka redovisas i tabell 3.1. Resultaten för tre av dessa 

förbättrades under 2018 jämfört med 2017.  

Andelen som är i arbete 90 dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning steg tydligt 

under 2018 jämfört med 2017, både för kvinnor och för män. Den fortsatt höga efterfrågan 

på arbetskraft, i kombination med de fortsatt utbredda rekryteringsproblemen, har bidragit 

till det förbättrade resultatet. Dessutom har Arbetsförmedlingen vidtagit flera åtgärder som 

bidragit till att förbättra resultaten efter arbetsmarknadsutbildning, se vidare i avsnitt 4.8. 

Det är dock fortfarande en väsentligt högre andel män än kvinnor som är i arbete 90 dagar 

efter arbetsmarknadsutbildning.  

Det faktum att andelen som övergått till arbete efter avslutad arbetsmarknadsutbildning 

har ökat kan ha bidragit till att andelen arbetsgivare som fått tillräckligt med sökande för 

att kunna anställa ökat något jämfört med de föregående åren. Andelen arbetsgivare som 

fått tillräckligt med sökande uppgick under 2018 till 76 procent (74 procent 2017 och 2016).  

Andelen arbetsgivare som ansåg att Arbetsförmedlingens service bidragit till en snabbare 
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eller bättre rekryteringsprocess var något högre 2018 jämfört med det föregående året. 

Noterbart är att en stor del av arbetsgivarna är osäkra på om Arbetsförmedlingen påverkat 

deras rekryteringsprocess. Arbetsgivare kan ha fått hjälp från Arbetsförmedlingen utan att 

vakanstiderna förkortats. 

Andelen arbetssökande som inte ägnar tid åt arbetssökande har minskat svagt, från 15,0 år 

2017 till 14,5 procent år 2018. Läs mer om detta i kapitel 5, avsnitt 5.3.3 ”Sökaktivitet”. 

Tabell 3.1: Väsentliga resultat för Arbetsförmedlingens bidrag till 

matchningen på arbetsmarknaden, andel i procent, 2016–2018 
 2016 2017 2018 

Andel (%) arbetsgivare som fått tillräckligt med sökande via 
Arbetsförmedlingen för att kunna anställa* 

74  74  76 

Andel (%) arbetsgivare som anser att Arbetsförmedlingens service bidrar till 
en snabbare eller bättre rekryteringsprocess* 

41  39  40 

Andel (%) personer som är i arbete 90 dagar efter 
arbetsmarknadsutbildning** 
- Kvinnor 
- Män 

34  
28 
37 

36  
32 
38 

42  
36 
44 

Andel (%) arbetslösa med ersättning från a-kassa eller aktivitetsstöd som 
den senaste månaden inte har ägnat någon tid åt arbetssökande*** 

13,6  15,0  14,2   

Källa: Arbetsförmedlingen, *Arbetsgivarundersökningen, **Datalager, ***Sökandeundersökningen.  

3.2 Resultat för matchningen på arbetsmarknaden 

För att följa upp den totala utvecklingen av matchningen på arbetsmarknaden, det vill säga 

även de delar som i större utsträckning påverkas av konjunkturen, används måtten 

genomsnittliga rekryterings- och arbetslöshetstider, övergångar till arbete och studier samt 

en matchningsindikator32.  

Arbetslöshetstiderna var i det närmaste oförändrade under 2018 jämfört med 2017 medan 

rekryteringstiderna fortsatte att öka något, se tabell 3.2. Det kan delvis förklaras av att det 

alltjämt är en stor andel av de arbetslösa som står längre ifrån arbetsmarknaden och inte 

har den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Därmed är det fortsatt svårt för 

arbetsgivare att hitta den arbetskraft som söks.  

Totalt utgjorde personer som tillhör grupper vilka i genomsnitt har en sämre 

konkurrensförmåga om jobben på arbetsmarknaden drygt tre fjärdedelar av de inskrivna 

arbetslösa under 2018, vilket i det närmaste är oförändrad jämfört med 2017.33  

Det var en något lägre andel som övergick till arbete under 2018 än under 2017, 37,3 

procent jämfört med 38,0 procent. Den minskning som skett faller dock till största del på 

personer som i allmänhet står närmare arbetsmarknaden, exempelvis ungdomar och 

                                                           
32 Matchningsindikatorn relaterar den faktiska omsättningen till osubventionerat arbete till en predikterad omsättning 
till osubventionerat arbete med kontroll för täthet och sökandesammansättning, läs mer i Arbetsmarknadsrapporten 
2018, Arbetsförmedlingen 2018. 
33 Till grupper som har en sämre konkurrensförmåga hör personer som saknar gymnasieutbildning, personer som är 
födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning och arbetslösa som är 55 år eller äldre. Läs mer om 
sammansättningen av inskrivna  arbetslösa i Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018: prognos för arbetsmarknaden 
2018-2020, Arbetsförmedlingen 2018. 
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inrikes födda. Andelen övergångar till arbete har ökat för grupper som står långt ifrån 

arbetsmarknaden samtidigt som andelen övergångar för grupper som står närmare 

arbetsmarknaden minskat. Det tyder på att Arbetsförmedlingen har lyckats väl med att 

prioritera de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Dessutom ökade andelen som övergick 

till studier från 4,5 procent år 2017 till 5,0 procent 2018, läs mer om övergångar till arbete 

och studier i avsnitt 3.3–3.4.   

Tabell 3.2: Väsentliga resultat för utveckling av matchningen på 

arbetsmarknaden, 2016-2018 

 

 

2016 2017 2018 

Genomsnittlig rekryteringstid (veckor) 3,8 4,1 4,3 

Genomsnittlig arbetslöshetstid (veckor) 60,0 63,5 63,5 

Andel (%) övergångar till arbete 38,6 38,0 37,3 

Andel (%) övergångar studier 4,2 4,5 5,0 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

Parallellt visar matchningsindikatorn34 bara mindre förändringar under 2018 och den 

predikterade omsättningen till osubventionerat arbete är i nivå med den faktiska. Det 

betyder att omsättningen till osubventionerat arbete varit i linje med vad som kunnat 

förväntas, givet sökandesammansättningen och arbetsmarknadsläget. Se figur 3.1.  

Figur 3.1. Arbetsförmedlingens matchningsindikator, 2004–2018 

 

  

                                                           
34 Matchningsindikatorn visar den faktiska jobbchansen (heldragen linje) och den predikterade jobbchansen med 
kontroll för täthet och sökandesammansättning (streckad linje). Om kurvorna ligger nära varandra betyder det att den 
faktiska jobbchansen kan förklaras av arbetsmarknadsläge och sökandesammansättning. I årsredovisning 2017 visades 
även linje för predikterat utfall med hänsyn till enbart arbetsmarknadsläget. I årsredovisning 2018 redovisas inte längre 
denna linje då Arbetsförmedlingen bedömer att detta inte ger något ytterligare mervärde till analysen av matchningen. 
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3.3 Övergångar till arbete  

Under 2018 övergick sammantaget 37,3 procent av de arbetssökande, motsvarande 347 390 

personer, till arbete. Andelen som övergick till arbete minskade i och med det med 0,7 

procentenheter under 2018 jämfört med 2017. Andelen som övergår till arbete har minskat 

i ungefär lika stor omfattning för kvinnor och män. Andelen män som övergår till arbete är 

därmed fortsatt tydligt högre än andelen kvinnor, 2018 var andelarna 39,7 procent 

respektive 34,7 procent, se tabell 3.3 samt tabell 3.3.1. Den minskning som har skett vad 

gäller övergångar till arbete har främst skett avseende ungdomar och inrikes födda. Under 

2018 övergick 41,2 procent av de inrikes födda till arbete, det kan jämföras med 42,6 

procent 2017 och 44,0 procent 2016.  

Bland utrikes födda har andelen som övergått till arbete sammantaget i stället ökat något 

under 2018 jämfört med 2017, från 32,5 procent till 32,9 procent. Det motsvarar en ökning 

med drygt 3 000 personer. Totalt övergick något fler än 145 000 utrikes födda till ett arbete 

under 2018. Ökningen bland utrikes födda faller emellertid helt på männen, för vilka 

andelen som övergick arbete ökade med en procentenhet under 2018, till 38,0 procent. Vad 

gäller kvinnor minskade i stället andelen svagt, med 0,2 procentenheter, till 27,5 procent. 

För utrikes födda tenderar alltså skillnaden mellan könen vad gäller övergångar till arbete 

att öka, se tabell 3.3. Emellertid har såväl antalet som andelen utrikes födda kvinnor som 

påbörjat studier ökat under 2018 jämfört med föregående år, se tabell 3.4 och 3.4.1.  

Även bland personer med högst förgymnasial utbildning och personer med 

funktionsnedsättning steg andelen som övergick till arbete något under 2018 jämfört med 

2017. För personer med förgymnasial utbildning uppgick andelen som övergick till arbete 

under 2018 till 29,0 procent vilket kan jämföras med 28,7 procent 2017. I antal motsvarar 

de 29 procent som övergick till arbete omkring 85 000 personer. Bland personer med 

funktionsnedsättning övergick 28,5 procent, motsvarande 58 000 personer, till arbete 

under 2018. Det kan jämföras med 28,1 procent 2017. Andelen personer inom jobb- och 

utvecklingsgarantin som övergick till arbete under 2018 var 28,5 procent eller 47 000 

personer. Andelen män som övergår till arbete från jobb- utvecklingsgarantin är fortsatt 

högre än andelen kvinnor.   

Sammantaget kan det konstateras att andelen övergångar till arbete ökat för grupper som i 

allmänhet tenderar att stå längre ifrån arbetsmarknaden samtidigt som andelen övergångar 

för grupper som står närmare arbetsmarknaden minskat.  
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Tabell 3.3 35: Andel (%) övergångar till arbete*, 2016–2018 
  

Kvinnor Män Totalt 
  

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Ungdomar (18-24 år) 40,1 36,6 34,8 42,7 41,5 39,5 41,6 39,4 37,6 

Inrikes födda 43,6 42,1 41,3 44,3 43,0 41,0 44,0 42,6 41,2 

Utrikes födda  28,0 27,7 27,5 34,6 37,0 38,0 31,4 32,5 32,9 

Utomeuropeiskt födda 26,3 26,3 26,3 33,9 36,6 37,9 30,3 31,7 32,3 

Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin 24,6 24,4 24,1 31,6 32 32,2 28,6 28,6 28,5 

Förgymnasial utbildning 23,5 23,4 23,4 31,5 32,9 33,6 28,0 28,7 29,0 

Personer med funktionsnedsättning 25,7 25,8 26,6 29,3 29,9 30,2 27,7 28,1 28,5 

Totalt 36,8 35,4 34,7 40,2 40,3 39,7 38,6 38,0 37,3 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *) Avser osubventionerat och subventionerat arbete. 

Tabell 3.3.136: Antal övergångar till arbete*, 2016–2018 
  

Kvinnor Män Totalt 
  

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Ungdomar (18-24 år) 32 677 26 340 23 562 49 769 42 538 37 461 82 446 68 878 61 023 

Inrikes födda 112 875 101 207 95 907 135 340 119 230 106 332 248 215 220 437 202 239 

Utrikes födda  56 404 58 100 59 433 76 674 83 783 85 790 133 078 141 883 145 223 

Utomeuropeiskt födda 45 668 48 153 49 967 65 948 73 893 76 672 111 616 122 046 126 639 

Deltagare i jobb- och 
utvecklingsgarantin 

16 501 17 836 18 030 27 087 29 163 28 880 43 588 46 999 46 910 

Förgymnasial utbildning 29 775 30 352 30 836 51 518 53 889 54 245 81 293 84 241 85 081 

Personer med 
funktionsnedsättning 

24 963 24 066 24 396 34 723 34 014 33 382 59 686 58 080 57 778 

Totalt 169 259 159 276 155 322 211 939 202 933 192 068 381 198 362 209 347 390 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Avser osubventionerat och subventionerat arbete. 

3.4 Övergångar till studier 

Samtidigt som andelen personer som övergått till arbete minskat, har andelen (och antalet) 

personer som påbörjat studier stigit. Sammantaget har andelen ökat från 4,5 procent 2017 

till 5,0 procent 2018, se tabell 3.4. Det motsvarar en ökning med drygt 4 000 personer 

jämfört med 2017, till totalt omkring 47 000 personer, se tabell 3.4.1. Ökningen är starkare 

för kvinnor än män. Bland kvinnor steg andelen som övergick till studier med 0,8 

                                                           
35 Metoden för att identifiera målgrupperna i årsredovisningen 2018 gällande ungdomar, personer med 
funktionsnedsättning och utomeuropeiskt födda har förändrats i förhållande till årsredovisningen 2017. Detta påverka 
andelen övergångar till arbete (och studier) och medför att talen som redovisas i årsredovisningen 2018 inte motsvarar 
de tal som redovisas i årsredovisningen 2017 för dessa målgrupper. Resultatbedömningarna påverkas inte av 
förändringen, se Appendix för en mer detaljerad beskrivning av förändringen. Notera även att summan av delgrupperna 
inte summerar till totalen då en individ kan ingå i flera kategorier. Det går inte heller att räkna samman övergångar till 
arbete och studier eftersom en individ kan övergå till både arbete och studier under loppet av ett år. 
36 Notera att summan av delgrupperna inte summerar till totalen då en individ kan ingå i flera kategorier. Det går inte 
heller att räkna samman övergångar till arbete och studier eftersom en individ kan övergå till både arbete och studier 
under loppet av ett år.  
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procentenheter till 5,8 procent under 2018. Motsvarande för män var en ökning med 0,2 

procentenheter, till 4,3 procent.  

Ökningen har främst skett bland utrikes födda, och då särskilt utrikes födda kvinnor. 

Sammantaget för utrikes födda kvinnor och utrikes födda män steg andelen som övergick 

till studier från 5,6 procent år 2017 till 6,5 procent år 2018. För utrikes födda kvinnor ökade 

andelen som övergick till studier under 2018 med hela 1,4 procentenheter, till 7,5 procent. 

Hos utrikes födda män var ökningen samtidigt 0,5 procentenheter, vilket innebär att 5,6 

procent av de utrikes födda männen övergick till studier under 2018. Även bland deltagare i 

jobb- och utvecklingsgarantin samt personer som har högst förgymnasial utbildning har 

andelen som övergår till studier stigit under 2018. Detsamma gäller personer med 

funktionsnedsättning. Ökningen är dock tydligare för personer i jobb- och 

utvecklingsgarantin och personer som har högst förgymnasial utbildning än för de med 

funktionsnedsättning. En förklaring till utvecklingen är myndighetens strategi för 

matchning till arbete genom studier. En annan del av förklaringen är myndighetens 

satsning på att utveckla karriärvägledning.  

Tabell 3.4: Andel (%) övergångar till studier, 2016-201837 38   

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

                                                           
37 Metoden för att identifiera målgrupperna i årsredovisningen 2018 gällande ungdomar, personer med 
funktionsnedsättning och utomeuropeiskt födda har förändrats i förhållande till årsredovisningen 2017. Detta påverka 
andelen övergångar till studier (och arbete) och medför att talen som redovisas i årsredovisningen 2018 inte motsvarar 
de tal som redovisas i årsredovisningen 2017 för dessa målgrupper. Resultatbedömningarna  påverkas inte av 
förändringen.  Se appendix för en mer detaljerad beskrivning av förändringen. Notera även att summan av delgrupperna 
inte summerar till totalen då en individ kan ingå i flera kategorier. Det går inte heller att räkna samman övergångar till 
arbete och studier eftersom en individ kan övergå till både arbete och studier under loppet av ett år.   
38 Statistiken avseende övergångar till studier har förändrats. På grund av ett misstag i statistikuttaget till 
årsredovisningen 2017 medtogs inte samtliga som påbörjat aktiviteten vuxenutbildning inom ramen för etableringsplan 
i resultatet för studier. Detta har medfört att antalen och andelen som övergångar till studier har ökat något i 
förhållande till årsredovisningen 2017.   

  
Kvinnor Män Totalt 

  

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Ungdomar (18-24 år) 11,1 11,9 12,4 9,5 10,2 10,7 10,2 10,9 11,4 

Inrikes födda 4,1 4,0 4,2 3,4 3,2 3,2 3,7 3,6 3,7 

Utrikes födda  5,6 6,1 7,5 4,3 5,1 5,6 4,9 5,6 6,5 

Utomeuropeiskt födda 6,0 6,4 8,0 4,7 5,5 6,0 5,3 6,0 7,0 

Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin 3,4 3,8 5,4 2,7 2,8 3,4 3,0 3,2 4,3 

Förgymnasial utbildning 4,7 5,0 6,4 3,6 4,0 4,7 4,1 4,4 5,4 

Personer med funktionsnedsättning 1,7 1,9 2,1 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 

Totalt 4,7 5,0 5,8 3,8 4,1 4,3 4,2 4,5 5,0 
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Tabell 3.4.1: Antal övergångar till studier, 2016–2018 39 40 

  
Kvinnor Män Totalt 

  

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Ungdomar (18-24 år) 9 038 8 595 8 382 11 100 10 476 10 123 20 138 19 071 18 505 

Inrikes födda 10 549 9 617 9 733 10 447 8 820 8 265 20 996 18 437 17 998 

Utrikes födda  11 302 12 709 16 200 9 637 11 604 12 717 20 939 24 313 28 917 

Utomeuropeiskt födda 10 330 11 824 15 211 9 105 11 141 12 194 19 435 22 965 27 405 

Deltagare i jobb- och 
utvecklingsgarantin 

2 272 2 772 4 065 2 282 2 517 3 026 4 554 5 289 7 091 

Förgymnasial utbildning 5 955 6 447 8 373 5 909 6 598 7 552 11 864 13 045 15 925 

Personer med 
funktionsnedsättning 

1 623 1 742 1 921 1 601 1 598 1 694 3 224 3 340 3 615 

Totalt 21 843 22 314 25 918 20 065 20 396 20 974 41 908 42 710 46 892 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

3.5 Arbetsförmedlingens arbetsgivararbete 

Ett aktivt arbetsgivararbete och goda relationer med arbetsgivare är centralt för 

Arbetsförmedlingen och en förutsättning för att myndigheten ska kunna bidra till att 

förbättra matchningen på arbetsmarknaden. En viktig del i Arbetsförmedlingens 

arbetsgivararbete är att arbeta för ett ännu tydligare fokus på arbetsgivarkontakter. Om 

arbetsförmedlare har ett större nätverk arbetsgivare innebär det i allmänhet att den 

arbetssökandes möjligheter till kontakt med potentiella arbetsgivare ökar – vilket förbättrar 

chansen att få ett arbete.41 Som en del i myndighetens arbetsgivararbete har 

Arbetsförmedlingen under 2018 fortsatt att utöka antalet företagsrådgivare (vilka har 

fördjupade kunskaper om företag i olika branscher). Vid slutet av 2018 fanns 130 (126 vid 

slutet av 2017) sådana inom myndigheten. Arbetsförmedlingen lade också en något större 

andel av sina personella resurser på rekryteringstjänster för arbetsgivare under 2018 än 

under 2017, se även tabell 3.5.  

Andra viktiga delar i myndighetens arbetsgivararbete är den så kallade 100-klubben42 och 

snabbspåren43. Inom ramen för 100-klubben har Arbetsförmedlingen tecknat 

överenskommelser som innehåller avsiktsförklaringar med 32 arbetsgivare. Syftet med 

satsningen är att skräddarsy paket av befintliga insatser utifrån enskilda företags behov för 

att skapa möjligheter för företagen att ta emot minst 100 nyanlända inom tre år. Totalt har 

                                                           
39 Notera att summan av delgrupperna inte summerar till totalen då en individ kan ingå i flera kategorier. Det går inte 
heller att räkna samman övergångar till arbete och studier eftersom en individ kan övergå till både arbete och studier 
under loppet av ett år. 
40 Statistiken avseende övergångar till studier har förändrats.  I årsredovisningen 2017 medtogs inte samtliga som 
påbörjat aktiviteten vuxenutbildning inom ramen för etableringsplan i resultatet för studier. Detta har medfört att 
antalen och andelen som övergångar till studier har ökat något i förhållande till årsredovisningen 2017.  
41 Behncke S., Frölich M. & M. Lechner, “A case worker like me – does the similarity between the unemployed and their 
caseworkers increase job placements?” The Economic Journal, 120 (549): 1430–1459, 2010. 
42 Den så kallade 100-klubben lanserades i oktober 2015. 
43 För mer information om snabbspåren se: https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-
Arbetsformedlingen/Etablering-av-nyanlanda/Snabbspar.html.  

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/Etablering-av-nyanlanda/Snabbspar.html
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/Etablering-av-nyanlanda/Snabbspar.html
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3 996 personer (1 466 kvinnor och 2 530 män ) tagit del av praktik och/eller 

anställningsstöd inom ramen för 100-klubben sedan starten hösten 2015.  

Snabbspåren inrättades 2015 som ett sätt tillvarata nyanländas kompetenser och motverka 

bristen på arbetskraft. Snabbspåren bygger på en kedja av insatser där den bärande tanken 

är att snabbspåren planeras gemensamt mellan arbetsmarknadens parter, 

Arbetsförmedlingen samt andra berörda myndigheter och utbildningssamordnare. Hittills 

har 14 överenskommelser om snabbspår upprättats och omfattar numera ett 30-tal yrken. 

Eftergymnasiala snabbspår med uppdragsutbildning på universitet eller högskola finns för 

lärare, förskollärare, läkare och samhällsvetare. Under 2018 påbörjade 2 236 personer olika 

aktiviteter inom snabbspår. Antal nya deltagare minskar jämfört med föregående år. 

Minskningen är 727 personer jämfört med 2017 och kan förklaras med minskat antal nya 

deltagare i etablering programmet. Antal kvarstående deltagare har dock ökat över tid. Det 

kan förklaras med att många deltar under flera månader i snabbspår. Från januari 2016 till 

och med december 2018 har totalt 8 022 personer påbörjat ett snabbspår, varav 2 493 

kvinnor och 5 529 män.  

Som redovisats ovan steg andelen arbetsgivare som fått tillräckligt med sökande för att 

kunna anställa ökade något under 2018 jämfört med de föregående åren. Ökningen 

förklaras i hög grad av att fler arbetsgivare inom industri, bygg, handel och utbildning i 

större utsträckning än 2017 har fått tillräckligt med sökande. Avsaknad av utbildning 

och/eller erfarenhet fortsätter samtidigt att vara den främsta orsaken till varför 

arbetsgivarna inte upplever att de får tillräckligt med sökande för att kunna anställa, år 

2018 angav uppgav 54 procent av arbetsgivarna detta som skäl. (2017 var motsvarande 

andel 55 procent och 2016 var den 51 procent.) Vidare uppgav 26 procent att de inte fått 

någon sökande alls.  

3.5.1 Arbetsförmedlingens prestationer avseende rekryteringstjänster till 

arbetsgivare 

Som redovisats ovan lade Arbetsförmedlingen en något större andel av sina personella 

resurser på rekryteringstjänster för arbetsgivare under 2018 än under 2017, 10,2 procent 

jämfört med 9,3 procent. Kostnaden för dessa tjänster uppgick därmed till 988 miljoner 

kronor under 2018. Ökningen kan delvis kopplas till en ökning av antalet lediga platser till 

Platsbanken. Under 2018 anmäldes 1 320 000 platser till Platsbanken. Det är 41 000 fler än 

i fjol och 20 000 fler än det tidigare rekordåret 2016.  
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Tabell 3.5: Prestationen Rekryteringstjänster till arbetsgivare, 2016–2018 

 

 

2016 2017 2018 

Tillgängliga personalresurser (i procent) 10,6 9,3 10,2 

Förvaltningskostnad (i miljoner kronor) 1 000 928 988 

Antal nyanmälda lediga platser (i 1000-tal) 1 300 1 27944 1 320 

Källa: Arbetsförmedlingen, prestationsmätning, Tajma, datalager och Presto.  

3.6 Arbetsförmedlingens arbete med arbetssökande 

Arbetssökande som anmäler sig till Arbetsförmedlingen kan ta del av tjänster, insatser och 

program för att snabbare åter få arbete. En viktig funktion är att tillhandahålla en 

infrastruktur som tillgodoser arbetssökandes och arbetsgivares behov av att hantera sina 

ärenden digitalt. Arbetsförmedlingen erbjuder ett ökande antal tjänster för arbetssökande 

via digitala kanaler. En följd av den förflyttningen är att andelen arbetssökande som väljer 

att skriva in sig via arbetsformedlingen.se (direktinskrivning) har ökat tydligt under senare 

år. Från 37 procent år 2016 till 70 procent under 2018. 

Arbetsförmedlingen ger service till många inskrivna arbetssökande, knappt en miljon, varje 

år. Att hjälpa arbetssökande i jobbsökarprocessen är en central uppgift för 

Arbetsförmedlingen. Många av dessa har dock (av olika anledningar) svårt i konkurrensen 

om jobben på arbetsmarknaden. Ofta behövs mer insatser och stöd från Arbets-

förmedlingen innan de kan gå vidare till arbete eller utbildning. Det gör att match-

ningsarbetet blir mer krävande och även tar förhållandevis mer resurser i anspråk45. 

Det visar sig bland annat genom att Arbetsförmedlingens personal lägger en allt större del 

av sin tid på tjänster till arbetssökande att söka arbete, se tabell 3.6. Under 2018 lade 

Arbetsförmedlingen 24,6 procent av de personella resurserna på tjänster till arbetssökande 

att söka arbete. Det kan jämföras med 13,1 procent 2017 och 14,9 procent 2016. Kostnaden 

för prestationen uppgick till motsvarande 2 377 miljoner kronor 2018.   

 

                                                           
44 I årsredovisningen för 2017 redovisades siffran (avrundat) till 1 280. 
45 En del av den ökning som skett under 2018 jämfört med tidigare år kan sannolikt delvis förklaras av att delar av 
aktiviteten vägledning i högre grad än tidigare registreras i prestationen tjänster för att söka arbete. Tidigare år 
registrerades sannolikt en större del av den aktiviteten i prestationen rustande och stärkande insatser. 
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Tabell 3.6: Prestationen Tjänster för att söka arbete, 2016–201846 
        

  2016 2017 2018 

Tillgängliga personalresurser (i procent) 14,9 13,1 24,6 

Förvaltningskostnad (i miljoner kronor) 1 399 1 309 2 377 

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

- Kvinnor 145 144 152 

- Män 166 153 159 

Antal med handlingsplan inom 30 dagar (1000-tal)** 229 79*  108 207 

- Kvinnor 109 37* 54 102 

- Män 120 41*  54 105 

Andel som fått handlingsplan inom 30 dagar (procent)** 73,8 26,5*  36,4 66,6 

- Kvinnor 75,2 26,1*  37,9 67,2 

- Män 72,6 27,0*  35,0 66,0 

Källa: Arbetsförmedlingen, prestationsmätning, Tajma, datalager och Presto. *Avser antal och andel med handlingsplan enligt 

äldre administrativt system. **Uppgiften avser ny- eller återinskrivna arbetssökande (exkl. etableringsdeltagare) som är 

registrerade som öppet arbetslöshet, deltar i program eller har ett arbete utan stöd (tim- deltids- eller tillfällig anställning). 

En central del i Arbetsförmedlingens arbete med arbetssökande är planeringsverktyget. 

Via planeringsverktyget gör arbetsförmedlaren en bedömning av den arbetssökandes 

möjligheter att åter komma i arbete. Därefter väljer den arbetssökande tillsammans med 

arbetsförmedlaren ut vilka tjänster och aktiviteter som är aktuella. Dessa tjänster och 

aktiviteter är indelade under fyra erbjudandanden som i allt väsentligt ska motsvara den 

arbetssökandes övergripande behov av stöd för att åter komma i arbete. De fyra 

erbjudandena är: Hitta jobb, Förbättra förutsättningarna, Byta spår och Starta eget. 

Inom varje erbjudande finns olika tjänster som har ett stort antal aktiviteter att välja 

mellan. Antalet aktiviteter varierar över tid och anpassas efter behov. Den arbetssökande 

ser aktiviteterna på Mina sidor. För att den arbetssökande ska kunna se aktiviteterna måste 

arbetsförmedlaren ha aktiverat planeringen. Så snart som planeringen är aktiverad 

motsvarar den en upprättad handlingsplan (arbetssökandes planering). 

Arbetsförmedlingens Sökandeundersökning visar att 88 procent, av de inskrivna 

arbetssökande anser att handlingsplanen är ett bra eller ganska bra stöd i arbetssökandet 

(2017: 87 procent, 2016: 86 procent). Under 2018 hade närmare 67 procent av de 

nyinskrivna arbetssökande fått en handlingsplan upprättad inom 30 dagar.47 Det kan 

jämföras med 63 procent48 2017 och 74 procent år 2016. Skillnaderna mellan män och 

kvinnor är förhållandevis små. 

                                                           
46 Ett nytt administrativt system för handlingsplaner infördes som innebär att det gamla och det nya systemet användes 
parallellt under några månader i början på 2017. Därför särredovisas båda för 2017. Antal med handlingsplan respektive 
andel som fått handlingsplan 2017 ska summeras vid jämförelser med tidigare år. På grund av ett misstag medtogs de 
som var i förberedande insatser inte med i målgruppen i årsredovisningen 2017. Till detta tillkommer att för den 
särredovisade målgruppen för det nya administrativa systemet saknades ny- eller återinskrivna för kvartal fyra 2017. 
Sammantaget innebär detta att samtliga antal och andelar har korrigerats i förhållande till årsredovisningen 2017. 
47 Enligt förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska arbetssökande ha en 
handlingsplan inom 30 dagar. 
48 Korrigerad siffra jämfört med årsredovisning 2017. 
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En av tjänsterna som myndigheten har valt att utveckla och prioritera under 2018 är 

karriärvägledning49 och en treårig strategi för att stärka karriärvägledningen har tagits 

fram.50 Erfarenheten visar att karriärvägledning kan bidra till att förbättra 

förutsättningarna för matchningen på arbetsmarknaden och motverka arbetsgivares 

rekryteringsproblem. Arbetsförmedlingen bedriver karriärvägledning på en rad olika sätt. I 

egen regi, via externa leverantörer eller i samverkan med andra, såsom kommun och 

folkhögskola. Under 2018 har nya vägledningsinsatser utvecklats med fortsatt utveckling av 

myndighetens karriärvägledning.51  

3.7 Arbetsförmedlingens roll som sök- och informationskanal 

I detta avsnitt redogörs för hur många som använder sig av Arbetsförmedlingen i samband 

med matchning samt vilket omdöme myndigheten får för sitt matchningsarbete.  

3.7.1 Arbetsförmedlingens del i matchningen på arbetsmarknaden 

I Lämnatundersökningen ställer Arbetsförmedlingen frågor till personer som tidigare har 

varit arbetssökande på Arbetsförmedlingen och som fått ett arbete. Frågorna handlar bland 

annat om hur man fick informationen om sitt nya jobb och i vilken utsträckning 

Arbetsförmedlingen har erbjudit annan hjälp som varit av betydelse för att få jobbet.  

År 2018 angav omkring 55 procent (59 procent 2017) av de arbetssökande att de fått den 

hjälp de behövde från Arbetsförmedlingen. Andelen män som menar att de fått den hjälp de 

behövt är tydligt högre än motsvarande andel bland kvinnor, 59 respektive 49 procent. 

Vidare ansåg 30 procent (34 procent 2017) att hjälpen de fick från Arbetsförmedlingen 

bidrog till att de fick jobbet, se tabell 3.7. Här noteras dock bara mindre skillnader mellan 

könen.  

Emellertid anger män i högre utsträckning än kvinnor att de fått information om jobbet via 

en arbetsförmedlare (6 respektive 4 procent). Studier har dessutom visat sig att män 

generellt får fler besök och kallelser till möten hos arbetsförmedlare än kvinnor. De träffar 

också arbetsförmedlaren tidigare i arbetslöshetsperioden.52 För att uppnå de 

jämställdhetspolitiska målen behöver Arbetsförmedlingen därför intensifiera arbetet med 

jämställdhetsintegrering.  

Jämfört med 2017 har både andelen som menar att de fick information om jobbet och som 

anser att de fått hjälpen de behövde av Arbetsförmedlingen minskat något. Bägge dessa 

andelar ligger dock sammantaget fortsatt högre än genomsnittet sedan 2006. 

Arbetsförmedlingens roll som sök- och informationskanal bedöms därmed fortsatt vara av 

                                                           
49 Tjänsten karriärvägledning kan finnas både under erbjudandet Förbättra förutsättningarna och Byta spår. 
50 Arbetsförmedlingens nationella strategi för karriärvägledning samt Fördjupning till Arbetsförmedlingens 
nationella strategi för karriärvägledning. Vägar till ökad karriärkompetens. Dnr: Af-2018/0017 8563 
51 Bland annat har en ny vägledningsinsats upphandlats. Dessutom har två större lanseringar av digitala vägled-
ningsverktyg har genomförts. Därtill pågår utveckling av en digital plattform med karriärvägledande information liksom 
utveckling av systemstöd för att kunna följa upp myndighetens karriärvägledning. 
52 Cheung M., ”Hur skapar vi en mer jämställd arbetsmarknadsetablering? En studie av Arbetsförmedlingens 
förmedlingsverksamhet och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv.” Arbetsförmedlingen working paper 2018:2, 
Arbetsförmedlingen 2018. 
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större betydelse för de inskrivna arbetslösa än vad som tidigare varit fallet. En förklaring till 

det är att många arbetssökande alltjämt står längre ifrån arbetsmarknaden och behöver 

omfattande hjälp och stöd av arbetsförmedlare.  

Tabell 3.7: Hjälp från Arbetsförmedlingen som har lett till osubventionerat 

arbete, andel (%), 2016–2018 

 

 

2016 2017 2018 

Andel inskrivna som anser att information eller annan hjälp från 
Arbetsförmedlingen lett till osubventionerat arbete 

31  34  30  

- Kvinnor 31 36 29  

- Män 31 33 32  

Andel inskrivna arbetslösa som anser att de fått den hjälp de behöver 
via Arbetsförmedlingen 

57  59  55 

- Kvinnor 50 57 49 

- Män 59 61 59 

Källa: Arbetsförmedlingen, Lämnatundersökningen. 

Parallellt visar Arbetsförmedlingens sökandeundersökning att de arbetssökande lägger mer 

tid på att söka arbete. Även om skillnaden mellan 2017 och 2018 är relativt liten, så är 

trenden ökande. Under 2018 lade de arbetssökande i genomsnitt 8,2 timmar per vecka på 

att söka jobb, för 2017 var det 7,6 timmar 2017 och för 2016 var det 7,0 timmar 2016. 

Antalet sökta jobb är samtidigt i princip oförändrat på åtta per vecka. Män lägger i 

genomsnitt något mer tid på att söka jobb än kvinnor (8,9 respektive 7,4 timmar per vecka), 

de söker också något fler jobb (9,0 respektive 7,1 jobb per vecka).  

Sökaktiviteten skiljer även mellan olika grupper av arbetssökande. Öppet arbetslösa lägger 

exempelvis både mer tid på att söka jobb och söker även fler jobb än personer som är i 

något arbetsmarknadspolitiskt program. En orsak bakom det är att personer som deltar i 

något arbetsmarknadspolitiskt program ofta har lägre krav på sig att söka jobb, se vidare i 

kapitel 5, Arbetsförmedlingens uppdrag i arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet och 

etableringsersättningen.  

3.7.2 Arbetsförmedlingens prestation digitala infrastruktur för matchning 

Arbetssökande och arbetsgivare använder i allt högre grad Arbetsförmedlingens digitala 

kanaler för att både få och förmedla information. Arbetsförmedlingens webbplats 

arbetsformedlingen.se hade 4,5 miljoner besök i genomsnitt per månad under 2018 (2017 

och 2016 var motsvarande antal 4,3 miljoner). Arbetsförmedlingen lade sammantaget 1,4 

procent av de personella resurserna (motsvarande en kostnad på 137 miljoner kronor) på 

infrastruktur för matchning under 2018. 
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Tabell 3.8: Prestationen Tillhandahålla infrastruktur för matchning 

2016–2018  

Antalet besök på arbetsformedlingen.se och antalet användare av Arbetsförmedlingens 

mobilapplikationer 

 2016 2017 2018 

Tillgängliga personalresurser (i procent) 0,6 1,6 1,4 

Förvaltningskostnad (i miljoner kronor) 61 159 137 

Arbetsformedlingen.se antal besök per månad i 
genomsnitt (i miljoner)  

4,3 4,3 4,5 

Platsbanken antal (mobilapplikation) 339 118 344 586 318 745 

Mina sidor antal (mobilapplikation)  -* -* 21 383 

Källa: Arbetsförmedlingen och Google Analytics. Prestationsmätning, Tajma, datalager och Presto. *För mina sidor app finns 

data endast för 2018. 

En viktig del i myndighetens digitala arbete är att tillhanda kostnadsfria digitala 

mötesplatser där arbetsgivare och arbetssökande kan hitta information om varandra, 

exempelvis Platsbanken och Arbetsförmedlingens kandidatbank, där arbetssökande kan 

lägga upp sin profil och bli sökbar för arbetsgivare. Kandidatbanken innehöll i december 

2018 mer än 100 000 personer för arbetsgivare att rekrytera bland. Arbetsförmedlingen 

anordnar dessutom digitala jobbmässor och rekryteringsträffar. 

Under 2018 anmäldes 1 320 000 platser till Platsbanken, se tabell 3.5. Arbetsgivare kan 

själva (eller med stöd från Arbetsförmedlingen) skapa platsannonser i Platsbanken via 

Annonsera direkt. Platsbanken kan nås både via arbetsformedlingen.se och via en 

mobilapplikation. Det samma gäller Mina sidor där den arbetssökande själv kan hantera 

många av sina ärenden. Mobilapplikationen Mina sidor hade drygt 21 000 användare per 

månad under 2018 medan applikationen Platsbanken hade cirka 319 000 användare per 

månad, se tabell 3.8. 

3.8 Arbetsförmedlingens förtroende bland allmänheten och hos 
arbetsgivare 

Kantar Sifos Anseendeindex, som mäter allmänhetens förtroende för olika myndigheter, 

visar fortsatt visar mycket låga siffror för Arbetsförmedlingen. År 2018 uppmättes 

förtroendenivån till -25. Det är en viss förbättring jämfört med 2017 då nivån uppmättes till 

-30, (2016: -22).  

Trots att allmänhetens förtroende för myndigheten har stärkts ligger nivån fortsatt tydligt 

under genomsnittet. Det genomsnittliga indexet för myndigheter är 30.53 Det är varken bra 

                                                           
53 Kantar Sifo, Myndigheternas anseende 2018, Den samhälleliga guldreserven. 2018. Kantar Sifo har på eget 
initiativ frågat allmänheten om ett urval av landets myndigheter. Varje myndighet har bedömts av minst 300 
slumpmässigt utvalda personer (med minst namnkännedom om myndigheten). Datainsamlingsmetoden var en 
webbaserad enkät och svaren samlades in 23 maj – 10 juni 2018. 
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eller tillfredsställande med ett lågt anseende. Det låga förtroendet för Arbetsförmedlingen i 

omvärlden försämrar förutsättningarna för myndigheten att genomföra sitt uppdrag. 

Att förtroendet för Arbetsförmedlingen förbättrats, om än från en låg nivå, är dock positivt. 

Förtroendet påverkas av hur väl myndigheten lyckas med sina arbetsuppgifter. Det fortsatta 

utvecklingsarbetet av Arbetsförmedlingen inom ramen för myndighetens förnyelseresa är 

därför viktigt även för att stärka förtroende.   

Arbetsförmedlingen följer även kundernas förtroende för myndigheten och deras åsikter 

om service genom Arbetsgivarundersökningen, se appendix. Av undersökningen framgår 

det tydligt att andelen med stort förtroende för Arbetsförmedlingen är avsevärt högre än 

andelen som har litet förtroende. Under 2018 angav omkring 44 procent av arbetsgivarna 

att de hade stort förtroende för Arbetsförmedlingen, medan bara omkring 10 procent angav 

att det hade ganska eller mycket litet förtroende för myndigheten. Jämfört med 2017 och 

2016 har dock andelen arbetsgivare med stort förtroende minskat något. År 2017 uppgick 

andelen arbetsgivare med stort förtroende till 47 procent, 2016 var motsvarande andel 45 

procent. Arbetsförmedlingen har sedan 201754 ställt detaljerade frågor till kunderna om 

bemötandet. Enligt resultaten anser majoriteten av de tillfrågade att arbetsförmedlaren 

lyssnar på dem och behandlar dem med respekt (2018: 87 procent, 2017: 89 procent), att 

de får den information de behöver (2018: 78 procent, 2017: 82 procent) och att den senaste 

informationen eller beslutet de fick från Arbetsförmedlingen var lätt att förstå (2018: 85 

procent, 2017: 88 procent). Vidare att de upplever att de blir rättvist behandlade (2018:, 80 

procent, 2017: 83 procent). Resultaten avseende dessa frågor är sammantaget något lägre 

än föregående år. Resultatnivån bedöms dock som god.   

                                                           
54 Motsvarande resultat för 2016 finns inte eftersom undersökningen började göras först 2017. För 2018 består 
årsresultatet  för dessa indikatorer av tre sammanställda resultat, kvartal 1-kvartal 3.  Vid undersökningarna 2017 skiljer sig 
utfallet kvartal 1–kvartal 3 endast marginellt från utfallet kvartal 1–kvartal 4 (skillnaden ligger inom felmarginalen). 
Arbetsförmedlingen gör därför bedömningen att det går bra att skriva fram utfallet kvartal 1–kvartal 3 2018 och jämföra det 
med utfallet kvartal 1–kvartal 4 2017.  
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4 Prioritering av dem som står långt ifrån 

arbetsmarknaden  

I detta kapitel redovisas Arbetsförmedlingen uppdrag att förbättra arbetsmarknadens 

funktionssätt, genom att prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden.55 Tre 

av Arbetsförmedlingens prestationer handlar också om myndighetens arbete med detta: 

arbetsmarknadspolitiska program och aktiviteter med aktivitetsstöd, subventionerade 

anställningar samt rustande/stärkande insatser.  

Kapitlet utgår ifrån de mål och uppdrag inom området som finns i Arbetsförmedlingens 

regleringsbrev 2018. Utöver det redovisas även omfattning och resultat för 

arbetsmarknadspolitiska program, subventionerade anställningar samt upphandlade 

arbetsförmedlingstjänster.  

4.1 Etableringsuppdraget 

Regeringens mål: Andelen personer som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller 

studier ska öka väsentligt jämfört med föregående år, särskilt bland kvinnor. Andelen som 

studerar inom etableringsuppdraget ska öka väsentligt, särskilt bland nyanlända med kort 

utbildning. 

Sammanfattande resultatbedömning: Arbetsförmedlingen bedömer att målet har 

uppnåtts. Andelen personer som lämnat etableringsuppdraget för arbete eller studier har 

ökat väsentligt jämfört med föregående år. Ökningen har varit väsentlig både för kvinnor 

och för män, dock var ökningstakten högre bland männen . Ökningen gäller oavsett 

utbildningsbakgrund, där ökningen är starkast för de med kortast utbildningsbakgrund.   

Antalet deltagare i etableringsuppdraget ökade kraftigt under 2016 för att nå som högst 

cirka 76 600 deltagare i juli 2017. Under 2018 har antalet deltagare minskat kontinuerligt 

utifrån att antalet asylsökande minskat under de senaste åren. I december 2018 uppgick det 

totala antalet till cirka 52 500 deltagare. Antalet män i etableringsuppdraget har minskat 

snabbare än antalet kvinnor. I slutet av december 2018 var andelen kvinnor 51 procent och 

andelen män 49 procent (2017: 45 procent kvinnor och 55 procent män). Att minskningen 

är större bland männen kan förklaras med att nya deltagare i etableringen under 2018 till 

större delen bestått av anhöriginvandrare, vilka till största del är kvinnor. 

Den 1 januari 2018 infördes etableringsprogrammet56 vilket successivt ersätter tidigare 

regelverk, där deltagarna hade en etableringsplan. Antalet deltagare i 

etableringsprogrammet har ökat succesivt under året och i december 2018 var cirka 27 700 

personer inskrivna i etableringsprogrammet, vilket motsvarar drygt 53 procent av alla i 

etableringsuppdraget. Av dessa var 53 procent kvinnor och 47 procent män57. 

                                                           
55 Förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
56 Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
57 I följande text redovisas etableringsplan och etableringsprogrammet tillsammans, om inget annat anges. 
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4.1.1 Resultat 

Arbetsförmedlingen bedömer att målet att väsentligt öka andelen personer som lämnar 

etableringsuppdraget för arbete eller studier har uppnåtts under 2018. Ökningen från före-

gående år uppgick till drygt 11 procentenheter. Räknat i antal innebär ökningen mer än en 

fördubbling jämfört med föregående år.  

Viktiga bidragande orsaker till att fler personer har fått arbete är den positiva utvecklingen 

på arbetsmarknaden, samt extratjänsterna vilka infördes för nyanlända i slutet av 2016. 

Extratjänsterna har utvecklats mycket starkt under 2017 och 2018. En orsak till ökningen 

av extratjänsterna är Arbetsförmedlingens stärkta fokus på samverkan och 

överenskommelser med offentlig sektor och kommuner. En annan bidragande orsak bakom 

resultatutvecklingen är att andelen arbetssökande inom etableringsuppdraget som påbörjat 

reguljära studier har ökat jämfört med föregående år. 

Tabell 4.1: Väsentliga resultat avseende etableringsuppdraget, 2016–2018  
  Kvinnor Män Samtliga 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Huvudresultat             

Andel (%) i arbete och 90 dagar studier 
att man lämnat etableringsuppdraget 

21,9 22,8 30,3 40,0 41,0 55,4 32,8 34,0* 45,1 

varav arbete, andel (%) 15,1 16,0 22,6 35,0 35,9 49,7 27,2 28,3 38,6 

varav studier, andel (%) 6,8 6,7 7,8 5,0 5,1 5,7 5,7 5,7 6,5 

Antal i arbete och studier 90 dagar 
efter att man lämnat 
etableringsuppdraget 

1 825 2 120 4 958 5 106 6 106 13 048 6 931 8 226 18 006 

varav arbete, antal 1 260 1 495 3 687 4 470 5 353 11 717 5 730 6 848 15 404 

varav studier, antal 565 625 1271 636 753 1331 1 201 1 378 2 602 

Övriga resultat             

Andel arbetssökande som studerar 
inom ramen för 
etableringsplan/etableringsprogram, 
andel (%) som månadsgenomsnitt 

6,7 7,6 9,1 7,2 8,7 10,1 7,0 8,2 9,6 

Andel arbetssökande som arbetar inom 
ramen för etableringsplan, andel (%) 
som månadsgenomsnitt 

4,2 4,4 7,6 13,1 15,0 19,9 9,4 10,4 14,0 

Andel arbetssökande som deltar i 
arbetsmarknadspolitiskt program inom 
ramen för etableringsplan/etablerings-
programmet som, andel (%) som 
månadsgenomsnitt 

30,8 27,4 21,3 36,0 31,0 23,3 33,8 29,4 22,4 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.*i Årsredovisning 2018 inkluderas övergångar till studier när deltagande på deltid i jobb- 

och utvecklingsgarantin kombineras med deltidsstudier under max 6 månader. I årsredovisningen för 2017 räknades dessa som 

arbetsmarknadspolitiska program, vilket leder till en viss ökning i andelen som studerar 2017 samt en minskning av andelen i 

program se tabell 4.2 och 4.3. 
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Tabell 4.2: Status 90 dagar efter avslutad etableringsplan eller efter avslutat 

deltagande i etableringsprogrammet 2016–2018 

Antal deltagare som avslutat etableringsplan eller etableringsprogram 

  Kvinnor Män Samtliga 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Arbete/studier 1 825 2 120 4 958 5 106 6 106 13 048 6 931 8 226 18 006 

varav arbete med stöd 216 504 2 441 714 1 030 3 630 930 1 534 6 071 

varav arbete utan stöd 281 307 422 884 1 125 2 257 1 165 1 432 2 679 

varav nystartsjobb 763 684 824 2 872 3 198 5 830 3 635 3 882 6 654 

varav avaktualiserad till 
studier 

552 512 982 603 608 996 1 155 1 120 1 978 

varav utbildningskontrakt 13 32 93 33 56 141 46 88 234 

varav reguljära studier inom  
programmet förberedande 
insatser** 

0 51 128 0 53 139 0 104 267 

varav deltidsstudier i JOB* 0 30 68 0 36 55 0 66 123 

Arbetsmarknadspolitiska 
program 

4 538 5 041 5 588 6 190 7 033 7 436 10 728 12 074 13 024 

varav jobb- och 
utvecklingsgarantin 

4 137 4 520 5 242 5 462 6 079 6 676 9 599 10 599 11 918 

varav jobbgaranti för 
ungdomar 

259 392 341 487 692 691 746 1 084 1 032 

Öppet arbetslös 406 475 1 012 649 793 1 368 1 055 1 268 2 380 

Förhindrad att ta arbete 
direkt 

722 800 3 031 351 362 712 1 073 1 162 3 743 

Övriga avaktualiserade 
från AF 

849 875 1 748 465 614 988 1 314 1 489 2 736 

Totalsumma 8 340 9 311 16 337 12 761 14 908 23 552 21 101 24 219 39 889 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Programmet förberedande insatser innehåller möjligheter att studera med 

aktivitetsstöd. Insatsernas utformning har förändrats vid flera tillfällen sedan augusti 2015 och kunde särredovisas först i april 

2017. Resultatet bygger på om en sökande påbörjat studier inom 90 dagar efter avslutad etableringsplan eller efter att hen 

lämnat etableringsprogrammet. Övriga resultat bygger på den sökandes status den 90:e dagen. **Avser övergång till studier när 

deltagande på deltid i jobb- och utvecklingsgarantin kombineras med deltidsstudier under max 6 månader. I årsredovisningen 

2017 räknades dessa som arbetsmarknadspolitiska program, vilket leder till en ökning i andelen som studerar 2017 samt en 

minskning av andelen i program. 
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Tabell 4.3: Status 90 dagar efter avslutad etableringsplan eller efter avslutat 

deltagande i etableringsprogrammet 2016-2018 58 

Andel av deltagare som avslutat etableringsplan eller etableringsprogram 

  Kvinnor Män Samtliga 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Arbete/studier 21,9 22,8 30,3 40,0 41,0 55,4 32,8 34,0 45,1 

varav arbete med stöd 2,6 5,4 14,9 5,6 6,9 15,4 4,4 6,3 15,2 

varav arbete utan stöd 3,4 3,3 2,6 6,9 7,5 9,6 5,5 5,9 6,7 

varav nystartsjobb 9,1 7,3 5,0 22,5 21,5 24,8 17,2 16,0 16,7 

varav avaktualiserad till 
studier 

6,6 5,5 6,0 4,7 4,1 4,2 5,5 4,6 5,0 

varav utbildningskontrakt 0,2 0,3 0,6 0,3 0,4 0,6 0,2 0,4 0,6 

varav reguljära studier inom  
programmet förberedande 
insatser 59 

0,0 0,5 0,8 0,0 0,4 0,6 0,0 0,4 0,7 

varav deltidsstudier i JOB 60 0,0 0,3 0,4 0,0 0,2 0,2 0,0 0,3 0,3 

Arbetsmarknadspolitiska 
program 

54,4 54,1 34,2 48,5 47,2 31,6 50,8 49,9 32,7 

varav jobb- och 
utvecklingsgarantin 

49,6 48,5 32,1 42,8 40,8 28,3 45,5 43,8 29,9 

varav jobbgaranti för 
ungdomar 

3,1 4,2 2,1 3,8 4,6 2,9 3,5 4,5 2,6 

Öppet arbetslös 4,9 5,1 6,2 5,1 5,3 5,8 5,0 5,2 6,0 

Förhindrad att ta arbete 
direkt 

8,7 8,6 18,6 2,8 2,4 3,0 5,1 4,8 9,4 

Övriga avaktualiserade från 
AF 

10,2 9,4 10,7 3,6 4,1 4,2 6,2 6,1 6,9 

Totalsumma 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

 

Det är framför allt andelen som gått till arbete 90 dagar efter avslutad etablering som har 

ökat under 2018 jämfört med föregående år. Men även sett till andelen som studerar 90 

dagar efter avslutad etablering har det skett en tydlig ökning jämfört med 2017. 

Tabell 4.3 visar att det under 2018 skett en väsentlig ökning av andelen kvinnor och män 

som arbetar eller studerar 90 dagar efter avslutad etablering. Ökningstakten högre bland 

männen och skillnaderna mellan könen har därmed ökat.  

Andelen kvinnor som går till studier är högre än motsvarande andel för män, 7,8 procent 

respektive 5,7 procent. Andelen som går till studier ökar bland båda könen, men är starkare 

för kvinnorna.  

                                                           
58 På grund av avrundning summerar inte alltid andelarna till 100 procent. 
59 Avser övergång till studier när deltagande på deltid i jobb- och utvecklingsgarantin kombineras med deltidsstudier 
under max 6 månader. I årsredovisningen 2017 räknades dessa som arbetsmarknadspolitiska program. Detta innebär 
att andelen som studerade och deltog i program 2017 är högre respektive lägre jämfört med vad som redovisades i 
årsredovisningen avseende 2017. 
60 Programmet förberedande insatser innehåller möjligheter att studera med aktivitetsstöd. Insatsernas utformning har 
förändrats vid flera tillfällen sedan augusti 2015 och kunde särredovisas först i april 2017. Resultatet bygger på om en 
sökande påbörjat studier inom 90 dagar efter avslutad etableringsplan eller efter att hen lämnat etableringsprogrammet. 
Övriga resultat bygger på den sökandes status den 90:e dagen. 
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Studier inom ramen för etableringsuppdraget 

Det är ett stort antal personer i etableringsuppdraget som saknar slutförda gymnasiestudier 

och andelen har ökat (2018: 52 procent, 2017: 49 procent, 2016: 48 procent). Avsaknad av 

gymnasiestudier ökar risken för att drabbas av långvarig arbetslöshet.61 Det är därför viktigt 

att kunna erbjuda arbetssökande möjlighet att studera såväl inom ramen för 

etableringsuppdraget som efter avslutad etablering. 

Tabell 4.1 visar att det under 2018 var i genomsnitt knappt 10 procent av de arbetssökande i 

etableringen som studerade inom vuxenutbildning under 2018. Det är en ökning med drygt 

1 procentenhet jämfört med föregående år. Både kvinnor och män har ökat sitt deltagande i 

studier, men männens nivåer är högre än kvinnornas. En förklaring till ökningen av 

andelen arbetssökande i etableringen som studerar vuxenutbildning är ett uttalat ökat 

fokus att matcha till arbete genom utbildning. Andelen personer som studerar inom ramen 

för etableringsuppdraget har stigit, oavsett utbildningsbakgrund, där ökningen är starkast 

för de med kortast utbildningsbakgrund. För arbetssökande med högst förgymnasial 

utbildning var genomsnittlig andel som studerade vuxenutbildning inom 

etableringsuppdraget 3,8 procent (2017: 2,7 procent, 2016: 2,7 procent).  

Knappt hälften (46,3 procent) av de arbetssökande som påbörjat vuxenutbildning under 

2018 har en utbildningsbakgrund som motsvarar eftergymnasial utbildning på två år eller 

längre. Detta är en minskning jämfört med föregående år (2017: 52,0 procent, 2016: 56,1 

procent). Arbetssökande som har en förgymnasial utbildning uppgår andelsmässigt till 25,2 

procent av alla som påbörjat studier under 2018. Detta är en ökning jämfört med 

föregående år (2017: 20,0 procent, 2016: 18,5 procent) 

Övriga aktiviteter i etableringsuppdraget 

Andelen som arbetar inom ramen för sin etableringsplan samt hur stor andel som deltar i 

ett arbetsmarknadspolitiskt program inom ramen för etableringen framgår av tabell 4.1. 

Dessa två indikatorer används, tillsammans med andel som studerar vuxenutbildning inom 

etableringen, för att följa vad de arbetssökande inom etableringen får för insatser på väg till 

varaktig anställning.  

Andelen med arbete i etableringsplan62 har under 2018 ökat med 3,6 procentenheter 

jämfört med 2017. En starkt bidragande orsak bakom ökningen är extratjänsterna. Under 

2018 uppgick andelen med etableringsplan som var i arbete till 14,0 procent i genomsnitt 

per månad. Ökningen har skett bland både kvinnor och män. Männens andel är dock på en 

högre nivå än kvinnornas.   

Andelen som deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program i etableringsplan eller inom 

ramen för etableringsprogrammet uppgick under 2018 till 22,4 procent. Det är en 

minskning med 7,0 procentenheter jämfört med föregående år. Kvinnornas andel uppgick 

till 21,3 procent och männens till 23,3 procent. Det motsvarar en minskning med 6,0 

respektive 7,6 procentenheter jämfört med föregående år. Främst beror detta på att den nya 

                                                           
61 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsrapport 2018. 
62 I etableringsprogrammet som infördes den 1 januari 2018 är det inte längre möjligt att arbeta heltid inom ramen för 
sitt beslut, som det var med tidigare regelverk inom etableringsplan. Därför är denna aktivitet enbart intressant att 
studera utifrån det gamla regelverket. 
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upphandlade arbetsförmedlingstjänsten, Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM), 

som ska ersätta den avslutade tjänsten grundläggande moduler, varit i en uppstartsfas 

under 2018. Arbetsförmedlingen har inte fullt ut lyckats ersätta YSM med andra 

programinsatser under året. 

4.1.2 Arbetsförmedlingens insatser för att underlätta etableringen av nyanlända 

I detta avsnitt redogörs för några av de centrala insatser som genomförts för att underlätta 

etableringen av nyanlända. Under 2018 har Arbetsförmedlingen, bland annat, utifrån 

regeringsuppdraget att Förbättra genomförandet av etableringsuppdraget fortsatt 

utveckla arbetet med etableringsuppdraget. Det nya etableringsprogrammet har införts och 

inom ramen för detta även en utbildningsplikt. Arbetet bedöms i stort löpa på enligt plan 

även om vissa utmaningar kvarstår, exempelvis rörande systemutveckling och 

uppföljningsmöjligheter. Myndigheten har även vidareutvecklat samverkan med andra 

aktörer för att förstärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden.  

Förbättra genomförandet av etableringsuppdraget samt utbildningsplikt  

I juni 2017 fick Arbetsförmedlingen ett regeringsuppdrag om att förbättra genomförandet 

av etableringsuppdraget63. Baserat på en kartlagd nulägesbild tog myndigheten fram en 

handlingsplan som genomförts under 2017–2018. Handlingsplanen utgjorde också 

återrapportering till regeringen i oktober 201764.  

Slutredovisningen lämnades till regeringen den 31 oktober 201865. I slutrapporten 

redovisas att arbetet med etableringen, och resultaten, har förbättrats sedan myndigheten 

fick uppdraget. Bland annat bedömer myndigheten att arbetet med att matcha till arbete 

och studier förbättrats samt att det lagts en god grund för arbetet med utbildningsplikten. 

Några av de utmaningar som identifierades återstår dock. Detta handlar exempelvis om att 

förbättra det fördjupade kartläggningsarbetet, att i högre grad tillvarata särskilt nyanlända 

kvinnors kompetenser och att säkerställa att nyanlända får möjlighet att ta del av service 

via digitala kanaler, oavsett språkkompetens. 

I samband med att etableringsprogrammet trädde i kraft den 1 januari 201866, infördes en 

utbildningsplikt. I Arbetsförmedlingens regleringsbrev67 för 2018 anges att myndigheten 

per den 31 maj 2018 och i samband med 2018 års årsredovisning ska redovisa hur arbetet 

med genomförandet av utbildningsplikten har gått. Denna redovisning sker i en särskild 

                                                           
63 Regeringsuppdrag om att förbättra genomförandet av etableringsuppdraget, A2017/01238/A. Uppdraget handlar om 
att de arbetssökandes kompetenser ska kartläggas snabbare och med högre kvalitet för att förbättra matchningen till 
arbete och utbildning. Samverkan utifrån den modell för fördjupad samverkan som arbetats fram av Dua och andra 
myndigheter ska stärkas för att snabba på processen till arbete och studier. Arbetsförmedlingen ska även ge nyanlända 
grundläggande information om svensk arbetsmarknad, bland annat hur löner och övriga villkor ser ut och fastställs, 
individens rättigheter och skyldigheter, innebörden av jämställdhet på arbetsmarknaden samt trygghetssystemens 
koppling till arbete samt i allt ovan beakta jämställdhet mellan kvinnor och män. 
64 Arbetsförmedlingen, Förbättra genomförandet av etableringsuppdraget, återrapportering 2017. 
65 Arbetsförmedlingen, Förbättra genomförandet av etableringsuppdraget, slutrapport 2018. 
66 Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och Förordning (2017:820) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.  
67 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Arbetsförmedlingen, uppdrag 2: Utbildningsplikt för deltagare med kort 
utbildnings i etableringsprogrammet. 
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återrapport som lämnas in i anslutning till årsredovisningen. I maj 2018 delredovisades 

uppdraget till regeringen och arbetsmarknadsdepartementet i en återrapport68.  

Samverkan 

Arbetsförmedlingen ska vara stödjande och pådrivande gentemot andra parter inom ramen 

för nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Arbetsförmedlingens 

bedömning är att myndighetens samverkan med externa aktörer rörande 

etableringsuppdraget har fördjupats under 2018 och därmed bidragit till positiva resultat. 

Den struktur för systematisk och långsiktig samverkan som utvecklats tillsammans med 

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har varit en av framgångsfaktorerna. 

Arbetsförmedlingen har under året träffat överenskommelser med en majoritet av landets 

kommuner om fördjupad samverkan inom ramen för Delegationen för unga och nyanlända 

till arbetes (Dua:s) uppdrag. Ett tydligt fokus har varit att öka andelen nyanlända som 

påbörjar studier inom den kommunala vuxenutbildningen. Se Arbetsförmedlingens 

beskrivning av samarbetet med kommuner inom ramen för Dua under avsnitt 4.4.2. 

På nationell nivå har Arbetsförmedlingen tillsammans med Migrationsverket, 

Försäkringskassan, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt länsstyrelserna sedan 

2007 samverkat inom ramen för en nationell samverkansdelegation kring frågor som rör 

mottagande och etablering av asylsökande, ensamkommande barn och nyanlända 

invandrare.  

Genom det myndighetsgemensamma regeringsuppdraget Mötesplatser och information 

har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, 

Skatteverket samt Sveriges kommuner och landsting (SKL) fortsatt arbetet med att förenkla 

processerna för nyanlända i deras myndighetskontakter samt ökad effektivitet för de 

berörda aktörerna69. Regeringsuppdraget förlängdes till och med 31 december 2018 

målsättningen har varit att minst hälften av alla nyanlända gått igenom 

etableringsprocessen mellan 2016 och 2018 skulle genomgå en enklare process via en 

Mötesplats. Till och med december 2018 hade cirka 11 400 individer startat sin etablering 

på en Mötesplats vilket innebär att vi 2018 har uppnått målet för uppdraget70.  

Asylsökandes kartläggning av sin kompetens  

I regleringsbrevet för 2018 gavs Arbetsförmedlingen i uppdrag att erbjuda kompetens-

kartläggning för asylsökande och verka för att asylsökande kvinnor och män kompe-

tenskartläggs och att de asylsökande får kunskap om vilket stöd Arbetsförmedlingen kan 

erbjuda i samband med detta. Arbetsförmedlingen har utvecklat ett digitalt 

kartläggningsverktyg, jobskills.se.  

På jobskills.se kan asylsökande registrera sin utbildning och yrkeslivserfarenhet på sitt 

modersmål för att sedan direkt få det översatt till ett CV på svenska. Användarna får också 

tillgång till ett vägledningsmaterial på sitt modersmål där de kan lära sig mer om den 

                                                           
68 Arbetsförmedlingen, Utbildningsplikt för deltagare med kort utbildning i etableringsprogrammet, återrapport 2018 
69 Regeringsuppdraget löpte ut den 31 december 2018 och redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet den 27 februari 
2019.  
70 Under 2018 beviljades cirka 15 000 individer uppehållstillstånd, i första instans och exklusive anhöriginvandring, 
vilket är basen som resultatet baseras på. 
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svenska arbetsmarknaden och få råd om aktiviteter de kan genomföra för att komma 

närmare arbetsmarknaden. Under 2018 har jobskills.se designats om för att stärka 

integriteten för användarna och förbättra sökgränssnittet för arbetsgivare. Den nya 

designen lanserades i slutet av juni 2018 och åtföljdes under hösten av marknadsföring till 

såväl arbetssökande som arbetsgivare. I slutet av 2018 lanseras också platsannonser från 

Platsbanken i jobskills.se med språkstöd.  

Jobbsprånget  

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2018 anges att myndigheten per den 22 februari 

2019 ska redovisa hur myndigheten arbetar och avser att arbeta med Jobbsprånget. 

Jobbsprånget är ett praktikprogram för nyanlända akademiker med utbildning inom 

ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, ekonomi och arkitektur som drivs av Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen och IVA arbetar tillsammans för att kunna föra samman de 

arbetsgivare som erbjuder praktikplatser genom Jobbsprånget med nyanlända 

arbetssökande som har relevant utbildning och bakgrund. I samband med denna 

årsredovisning lämnas detta i en särskild återrapport. 

4.2 Jobb- och utvecklingsgarantin71 

Regeringens mål: Andelen inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin som går till arbete 

eller studier ska öka, inklusive dem som tidigare har avslutat en etableringsplan. 

Sammanfattande resultatbedömning: Arbetsförmedlingen bedömer att målet har 

uppnåtts. Andelen övergångar till arbete har minskat marginellt, men övergångar till 

studier har ökat tydligt. Få individer har haft övergång till både arbete och studier, 

sammantaget har därför andelen med övergångar till arbete eller studier ökat. För kvinnor 

drivs ökningen helt av en ökning i övergångar till studier, medan övergångar till både arbete 

och studier ökar bland männen. För de som tidigare deltagit i etableringsuppdraget har 

övergångar till både arbete och studier ökat. 

Jobb- och utvecklingsgarantin är en viktig del i Arbetsförmedlingens arbete att motverka 

långtidsarbetslöshet. Deltagarna ska erbjudas individuellt utformade insatser i syfte att 

bryta långvarig arbetslöshet. Under 2018 har cirka 75 700 kvinnor och 90 900 män tagit del 

av programmet. En närmare beskrivning av utvecklingen av antal deltagare i jobb- och 

utvecklingsgarantin återfinns i avsnitt 4.7 Arbetsförmedlingens prestationer att rusta de 

som står långt från arbetsmarknaden. 

4.2.1 Resultat  

Arbetsförmedlingen bedömer att målet i regleringsbrevet är uppnått. Andelen övergångar 

till arbete från jobb- och utvecklingsgarantin har minskat marginellt, samtidigt har andelen 

till studier ökat tydligt, se tabell 4.4. Få individer har haft övergång till både arbete och 

                                                           
71 För 2017 var målet i Arbetsförmedlingens regleringsbrev formulerat som att långtidsarbetslösheten skulle förebyggas 
och motverkas samt att andelen långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin som gick till arbete eller studier 
skulle öka. Med anledning av att målet är annorlunda formulerat för 2018 är även innehållet i redovisningen ändrat. 
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studier under året, sammantaget har därför andelen med övergångar till arbete eller studier 

ökat. För kvinnor drivs ökningen helt av en ökning i övergångar till studier, medan 

övergångar till både arbete och studier ökar bland männen.  

Bland de utrikes födda inom jobb- och utvecklingsgarantin har övergångar till både arbete 

och studier ökat för båda könen, medan det bland de inrikes födda skett en minskning i 

andel till arbete och en ökning i andel till studier för båda könen. Jämfört med 2017 har 

övergångar till osubventionerat arbete minskat samtidigt som övergångar till 

subventionerat arbete ökat genom att fler gått till en anställning med extratjänst eller 

modernt beredskapsjobb. Att fler har påbörjat studier kan delvis förklaras av att samverkan 

mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna har förbättrats. 

Tabell 4.4: Väsentliga resultat avseende jobb- och utvecklingsgarantin, 

2016–2018 

Antal och andel (%) av deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin 

  Kvinnor Män Samtliga 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Huvudresultat72             

Unika individer som övergått till 
arbete, andel (%)  

24,6 24,4 24,1 31,6 32,0 32,2 28,6 28,6 28,5 

Unika individer som övergått till 
arbete, antal 

16 501 17 836 18 030 27 087 29 163 28 880 43 588 46 999 46 910 

Unika individer som övergått till 
studier, andel (%)  

3,4 3,8 5,4 2,7 2,8 3,4 3,0 3,2 4,3 

Unika individer som övergått till 
studier, antal 

2 272 2 772 4 065 2 282 2 517 3 026 4 554 5 289 7 091 

Övriga resultat 
(månadsgenomsnitt) 

            

Andel (%) i arbetsplatsförlagda 
aktiviteter  

30 29 31 26 26 28 28 27 29 

Andel (%) i upphandlade 
arbetsförmedlingstjänster 

13 14 12 14 14 13 14 14 12 

Andel (%) utan registrerad 
aktivitet73 

23 19 16 23 20 17 23 19 17 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

Under 2018 fortsatte andelen som övergick till arbete eller till studier att öka bland 

personer i jobb- och utvecklingsgarantin som tidigare deltagit i etableringsuppdraget, se 

tabell 4.5. En förklaring till den högre andelen övergångar till studier jämfört med samtliga 

i jobb- och utvecklingsgarantin är att en del i denna grupp nyligen har studerat inom 

etableringen, vilket kan göra det lättare att motivera till fortsatta studier. 

  

                                                           
72 Motsvarande uppgifter redovisades i tabell 6 i Årsredovisningen 2017. Uppgifter om övergångar till studier stämmer 
dock inte med Årsredovisningen 2017, se förklaring i not till tabell 3.4 och 3.4.1. 
73 Underlaget för uppgiften är hämtad från en annan beräkningskälla än föregående årsredovisning. 
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Tabell 4.5: Övergångar till arbete och studier bland deltagare i jobb- och 

utvecklingsgarantin som tidigare deltagit i etableringsuppdraget,  

2016-2018 

Antal och andel (%) av alla deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som tidigare deltagit i 

etableringsuppdraget 

  Kvinnor Män Samtliga 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Unika individer som 
övergått till arbete, andel 
(%)  

14,3 18,5 20,7 27,7 30,9 34,0 21,9 25,5 28,2 

Unika individer som 
övergått till arbete, antal 

1 656 2 991 4 099 4 144 6 491 8 692 5 800 9 482 12 791 

Unika individer som 
övergått till studier, 
andel (%)  

4,5 5,8 9,2 3,6 4,2 5,6 4,0 4,9 7,2 

Unika individer som 
övergått till studier, antal 

521 938 1 826 543 888 1 441 1 064 1 826 3 267 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av individuellt utformade insatser som 

kan vara arbetsplatsförlagda aktiviteter, aktiviteter hos externa samarbetspartners och 

förberedande insatser såsom studie- och yrkesvägledning och rehabilitering.  

Tiden i passivitet ska undvikas eftersom det tenderar att minska motivationen, öka ohälsa 

och förlänga arbetslöshetstiden. Andelen personer med arbetsplatsförlagda aktiviteter74 har 

ökat för såväl kvinnor som män, se tabell 4.4. Andelen utan registrerad aktivitet har 

minskat för både kvinnor och män. Däremot har andelen i aktiviteter inom upphandlade 

arbetsförmedlingstjänster minskat. 

4.2.2 Arbetsförmedlingens insatser för att öka andelen i jobb- och 

utvecklingsgarantin som går till arbete eller studier  

Subventionerade anställningar 

Subventionerade anställningar är en viktig insats för många av deltagarna i jobb- och 

utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen har fortsatt utveckla arbetet med att tillsätta och 

få fram fler platser för extratjänster, moderna beredskapsjobb och andra anställningsstöd, 

där samverkan med kommuner och andra arbetsgivare är en viktig del. Under 2018 har 

antalet personer inom jobb- och utvecklingsgarantin som gått till en anställning med 

extratjänst eller modernt beredskapsjobb ökat.  

Givet den jämförelsevis höga andelen personer med funktionsnedsättning inom jobb- och 

utvecklingsgarantin är de insatser som särskilt riktas till denna grupp viktiga verktyg för att 

öka övergångarna till arbete och utbildning75.  

                                                           
74 Som arbetsplatsförlagd aktivitet räknas arbetspraktik, arbetsträning, deltidsarbete, förstärk arbetsträning, praktisk 
kompetensutvecklings, projekt, start av näringsverksamhet, tillfälligt arbete i önskad omfattning, timanställning, 
utbildning, praktikantprogram och Samhall.  
75 Se avsnitt 4.5.2 för en beskrivning av hur myndigheten arbetar för att fler ska få anställning med de lönestöd som 
riktar sig till denna grupp.  
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Studiemöjligheter för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin 

För deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin kan det finnas möjligheter att genom 

programmet ta del av reguljära studier på heltid med bibehållet aktivitetsstöd, eller att 

studera på deltid vid sidan om programmet. Under 2018 var det 1 382 kvinnor (2017: 665) 

och 948 män (2017: 514) i jobb- och utvecklingsgarantin som använde möjligheten att ta 

del av reguljära studier med bibehållet aktivitetsstöd personer.76 77 Personer inom jobb- och 

utvecklingsgarantin kan också vara inskrivna i programmet på deltid för att ta del av 

deltidsstudier. Den möjligheten används i något mindre utsträckning (2018: 601 kvinnor, 

428 män 2017: 476 kvinnor, 366 män, 2016: 383 kvinnor, 351 män).  

Yrkesinriktad folkhögskoleutbildning  

Yrkesinriktad folkhögskoleutbildning syftar till att underlätta för den enskilde att få eller 

behålla ett arbete och samtidigt motverka brist på arbetskraft på arbetsmarknaden. Under 

2018 hade 323 kvinnor (2017: 213, 2016: 42) och 176 män (2017: 116, 2016: 21) övergångar 

till insatsen.78 Merparten av deltagarna tog del av insatsen inom jobb- och 

utvecklingsgarantin. De flesta av utbildningarna finns inom omsorgsyrken, lärar- eller 

elevassistent är den vanligaste utbildningsinriktningen. 

4.3 Personer med kort utbildning som påbörjar studier 

Regeringens mål: Andelen inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning som påbörjar 

reguljära studier ska öka väsentligt.  

Sammanfattande resultatbedömning: Arbetsförmedlingen bedömer att målet om en 

väsentlig ökning inte har uppnåtts. Andelen och antalet inskrivna med kort utbildning som 

övergår till reguljära studier har ökat, men ökningen har inte varit tillräckligt stor för att 

kunna bedömas som väsentlig. 

På dagens arbetsmarknad är det vanligt att arbetsgivare kräver minst en 

gymnasieutbildning för att den arbetssökande ska anses vara anställningsbar, även inom 

yrken där utbildningskraven traditionellt sett varit låga. Samtidigt ökar andelen inskrivna 

arbetslösa med kort utbildning.79 Bland inskrivna arbetslösa hade i genomsnitt 36 procent 

förgymnasial utbildning under 2018, 19 procent saknade en fullständig 

grundskoleutbildning.  

4.3.1 Resultat  

Arbetsförmedlingen bedömer att målet att väsentligt öka andelen med kort utbildning som 

påbörjat reguljära studier inte har uppnåtts. Arbetsförmedlingens definition av reguljära 

                                                           
76 Beslut om studier enligt programmet förberedande insatser redovisas inte före 2017, vilket beror på att det sedan dess 
skett förändringar av handläggningsrutiner och systemstöd. Insatsernas utformning har förändrats vid flera tillfällen 
sedan augusti 2015 och data över dessa insatser har kunnat särredovisas sedan april 2017.  
77 De personer som tagit del av dessa insatser och som har högst förgymnasial utbildning ingår också i den statistik som 
redovisas i tabell 4.7. 
78 Avser unika individer med övergångar under året. Detta är en förändring jämfört med hur uppgiften redovisades i 
årsredovisningen 2017 där det utgick ifrån beslut under året. 
79 Uppgifter om utbildningsnivå registreras manuellt, uppgiften är därför förknippad med viss osäkerhet.  
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studier inkluderar flera olika utbildningsvägar: avaktualisering mot studier, beslut om 

utbildningskontrakt, deltidsstudier inom jobb- och utvecklingsgarantin, beslut om studier 

som förberedande insats80 eller inom etableringsprogrammet samt studier som aktivitet 

inom ramen för etableringsplan.81  

Både andelen och antalet inskrivna med kort utbildning82 som övergår till reguljära studier 

har ökat jämfört med 2017. Antalet övergångar till studier är ungefär 2 900 fler under 2018 

i jämförelse med 2017. Det är positivt att antalet övergångar till studier ökar, även i tider av 

högkonjunktur då det finns fler lediga jobb och individer generellt är mindre benägna att 

utbilda sig. Arbetsförmedlingen bedömer dock att ökningen inte varit tillräckligt stor för att 

kunna bedömas som väsentlig. 

Tabell 4.6: Väsentliga resultat avseende personer med kort utbildning, 2016-

201883  

Andel (%) och antal av inskrivna med högst förgymnasial utbildning 

  Kvinnor Män Samtliga 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Huvudresultat             

Unika individer som har övergått 
till studier, andel (%) 

4,7 5,0 6,4 3,6 4,0 4,7 4,1 4,4 5,4 

Unika individer som har övergått 
till studier, antal 

5 955 6 447 8 373 5 909 6 598 7 552 11 864 13 045 15 925 

Källa: Arbetsförmedlingen, datalager.  

Andelen inskrivna med kort utbildning som påbörjat studier ökade mer för kvinnor än för 

män under 2018. Det är fler inskrivna män än kvinnor som har kort utbildning, trots det 

gick fler kvinnor än män till studier bland de med kort utbildning. Detta kan till viss del 

bero på könsbundna utbildnings- och yrkesval, då det finns skillnader i de 

yrkesinriktningar som erbjuds inom reguljär utbildning och de arbetsmarknadsutbild-

ningar som Arbetsförmedlingen upphandlar.  

Särskilt stor ökning ser vi bland utrikes födda kvinnor, där andelen med kort utbildning 

som går vidare till studier ökat med 1,7 procentenheter jämfört med 2017. Utrikes födda 

står för 69 procent av övergångarna till studier bland personer med kort utbildning, vilket 

är en något högre andel än andelen utrikes födda bland samtliga inskrivna med kort 

utbildning.  

Det finns olika möjliga studievägar för personer med kort utbildning. Som tabell 4.7 visar är 

det vanligast att personer lämnar Arbetsförmedlingen för att börja reguljära studier. 

Enskilda studievägar kommenteras närmare i avsnitt 4.3.2 nedan. 

                                                           
80 Avser studier som bedrivs genom förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 30 § p 5-6. 
81 De reguljära studierna kan vara samma trots olika utbildningsvägar. Utbildningsvägar som innebär möjlighet att läsa 
svenska för invandrare eller motsvarande på folkhögskola ingår inte. 
82 Med kort utbildning avses högst förgymnasial utbildning. 
83 Jämfört med årsredovisningen för 2017 har både målgrupp och mätmetod förändrats, förändringarna beskrivs 
närmare i appendix. Motsvarande mått som ovan redovisades i tabell 6 i årsredovisningen 2017, på grund av 
förändringar i studiedefinition är uppgifterna i årsredovisningen 2017 dock inte jämförbara med de uppgifter som 
redovisas ovan, se förklaring i not till tabell 3.4.1. 
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Tabell 4.7: Övergångar till studier för personer med kort utbildning uppdelat 

på studieväg, 2016–2018 

Antal unika individer bland inskrivna med högst förgymnasial utbildning84  

  Kvinnor Män Totalt 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Avaktualiserad mot reguljära 
studier 

4 660 4 603 5 665 4 127 4 159 4 758 8 787 8 762 10 423 

Studier med etableringsplan/ inom 
etableringsprogrammet 

414 614 1 085 640 994 1 124 1 054 1 608 2 209 

Förberedande insats - studier med 
aktivitetsstöd85 

- 220 576 - 152 318 - 372 894 

Deltidsstudier i kombination med 
jobb- och utvecklingsgarantin 

106 121 151 86 81 119 192 202 270 

Utbildningskontrakt86 860 1 016 1 116 1 157 1 360 1 423 2 017 2 376 2 539 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  

Även bland samtliga inskrivna, oavsett utbildningsnivå, har det skett en ökning i antal som 

påbörjat studier. Den andelsmässiga ökningen är dock något mindre bland samtliga 

inskrivna, i jämförelse med den ökning som skett bland inskrivna med kort utbildning. 

Personer med högst förgymnasial utbildning stod för ungefär en tredjedel av det totala 

antalet övergångar till studier, se tabell 3.4.1.  

4.3.2 Arbetsförmedlingens insatser för att få fler inskrivna med kort utbildning 

att påbörja studier 

Under 2018 har Arbetsförmedlingen fortsatt genomföra myndighetens strategi för 

matchning till jobb genom utbildning, som beslutades 2017. Förändringsarbetet syftar till 

att ge fler arbetssökande med utbildningsbehov tillgång till rätt insatser, och i 

förlängningen bidra till kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.  

Under 2018 har myndigheten bland annat utvecklat metoder och arbetssätt, förbättrat 

uppföljningen samt jobbat för att stärka medarbetarnas kunskap och kompetens om 

utbildningsområdet. Prioriterade områden är bland annat att utveckla samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och utbildningsväsendet och att stärka det vägledande arbetet inom 

myndigheten. Arbetsförmedlingen har under 2018 även tagit fram en strategi för 

karriärvägledning, vilken beskrivs närmare i avsnitt 3.4. 

Införandet av utbildningsplikt för nyanlända är en central del i arbetet med att öka 

övergångarna till studier bland personer med kort utbildning, se avsnitt 4.1.2. 

Samverkan 

Arbetsförmedlingen bedömer att det skett viktiga förflyttningar när det gäller både lokal 

och strategisk samverkan. På nationell nivå har det funnits en tät samverkan mellan 
                                                           
84 Tabellen avser samma grupp personer som redovisas i tabell 4.6, men det går inte att summera de olika studievägarna 
då en individ kan ha gått flera olika studievägar under ett år.   
85 Beslut om studier enligt programmet förberedande insatser redovisas inte före 2017, vilket beror på att det sedan dess 
skett förändringar av handläggningsrutiner och systemstöd. Insatsernas utformning har förändrats vid flera tillfällen 
sedan augusti 2015 och data över dessa insatser har kunnat särredovisas sedan april 2017. 
86 Uppgiften är inte jämförbar med Årsredovisningen 2017. Då redovisades samtliga unika deltagare som var i 
sökandekategori utbildningskontrakt. Här redovisas unika individer med övergång till utbildningskontrakt oavsett 
sökandekategori, tabellen är också avgränsad till personer som registrerats med kort utbildning.  
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Arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Centrala 

studiestödsnämnden (CSN) och Skolverket. Arbetsförmedlingens förutsättningar att få 

arbetssökande att påbörja vuxenutbildning är i stor utsträckning beroende av andra 

aktörer. Samverkan har därmed varit helt nödvändigt för att klara införandet av 

studiestartsstödet såväl som utbildningsplikten.  

Bidragande orsaker till att den lokala samverkan har stärkts är bland annat Dua-

överenskommelserna87, samt ett intensifierat samarbete kring studiestartsstöd och 

utbildningsplikt.88 I intervjustudier framkommer att både arbetsförmedlingskontor och 

kommuner ofta uppfattar att samverkan fungerar bra. Samtidigt kvarstår vissa utmaningar. 

Inom Arbetsförmedlingen lyfts bland annat behovet av informationsutbyte, samt 

otydligheter i kontakten mellan olika funktioner hos kommunen, exempelvis kring 

vuxenutbildning och försörjningsstöd. Både Arbetsförmedlingen och kommuner 

konstaterar att Arbetsförmedlingens förståelse och kunskap om utbildningsväsendet 

behöver öka.89 

Studiestartsstöd90 

Sedan juli 2017 kan arbetssökande med utbildningsbehov91 ansöka om studiestartsstöd för 

att få ersättning vid studier på grund- eller gymnasienivå. Arbetsförmedlingens roll är att 

informera arbetssökande och stödja kommunerna i rekryteringsarbetet. 

Färre personer har börjat studera genom studiestartsstödet än förväntat. CSN har beviljat 

ungefär 6 900 ansökningar sedan stödet lanserades, varav 58 procent avsåg kvinnliga 

arbetssökanden och 42 procent manliga sökanden.92 En del av förklaringen till de låga 

volymerna är att Arbetsförmedlingen och kommunerna haft svårt att rekrytera 

arbetssökande med utbildningsbehov som uppfyller villkoren för stödet, 22 procent av de 

handlagda ansökningarna har avslagits.93 Mer än 40 procent av avslagen beror på att den 

sökande inte uppfyllt det arbetslöshetsvillkor som krävs för att ta del av 

studiestartsstödet94. Därefter har regeringen beslutat om regelförändringar från den 1 mars 

2019. 

Studier med aktivitetsstöd 

Antal personer med kort utbildning som tagit del av studier med aktivitetsstöd har ökat 

under 2018, se tabell 4.7.  

                                                           
87 Delegationen för unga och nyanlända till arbete. 
88 Arbetsförmedlingen (2018), Uppföljningsrapport Matchning till jobb genom utbildning. 
89 Arbetsförmedlingen (2018), Flaskhalsar i övergång till reguljär utbildning. 
90 Statistiken baseras på antal ärenden per månad, ej unika individer. Siffrorna bygger på månadsstatistik som CSN 
löpande delar med Arbetsförmedlingen och kan skilja sig från CSN:s officiella helårssiffror. Det är då CSN:s officiella 
siffror som bör användas. 
91 Studiestartstödet riktar sig till personer mellan 25 och 55 år, som behöver ta del av reguljära studier för att kunna 
etablera sig på arbetsmarknaden. 
92 CSN:s verksamhetsstatistik. 
93 CSN:s verksamhetsstatistik. 
94  Därför lyfte Arbetsförmedlingen tillsammans med SKL att det fanns behov av att förändra regelverket i syfte att 
uppnå ett mer effektivt nyttjande av studiestartsstödet. Förslag till förändringar om studiestartsstöd för att säkra 
reformens syfte, dnr. Af-2018/0009 2918. 
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Utbildningskontrakt 

Antalet ungdomar som studerat med ett utbildningskontrakt har ökat något för både 

kvinnor och män under 2018, se tabell 4.7. Andelen kvinnor som har haft utbildnings-

kontrakt var lägre än andelen män, vilket speglar könsfördelningen i målgruppen för 

insatsen. En förklaring till ökningen är Arbetsförmedlingens ökade fokus både på 

utbildning och på ungdomar. Förbättrad samverkan med kommunerna kan också förklara 

det ökande antalet utbildningskontrakt då kommunernas deltagande är en förutsättning för 

att få tillstånd en överenskommelse om utbildningskontrakt. 

Samarbete med folkhögskolor95 

Antalet deltagare inom folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte har ökat, se tabell 

4.8. En förklaring är att ett ökat fokus på studier inom Arbetsförmedlingen leder till att 

insatser som motiverar till studier blir mer centrala. Trots ökningen ligger fortfarande 

nyttjandet under det mål som Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen kommit överens 

om på 7 000 platser årligen. Under 2018 gjordes 4 205 anvisningar till plats på 

studiemotiverande folkhögskolekurs (2017: 3 664, 2016: 3 219). Totalt sett har antalet 

deltagare i folkhögskoleutbildning inom etableringsuppdraget fortsatt att öka, se tabell 4.8. 

Bedömningen är att utbildningspliktens införande, och den delvis förändrade inriktningen 

på insatsen, än så länge haft liten effekt på antalet deltagare. 

Tabell 4.8: Folkhögskoleutbildningar, 2016-2018 

Antal unika individer med övergångar under året96 

  Kvinnor Män Samtliga 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Folkhögskoleutbildning i 
studiemotiverande syfte 

1 326 1 669 2 026 1 817 1 841 1 991 3 143 3 510 4 017 

Folkhögskoleutbildning inom 
etableringsuppdraget 

1 595 2 471 3 003 1 924 2 821 2 470 3 519 5 292 5 473 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  

4.4 90-dagarsgarantin för ungdomar  

Regeringens mål: Unga ska övergå till arbete, påbörja studier eller erbjudas en insats 

som leder till arbete inom 90 dagar, i syfte att upprätthålla 90-dagarsgarantin.  

Sammanfattande resultatbedömning: Arbetsförmedlingen bedömer att målet har 

uppnåtts. Antalet ungdomar som inte påbörjat arbete, studier eller erbjudits en insats inom 

90 dagar har minskat under 2018 och har i genomsnitt varit under 500 personer per 

månad. Minskningen har skett både bland kvinnor och bland män. Även tiden innan 

övergång till arbete, studier eller insats har minskat under 2018. 

                                                           
95 Utöver folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte och utbildning i etableringsuppdraget finns yrkesinriktade 
utbildningar på folkhögskola. Syftet med dessa är inte att deltagarna ska påbörja studier utan gå ut i arbetet efter 
avslutad kurs, insatsen beskriv istället närmare i avsnitt 4.2.2. 
96 Folkhögskoleutbildningarna redovisas nu som övriga övergångar till studier, det vill säga antal unika individer med 
övergångar under året. I årsredovisningen 2017 redovisades istället antal nya beslut under året. 



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018 Prioritering av dem som står långt ifrån 
arbetsmarknaden 

 
 
 
 
 

49 

4.4.1 Resultat 

Arbetsförmedlingen bedömer att målet om att upprätthålla 90-dagarsgarantin97 för 

ungdomar är uppnått. För att upprätthålla 90-dagarsgarantin har Arbetsförmedlingens 

bedömt att antalet ungdomar som inte påbörjat arbete, studier eller erbjudits insats inom 

90 dagar i genomsnitt ska vara under 500 personer98 99, vilket varit fallet under 2018, se 

tabell 4.9. Det kan ses i perspektivet att i genomsnitt cirka 48 000 ungdomar varit 

inskrivna som arbetslösa per månad under 2018. Arbetsförmedlingen har fortsatt att 

prioritera 90-dagarsgarantin högt och utarbetat välfungerande processer för att 

upprätthålla garantin. Det har gett resultat, då antalet har minskat kraftigt jämfört med 

föregående år. Minskningen har skett brett både bland kvinnor och bland män. Fler män än 

kvinnor saknar ett dokumenterat erbjudande om insats vilket främst förklaras av hur 

sammansättningen av inskrivna ungdomar ser ut där fler män än kvinnor är inskrivna på 

Arbetsförmedlingen, se avsnitt 1.4.2. 

Tabell 4.9: Väsentliga resultat avseende 90-dagarsgarantin för ungdomar, 

2016–2018 
  Kvinnor Män Samtliga 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Huvudresultat             

Antal ungdomar (16-24 år) med 
minst 90 dagars 
sammanhängande tid i öppen 
arbetslöshet som saknar 
erbjudande om insats inom 90 
dagar. Månadsgenomsnitt100 

1 299 436 154 2 161 759 233 3 460 1 195 386 

Övriga resultat             

Genomsnittlig tid i dagar från 
inskrivning innan övergång till 
arbete, studier eller annan insats 
som leder till arbete  
(16-24 år) 

66 58 57 67 60 57 67 59 57 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

Tiden som går innan ungdomar går till arbete, studier eller en insats som leder till arbete 

minskade något under 2018. Tiden för inskrivna unga att få ett erbjudande om insats är 

densamma för kvinnor och män. Att tiden till arbetet, studier eller insats kortas bidrar till 

att upprätthålla 90-dagarsgarantin.  

Andelen inskrivna ungdomar som fått arbete minskade under 2018 jämfört med tidigare år, 

se avsnitt 3.3. Minskningen i andel till arbete sker brett, men fler unga män går ut i arbete 

                                                           
97 90-dagarsgarantin är en övergripande målsättning om att ingen ung person ska vara arbetslös längre än 90 dagar 
innan personen erbjuds ett jobb, en utbildning eller en insats som leder till ett jobb. 
98 Av praktiska orsaker är det inte möjligt att nå och erbjuda alla öppet arbetslösa ungdomar insatser inom 90 dagar. Att 
en ungdom inte erbjudits en insats kan bland annat bero på att personen inte kommit till bokade besök, inte gått att få 
kontakt med, hade pågående eller planerade studier eller skulle börja arbeta inom kort. 
99 Arbetsförmedlingen (2018), Verksamhetsplan 2018, dnr. Af-2017/0016 6626. 
100 I årsredovisningen 2017 redovisades måttet månadsvis. En orsak till det var att målet i regleringsbrevet 2017 var 
formulerat som att tiden innan unga personer övergår till arbete, studier eller en insats som leder till arbete skulle 
minska i syfte att tydligt närma sig 90-dagarsgarantin. I regleringsbrevet 2018 var målet istället att upprätthålla 90-
dagarsgarantin. Det förändrade målet föranledde att myndigheten i verksamhetsplanen för 2018 beslutade att målet 
skulle mätas som ett genomsnitt över året. Uppgifterna för 2016 är inte helt jämförbara med uppgifterna 2017 och 2018, 
då möjligheten att följa upp erbjudande om insats genom tilläggskoder tillkom i juni 2016.   



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018 Prioritering av dem som står långt ifrån 
arbetsmarknaden 

 
 
 
 
 

50 

än unga kvinnor. Minskningen gäller både övergångar till subventionerat och 

osubventionerat arbete. En förklaring till minskade övergångar till arbete är att gruppens 

sammansättning har förändrats. En gynnsam arbetsmarknad tillsammans med minskade 

ungdomskullar har lett till en minskning av antalet inskrivna ungdomar på 

Arbetsförmedlingen, både totalt och för de med längre arbetslöshetstider. Av de ungdomar 

som är inskrivna på Arbetsförmedlingen står dock en större andel längre ifrån 

arbetsmarknaden. Det gör att det blir svårare att öka antalet och andelen övergångar till 

arbete, då en större andel har behov av stöd och insatser innan arbete är aktuellt. Det kan 

till exempel röra sig om specialistinsatser101 eller andra förberedande och coachande 

insatser. Andelen ungdomar som gått vidare till studier ökade något såväl för kvinnor som 

för män jämfört med 2017, se avsnitt 3.4. Andelen övergångar till studier är högre bland 

kvinnor än bland män, även om det är fler män än kvinnor som går till studier i antal 

räknat. 

4.4.2 Arbetsförmedlingens insatser för att upprätthålla 90-dagarsgarantin 

Samverkan  

Enligt regleringsbrevet 2018 ska Arbetsförmedlingen samverka med andra aktörer för att 

förebygga ungdomsarbetslösheten. Arbetsförmedlingen ska även verka för att skapa lokala 

spår till jobb i samverkan mellan kommuner och arbetsgivare. Utifrån målen i 

regleringsbrevet har Arbetsförmedlingen under året intensifierat sitt arbete med samverkan 

och varit pådrivande i detta arbete. 

Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen att samverkan med kommunerna har 

utvecklats positivt under året. Den struktur för systematisk och långsiktig samverkan som 

utvecklats tillsammans med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har varit 

en av framgångsfaktorerna. 

Under 2018 har Arbetsförmedlingen förändrat arbetssätt i syfte att förbättra förutsätt-

ningarna för att tidigt identifiera och erbjuda individuellt stöd till ungdomar. En viktig del 

har varit att fortsätta utveckla samverkan med kommunerna. Arbetsförmedlingen har över-

enskommelser om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten med 287 av landets 

290 kommuner.102 För att följa upp insatser inom ramen för samverkan har ett nationellt 

systemverktyg, tagits fram under 2018 av Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner och 

landsting. Verktyget möjliggör digital överföring från kommunernas och 

Arbetsförmedlingens systemverktyg till en gemensam databas. Arbetsförmedlingen och 

Dua har även genomfört gemensamma dialogträffar med syfte att identifiera hinder, lära av 

varandra och sprida goda exempel på lokal samverkan. 

Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna fortsatt utveckla lokala jobbspår i 

syfte att säkra arbetsgivares kompetensbehov och arbetssökandes kompetensutveckling. 

Det har saknats möjlighet att registrera vilka arbetssökande som deltar i ett lokalt jobbspår, 

vilket begränsar möjligheten till uppföljning. För att kunna följa upp hur arbetet med de 

                                                           
101 Psykologer, arbetsterapeuter/sjukgymnaster, socialkonsulenter och specialister inom syn/döv/hörsel. 
102 Överenskommelserna beskriver hur det gemensamma arbetet med unga (16-24 år) som varken arbetar eller studerar 
ska organiseras och bedrivas. Överenskommelserna tydliggör strukturer och ramar för samverkan, ökar ofta förståelsen 
och kunskapen för varandras uppdrag och främjar ett arbetssätt byggt på gemensamma mål. 
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lokala jobbspåren löper på har Arbetsförmedlingen tagit fram en plan för uppföljning av 

dessa som implementerades under hösten 2018. 

Vägledning och studiemöjligheter 

För de ungdomar som saknar en fullständig gymnasieutbildning är utgångspunkten att 

motivera och vägleda mot studier. Särskilt viktigt är studiemotiverande folkhögskole-

utbildning och utbildningskontrakt, se avsnitt 4.3 om utbildning.  

Arbetsförmedlingens specialister inom arbetslivsinriktad rehabilitering103 har fått en 

utökad roll i uppfyllandet av 90-dagarsgarantin. Förutom individuella insatser av 

specialister kan insatserna bland annat omfatta vägledning i grupp.  

Nationella EU-projekt inom ungdomssamverkan  

Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid avslutades under 2018 och de sista deltagarna 

lämnade projektet i april.104 Under 2018 deltog 1 314 kvinnor (2017: 3 912, 2016: 3284) och 

1 809 män (2017: 5 918, 2016: 4 770).105 Av de deltagare som lämnat projektet under 

perioden januari till och med april 2018 har 43 procent av kvinnorna (2017: 68 procent, 

2016: 72 procent) och 42 procent av männen (2017: 69 procent, 2016: 69 procent) gått till 

arbete eller studier.106 En förklaring till det lägre resultatet 2018 är att samtliga deltagare 

lämnat projektet oavsett hur kort tid de deltagit.107  

Projektet Ung komp avslutades 30 juni 2018.108 Arbetsförmedlingen och kommuner har 

samverkat i så kallade multikompetenta team109 i syfte att förhindra och bryta långa tider 

utan arbete för ungdomar. Ung komp fanns på 19 orter i Sverige. Här är arbetet i 

multikompetenta team en viktig del av Dua-överenskommelserna. I merparten av de 

kommuner som deltagit har verksamheten med multikompetenta team fortsatt. 

Arbetsförmedlingen har även påbörjat en utredning om bredare implementering av 

multikompetenta team i verksamheten. Under 2018 deltog 1 770 kvinnor (2017: 2 531, 

2016: 1 700) och 2 984 män (2017: 4 241, 2016: 3 154).110  

                                                           
103 Psykologer, arbetsterapeuter/sjukgymnaster, socialkonsulenter och specialister inom syn/döv/hörsel. 
104 Projektet har varit en del av sysselsättningsinitiativet för unga och medfinansierats av Europeiska socialfonden.  
105 Uppgifterna för 2016 och 2017 är inte helt jämförbara med tidigare årsredovisningar. Tidigare har statistiken över 
Ung framtid inkluderat samtliga inskrivna i projektet oavsett om de rapporterat tid i projektet eller inte, årets 
redovisning inkluderar enbart deltagare som rapporterat tid i projektet. Förändringen skedde efter samråd med Svenska 
ESF-rådet. Ytterligare en förändring är att en deltagare i projektet vid en del orter inte tagits med i årets redovisning 
efter att de inte godkänts som orter inom ramen för sysselsättningsinitiativet. I årsredovisningen 2017 var 
redovisningsperioden januari – september på grund av eftersläpning i statistiken.  
106 Med arbete avses hel-, del- eller timtidsanställning. Med studier avses reguljära studier eller 
arbetsmarknadsutbildning. 
107 En effektutvärdering av Ung framtid beräknas klar under 2019. 
108 Projektet Ung komp har finansierats av Arbetsförmedlingen, berörda kommuner och Europeiska Socialfonden. 
109 Det vill säga team där personer med olika professioner ingår. Målgruppen har varit ungdomar som bedömts ha behov 
av ett sammanhållet stöd från flera myndigheter. 
110 Uppgiften i år redovisas som unika individer med nytt eller pågående deltagande i Ung komp, detta är en skillnad 
från hur uppgiften redovisades i årsredovisningen 2017 då antal kvarstående sista december året innan summerades 
med antal nya deltagarperioder under året. 
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4.5 Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Regeringens mål: Andelen personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga som övergår till arbete eller studier ska öka. 

Sammanfattande resultatbedömning: Arbetsförmedlingen bedömer att målet har 

uppnåtts. Andelen övergångar till både arbete och studier har ökat. Ökningen har skett för 

både kvinnor och män. 

Arbetsförmedlingen har ett sektorsansvar för funktionshinderfrågor inom arbetsmark-

nadspolitiken.111 Inom ramen för myndighetens ansvar inom funktionshinderspolitiken har 

Arbetsförmedlingen även ett tillgänglighetsuppdrag och ska verka för att verksamhet, 

information och lokaler är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 

Myndigheten ska vidare samverka med ett antal aktörer i syfte att uppnå en effektivare 

användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet.112 

Vid utgången av 2018 var 164 072 personer med funktionsnedsättning inskrivna på 

Arbetsförmedlingen (2017: 169 944, 2016: 173 881). Det motsvarar 27 procent av samtliga 

inskrivna, vilket är oförändrat jämfört med 2017. Antalet inskrivna personer med 

funktionsnedsättning har däremot minskat de senaste tre åren, vilket även gäller för det 

totala antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen. Av de inskrivna med funktionsnedsättning 

var 45 procent kvinnor och 55 procent män, och 24 procent var utrikes födda varav 46 

procent var kvinnor och 54 procent var män. Arbetsförmedlingen ser två bidragande 

förklaringar till minskningen av antalet inskrivna med funktionsnedsättning. För det första 

har den bortre parentesen i sjukförsäkringen avskaffats och programmet 

arbetslivsintroduktion avvecklats. För det andra har föreskriftsändringen 2015 med 

anpassning till Socialstyrelsens definition inneburit att endast fysisk, psykisk och 

intellektuell funktionsnedsättning nu används.  

4.5.1 Resultat 

Arbetsförmedlingen bedömer att målet är uppnått då resultatet är högre 2018 än 2017. Det 

har skett en ökning jämfört med 2017 för såväl andelen övergångar till arbete respektive 

andelen till studier. Ökningen drivs främst av att en större andel personer gått till arbete 

med stöd. För kvinnor har det varit en tydlig ökning i övergångar till arbete från föregående 

år medan resultatet för män ökade något mindre. Även resultatet till studier har ökat mer 

för kvinnor än för män. En förklaring till skillnaden i det totala resultatet för kvinnor 

jämfört med män under 2018 är att kvinnor i lägre utsträckning än män har lönebidrag för 

anställning. För ytterligare beskrivning, se avsnitt 4.7.2 för redogörelse av lönestöd inom 

prestationen subventionerade anställningar. 

                                                           
111 I regleringsbrevet för 2018 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda om termen nedsatt 
arbetsförmåga, så som den används i arbetsmarknadspolitiken, påverkar de personer som berörs och i så fall på vilket 
sätt. Om behov finns bör förslag lämnas på ett alternativt språkbruk och konsekvenserna av en eventuell förändring 
belysas. Uppdraget redovisades till regeringen den 15 november 2018, Dnr Af-2018/00507985. 
112 Förordningen (2007: 1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
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Arbetsförmedlingen svarar för alla anvisningar till skyddat arbete hos Samhall AB. I 

regleringsbrevet för 2018 anges att minst 40 procent av dem som anställs ska komma från 

de prioriterade grupper113 som Samhall AB och Arbetsförmedlingen enats om. Målet har 

uppnåtts för 2018, bland annat genom att Arbetsförmedlingen har förbättrat 

träffsäkerheten i uppdraget mot Samhall AB samt samarbetat aktivt för att tillsätta 

tjänsterna inom uppdraget. Antalet inskrivna arbetssökande som fått anställning i skyddat 

arbete hos Samhall AB under 2018 var 2 905 personer (2017: 1 397, 2016: 2 691). Av dessa 

var 1 052 kvinnor och 1 853 män.114 Arbetsförmedlingen fick i regleringsbrevet för 2018 i 

uppdrag att anvisa minst 2 500 personer i genomsnitt under 2018 med långa tider utan 

arbete till lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall AB. Unga vuxna under 30 år 

ska prioriteras. Resultatet för genomsnittligt antal anvisade blev 2 490 och det målet 

nåddes därmed inte fullt ut. Av deltagarna var 71 procent unga under 30 år, motsvarande 

andelar för där kvinnor var 65 procent och för män 74 procent.115 

 

Tabell 4.10: Väsentliga resultat avseende arbetslivsinriktad rehabilitering, 

2016–2018.116 
 Kvinnor Män Totalt 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Huvudresultat             

Övergångar (%) till arbete 
för personer med 
funktionsnedsättning 

25,7 25,8 26,6 29,3 29,9 30,2 27,7 28,1 28,5 

Övergångar till arbete för 
personer med 
funktionsnedsättning (antal) 

24 963 24 066 24 396 34 723 34 014 33 382 59 686 58 080 57 778 

Övergångar (%) till studier 
för personer med 
funktionsnedsättning 

1,7 1,9 2,1 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 

Övergångar till studier för 
personer med 
funktionsnedsättning (antal) 

1 623 1 742 1 921 1 601 1 598 1 694 3 224 3 340 3 615 

Övriga resultat             

Lönebidrag för utveckling i 
anställning hos Samhall 
AB, antal i genomsnitt 

563 901 906 1 089 1749 1 584 1 652 2 650 2 490 

Rekrytering till Samhall AB, 
(%) från de prioriterade 
grupperna 

59 63 69 57 58 65 57 60 67 

Källa: Arbetsförmedlingen (Datalager) och Samhall AB. 

                                                           
113 De prioriterade grupperna hos Samhall AB är personer med psykisk funktionsnedsättning, generella 
inlärningssvårigheter, neuropsykologisk funktionsnedsättning och personer med mer än en funktionsnedsättning som 
tillsammans medför omfattande nedsättning av arbetsförmågan. 
114 Samhall AB. 
115 Samhall AB. 
116 Anledningen till differensen för 2016-2017 jämfört med Årsredovisningen för 2017 för personer med 
funktionsnedsättning är att målgruppen personer med funktionsnedsättning delvis är definierad annorlunda. Det 
övergripande resultatet påverkas dock ej av detta. 
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4.5.2 Arbetsförmedlingens insatser för att stärka arbetslivsinriktad 

rehabilitering 

Personer med funktionsnedsättning har generellt sett en mer utsatt ställning på 

arbetsmarknaden än personer utan funktionsnedsättning.117 För att kunna erbjuda stöd till 

arbetssökande med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering har Arbetsförmedlingen 

specialister118 och arbetsförmedlare med fördjupad kompetens inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Stödet som ges syftar till att möjliggöra delaktighet på lika villkor i 

arbetslivet genom anpassning och insatser på arbetsplatsen och/eller genom ekonomisk 

kompensation till arbetsgivaren för den anställdes nedsatta arbetsförmåga. 

Arbetsförmedlingen har under 2018 arbetat aktivt med arbetsgivarkontakter för att öka 

ackvirerade119 arbeten, exempelvis subventionerade anställningar. Även via reguljär 

matchning har incitament skapats för arbetssökande med funktionsnedsättning att få och 

behålla ett arbete. Arbetsförmedlingen har också använt SIUS-insatsen120 och arbetat med 

att anpassa arbeten för arbetssökande med funktionsnedsättning via subventionerade 

anställningar.  

För personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga utgör 

subventionerade anställningar, eller lönestöd121, som riktas till denna grupp en viktig del i 

att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden. Lönestöd syftar både till att kompensera 

nedsättningen av arbetsförmågan, genom såväl ekonomiskt stöd som andra insatser samt 

att ge personer möjlighet att utveckla sin arbetsförmåga inom ramen för en anställning. Se 

avsnitt 4.7.2 för redogörelse av lönestöd inom prestationen subventionerade anställningar. 

Se kompetensen 

I budgetpropositionen för 2017 fick Arbetsförmedlingen tilldelning av medel för att 

utveckla arbetet med lönestöden och genomföra informationsinsatser. Myndigheten har 

därför startat ett projekt vars syfte är att påverka normer och attityder hos arbetsgivare 

gällande personer med funktionsnedsättning, samtidigt som myndighetens metoder, 

arbetssätt och interna rutiner utvecklas. Projektet går under namnet Se kompetensen och 

kommer att pågå under 2017–2019. 

Arbetsförmedlingen har inom projektet Se kompetensen genomfört den nationella 

kampanjen Gör plats! för att öka arbetsgivares benägenhet att anställa personer med 

funktionsnedsättning. 

                                                           
117 Statistiska centralbyrån genomför på uppdrag av Arbetsförmedlingen en årlig undersökning om situationen på 
arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Rapporten lämnades till regeringen den 29 mars 2018, Dnr 
Af-2018/00161588. 
118 Arbetsförmedlingens specialister består av psykologer, socialkonsulenter, arbetsterapeuter/sjukgymnaster, 
synspecialister, dövpedagoger/dövkonsulenter och audionomer. 
119 Ackvirering av arbete sker genom att efterfråga arbete för en specifik arbetssökande med yrkeskompetens eller 
arbetsuppgifter som faller inom den arbetssökandes intresseområde, och där arbetsgivaren inte anmält ett 
rekryteringsbehov. 
120 SIUS är en programinsats som bygger på metoden Supported Employment. 
121 Avser lönebidrag för anställning, lönebidrag för trygghet i anställning, lönebidrag för utveckling i anställning och 
skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare. 
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Andra insatser för personer med funktionsnedsättning  

En nedsatt arbetsförmåga kan ofta kompenseras genom olika typer av stöd och 

anpassningar i arbetet. Arbetsförmedlingen erbjuder därför bidrag till hjälpmedel på 

arbetsplatsen, bidrag för personligt biträde, SIUS och bidrag till uppstartskostnader vid 

start av näringsverksamhet som alternativ eller komplement till en subventionerad 

anställning. 

Antalet personer som har fått en SIUS-insats har ökat mellan 2017 och 2018. Antalet 

personer som fått ett arbete med hjälp av SIUS har också ökat mellan 2017 och 2018. Under 

2018 fick 5 854 personer (2 336 kvinnor och 3 518 män) ett arbete med hjälp av SIUS 

(2017: 5 288, 2016: 5 564).122 SIUS är ett av det mest långsiktiga stöd som 

Arbetsförmedlingen kan ge till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga.  

 Antalet personer som har fått bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen har varit i stort sett 

oförändrat 2018 jämfört med 2017. Detsamma gäller antalet personer som har fått bidrag 

till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet. En majoritet av dem som har fått 

bidrag för personligt biträde har en anställning med lönestöd men nu har ökningen av 

antalet anställda med lönestöd avstannat, se avsnitt 4.7.2. Samtidigt har den interna 

styrningen och uppföljningen av användningen av bidrag för personligt biträde förtydligats 

och ökat. Detta är två möjliga förklaringar till att antalet personer som får bidrag för 

personligt biträde har minskat under 2018.  

 Det kan noteras att kvinnor i högre utsträckning än män får tillgång till bidrag till 

hjälpmedel på arbetsplatsen och bidrag till uppstartskostnader vid start av 

näringsverksamhet. Män får i högre utsträckning än kvinnor tillgång till bidrag för 

personligt biträde och SIUS. 

Tabell 4.11: Antal personer som har fått bidrag till arbetshjälpmedel på 

arbetsplatsen, bidrag för personligt biträde, SIUS och bidrag till 

uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet, 2016–2018. 
 Kvinnor Män Totalt 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Bidrag till hjälpmedel 
på arbetsplatsen 

2 986 2 651 2 635 2 170 2 001 2 057 5 156 4 652 4 692 

 varav under 30 år 339 284 240 354 319 311 693 603 551 

Bidrag för personligt 
biträde 

6 995 6 440 5 098 10 852 9 700 7 227 17 847 16 140 12 325 

 varav under 30 år 1 816 1 581 1 076 3 796 3 226 2 100 5 612 4 807 3 176 

SIUS 3 700 3 832 4 307 5 517 5 491 5 800 9 217 9 323 10 107 

 varav under 30 år 1 402 1 343 1 389 2 644 2 469 2 563 4 046 3 812 3 952 

Bidrag till 
uppstartskostnader 
vid start av 
näringsverksamhet 

209 164 186 153 153 136 362 317 322 

 varav under 30 år 30 21 18 25 15 20 55 36 38 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

                                                           
122 Arbetsförmedlingen, Datalager. 



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018 Prioritering av dem som står långt ifrån 
arbetsmarknaden 

 
 
 
 
 

56 

Samverkan med Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i uppdrag att gemensamt ge förstärkt stöd 

för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning.123 Under 2018 har 6 

645 personer (4 111 kvinnor och 2 534 män) påbörjat aktiva insatser inom ramen för det 

förstärkta samarbetet (2017: 9 330, 2016: 10 518), varav 1 759 unga under 30 år.124 Detta är 

lägre jämfört med 2017. Könsfördelningen var i stort sett oförändrad jämfört med 2017. 

En förklaring till det lägre antalet jämfört med 2017 är att Försäkringskassan har stärkt sin 

handläggning i sjukförsäkringen. En stärkt handläggning kan ge en mer restriktiv 

bedömning av behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. En annan förklaring till ett 

minskat inflöde till förstärkt samarbete är att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen 

tagits bort och gemensamma kartläggningar som övergång till programmet 

arbetslivsintroduktion därmed inte längre genomförs. 

Samtidigt som antalet deltagare till förstärkt samarbete har minskat ser 

Arbetsförmedlingen en ökning av antalet personer som nekats eller fått pågående 

sjukpenning indragen.125 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har även ett gemensamt uppdrag att skapa 

goda förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som har 

nedsatt hälsa men av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre 

har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Antalet omställningsmöten som skett i detta 

syfte har ökat till 2 620 under 2018 (2017: 1 681, 2016: 1 494).126 Arbetsförmedlingen 

bedömer att antalet är lågt i förhållande till behoven. Myndigheterna arbetar med att få fler 

personer att använda omställningsmöte i kontakten med myndigheterna. 

Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam) 

Arbetsförmedlingen ges i instruktion127 uppdraget att samverka med parterna inom ramen 

för finansiell samordning i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga 

resurser inom rehabiliteringsområdet. Inom ramen för Nationella rådet128 har 

Arbetsförmedlingen under 2018 i samarbete med parterna bidragit till och tagit fram ett 

partsöverskridande stödmaterial rörande arbetsmiljö och säkerhet för medarbetare som 

samverkar genom samordningsförbund.  

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fick i 2018 års regleringsbrev ett gemensamt 

uppdrag att genom samordningsförbunden arbeta för att vidta förstärkta och samordnade 

rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna och unga med funktionsnedsättning och 

unga med aktivitetsersättning. Syftet är att stärka individens förmåga till förvärvsarbete. 

                                                           
123 Se Arbetsförmedlingens återrapport, Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med 
aktivitetsersättning, Dnr Af-2018/00218288, för en mer utförlig beskrivning. 
124 Statistik över det förstärkta samarbetet med Försäkringskassan hämtas från det gemensamma uppföljningssystemet: 
”Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet” 
(SUS). 
125 Se Arbetsförmedlingens Budgetunderlag 2019-2021, dnr Af-2017/00264044. 
126 Försäkringskassan, DoA. 
127 Se 14 § förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
128 För att stödja och driva utvecklingen av finansiell samordning genom samordningsförbund finns ett nationellt råd. I 
Nationella rådet ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och SKL. 
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Aktiviteterna som genomförts har syftat till att utveckla Arbetsförmedlingen genom 

kunskapshöjande insatser på flera områden för att bättre nyttja den potential 

medlemskapet i ett samordningsförbund ger.129 

Samverkan med Kriminalvården 

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården styrs av en nationell 

överenskommelse och syftar till förmedling av arbete, vägledning och information om 

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen upphandlar även förberedande utbildningar och 

arbetsmarknadsutbildningar vilka genomförs på landets anstalter. Syftet med 

utbildningarna är att ta tillvara anstaltstiden på bästa sätt och att förbereda klienterna inför 

frigivning och inträde på arbetsmarknaden.130 Utöver samarbetet på anstalter och i frivård 

finns Krami-verksamheter rumt om i landet. Krami är ett samarbete mellan lokal 

arbetsförmedling, frivård och berörd kommun. 

4.6 Upphandlade arbetsförmedlingstjänster 

Arbetsförmedlingen ska anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få 

arbetssökande i arbete131. Genom att upphandla arbetsförmedlingstjänster får kunderna del 

av leverantörernas kompetens och myndigheten kan på ett flexibelt sätt möta 

arbetsmarknadens behov - lokalt, regionalt och nationellt. 

Under 2018 har Arbetsförmedlingen tillhandahållit tjänsterna stöd och matchning, 

introduktion till arbete, yrkessvenska B, förberedande utbildningar, arbetsmark-

nadsutbildningar, validering, aktivitetsbaserade utredningsplatser och individuellt 

pedagogiskt stöd vid utbildning (IPSU)132. 

Under 2018 har flera olika utvecklingsaktiviteter genomförts som förbättrat användningen 

och samarbetet. Myndigheten har bland annat använt kunddriven metodik för att involvera 

kunder och leverantörer i utvecklingsarbetet. Resultaten i form av andel med arbete efter 

deltagande har utvecklats positivt för arbetsmarknadsutbildning jämfört med 2017, medan 

de varit relativt konstant för stöd och matchning och introduktion till arbete. 

4.6.1 Deltagare i upphandlade tjänster 

Tabell 4.12 visar att antalet deltagare i de upphandlade arbetsförmedlingstjänsterna totalt 

uppgick till 88 807 personer under 2018. Det är en minskning med 19 procent jämfört med 

föregående år. Antalet deltagare i stöd och matchning har minskat med 20 procent jämfört 

med föregående år, i introduktion till arbete har deltagarna minskat med 29 procent 

jämfört med föregående år.  

Antalet deltagare inom de upphandlade utbildningarna minskade med 24 procent jämfört 

med föregående år. Antalet deltagare inom förberedande utbildningar har minskat med 26 

                                                           
129 Arbetsförmedlingen, Åtgärder för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning i 
samverkan genom samordningsförbund. Helårsrapportering enligt regleringsbrev för 2017, Dnr Af-2018/00112077. 
130 Arbetsförmedlingen, Rapport samverkan med Kriminalvården, dnr Af-2018/00544854. 
131 Förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
132 Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning är en tjänst till deltagare som har särskilda behov vid en 
utbildningssituation.  
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procent, inom arbetsmarknadsutbildningar har deltagarna minskat med 9 procent jämfört 

med föregående år. 

Anledningarna till de förändringar i antalet deltagare inom de upphandlade arbets-

förmedlingstjänsterna och utbildningarna som skett jämfört med föregående år är dels det 

minskade anslaget133 för 2018, dels har det uppstått glapp mellan gamla och nya avtal, 

främst för tjänsten introduktion till arbete samt inom förberedande utbildningar. Detta 

beror på att upphandlingen av det nya avtalet för yrkes- och studieförberedande moduler 

och introduktion till arbete överprövades till Förvaltningsrätten, vilket föranledde att det 

nya avtalet inte kunde startas i anslutning till att avtalet gällande grundläggande moduler 

och introduktion till arbete löpte ut. 

Tabell 4.12: Antal deltagare i upphandlade arbetsförmedlingstjänster och 

andel kvinnor och män (i procent) per tjänst, 2016–2018134.  

Arbetsförmedlingstjänst
135 

Antal deltagare Andel kvinnor Andel män 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Stöd och matchning 83 444 90 996 72 513 43 43 43 57 57 57 

Introduktion till arbete   15 053 17 412 12 390 57 59 61 43 41 39 

Yrkessvenska B   2 361 2 278 4 091 47 31 27 53 69 73 

Validering   224 733   1 3   99 97 

IPSU A Kartläggning   167 620   28 23   72 77 

IPSU B Pedagogiskt stöd   172 680   27 25   73 75 

Totalt tjänster 99 196 109 244 88 807 45 46 44 55 54 54 

Förberedande utbildning136 71 354 70 957 52 858 41 40 41 59 60 59 

Arbetsmarknadsutbildning 34 597 25 887 23 476 32 27 23 68 73 77 

Totalt utbildningar 92 929 84 997 64 327 39 39 38 61 61 62 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

Tabell 4.12 visar även att det under de tre senaste åren är en större andel män jämfört med 

kvinnor som anvisas till upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Tjänsten introduktion till 

arbete utgör ett undantag, där 61 procent av deltagarna är kvinnor. Inom stöd och 

matchning har könsfördelningen varit oförändrad jämfört med föregående år. Inom 

validering är andelen män och kvinnor mycket snedfördelad, andelen män uppgår till 97 

procent, vilket delvis beror på att flertalet av de yrken som hittills är möjliga att validera är 

inom traditionellt mansdominerade branscher. 

Inom de upphandlade utbildningarna har andelen kvinnor jämfört med föregående år ökat 

med 1 procentenhet inom förberedande utbildningar, medan andelen kvinnor inom 

arbetsmarknadsutbildningar har minskat med 4 procentenheter. Anledningen till den 

förändrade könsfördelningen inom arbetsmarknadsutbildningar beror i hög grad på 

                                                           
133 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. 
134 Uppgifter om antalet deltagare inom förberedande utbildningar samt arbetsmarknadsutbildningar har korrigerats för 
2016 och 2017 utifrån en definitionsförändring att följa upp programbeslut istället för utbildningsanvisningar. 
135 En person kan delta i flera tjänster eller utbildningar. Därför går det inte att summera antalet deltagare i varje tjänst 
eller utbildning direkt. Totalsiffrorna redovisar därmed unika deltagare. 
136 Här ingår även personer som tagit del av folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte och 
folkhögskoleutbildning inom etableringsuppdraget. 
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utbudet av utbildningar i kombination med könsstereotypa utbildningsval. Sedan hösten 

2017 har utbildningar till yrkesförare åter funnits på plats sedan ett tidigare avtalsglapp, 

vilket är ett utbildningsområde med både högt deltagarantal och hög andel män, vilket 

påverkar könsfördelningen som helhet för arbetsmarknadsutbildningar. 

4.6.2 Leverantörskostnader 

Antalet leverantörer av tjänster har totalt sett ökat något under det senaste året. Ökningen 

återfinns framför allt inom validering, i övriga tjänster är antalet leverantör i princip 

oförändrat.  

Tabell 4.13: Antal upphandlade leverantörer samt leverantörskostnader per 
upphandlad arbetsförmedlingstjänst, 2016–2018.  

Arbetsförmedlingstjänst 

Antal upphandlade 
leverantörer 

Leverantörskostnader 
(miljoner kronor) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Stöd och matchning 185 196 203 1 058 1 296 1 139 

Introduktion till arbete   11 10 9 576 714 640 

Yrkessvenska B   9 9 8 94 115 60 

JOB/UGA       6     

Etableringslots       5     

Aktivitetsbaserade 
utredningsplatser137 

   4 4    20 56 

Validering   10 20   3 13 

IPSU138   2 2   6 148 

Delsumma tjänster 187 202 215 1 740 2 156 2 056 

Förberedande utbildning139 140 78 73 71 2 027 2 217 1 303 

Arbetsmarknadsutbildning 141 115 119 100 1 676 1 464 1 470 

Delsumma utbildningar 137 140 120 3 703 3 680 2 773 

Totalsumma kostnader       5 444 5 836 4 828 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager och Presto. Uppgiften om ersättning till leverantörer är hämtade ur Arbetsförmedlingens 

redovisningssystem där personuppgifter inte ingår. Det är därför inte möjligt att könsuppdela statistiken. 

Tabell 4.13 visar även att de totala kostnaderna för de upphandlade 

arbetsförmedlingstjänsterna har minskat med 1 008 miljoner kronor sedan 2017, vilket 

motsvarar 17 procent. Arbetsförmedlingen har under 2017 upphandlat tjänster till 

kostnader motsvarande 5 procent mindre än 2018. Kostnaderna för stöd och matchning 

minskade med 12 procent jämfört med 2017, vilket hänger samman med minskade 

deltagarvolymer utifrån det minskade anslaget. När det gäller utbildningar har 

                                                           
137 Antalet leverantörer för tjänsten baserar sig på antalet leverantörer med gällande avtal inom tjänsten. 
138 Tjänsten IPSU levereras som IPSU A och IPSU B enligt tabell 4.12, men utförs av samma två leverantörer. 
139 Här ingår även kostnader för exempelvis folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte samt 
folkhögskoleutbildning inom etableringsuppdraget. 
140 Leverantörskostnaderna för utbildningar har korrigerats dels avseende utbildningskostnader för snabbspår inom 
jobb- och utvecklingsgarantin 2016 och 2017, dels avseende omföringar i bokslutet 2017 och skiljer sig därmed från 
tidigare redovisade uppgifter. 
141 Leverantörskostnaderna för utbildningar har korrigerats dels avseende utbildningskostnader för snabbspår inom 
jobb- och utvecklingsgarantin 2016 och 2017, dels avseende omföringar i bokslutet 2017 och skiljer sig därmed från 
tidigare redovisade uppgifter. 
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Arbetsförmedlingen under 2018 upphandlat till kostnader motsvarande 25 procent mindre 

än 2017. Det är enbart inom förberedande utbildningar som kostnaderna minskat, med 41 

procent jämfört med 2017, vilket i hög utsträckning beror på avtalsglapp under året mellan 

stora avtal. Kostnaderna för arbetsmarknadsutbildningar har däremot haft en liknande nivå 

jämfört med 2017. 

 

4.6.3 Andel i arbete eller utbildning efter avslutad upphandlad tjänst 

I tabell 4.14 redovisas andelen deltagare som fått arbete eller påbörjat reguljära studier 

efter att ha avslutat en arbetsförmedlingstjänst142. Status för deltagare efter olika 

arbetsförmedlingstjänster ska inte jämföras med varandra, då de riktar sig till olika grupper 

av arbetssökande och då syftet med arbetsförmedlingstjänsterna varierar. Arbetssökande 

som tagit del av exempelvis introduktion till arbete befinner sig i regel längre ifrån 

arbetsmarknaden än övriga arbetssökande. 

30 procent av deltagare i stöd och matchning har fått arbete eller påbörjat reguljära studier 

vilket är oförändrat jämfört med 2017. Detta bör sättas i relation till att andelen av 

deltagare inom tjänsten som är i behov av förstärkt stöd eller språkstöd har ökat jämfört 

med föregående år. Både kvinnor och män har efter stöd och matchning haft en liknande 

andel övergångar till arbete eller reguljära studier jämfört med föregående år. 

Efter introduktion till arbete har 19 procent av deltagare fått arbete eller påbörjat reguljära 

studier vilket är en minskning med en procentenhet. För män har det minskat med tre 

procentenheter medan det för kvinnor har varit oförändrat jämfört med 2017. Övergångar 

till reguljära studier har varit oförändrat både bland kvinnor och bland män, medan 

övergångar till arbete är oförändrat för kvinnor men minskat med tre procentenheter för 

män jämfört med 2017. 

42 procent av deltagare har fått arbete efter arbetsmarknadsutbildning vilket är en ökning 

med fem procentenheter jämfört med 2017, för kvinnor har ökningen varit fyra 

procentenheter och för män fem procentenheter. Skillnaden i resultat mellan män och 

kvinnor har därmed ökat med en procentenhet jämfört med 2017. Arbetsförmedlingen har 

fortsatt att utveckla metoder och arbetssätt för att förbättra resultat efter avslutad 

arbetsmarknadsutbildning exempelvis genom en ökad fokus på rekryteringsutbildningar,143 

se vidare i avsnitt 4.8.  

Flera studier har gjorts där externa leverantörers insats har jämförts med 

Arbetsförmedlingens egen verksamhet. Studierna har inte kunnat påvisa några 

genomgående skillnader mellan övergång till arbete för deltagare hos extern leverantör 

                                                           
142 Förberedande utbildning, yrkessvenska B, validering och IPSU ingår inte i tabellen då målet med dessa inte är att 
deltagarna ska gå vidare till arbete eller reguljära studier. 
143 En rekryteringsutbildning är ett utbildningstillfälle inom arbetsmarknadsutbildning där en eller flera specifika 
arbetsgivare står som mottagare av de personer som går utbildningen. De berörda arbetsgivarna har medverkat aktivt i 
planering och/eller genomförandet av utbildningen, till exempel genom att vara med vid urval av deltagare eller genom 
att påverka det flexibla innehållet i utbildningen. 
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jämfört med de personer som tar del av insatser i Arbetsförmedlingens regi.144 Det är 

samtidigt viktigt att komma ihåg att Arbetsförmedlingen och de externa aktörerna inte 

levererar samma tjänster, vilket kan påverka utfallet. 

Tabell 4.14: Andel (%) till arbete och reguljära studier 90 dagar efter avslutad 
upphandlad arbetsförmedlingstjänst, fördelat på kön, 2016–2018*.  

Arbetsförmedlingstjänst 
Kvinnor Män Totalt 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Stöd och matchning 30 28 28 34 32 31 32 30 30 

- varav till arbete 25 24 24 30 29 29 28 27 27 
- varav till reguljära studier 5 4 4 4 3 3 4 3 3 

Introduktion till arbete 21 18 18 25 24 21 22 20 19 

- varav till arbete 18 16 16 22 22 19 20 18 17 
- varav till reguljära studier 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

Arbetsmarknadsutbildning145 30 34 39 38 40 45 36 38 43 

- varav till arbete 28 32 36 37 38 44 34 36 42 
- varav till reguljära studier 2 2 3 1 2 1 2 2 2 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Delsummorna summerar inte till totalen på grund av avrundning  

4.6.4 Uppföljning och kvalitetssäkring 

Arbetsförmedlingens leverantörsuppföljning består av enhetliga verktyg och arbetssätt som 

skapar förutsättningar för en proaktiv och systematisk uppföljning av leverantörer och 

avtal.146 Genom kontinuerlig dialog och bra samarbete med leverantörerna kan en del 

klagomål och avvikelser förebyggas i stället för att åtgärdas i efterhand.  

En god kvalitet i de tjänster vi köper är centralt för att öka omsättningen till arbete. Genom 

att följa leverantörernas verksamhet och resultat säkerställer vi att vi får det vi köpt. Som 

ett led i detta uppföljnings- och utvecklingsarbete har Arbetsförmedlingen under 2018 

genomfört ett antal tematiska granskningar av leverantörer och upphandlade 

arbetsförmedlingstjänster. Dessa tematiska granskningar kompletterar den uppföljning 

Arbetsförmedlingen alltid gör på förekommen anledning.  

Arbetsförmedlingen har även genomfört två översyner av tjänsten stöd och matchning 

under 2018 och det har resulterat i att myndigheten har sagt upp avtal på olika orter i 

landet. Det är antingen på grund av för lågt deltagarantal under en period eller för dåligt 

resultat enligt ratingen och detta berörde 56 leverantörer. 

                                                           
144 Se Fores, Framtidens Arbetsförmedling 2018. Se även IFAU (2012:24), Vad innebär det att bli coachad? En 
utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen.  
145 Siffrorna för 2016 och 2017 har justerats utifrån en förändrad definition. I motsvarande tabell i tidigare 
årsredovisningar har mätmetoden för arbetsmarknadsutbildningar varit kopplad till anvisningsbeslut för varje enskild 
del av en utbildningskedja som en deltagare lämnar. I denna tabell redovisas istället utfallet efter avslutat programbeslut 
gällande arbetsmarknadsutbildning. 
146 Under 2014 infördes en ny leverantörsuppföljningsmodell som innebär att leverantörerna nivå indelas utifrån hur 
verksamhetskritiska de är och att Arbetsförmedlingen differentierar uppföljningen baserat på denna nivåindelning i 
syfte att lägga tid och resurser där de gör mest nytta. Arbetsförmedlingen har därigenom möjlighet att säkerställa en hög 
kvalitet i leveransen av upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Genom leverantörsdialoger på regional och nationell 
nivå samt hantering av klagomål och avvikelser får Arbetsförmedlingen information som kan användas för att styra vad 
som granskas och var behov finns av att genomföra fördjupade granskningar av tjänster och leverantörer. 
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4.7 Arbetsförmedlingens prestationer att rusta de som står långt från 
arbetsmarknaden 

I avsnittet redovisas utvecklingen för de tre av Arbetsförmedlingens prestationer som ingår 

i huvudområdet rusta: program och aktiviteter med aktivitetsstöd, subventionerade 

anställningar samt rustande och stärkande insatser. Med rustande prestationer avses det 

som lämnar myndigheten och ska leda till värde för arbetssökande så att de kommer 

närmare att få ett arbete. I redovisningen i detta avsnitt finns både den tid som 

arbetsförmedlare ägnar till detta och vad de arbetssökande får del av i form av tjänster och 

aktiviteter. Totalt står området rusta för en knapp tredjedel av nedlagd tid inom 

Arbetsförmedlingen. Inom området är rustande och stärkande insatser den prestation som 

tar mest av myndighetens tid och helt utförs i myndighetens regi.  

Trots att andelen av den nedlagda tiden minskar är resultatutvecklingen god för arbetet 

med de som har en sämre konkurrensförmåga om jobben. Även nedlagd tid för 

prestationerna program och aktiviteter med aktivitetsstöd samt subventionerade 

anställningar minskar. Detta avspeglas även i minskat antal beslut avseende sådana.  

I följande tre avsnitt redovisas prestationerna och dess innehåll till arbetssökande mer i 

detalj. 

4.7.1 Program och aktiviteter med aktivitetsstöd eller etableringsersättning147 

Cirka 7 procent av Arbetsförmedlingens personalresurser användes till arbetet med att 

förbereda, fatta beslut, genomföra och följa upp program och aktiviteter med aktivitetsstöd, 

se tabell 4.15. Det motsvarar en förvaltningskostnad på 659 miljoner kronor, vilket är en 

minskning jämfört med 2017. Det förklaras bland annat av att antalet deltagare och beslut 

inom arbetsmarknadspolitiska program minskat under 2018, både för kvinnor och för män. 

Minskningen har framför allt skett bland inrikes födda, för utrikes födda kvinnor har 

antalet däremot ökat.  

En orsak till minskningen av antal individer som deltagit i program är att antalet inskrivna 

vid Arbetsförmedlingen minskat. Andelen av de inskrivna arbetslösa som står längre från 

arbetsmarknaden fortsätter emellertid att vara stor, se kapitel 1. 

Arbetsförmedlingen har också behövt begränsa antalet beslut om aktivitetsstöd och 

upphandlade tjänster för personer utanför ramprogrammen148 under 2018 för att hålla sig 

till tilldelade anslag. Insatser utanför ramprogrammen har prioriterats till de individer som 

bedömts ha störst behov, till exempel personer som har kort utbildning, personer med en 

funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och unga.149 Detta har till viss del 

påverkat antalet personer som fått del av program. 

                                                           
147 En närmare beskrivning av utvecklingen av arbetsmarknadsutbildning, förberedande utbildning och validering 
återfinns i avsnitt 4.6.1 Deltagare i upphandlade arbetsförmedlingstjänster. 
148 Avser jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och etableringsprogrammet. 
149 Arbetsförmedlingen (2018-05-02) Prognos för utbetalningar 2018-2021, dnr. Af-2018/0021 2271 och 
Arbetsförmedlingen (2018-07-27) Prognos för utbetalningar 2018-2021, dnr. Af-2018/0035 4872. 
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Tabell 4.15: Prestationen program, 2016–2018150  

Kostnader (i miljoner kronor) och antal beslut samt antal unika individer  

  2016 2017 2018 

Tillgängliga personalresurser (procent)151 10,4 8,7 6,8  

Förvaltningskostnad  975 868 659  

Utgifter till deltagare  13 800 13 093 12 534 

Leverantörskostnader i program 4 415 3 686 3 781 

Beslut om program med aktivitetsstöd152 787 437 737 653 680 538 

Kvinnor 343 024 321 404 303 009 

Män 444 413 416 249 377 529 

Deltagare i program med aktivitetsstöd153  370 197 358 897 325 318 

Kvinnor 164 240 160 717 150 389 

Män 205 957 198 180 174 929 

Källa: Arbetsförmedlingen, prestationsmätning, Tajma, datalager och Presto.  

                                                           
150 Införandet av etableringsprogrammet den 1 januari 2018 påverkar prestationsredovisningen. Etableringsprogrammet 
ingår i prestationen program medan etableringsplan fortsatt ingår i prestationen rustande och stärkande insatser så 
länge de finns kvar. Det innebär därmed en förflyttning av resurser mellan dessa prestationer. Sedan den 1 januari 2018 
ingår också arbetet med att ta emot sjukanmälningar från programdeltagare i prestationen.  
151 Under 2018 införde Arbetsförmedlingen ett tidredovisningssystem, Tajma. Uppgifterna för 2016 och 2017 baseras på 
en prestationsmätning. Uppgifterna för 2018 är därför inte fullt ut jämförbara med uppgifter för tidigare år.   
152 Uppgifterna är inte jämförbara med de uppgifter som redovisades i årsredovisningen för 2017. Under 2018 
uppmärksammades att en del individer som gått till reguljär utbildning felaktigt registrerats i förberedande utbildning 
och arbetsmarknadsutbildning. Dessa individer har exkluderats i tabellen ovan. 
153 Uppgifterna är inte jämförbara med de uppgifter som redovisades i Årsredovisningen 2017. Under 2018 
uppmärksammades att en del individer som gått till reguljär utbildning felaktigt registrerats i förberedande utbildning 
och arbetsmarknadsutbildning. Dessa individer har exkluderats i tabellen ovan. 
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Tabell 4.16: Utgifter till deltagare och leverantörskostnader för program med 

aktivitetsstöd, 2016-2018154 155 156 (Belopp i miljoner kronor) 
  Ersättning till deltagare Ersättning till leverantörer 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Ramprogram:         

Jobb- och utvecklingsgarantin157 10 376 9 700 8 572 2 902 2 283 1 942 

Jobbgaranti för ungdomar 968 742 516 436 317 312 

Summa ramprogram 11 344 10 442 9 088 3 338 2 600 2 254 

Program utanför ramprogrammen:         

Arbetsmarknadsutbildning 416 376 345 705 640 642 

Arbetspraktik 280 274 177     

Förberedande insatser 1 508 1 759 1 345 350 423 293 

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 30 23 16     

Start av näringsverksamhet 222 219 194 11 4 9 

Utbildningskontrakt158     11 18 19 

Validering159   0 1   1 3 

Summa program utanför ramprogrammen 2 456 2 651 2 078 1 077 1 086 966 

Totalt  13 800 13 093 11 166 4 415 3 686 3 220 

Källa: Arbetsförmedlingen, Presto.  

För program med aktivitetsstöd uppgick de sammanlagda utgifterna till deltagare och 

leverantörskostnaderna till 14 386 miljoner kronor 2018, se tabell 4.16. Utgifterna för jobb- 

och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar har fortsatt att minska under 

2018. Det beror bland annat på att antalet deltagare minskat, se tabell 4.18. Även utgifterna 

per deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar minskade till 

följd av ett inflöde av personer som tidigare uppburit etableringsersättning. Även utgifterna 

till deltagare och leverantörskostnaderna utanför ramprogrammen följde 

volymutvecklingen och minskade sammantaget under 2018. Ersättning till deltagare och 

leverantörer för deltagare i etableringsprogrammet och folkhögskoleutbildning i 

etableringsuppdraget uppgick sammanlagt till 1 929 miljoner kronor under 2018, se tabell 

4.17. 

                                                           
154 Ersättning till arbetssökande och leverantörer är hämtade ur Arbetsförmedlingens redovisningssystem där 
personuppgifter inte ingår. Det är därför inte möjligt att könsuppdela statistiken. 
155Tabellen inkluderar endast utgifter till deltagare där det är möjligt att särskilja utgiften per program. Detta går endast 
för deltagare med möjligheter till aktivitetsstöd. Utgifter för deltagare med etableringsersättning redovisas därför i 
separata tabeller (tabell 4.17 och 4.26). 
156 Summan av utgifter till deltagare skiljer sig från anslagsredovisningen eftersom anslagsredovisningen utgår från 
förskottsbetalning till Försäkringskassan, och inte från vad som utbetalats per program. 
157 Inkluderar sysselsättningsfasen som började avvecklas i februari 2016. De sista deltagarna lämnade 
sysselsättningsfasen under inledningen av 2018.   
158 Utbildningskontrakt är inget arbetsmarknadspolitiskt program, uppgifter för utbildningskontrakt avser ersättningar 
kopplat till eventuellt programdeltagande som sker i kombination med utbildningskontrakt. 
159 Validering är ett program sedan 1 februari 2016. Validering upphandlas och genomförs av externa aktörer. Det första 
avtalet blev klart i maj 2017 och det första beslutet fattades i augusti 2017. 
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Tabell 4.17: Utgifter till deltagare och leverantörskostnader för 

etableringsprogrammet, 2016–2018160 

Belopp i miljoner kronor 

  Ersättning till deltagare  Ersättning till leverantör 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Etableringsprogrammet161 - - 1 368 - - 229 

Folkhögskoleutbildning i etableringsuppdraget       208 337 332 

Totalt    1 368 208 337 561 

Källa: Arbetsförmedlingen, Presto.  

Antal deltagare i jobb- utvecklingsgarantin har minskat något under 2018 jämfört med åren 

innan, se tabell 4.18. Det förklaras bland annat av att fler har gått till moderna 

beredskapsjobb, extratjänster och studier, se avsnitt 4.2.1. Under 2018 var andelen kvinnor 

i jobb- och utvecklingsgarantin 45 procent och andelen män 55 procent. Under 2018 ökade 

andelen som tillhör en grupp som har en sämre konkurrensförmåga om jobben på 

arbetsmarknaden162 till 86 procent bland deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin (2017: 

83 procent, 2016: 79 procent). Ökningen sker främst bland de som tidigare deltagit i 

etableringsuppdraget. De utgjorde 28 procent av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin 

2018 (2017: 22 procent, 2016:16 procent), andelen var något högre bland män (29 procent) 

än bland kvinnor (26 procent).  

Även jobbgarantin för ungdomar fortsatte att minska under 2018, se tabell 4.18. 

Minskningen sker brett, men fler män än kvinnor är inskrivna i jobbgarantin för ungdomar 

vilket speglar sammansättningen av inskrivna ungdomar, se kapitel 1 Arbetsmarknaden och 

Arbetsförmedlingens verksamhet. Minskningen beror främst på minskade ungdomskullar 

och en stark konjunktur.  

                                                           
160 Ersättning till arbetssökande och leverantörer är hämtade ur Arbetsförmedlingens redovisningssystem där 
personuppgifter inte ingår. Det är därför inte möjligt att könsuppdela statistiken. Kostnader för tolk och projekt 
konteras till stor del på etableringsuppdraget vilket redovisas i tabell 4.26. 
161 Etableringsprogrammet är ett nytt program sedan den 1 januari 2018. 
162 Till dessa grupper räknas personer som är utomeuropeiskt födda, har en funktionsnedsättning som innebär nedsatt 
arbetsförmåga, äldre (55+), och arbetssökande med högst förgymnasial utbildning. Det bör noteras att det per definition 
inte innebär att varje individ i gruppen har svårt att få ett arbete. 
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Tabell 4.18: Unika deltagare (16–64 år) i jobb- och utvecklingsgarantin samt 

jobbgarantin för ungdomar, 2016–2018163 

Antal med nya och pågående beslut  

  Kvinnor Män Samtliga 

Program 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Jobb- och 
utvecklingsgarantin 

78 859 76 838 75 663 100 121 95 697 90 855 178 980 172 535 166 518 

Jobbgaranti för 
ungdomar 

23 067 17 936 15 392 35 919 28 039 24 090 58 986 45 975 39 482 

Totalt  98 133 91 957 88 957 130 046 119 340 111 569 228 179 211 297 200 526 

Källor: Arbetsförmedlingen, datalager. 

Av tabell 4.19 framgår antal individer i övriga program. Den hårdare prioritering som 

redovisats ovan berörde programmen arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning och 

förberedande utbildning. Detta förklarar en del av minskningen inom dessa program. Inom 

arbetsmarknadsutbildning har minskningen nästan uteslutande skett bland kvinnor, 

medan nivån är relativt oförändrad bland män. Könsfördelningen inom programmet har 

därmed blivit än mer ojämn. Under året har myndigheten ordnat riktade informations- och 

rekryteringsinsatser samt riktade utbildningsstarter för det underrepresenterade könet i 

syfte att uppnå en mer jämställd könsfördelning inom arbetsmarknadsutbildning. 

Karriärvägledning är en central del i att uppnå en mer jämställd könsfördelning inom olika 

arbetsmarknadspolitiska insatser. Detta stärks genom implementeringen av strategi för 

karriärvägledning164.  

Färre personer har deltagit i programmet stöd till start av näringsverksamhet. Begräns-

ningarna av vilka som fick ta del av förberedande utbildning under 2018 omfattade även 

den förberedande utbildningen för blivande företagare. Detta kan ha påverkat möjligheten 

att ta del av stöd till start av näringsverksamhet. Könsfördelningen inom programmet är 

relativt jämn bland inrikes födda, medan andelen kvinnor är en tredjedel bland utrikes 

födda. Arbetsförmedlingen medverkar i tre satsningar för att öka företagandet bland 

framför allt nyanlända. Det är projekt för att främja nyanländas företagande, projekt som 

syftar till att främja framför allt utrikesfödda kvinnors företagande samt ett arbete med 

företagande inom de gröna näringarna.165 

Antalet deltagare som tagit del av validering har ökat. Under 2018 har ett avtal för 

validering inom ytterligare ett yrkesområde tillkommit. Deltagarna i validering är nästan 

uteslutande män. En bidragande orsak är att det finns en mansdominans inom de 

yrkesområden som validering erbjuds inom, till exempel bygg och anläggning respektive 

installation, drift och underhåll. 

Även om det finns skillnader i könsfördelning inom olika program har könsfördelningen 

bland samtliga individer som deltagit i något arbetsmarknadspolitiskt program varit 

                                                           
163 Uppgifterna avser unika individer med beslut om jobb- och utvecklingsgarantin. Det är en skillnad från uppgifterna i 
tabell 1.7 som avser unika individer i sökandekategori 70 Jobb- och utvecklingsgarantin. Se avsnitt 12.3 i Appendix för 
närmare beskrivning av skillnaden mellan dessa två redovisningssätt. 
164 Arbetsförmedlingen, Fördjupning till Arbetsförmedlingens nationella strategi för karriärvägledning, 2018-04-25, 
dnr Af-2018/0017 8563. 
165 Arbetsförmedlingen (2018), Arbetsmarknadspolitiska program – Årsrapport 2017. 
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relativt jämn och speglar könsfördelningen bland samtliga inskrivna. Detta gäller såväl 

inrikes som utrikes födda. 

Tabell 4.19: Unika deltagare (16–64 år) i program, 2016–2018166  

Antal med nya och pågående beslut om arbetsmarknadspolitiska program med 

aktivitetsstöd eller etableringsersättning  

  Kvinnor Män Samtliga 

Program 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Arbetsmarknads-
utbildning167 

11 205 7 108 5 413 23 392 18 779 18 063 34 597 25 887 23 476 

Arbetspraktik168 25 753 25 243 20 583 38 579 38 331 30 376 64 332 63 574 50 959 

Arbetsträning för vissa 
nyanlända 

2 583 3 066 2 238 3 655 3 482 1 744 6 238 6 548 3 982 

Etableringsprogrammet169 - - 19 073 - - 17 437 - - 36 510 

Förberedande insatser170 65 416 69 078 52 854 73 173 80 153 58 561 138 589 149 231 111 415 

varav förberedande 
utbildning171 

29 209 28 288 21 873 42 145 42 669 30 985 71 354 70 957 52 858 

Projekt med 
arbetsmarknadspolitisk 
inriktning 

2 551 2 526 3 164 3 371 2 620 2 495 5 922 5 146 5 659 

Stöd till start av 
näringsverksamhet 

2 582 2 385 2 140 3 460 3 376 2 925 6 042 5 761 5 065 

Validering172 - 2 21 - 222 707 - 224 728 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  

Regeringen gav statliga myndigheter, från och med april 2016, i uppdrag att ta emot 

praktikanter från målgrupperna arbetssökande personer med funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga samt nyanlända arbetssökande. Praktik i staten ska ske inom 

ramen för Arbetsförmedlingens ordinarie arbete med att hänvisa till arbetspraktik. 

Regeringsuppdraget löper under fem år.173 

                                                           
166 Antal unika individer summeras inte i tabellen då samma person kan delta i mer än ett program. 
167 Uppgifterna är inte jämförbara med de uppgifter som redovisades för arbetsmarknadsutbildning i Årsredovisningen 
2017. Under 2018 uppmärksammades att en del individer som gått till reguljär utbildning felaktigt registrerats i 
arbetsmarknadsutbildning. Dessa individer har exkluderats i tabellen ovan. 
168 Uppgiften för 2016 var felaktig i Årsredovisningen 2017, uppgiften för 2017 skiljer sig av systemtekniska skäl.  
169 Etableringsprogrammet är ett nytt program sedan 1 januari 2018.  
170 Uppgifterna är inte jämförbara med de uppgifter som redovisades för förberedande utbildning i Årsredovisningen 
2017. Under 2018 uppmärksammades att en del individer som gått till reguljär utbildning felaktigt registrerats i 
förberedande utbildning. Dessa individer har exkluderats i tabellen ovan. 
171 Här ingår även individer som tagit del av folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte och 
folkhögskoleutbildning inom etableringsuppdraget. Uppgifterna är inte jämförbara med de uppgifter som redovisades 
för förberedande utbildning i Årsredovisningen 2017. Under 2018 uppmärksammades att en del individer som gått till 
reguljär utbildning felaktigt registrerats i förberedande utbildning. Dessa individer har exkluderats i tabellen ovan. 
172 Validering är ett program sedan 1 februari 2016. Validering upphandlas och genomförs av externa aktörer. Det första 
avtalet blev klart i maj 2017 och det första beslutet fattades i augusti 2017.  
Uppgiften om könsfördelning 2017 var felaktig i årsredovisningen för 2017. 
173 Det är två regeringsuppdrag, ett för varje målgrupp. Det huvudsakliga ansvaret för uppföljningen av 
regeringsuppdragen vilar på Statskontoret. För mer information kring uppdraget se Arbetsförmedlingens 
återrapportering 2017. Förändringar av arbetsmarknadspolitiken, dnr. Af-2018/00020675. 
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4.7.2 Subventionerade anställningar174 

Subventionerade anställningar i offentlig sektor kommer ofta till genom samverkan och 

överenskommelser medan motsvarande anställningar hos privata arbetsgivare uppkommer 

genom till exempel uppsökande och proaktivt arbetsgivararbete. Båda är viktiga bidrag för 

att minska långtidsarbetslösheten.  

Av Arbetsförmedlingens tillgängliga personalresurser ägnades cirka 6 procent till arbetet 

med att förbereda, göra arbetsgivarkontroll, fatta beslut och följa upp subventionerade 

anställningar, se tabell 4.20. Detta motsvarade en förvaltningskostnad på 584 miljoner 

kronor. Det är en minskning jämfört med 2017. Utgifterna till arbetsgivare för 

subventionerade anställningar ökade under 2018. Samtidigt har antalet individer med en 

subventionerad anställning minskat något under 2018. En förklaring till denna utveckling 

är att det skett en omfördelning mellan olika former av subventionerade anställningar, där 

stöd med högre ersättningsnivå till arbetsgivare har ökat, medan stöd med lägre 

ersättningsnivå har minskat. Minskningen i antal individer rör främst män och följer 

relativt väl minskningen av inskrivna, se avsnitt 1.4.2.  

Tabell 4.20: Prestationen subventionerade anställningar, 2016-2018175  

Kostnader (i miljoner kronor) och antal beslut samt antal unika individer  

  2016 2017 2018 

Tillgängliga personalresurser (procent) 176 9,9 8,1 6,0 

Förvaltningskostnad  934 807 584 

Ersättning till arbetsgivare 20 375 20 720 23 222 

Beslut om subventionerade anställningar 308 702 304 124 299 613 

Kvinnor 112 872 110 413 110 397 

Män 195 830 193 711 189 216 

Inskrivna med subventionerad anställning 202 686 205 355 200 075 

Kvinnor 74 209 74 758 74 062 

Män 128 477 130 597 126 013 

Källa: Arbetsförmedlingen: prestationsmätning, Datalager och Presto.  

Tabell 4.21 visar utgifterna till arbetsgivare uppdelat på de olika formerna av subven-

tionerade anställningar. Förändringen i utgifter följer i stor utsträckning utvecklingen av 

antal personer som tar del av respektive typ av subventionerad anställning, se tabell 4.22 

och 4.23. Att utgifterna till arbetsgivare för nystartsjobb minskat från 2016 förklaras även 

av subventionstaket som infördes under 2015 samt ytterligare förändringar i regelverket 

från 1 februari 2017. 

                                                           
174 Se avsnitt 4.5.2.  
175 Uppgifter för 2017 har korrigerats sedan årsredovisningen för 2017. På grund av namnbyte av lönestöden blev uttaget 
2017 inte heltäckande.  
176 Under 2018 införde Arbetsförmedlingen ett tidredovisningssystem (Tajma). Detta ligger till grund för uppgifter 
avseende hur myndighetens personalresurser fördelade sig på de olika prestationerna 2018. Uppgifterna för 2016 och 
2017 baseras på en prestationsmätning. Uppgifterna för 2018 är därför inte fullt ut jämförbara med uppgifter för 
tidigare år. 
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Tabell 4.21: Utgifter till arbetsgivare för subventionerade anställningar,  

2016–2018177 

Belopp i miljoner kronor  

  Utgifter till arbetsgivare  

  2016 2017 2018 

Extratjänster 156 1 162 4 209 

Moderna beredskapsjobb178 - 76 546 

Introduktionsjobb179 - - 385 

Förstärkt särskilt anställningsstöd 919 643 312 

Instegsjobb 729 706 396 

Särskilt anställningsstöd 1 047 946 668 

Traineejobb 17 52 35 

Lönebidrag för anställning 3 955 3 799 3 791 

Lönebidrag för trygghet i anställning 5 288 5 282 5 365 

Lönebidrag för utveckling i anställning 1 380 1 576 2 053 

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 457 412 390 

Nystartsjobb 6 352 6 006 5 009 

Yrkesintroduktionsanställning180 75 60 63 

Totalt 20 375 20 720 23 222 

Källor: Arbetsförmedlingen, Presto. 

Antal personer med extratjänst har fortsatt öka, se tabell 4.22. Utvecklingen beror bland 

annat på en god samverkan med kommunerna och att arbetet med programmet prioriterats 

högt inom Arbetsförmedlingen. Regeringens avisering om att 500 miljoner skulle utgå i 

statsbidrag till kommuner och landsting som anställer med extratjänster har också bidragit 

till ökningen.181  

Andelen kvinnor och män som tar del av extratjänster är jämnt fördelade och var även så 

under 2017, se tabell 4.22. Extratjänster bryter därmed mönstret jämfört med övriga 

subventionerade anställningar där männen får del av stöden i högre grad än kvinnorna.182 

Att kvinnornas andel är högre inom extratjänster, jämfört med övriga subventionerade 

anställningar, beror på att extratjänster främst återfinns inom traditionellt 

kvinnodominerande branscher i kommunal verksamhet. Andelen kvinnor som tog del av 

extratjänst var något högre bland utrikesfödda (52 procent) än bland inrikes födda (46 

procent). 

Regeringens mål för de moderna beredskapsjobben om att sysselsätta minst 2 000 

personer under 2018 är uppnått, se tabell 4.22. Arbetsförmedlingens uppgift är att matcha, 

                                                           
177 Ersättning till arbetssökande och leverantörer är hämtade ur Arbetsförmedlingens redovisningssystem där 
personuppgifter inte ingår. Det är därför inte möjligt att könsuppdela statistiken. 
178 Moderna beredskapsjobb infördes 2017. 
179 Introduktionsjobb ersatte från 1 april 2018 särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb 
och traineejobb, vilket ledde till minskade utgifter för dessa. 
180 Belopp inkluderar handledarstöd som bokförs på UO14 anslag 1:3 ap1. 
181 Regeringen 2017-12-28, https://www.regeringen.se/artiklar/2017/12/fordelningsmodellen-for-statsbidraget-till-
extratjansterna--sa-fungerar-den/ 
Statsbidraget kom dock inte att betalas ut eftersom regeringens budgetproposition för 2019 inte antogs av riksdagen. 
182 För traineejobb är det fler kvinnor än män men dessa stöd har mycket låga volymer. 
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fatta beslut och i övrigt bistå myndigheterna inom ramen för sitt uppdrag. Den kraftiga 

ökningen jämfört med 2017 beror främst på att Skogsstyrelsen anställt enligt 

regeringsuppdraget om att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna.183 

Snedfördelningen mellan kvinnor och män har tilltagit under året. Andelen kvinnor 

utgjorde 39 procent 2018 (2017:48 procent) och andelen män var 61 procent (2017:52 

procent). Det förklaras främst av den kraftiga ökningen av antalet inom de gröna 

näringarna, som av tradition har svårt att rekrytera kvinnor. Könsfördelningen är något 

mer ojämn bland utrikes födda än bland inrikes födda. 

Introduktionsjobb infördes den 1 maj 2018 och ersatte särskilt anställningsstöd, förstärkt 

särskilt anställningsstöd, instegsjobb, traineejobb inom välfärdssektorn och traineejobb 

inom bristyrken. De tidigare subventionerade anställningarna fasas ut succesivt genom att 

pågående beslut får löpa ut och eventuella förlängningar görs i form av introduktionsjobb. 

Sammantaget har introduktionsjobb och de stöd som succesivt ersätts minskat jämfört med 

2017. Under 2018 var det cirka 18 600 personer som hade någon av de olika formerna av 

anställningsstöd (2017: 24 200, 2016: 27 700).184 Den huvudsakliga förklaringen är att de 

arbetssökande anvisats extratjänster i stället för övriga anställningsstöd. Andelen kvinnor 

med introduktionsjobb är på ungefär samma nivåer som en sammanslagning av de stöd 

som nu succesivt fasas ut, det vill säga omkring 30 procent. Den ojämna könsfördelningen 

är något mindre bland inrikes födda än bland utrikes födda.  

Antalet nystartsjobb har fortsatt minska även under 2018. Förklaringen består bland annat 

av regelförändringar och konkurrens från andra subventionerade anställningar, till exempel 

extratjänster.185 Kvinnornas andel av nystartsjobben fortsätter också att minska. De 

utrikesfödda får del av nystartsjobben i allt större utsträckning och utgjorde 77 procent av 

nystartsjobbarna under 2018. Det är en ökning med åtta procentenheter sedan 2017, och 

som i stort sett helt tillfallit männen. Ökningen av utrikesföddas andel beror till stor del på 

den ändring av bland annat subventionsnivåer som gjordes för nystartsjobben i februari 

2017. För nyanlända ökade subventionsnivån till 2,5 gånger arbetsgivaravgiften medan 

nivåerna sänktes för grupper som bedömdes stå närmare arbetsmarknaden.186 

Arbetsförmedlingen bedömer att förändringarna av sammansättningen bland deltagarna 

innebär att syftet med stödet uppfylls på ett bättre sätt än tidigare, givet målgruppen för 

nystartsjobb.187 

                                                           
183 Regeringen, Regeringsbeslut Uppdrag att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna 2017-12-07 dnr 
N2017/07501/KSR 
184 Avser unika individer med nya eller pågående beslut om introduktionsjobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt 
särskilt anställningsstöd, instegsjobb, traineejobb inom välfärdssektorn och traineejobb inom bristyrken. Individer som 
haft mer än ett av dessa anställningsstöd räknas enbart en gång.  
185 Arbetsförmedlingen (2018), Perspektiv på subventionerade anställningar – En fördjupad analys av effekterna av 
det ändrade regelverket för nystartsjobb.   
186 Regeringen, Pressmeddelande 2017-02-01 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/02/traffsakrare-
nystartsjobb-och-hogre-tak-for-lonebidrag-trader-i-kraft-i-dag/ 
187 Arbetsförmedlingen (2018), Perspektiv på subventionerade anställningar – En fördjupad analys av effekterna av 
det ändrade regelverket för nystartsjobb, dnr. Af-2018/0023 8299.  
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Tabell 4.22: Unika deltagare (16–64 år) i anställningsstöd, nystartsjobb och 

yrkesintroduktionsanställning, 2016–2018188 189    

Antal med nya och pågående beslut  

Program Kvinnor Män Samtliga 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Extratjänst 1 206 5 650 12 638 808 5 585 12 215 2 014 11 235 24 853 

Moderna 
beredskapsjobb190 

- 1 365 1 704 - 1 472 2 689 - 2 837 4 393 

Förstärkt särskilt 
anställningsstöd 

2 727 1 801 828 4 124 2 881 1 363 6 851 4 682 2 191 

Instegsjobb 2 629 2 343 1 097 8 212 7 822 3 583 10 841 10 165 4 680 

Introduktionsjobb191 - - 2 704 - - 5 953 - - 8 657 

Särskilt 
anställningsstöd 

3 553 3 053 1 895 6 237 5 613 3 272 9 790 8 666 5 167 

Traineejobb inom 
bristyrkesområden 

18 65 50 22 40 21 40 105 71 

Traineejobb inom 
välfärdssektorn 

222 484 304 124 258 150 346 742 454 

Nystartsjobb 29 115 25 885 19 437 57 416 56 574 47 501 86 531 82 459 66 938 

Yrkesintroduktions-
anställning 

335 290 242 1 455 1 320 1 209 1 790 1 610 1 451 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

Antalet personer med lönebidrag för anställning och skyddat arbete hos offentlig 

arbetsgivare har minskat medan antalet personer med lönebidrag för utveckling i 

anställning har ökat, se tabell 4.23. Antalet personer med lönebidrag för trygghet i 

anställning har i princip varit oförändrad under de tre senaste åren.  

Könsfördelningen bland personer med lönestöd är fortfarande ojämn. För lönebidrag för 

anställning, för trygghet i anställning och för utveckling i anställning är andelen kvinnor 

omkring 40 procent och andelen män omkring 60 procent. Skyddat arbete hos offentlig 

arbetsgivare är den stödform med mest ojämn fördelning, där 29 procent utgörs av kvinnor 

och 71 procent av män.192 Arbetsförmedlingen arbetar med jämställdhetsintegrering där 

fortsatta analyser193 och aktiviteter ska genomföras för att förbättra könsfördelningen inom 

samtliga stödformer. 

                                                           
188 Antal unika individer summeras inte i tabellen då samma person kan delta i mer än en form av subventionerad 
anställning. 
189 Jämfört med årsredovisningen 2017 har en förändring gjorts för extratjänst och moderna beredskapsjobb. I år räknas 
de beslut om extratjänst inom staten som fattades mellan 1 januari 2017 och 30 april som moderna beredskapsjobb 
(möjligheten att registrera moderna beredskapsjobb saknades under denna period), moderna beredskapsjobb som inte 
är i staten räknas till extratjänst.  
190 Moderna beredskapsjobb infördes 2017. 
191 Introduktionsjobb ersatte från 1 april 2018 särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb 
och traineejobb. 
192 Som framgår i avsnitt 1.4.2 var 45 procent av samtliga inskrivna med funktionsnedsättning kvinnor under 2018. Det 
innebär att män är överrepresenterade bland dem med funktionsnedsättning som har en anställning med lönestöd. 
193 Arbetsförmedlingen, Bilaga till Arbetsmarknadsrapport 2015, Lönebidrag – en jämställdhetsanalys. 
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Andelen utrikes födda är lägre bland anställda med lönestöd än bland samtliga inskrivna 

personer med funktionsnedsättning, med undantag för kvinnor med skyddat arbete hos 

offentlig arbetsgivare.  

Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag för vissa unga under 30 år med 

funktionsnedsättning. Tabell 4.23 visar att färre unga haft lönestöd för anställning och 

lönestöd för trygghet i anställning under 2018, jämfört med 2017. Övriga stöd är på en 

relativt oförändrad nivå. 

Tabell 4.23: Unika deltagare (16–64 år) i lönestöd, 2016–2018194 195 

Antal med nya och pågående beslut  

Program Kvinnor Män Samtliga 

  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 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

Inom Arbetsförmedlingens arbete med god förvaltning har stickprov gjorts på ett nationellt 

urval av 943 lönebidragsbeslut och 474 beslut om nystartsjobb 2018196. För lönebidrag 

visade resultatet på en lägre andel ärenden utan avvikelse i handläggningen (31 procent) 

jämfört med året innan (23 procent). För nystartsjobb var andelen granskade ärenden utan 

avvikelse 19 procent, störst andel avvikelser finns rörande dokumentation om bedömning 

av lönenivå197. Det finns därmed fortfarande utvecklingsområden för att kunna ta del av de 

uppgifter som legat till grund för beslutet och för att undvika felaktiga utbetalningar. 

4.7.3 Rustande och stärkande insatser 

Många arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden behöver omfattande stöd och 

rustande insatser för att kunna konkurrera om lediga arbeten. Utöver arbetet med 

arbetsmarknadspolitiska program och subventionerade anställningar genomförs ett 

omfattande och resurskrävande arbete för att den arbetssökande ska få bästa möjliga 

förutsättningar att få arbete. Rustande och stärkande insatser avser förstärkta förmed-

lingsinsatser samt stöd och insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering och etable-

                                                           
194 Antal unika individer summeras inte i tabellen då samma person kan delta i mer än en form av subventionerad 
anställning. 
195 Uppgifter för 2017 har korrigerats sedan årsredovisningen för 2017. På grund av namnbyte av lönestöden blev uttaget 
2017 inte heltäckande.  
196 Bedömning indikatorn god förvaltning – Ärenden utan avvikelser för Q1 2018 lönebidrag, dnr Af-2019/00049121 
197 Bedömning indikatorn god förvaltning – Ärenden utan avvikelser för Q4 2017 nystartsjobb, dnr Af-2018/00067307. 
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ringsuppdraget. Genom förstärkta förmedlingsinsatser läggs tid på att klargöra arbets-

förutsättningar, anpassa arbetssituationen genom exempelvis hjälpmedel, stödja och 

vägleda samt att ge stöd i arbetssökandet genom att träna intervjuer eller skriva ansök-

ningshandlingar. Inom prestationen räknas även extern samverkan.  

Av Arbetsförmedlingens tillgängliga personalresurser ägnades cirka 17 procent till rustande 

och stärkande insatser för de arbetssökande under 2018. Av tabell 4.24 framgår att arbetet 

inom rustande/stärkande insatser motsvarar en förvaltningskostnad på 1 634 miljoner 

kronor. Utöver detta upphandlar Arbetsförmedlingen arbetsförmedlingstjänster som ofta 

innebär rustande och stärkande insatser, exempelvis tjänsten stöd och matchning, se även 

avsnitt 4.6. 

Etableringsprogrammet ingår sedan 1 januari i prestationen program medan etable-

ringsplan fortsatt ingår i prestationen rustande och stärkande insatser så länge de finns 

kvar. Det innebär därmed en förflyttning av resurser mellan dessa prestationer. Att 

etableringen blivit ett program innebär även att vissa delar, så som upprättade av den 

arbetssökandes planering, flyttats till prestationen matcha. Det har även förtydligats att 

vägledning kan ingå i både prestationerna tjänster för att söka arbete inom matchning och i 

rustande/stärkande insatser. Tidigare år lades sannolikt en större del som rustande och 

stärkande insatser. 

Tabell 4.24: Prestation Rustande/stärkande insatser, kostnader 2016–2018 
  2016 2017 2018 

Tillgängliga personalresurser (procent) 18,3 20,9 16,9  

Förvaltningskostnad (miljoner kronor) 1 723 2 092  1 634 

Källa: Arbetsförmedlingens prestationsmätning 

Antalet gemensamma kartläggningar med Försäkringskassan och antal personer som fått 

SIUS-insats uppgick under 2018 totalt till 18 224, se även avsnitt 4.1 och 4.5 för mer 

information om resultatutvecklingen inom etableringsuppdraget och arbetslivsinriktad 

rehabilitering.  
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Tabell 4.25: Volymer för prestation Rustande/stärkande insatser, 2016–2018198
 

 Kvinnor Män Totalt 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Insatser inom 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering 

10 130 9 673 9 285 9 410 9 160 8 939 19 540* 18 833 18 224 

Antal gemensamma 
kartläggningar 

6 430 5 841 4 978 3 893 3 669 3 139 10 323* 9 510 8 117 

Antal personer som fått 
SIUS-insats 

3 700 3 832 4 307 5 517 5 491 5 800 9 217 9 323 10 107 

Insatser inom 
etableringsuppdraget 

96 315 136 042 76 728  138 564 174 025 92 848  234 879 310 067 169 576  

Beslut om 
etableringsplan under 
aktiviteter (EPA) 

40 018 52 932 32 632  51 593 65 788 39 708  91 611 118 720 72 340  

Beslut om 
etableringsersättning 
under medverkan 
(EEM) 

12 519 14 034 680  19 859 18 643 597  32 378 32 677 1 277  

Beslut om 
etableringsersättning för 
deltagande av aktiviteter 
i EPA (EEP) 

43 778 69 076 45 993  67 112 89 594 55 418  110 890 158 670 101 411  

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. SUS. *Siffrorna skiljer sig från årsredovisningen 2016 på grund av retroaktivitet. 

Tabell 4.26: Utgifter till deltagare och leverantörskostnader för 

etableringsplan, 2016–2018  
Belopp i miljoner kronor 

  Ersättning till deltagare  Ersättning till leverantör 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Totalt  4 254 5 363 3 572 2 016 2 175 943 

Källa: Arbetsförmedlingen, Presto.  

4.8 Resultat efter avslutat arbetsmarknadspolitiskt program eller 
subventionerad anställning 

En väsentlig del av Arbetsförmedlingens arbete med att prioritera dem som står långt ifrån 

arbetsmarknaden sker i form av att de arbetssökande får del av arbetsmarknadspolitiska 

program och subventionerade anställningar. Detta utgör även två av prestationerna inom 

området, se avsnitt 4.7. I det här avsnittet redovisar Arbetsförmedlingen andel som har 

arbete 90 dagar efter avslutade arbetsmarknadspolitiska program och subventionerade 

anställningar.199  

I avsnittet redovisar Arbetsförmedlingen även uppdraget om förberedande och oriente-

rande utbildning och arbetsmarknadsutbildning som regeringen gav i regleringsbrevet för 

2018. Den del av uppdraget som avser en redogörelse av insatser för att förbättra 

                                                           
198 I årsredovisning 2018 har volymen antal bosättningsärenden tagits bort med anledning av att uppdraget inte längre 
är på Arbetsförmedlingen. Volymerna för 2016 för insatser kopplade till etableringsuppdraget är därför andra än i 
årsredovisningen 2016. 
199 De arbetsmarknadspolitiska program och subventionerade anställningar som redovisas i avsnitt 4.7 förutom 
ramprogrammen. 
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möjligheterna att följa upp förberedande och orienterande utbildning lämnas i en särskild 

rapport till regeringen. 

4.8.1 Resultat efter arbetsmarknadspolitiskt program200  

Resultaten har ökat för flera program, se tabell 4.27. Skillnaderna mellan programmen 

förklaras av att de har olika syften och målgrupper. Programmen är ofta individuellt 

anpassade och planerade i kedjor där deltagaren successivt närmar sig arbete. En del 

program syftar därför till att förbereda deltagaren för att kunna ta del av mer arbetsnära 

insatser alternativt gå vidare till reguljära studier, till exempel förberedande insatser. Dessa 

program har därför normalt en lägre andel i arbete efter 90 dagar. Arbetsmark-

nadsutbildning, stöd till start av näringsverksamhet och i viss mån arbetspraktik är 

däremot program där andelen som går till arbete inom 90 dagar bör vara högre. 

Mest har resultatet förbättrats för arbetsmarknadsutbildning. Ökningen har skett för både 

kvinnor och män, men varit något större bland män. Resultatet har även fortsatt att öka för 

både kvinnor och män som deltagit i arbetspraktik, förberedande insatser och för kvinnor 

som deltagit i arbetsträning för vissa nyanlända. Bland män har andelen till arbete varit 

oförändrad bland de som deltagit i projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning, medan 

andelen har minskat bland kvinnor. Resultatet har minskat något för såväl kvinnor som 

män som haft stöd till start av näringsverksamhet.  

Generellt ökar andelen som går till arbete med stöd. För arbetspraktik och förberedande 

insatser drivs utvecklingen helt eller nästan helt av en ökning inom arbete med stöd. 

Andelen som går till nystartsjobb har i de flesta fall ökat eller legat på en oförändrad nivå 

jämfört med 2017 

                                                           
200 En närmare beskrivning av resultat efter arbetsmarknadsutbildning och validering återfinns i avsnitt 4.6.3 Andel i 
arbete eller utbildning efter avslutad upphandlat tjänst. 
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Tabell 4.27: I arbete 90 dagar efter avslutat program, 2016-2018.201  

Andel (%) av deltagare (16-64 år) som avslutat, samt antal i arbete 2018 

  2016 2017 2018 

  Andel Andel Andel* 
varav 

arbete 
utan stöd 

varav 
arbete 

med stöd 

varav 
nystarts-

jobb 
Antal 

Arbetsmarknadsutbildning 34 36 42 26 5 10 7 959 

Kvinnor  28 32 36 27 5 4 1 693 

Män 37 38 44 26 5 12 6 266 

Arbetspraktik 39 40 42 11 20 11 23 975 

Kvinnor  35 35 37 12 19 7 8 477 

Män 42 43 45 11 21 14 15 498 

Arbetsträning för vissa 
nyanlända 

17 19 20 1 14 5 916 

Kvinnor  11 12 15 1 12 2 366 

Män 22 25 25 1 15 9 550 

Förberedande insatser  17 20 21 10 7 3 27 302 

Kvinnor  16 18 19 10 7 2 11 468 

Män 18 21 22 10 8 4 15 834 

Projekt med 
arbetsmarknadspolitisk 
inriktning202 

27 27 25 7 12 6 2 249 

Kvinnor  25 22 20 6 11 2 871 

Män 28 31 31 9 13 9 1 378 

Stöd till start av 
näringsverksamhet 

78 79 78 77 0 1 2 952 

Kvinnor  80 80 78 78 0 0 1 209 

Män 76 78 77 76 0 1 1 743 

Validering203 - 28 18 8 2 8 119 

Kvinnor  - - 22 22 0 0 4 

Män - 28 18 8 2 8 115 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Vissa delsummor stämmer inte med totalen på grund av avrundning. **Jämförelse med 

validering 2017 bör göras med försiktighet på grund av att det totala antalet som lämnat programmet var lågt. 

Effektivare användning av arbetsmarknadsutbildning, förberedande och orienterande 

utbildning204 

Arbetsförmedlingen har vidtagit flera åtgärder för att förbättra användningen av 

arbetsmarknadsutbildning, förberedande och orienterande utbildning i syfte att öka 

                                                           
201 Statistiken avser personer som har avslutat respektive program oktober föregående år till september aktuellt år. Flera 
program kan vara aktiviteter inom ramprogrammen eller etableringsuppdraget, statistiken inkluderar både personer 
som deltagit utanför och inom dessa ramprogram.  
202 På grund av systemtekniska orsaker skiljer sig andelen kvinnor som gick till arbete 2017 med den uppgift som 
redovisades i Årsredovisningen 2017. 
203 Validering är ett program sedan 1 februari 2016. Validering upphandlas och genomförs av externa aktörer. Det första 
avtalet blev klart i maj 2017 och det första beslutet fattades i augusti 2017. 
204 Avsnittet utgör återrapport i enlighet med regleringsbrev 2018. Uppdraget är att redogöra för vilka åtgärder som 
vidtas för att använda arbetsmarknadsutbildning och förberedande och orienterande utbildning på ett effektivare sätt i 
syfte att öka andelen kvinnor och män som går till arbete eller studier. 
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andelen kvinnor och män som går till arbete eller studier. Förbättrade uppföljnings-

möjligheter är en viktig del för att förbättra effektiviteten. Åtgärder för förbättrad 

uppföljning av förberedande och orienterande utbildning har vidtagits och beskrivs i en 

separat återrapport.205  

Under året har den interna ansvarsfördelningen för förberedande utbildning setts över och 

myndigheten arbetar vidare med ett antal åtgärder. Implementeringen av strategin för 

upphandlade förmedlingstjänster206 innebär ökad styrning på kvalitet och resultat. 

Exempelvis har möjligheten till leverantörsuppföljning stärkts. Myndigheten har också 

strukturerat upp informationen kring förberedande utbildning och förtydligat syftet med 

dessa utbildningar.207  

Vidare har myndigheten fördjupat samarbetet med arbetsgivare kopplat till urval av 

deltagare till arbetsmarknadsutbildning. Det har också blivit vanligare att myndighetens 

specialister inom arbetslivsinriktad rehabilitering deltar i urvalsprocesser, exempelvis 

genom riktad arbetspsykologisk utredning208. Befintliga arbetssätt kring urval har 

strukturerats upp och nya har utvecklats. Rekryteringsutbildningar209 som tas fram i 

samarbete med arbetsgivare som har behov av arbetskraft är också en del i arbetet med att 

använda arbetsmarknadsutbildning mer effektivt.  

Under 2018 har myndigheten förbättrat möjligheterna att mer specifikt följa upp 

användning och utfall för rekryteringsutbildningar. Myndigheten har även sett över hur 

såväl arbetsmarknadsutbildning som förberedande utbildning sätts samman så att det 

svarar mot fastställda behov. För att bidra till en mer träffsäker användning av 

arbetsmarknadsutbildning har myndigheten också stärkt styrningen mot att 

arbetsmarknadsutbildning ska användas som komplement till utbildning inom det 

reguljära utbildningsväsendet, och för att möta arbetsgivares behov av att rekrytera. 

Arbetet med att matcha deltagare som avslutat en arbetsmarknadsutbildning mot jobb har 

också intensifierats. Under 2018 har ett nytt verktyg tagits fram för att enklare och 

proaktivt fånga upp personer som genomgått en arbetsmarknadsutbildning och därmed 

undvika ledtider efter det att utbildningen avslutats. Detta underlättar en ytterligare 

intensifiering av matchningsarbetet direkt efter utbildningens slut. 

                                                           
205 Detta beskrivs närmare i den rapport som Arbetsförmedlingen lämnat som svar på uppdraget i regleringsbrevet 2018 
om att redogöra för insatser för att förbättra möjligheterna att följa upp förberedande och orienterande utbildning, dnr 
Af-2018/0058 8975. 
206 Arbetsförmedlingen (2017), Strategi för upphandlade arbetsförmedlingstjänster, dnr Af-2016/00121871. 
207 Förberedande utbildnings roll som en del i en större process förtydligas också inom ramen för myndighetens 
implementering av nya erbjudande och tjänster och strategin matchning till jobb genom utbildning. 
208 För att en arbetsmarknadsutbildning ska bli en insats som hjälper den sökande in på arbetsmarknaden krävs en 
bedömning om insatsen kommer att medföra att studierna lyckas och att den sökande är lämplig för yrket. Ett beslut 
måste därför alltid föregås av en bedömning av dessa faktorer. Den riktade arbetspsykologiska utredningen är avsedd att 
vara en del i den bedömningen i form av ett fördjupat beslutsunderlag. Utredningen kan också utformas som urval av 
sökande till viss utbildning. 
209 En rekryteringsutbildning är ett utbildningstillfälle inom arbetsmarknadsutbildning där en eller flera specifika 
arbetsgivare står som mottagare av de personer som går utbildningen. 
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4.8.2 Resultat efter subventionerad anställning 

Generellt visar tillgängliga utvärderingar av subventionerade anställningar på goda 

arbetsmarknadseffekter för de personer som anställs med stöd.210 Skillnaden i resultat 

mellan olika subventionerade anställningar beror bland annat på målgrupp, vilka 

arbetsgivare som tar del av stödet och hur Arbetsförmedlingen arbetar med de olika stöden.  

Andelen som går till arbete utan stöd är högst för yrkesintroduktionsanställning och 

nystartsjobb som också har målgrupper som står relativt sett närmare arbetsmarknaden. 

Extratjänster och förstärkt anställningsstöd är exempel på stöd som har målgrupper som 

står längre från arbetsmarknaden och därmed kan ha svårare att få ett osubventionerat 

arbete direkt efter avslutad anställning med stöd. Dessa personer får därför i högre grad 

nya anställningar med annat stöd eller nystartsjobb.  

Arbetsförmedlingens arbetssätt, som påverkas av myndighetens uppdrag, kan också 

påverka resultatet. För nystartsjobb har inte Arbetsförmedlingen möjlighet att bedöma 

vilka arbetslösa som är i störst behov av stödet eftersom det är ett rent ansöknings-

förfarande där den som uppfyller kraven också får stödet. För övriga stöd, utom 

yrkesintroduktionsanställning, ska det däremot göras en bedömning av en persons behov 

av stöd. Det faktum att Arbetsförmedlingen ska prioritera personer som har svårare att få 

arbete kan då påverka resultatet. 

Tabell 4.28 visar att andelen som har arbete 90 dagar efter avslutad insats har ökat såväl 

för kvinnor som för män efter avslutat traineejobb, instegsjobb och förstärkt särskilt 

anställningsstöd. För särskilt anställningsstöd har andelen ökat för kvinnor men är 

oförändrad för män. Andelen till arbete efter yrkesintroduktion har ökat för kvinnor men 

minskat för män. Resultaten för nystartsjobb har minskat för kvinnor och har varit 

oförändrat för män.  

Generellt har andelen som gått till arbete med stöd ökat jämfört med 2017.211 Andelen som 

gått till nystartsjobb har ökat för personer som avslutat traineejobb samt för kvinnor som 

avslutat en yrkesintroduktionsanställning. Andelen som gått till ett arbete utan stöd ökade 

efter avslutat instegsjobb samt för kvinnor med yrkesintroduktionsanställning.  

                                                           
210 Forslund, A (2018) Subventionerade anställningar – Avvägningar och empirisk evidens, Rapport 2018:14, IFAU. 
211 Det är inte möjligt att jämföra uppgifter om andelar till arbete utan stöd, arbete med stöd eller nystartsjobb för 
extratjänst eller moderna beredskapsjobb 2017 då en del moderna beredskapsjobb redovisades som extratjänst i 
årsredovisningen för 2017. Moderna beredskapsjobb var fram till och med april 2017 registrerade som extratjänster.  
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Tabell 4.28: I arbete 90 dagar efter avslutat anställningsstöd, nystartsjobb 

och yrkesintroduktionsanställning, 2016-2018.212 213 214 

Andel (%) av deltagare (16-64 år) som avslutat, samt antal i arbete 2018 

  2016 2017 2018 

  Andel Andel Andel* 
varav 

arbete 
utan stöd 

varav 
arbete 

med stöd 

varav 
nystarts-

jobb 
Antal 

Extratjänst**215 28 37 33 7 14 12 1 601 

Kvinnor  22 35 29 6 15 9 692 

Män 35 40 38 9 14 15 909 

Moderna beredskapsjobb**216 - 48 49 15 21 13 361 

Kvinnor  - 31 49 17 20 11 144 

Män - 64 50 14 22 14 217 

Förstärkt särskilt 
anställningsstöd 

45 49 52 5 25 22 1 175 

Kvinnor  45 50 51 6 23 22 418 

Män 44 48 53 5 25 23 757 

Instegsjobb 47 52 58 6 18 33 3 634 

Kvinnor  42 48 54 8 21 25 761 

Män 48 53 59 6 18 35 2 873 

Särskilt anställningsstöd 50 47 48 8 16 24 2 251 

Kvinnor  49 45 47 8 18 21 751 

Män 50 49 49 9 16 25 1 500 

Traineejobb** 23 34 49 28 16 4 226 

Kvinnor  29 35 51 30 17 4 149 

Män 19 32 46 26 15 5 77 

Nystartsjobb 44 45 44 35 2 7 19 403 

Kvinnor  42 44 43 36 2 5 5 630 

Män 44 45 45 35 2 8 13 773 

Yrkesintroduktionsanställning 68 75 74 68 5 0 603 

Kvinnor  56 62 68 59 7 1 101 

Män 72 77 75 70 4 0 502 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. * Vissa delsummor stämmer inte med totalen på grund av avrundning. **Jämförelser 

med extratjänst och traineejobb 2016 och moderna beredskapsjobb 2017 bör göras med försiktighet på grund av att det totala 

antalet som lämnat var lågt. 

                                                           
212 Statistiken avser personer som har avslutat respektive program oktober föregående år till september aktuellt år. Vissa 
subventionerade anställningar på deltid kan kombineras med ramprogrammen eller etableringsuppdraget, statistiken 
inkluderar både personer som deltagit utanför och inom dessa ramprogram.  
213 Introduktionsjobb infördes 1 maj 2018. Antalet som hunnit lämna är för lågt för att kunna analyseras och redovisas 
därför inte i tabellen. 
214 Varav-posterna i Årsredovisningen 2017 var felaktiga för yrkesintroduktionsanställning, traineejobb och extratjänst.  
215 Uppgifterna för extratjänst är inte jämförbara med uppgifterna i årsredovisningen för 2017. Skillnaden är att 
uppgifterna 2017 även inkluderade en del moderna beredskapsjobb, vilka fram till och med april 2017 var registrerade 
som extratjänster. 
216 Moderna beredskapsjobb infördes 2017. 
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Andelen i arbete 90 dagar efter de stöd som riktar sig till personer med funktions-

nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga redovisas i tabell 4.29. Andelen till arbete 

har ökat för såväl kvinnor som män med lönebidrag för anställning, lönebidrag för trygghet 

i anställning och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare. Ökningen har främst skett 

genom att fler fått arbete med stöd men för lönebidrag för trygghet i anställning har även 

andelen som gått till arbete utan stöd ökat. Andelen i arbete efter lönebidrag för utveckling i 

anställning har minskat för båda könen. Minskningen har skett i arbete med stöd, däremot 

har andelen i arbete utan stöd ökat. 

En förklaring till förändringarna kan vara förordningsförändringen som skedde den 1 juli 

2017. Några av förändringarna var att syftena för lönebidragen tydliggjordes för att 

tillgodose personens behov, tydligare tidsperioder för respektive lönebidrag och tydligare 

övergång mellan de olika lönebidragen.  

Tabell 4.29: I arbete 90 dagar efter avslutat lönestöd, 2016-2018.217  

Andel (%) av deltagare (16-64 år) som avslutat, samt antal i arbete 2018 

  2016 2017 2018 

  Andel Andel Andel* 
varav 

arbete 
utan stöd 

varav 
arbete 

med stöd 

varav 
nystarts-

jobb 
Antal 

Lönebidrag för anställning 49 50 54 13 40 0 6 798 

Kvinnor  49 50 54 13 41 0 2 667 

Män 48 50 54 14 40 0 4 131 

Lönebidrag för trygghet i 
anställning 

37 38 45 15 30 0 2 925 

Kvinnor  37 36 44 14 29 0 1 150 

Män 38 39 46 15 31 0 1 775 

Lönebidrag för utveckling i 
anställning 

58 55 51 11 39 1 5 021 

Kvinnor  58 54 50 11 38 0 1 838 

Män 58 55 52 12 40 1 3 183 

Skyddat arbete hos offentlig 
arbetsgivare 

39 41 43 6 34 2 459 

Kvinnor  41 42 45 9 34 2 144 

Män 39 40 42 5 34 2 315 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Vissa delsummor stämmer inte med totalen på grund av avrundning. 

  

                                                           
217 Statistiken avser personer som har avslutat respektive program oktober föregående år till september aktuellt år. Vissa 
subventionerade anställningar på deltid kan kombineras med ramprogrammen eller etableringsuppdraget, statistiken 
inkluderar både personer som deltagit utanför och inom dessa ramprogram.  
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5 Arbetsförmedlingens uppdrag i 

arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet 

och etableringsersättningen 

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar 

som en omställningsförsäkring.218 Det innebär att Arbetsförmedlingen ska följa upp 

arbetssökandet för att ge anpassat stöd för en snabb omställning. Arbetsförmedlingen ska 

också underrätta arbetslöshetskassan när det kan antas att en arbetssökande som får eller 

begär arbetslöshetsersättning missköter arbetssökandet, förlänger tiden i arbetslöshet eller 

orsakar arbetslösheten. Arbetsförmedlingen ska även underrätta arbetslöshetskassan, via 

ett så kallat meddelande, om den arbetssökande inte uppfyller de allmänna villkoren 

respektive åter uppfyller dessa villkor.219 Syftet med denna kontroll är att understödja 

matchningen på arbetsmarknaden genom att skapa incitament för den arbetssökande att 

förbättra sitt arbetssökande samtidigt som villkoren för ersättningen uppfylls. Motsvarande 

åtgärdssystem gäller även de som kan få aktivitetsstöd, utvecklingsersättning220 eller 

etableringsersättning i etableringsprogrammet. Det senare är en förändring från tidigare 

årsredovisning då etableringsprogrammet införts från 1 januari 2018 där deltagarna kan få 

etableringsersättning och aktivitetsrapporterar som alla andra deltagare i 

arbetsmarknadspolitiska program.221  

Det är Arbetsförmedlingen som utreder och fattar beslut om åtgärder. Det är 

Försäkringskassan som beräknar och beslutar om ersättningsnivån samt betalar ut 

aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning för deltagare i 

etableringsprogrammet. Arbetsförmedlingen beslutar även om etableringsersättning och 

dess storlek för personer som får etableringsersättning och har en etableringsplan. Det är 

Försäkringskassan som verkställer Arbetsförmedlingens beslut om avstängningar. 

5.1 Resultat 

Resultaten som redovisas i detta kapitel handlar om att säkerställa att arbetslöshets-

försäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. I resultaten ingår även uppföljnings- 

och kontrollansvaret för aktivitetsstödet.222 De nedlagda personalresurserna är lägre och 

förvaltningskostnaderna mindre än tidigare år. Samtidigt finns det fortfarande 

förbättringspotential i hur Arbetsförmedlingen utför sina kontroll- och 

                                                           
218 Se 4 § förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.  
219 Se 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.  
220 En programdeltagare som är 18–24 år kan få utvecklingsersättning, se även 2 och 4 § förordningen (1996:1100) om 
aktivitetsstöd. Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning presenteras i kapitlet under samlingsnamnet Aktivitetsstöd. 
221 Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samt Förordning (2017:819) om 
ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. På grund av detta kommer etableringsersättning för 
deltagare i etableringsprogrammet ingå i siffrorna för aktivitetsstöd förutom i tabell då denna tabell redovisar vilken 
ersättning en person kan uppbära. Arbetsförmedlingens arbete med individer som har etableringsersättning inom 
etableringsplan redovisas precis som tidigare separat. 
222 När det gäller redovisningen för 2016 och 2017 ingår inte den tid som har lagts på uppföljning avseende 
arbetssökande med etableringsplan. När det gäller 2018 ingår uppföljningen av månadsredovisningen för deltagare med 
etableringsplan i redovisningen av de resurser som har lagts på att utföra prestationen säkerställa kontrollfunktionen. 
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uppföljningsuppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet. 

Arbetsförmedlingen har ännu inte fått avsedd effekt av de genomförda åtgärderna för att 

förbättra kvaliteten i hur detta arbete utförs. Ett av områdena där kvalitén kan förbättras 

inom är att Arbetsförmedlingen inte alltid skickar meddelanden när det finns skäl för det. 

Arbetsförmedlingens prestation inom området består bland annat av att granska 

aktivitetsrapporter samt tillämpa reglerna för åtgärdssystemet i arbetslöshetsförsäkringen 

respektive aktivitetsstödet. Tabell 5.1 visar att andelen av de totala personalresurserna och 

förvaltningskostnaderna som lagts på denna prestation har minskat sedan 2017. Samtidigt 

har det totala antalet arbetssökande som kan få arbetslöshetsersättning och 

programdeltagare som kan få aktivitetsstöd fortsatt att sjunka även under 2018.  

Tabell 5.1: Prestationen att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar 

som en omställningsförsäkring. Kostnader och volymer 2016–2018  
 

2016 2017 2018 

Tillgängliga personalresurser (procent) 4,7 3,9 2,3** 

Förvaltningskostnad (miljoner kronor) 444 392 219 

Totalt antal granskade  
Aktivitetsrapporter inom 14 dagar 
(medel per månad) 

209 800 194 910 194 794 

Andel granskade aktivitetsrapporter  
inom 14 dagar 

88,6 84,3 81,8 

Antal meddelanden till 
arbetslöshetskassan  
(per 1 000 arbetssökande) 

245 242 258 

Antal meddelanden  
(per 1 000 programdeltagare) 

121 116 134 

Totalt antal beslutade åtgärder 
för programdeltagare * 

231 229 200 457 162 962 

Källa: Arbetsförmedlingen, prestationsmätning och Datalager. *Statistiken för 2017 skiljer sig från motsvarande redovisning i 

årsredovisningen 2017 på grund av att retroaktiva ändringar av ärenden har medfört att dubbletter har skapats i dataunderlaget. 

**Siffrorna för 2018 är inte direkt jämförbara med tidigare år då siffrorna för 2018 tas fram med hjälp av Arbetsförmedlingens 

nya tidsredovisningsprogram Tajma. 

Under 2018 har sökaktiviteten ökat framför allt bland arbetssökande med 

arbetslöshetsersättning. Detta kan bero på att Arbetsförmedlingen har publicerat tydligare 

stöd för hur arbetssökandes aktiviteter ska bedömas samt tydligare stöd för chefer om hur 

de kan följa upp arbetsförmedlarnas tillämpning.  

Arbetsförmedlingens månatliga uppföljning av aktivitetsrapporterna är omfattande och 

antalet granskade aktivitetsrapporter ligger på samma nivå som 2017. Dock har andelen 

aktivitetsrapporter som granskats inom 14 dagar minskat något jämfört med föregående år. 

Antalet skickade meddelanden per 1 000 personer har däremot gått upp, uppgången gäller 

såväl arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning som programdeltagare som 

kan göra anspråk på aktivitetsstöd. Majoriteten av alla meddelanden har skickats på grund 

av den arbetssökande/programdeltagare inte har lämnat in sin aktivitetsrapport i tid. 

Under året har det varit återkommande driftstörningar i den webbaserade inlämningen av 

aktivitetsrapporter, vilket till del kan förklara att fler meddelande har skickats än tidigare 



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018 Arbetsförmedlingens uppdrag i 
arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet 
och etableringsersättningen 

 
 
 
 
 

83 

år. Även om skickade meddelanden har ökat har Arbetsförmedlingen under 2018 beslutat 

om färre (cirka 163 000) åtgärder för programdeltagare, jämfört med 2017. I den 

återstående delen av kapitlet kommer utvecklingen inom området att analyseras vidare.  

5.2 Omfattningen av uppdraget 

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion kopplat till arbetslöshetsförsäkringen omfattar 

arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning. Det är den arbetssökande själv 

som anger till Arbetsförmedlingen om de avser att ansöka om arbetslöshetsersättning. 

Arbetsförmedlingen har därefter inte någon information om vilka som faktiskt får 

arbetslöshetsersättning223.  

Tabell 5.2: Andel (%) som fick arbetslöshetsersättning oktober 2015–

september 2018224 

Grupper 
Kvinnor Män Totalt 

Okt 15- 
sept 16 

Okt 16 – 
sept 17 

Okt 17 – 
sept 18 

Okt 15 – 
sept 16 

Okt 16 – 
sept 17 

Okt 17 – 
sept 18 

Okt 15 – 
sept 16 

Okt 16 – 
sept 17  

Okt 17 – 
sept 18  

Öppet 
arbetslösa 

36,7 34,7 35,9 40,3 38,4 40,8 38,7 36,7 38,5 

Deltids-
arbetslösa 

38,0 37,6 38,8 34,2 34,4 36,6 36,7 36,6 38,0 

Timanställda 43,0 42,7 44,8 41,5 41,9 42,9 42,4 42,4 44,1 

Källa: IAF. 

Under oktober 2017–september 2018 uppgick andelen öppet arbetslösa med 

arbetslöshetsersättning till 38,5 procent225. Andelarna uppvisar en viss säsongvariation 

med lägre andelar under sommaren. Under oktober 2017–september 2018 har andelen 

ökat i alla grupper, så väl bland kvinnor som män jämfört med föregående period. Det tyder 

på att andelen arbetssökande som uppfyller villkoren har ökat något jämfört med 

föregående period. Genom hela treårsperioden är det tydligt att en större andel öppet 

arbetslösa män än kvinnor som får arbetslöshetsersättning. Medan det för grupperna 

timanställda och deltidsarbetslösa är andelen kvinnor som får arbetslöshetsersättning 

större än andelen män men skillnaderna är mindre här. 

                                                           
223 Statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som baseras på utbetald ersättning kan ge en 
uppfattning om hur stor andel det är som faktiskt fått arbetslöshetsersättning. 
224 På grund av att arbetslöshetsersättningen betalas ut retroaktivt presenteras statistik för oktober föregående år–
september innevarande år. Statistiken över antalet ersättningstagare som ligger till grund för att beräkna andelarna kan 
för samma månad och år förändras i och med att en arbetssökande kan vänta med att ansöka om 
arbetslöshetsersättning i upp till nio månader.  
225 Andelen som fått arbetslöshetsersättning utbetald av det totala antalet timanställda, deltidsarbetslösa respektive 
öppet arbetslösa som var anmälda på Arbetsförmedlingen. 
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Tabell 5.3: Antalet arbetssökande, årsmedelvärde, som kan få 

arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd respektive etableringsersättning, 

2016–2018.226 

 
Kvinnor Män Totalt 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Arbetslöshetsersättning 55 122 56 475 63 756 58 482 57 909 62 222 113 605 114 384 125 977 

Aktivitetsstöd 63 724 63 206 57 396 75 445 71 841 64 391 139 169 135 047 121 787 

Etableringsersättning 
med plan 

22 507 30 046  20 547 30 849 39 740 23 036 53 356 69 786 43 582 

Etableringsersättning 
i program* 

- -  9 306 - - 9 463 - - 18 769 

Etableringsersättning 
totalt 

22 507 30 046 29 853 30 849 39 740 32 499 53 356 69 786 62 351 

  

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Etableringsprogrammet påbörjades 2018. 

Tabellen visar omfattningen av det totala uppföljningsansvaret kopplat till arbets-

löshetsersättning, aktivitetsstöd och etableringsersättning varje månad. I december 2018 

var det totala antalet 305 000 personer vilket kan jämföras med knappt 330 000 i 

december 2017. Antalet arbetssökande som kan få aktivitetsstöd har minskat vilket kan 

förklaras av att antalet deltagare i program också har minskat under 2018. Antalet som kan 

få arbetslöshetsersättning har ökat i relation till aktivitetsstödet, se även avsnitt 4.7.1. 

Ökningen av antalet som kan få arbetslöshetsersättning kan till en större del härledas till att 

antalet kvinnor har ökat. Männen står för en mindre ökning under året. Minskningen av 

antalet arbetssökande som kan få aktivitetsstöd sker bland både kvinnor och män.  

5.2.1 Identifierade risker och åtgärder 

Ett riskområde i Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen och 

aktivitetsstödet är att detta arbete inte fungerar som en integrerad del i det löpande 

förmedlingsarbetet.227 Detta riskerar leda till att arbetslöshetsförsäkringen inte bidrar till 

att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Under året har Arbetsförmedlingen fortsatt 

att vidta åtgärder för att effektivisera uppföljnings- och kontrollarbetet och därigenom 

understödja en effektiv matchning på arbetsmarknaden. Under 2018 har en strukturerad 

metod för att ta fram en god individuell sökaktivitet för de arbetssökande fortsatt att testats 

på tre pilotkontor. Metoden går ut på att ta fram en sökaktivitet uttryckt som vilka yrken 

Arbetsförmedlingen bedömer det är effektivt att den arbetssökande fokuserar sitt 

jobbsökande på samt ett intervall av antal arbeten som bedöms rimligt och effektivt utifrån 

den arbetssökandes förutsättningar och arbetsmarknadsläget i yrket. Det är sedan mot 

denna konkreta planering av sökaktiviteten som arbetssökandet ska följas upp och 

aktivitetsrapporten bedömas. Metoden har visat ett positivt resultat och ett systemstöd som 

ska understödja metoden utvecklas.  

                                                           
226 Tabellen visar antalet programdeltagare som kan få aktivitetsstöd respektive arbetslöshetsersättning samt omfattas 
av kravet att aktivitetsrapportera, se 4 § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. 
227 Arbetsförmedlingen, Verksamhetsplan 2018, Bilaga 4 – Arbetsförmedlingens riskanalys 2018. 
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Arbetsförmedlingen har 2018 fortsatt utvecklingen av en automatiserad och riskbaserad 

granskning av aktivitetsrapporter. Denna granskning lanserades den 1 november 2018 för 

personer som är öppet arbetslösa, timanställda eller deltidsarbetslösa med syftet att 

Arbetsförmedlingen ska kunna fokusera sitt uppföljnings- och kontrollarbete på de 

aktivitetsrapporter som inte uppfyller vissa centralt satta kriterier. I en förlängning är 

avsikten att den automatiska och riskbaserade granskningen baseras på den sökaktivitet 

som tas fram genom den strukturerade metoden. Andra insatser har bland annat bestått i 

ett stöd för chefer hur de ska följa upp arbetet med uppdraget. Under 2018 gjorde 

Arbetsförmedlingen en ärendegranskning gällande arbetssökanden som lämnat in 

aktivitetsrapport med e-legitimation under perioden juli till september 2018 och i dessa 

aktivitetsrapporter inte redovisat något sökt arbete. Ärendegranskningen visade på att 

kvalitén kan förbättras bland annat när det gäller om meddelande hade skickats till 

arbetslöshetskassan eller till Enheten ersättningsprövning.228 Granskningens resultat 

bekräftar behovet av att Arbetsförmedlingen fortsätter de ovan redovisade åtgärderna för 

en förbättrad hantering av kontrolluppdraget.  

5.3 Aktivitetsrapportering 

5.3.1 Inlämning av aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen 229 230 

Andelen programdeltagare som har lämnat in sin aktivitetsrapport i tid har under 2016–

2018 legat på en hög och stabil nivå och är högre än för dem som omfattas av 

arbetslöshetsförsäkringen. En möjlig orsak är att åtgärdssystemet som är kopplat till 

aktivitetsrapporteringen för programdeltagare som började gälla i mars 2015 har haft en 

positiv effekt på inlämningsgraden.231 Andelen som kan få arbetslöshetsersättning som har 

lämnat in sin aktivitetsrapport i tid har minskat någon procentenhet under 2016–2018. Det 

gäller både kvinnor och män. Under året har Arbetsförmedlingen haft systemproblem i 

hanteringen av inlämningen av aktivitetsrapporter som påverkat inlämningsgraden 

negativt.  

                                                           
228 Arbetsförmedlingen, Resultat för indikatorn ”Andel kvalitetsgranskade ärenden utan avvikelser Q3 2018”, pm, dnr. 
Af-2018/0054 7915. 
229 Här ingår personer som kan få aktivitetsstöd, utvecklingsersättning samt etableringsersättning inom 
etableringsprogrammet. 
230 Aktivitetsrapporten kan lämnas digitalt via Mina sidor, per post eller på en AF-enhet. Cirka 90 procent av 
rapporterna har under 2018 lämnats in digitalt via Mina sidor. 
231 Se 6 kap 2 § i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 
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Tabell 5.4: Andelen som har lämnat in sin aktivitetsrapport i tid, 2016–2018.232 

Ersättning 
Kvinnor Män Totalt 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Aktivitetsstöd 85,1 86,1 85,7 83,4 84,5 84,1 84,2 85,3 84,9 

Arbetslöshetsersättning 78,7 77,5 76,1 76,4 75,2 73,4 77,5 76,3 74,8 

Etableringsersättning 
med etableringsplan 
 

3,5 3,1 6,8 3,8233 3,5 6,7 3,7 3,3 6,7 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

Arbetssökande med en etableringsplan uppvisar en klart lägre inlämningsgrad, och andelen 

av dessa som har lämnat in sin aktivitetsrapport i tid har dock ökat något under 2018 vilket 

troligen kan förklaras med att aktivitetsrapporten blivit mer relevant även i arbetet med 

etableringsplanen då denna används fullt ut inom det nya etableringsprogrammet. Den 

huvudsakliga orsaken till den låga inlämningsgraden är troligtvis att det inte finns någon 

konsekvens i form av varning och avstängning för personer med etableringsersättning inom 

etableringsplan om de inte har lämnat in sin aktivitetsrapport i tid. En annan trolig orsak är 

att Arbetsförmedlingen parallellt har följt upp deltagarens aktiviteter i etableringsplanen 

varje månad.234 Kvinnor lämnar in sin aktivitetsrapport i tid i något högre grad än män, 

både när det gäller personer som får eller begär arbetslöshetsersättning och 

programdeltagare som kan ha rätt till aktivitetsstöd.  

5.3.2 Arbetsförmedlingens granskning av aktivitetsrapporter 

Arbetsförmedlingen ska granska alla aktivitetsrapporter inom 14 dagar.235 Arbetsför-

medlingen har under 2018 granskat i genomsnitt 81,8 procent av de inkomna aktivi-

tetsrapporterna inom 14 dagar, vilket är lägre än tidigare år (2016: 88,6 procent, 2017: 84,3 

procent).  

Arbetsförmedlare har uppgett tidsbrist i olika interna undersökningar som ett skäl till att 

alla aktivitetsrapporter inte granskas i tid. Det gäller särskilt för de arbetsförmedlare som 

ansvarar för relativt många arbetssökande.236 Det framkommer även i en IAF rapport från 

2018237 att fler AF-enheter framför att granskningen av aktivitetsrapporter är för 

tidskrävande och att de inte hinner med denna arbetsuppgift när handläggaren har många 

sökande att ansvara för.  

                                                           
232 Uppgifterna om andelen som lämnat in sin aktivitetsrapport för 2016 och 2017 var inte helt korrekta i 
årsredovisningen 2017 på grund av ett mindre beräkningsfel. 
233 Korrigerad siffra jämfört med årsredovisningen för 2017. 
234 Detta görs i princip genom den så kallade månadsredovisningen som visar deltagarnas frånvaro från aktiviteter. 
Deltagaren fyller varje månad i en blankett som visar i vilken grad den nyanlände har deltagit i aktiviteterna i 
etableringsplanen.  
235 I 6 a § förordningen (2002:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten står det att Arbetsförmedlingen ska 
granska aktivitetsrapporter skyndsamt. I Arbetsförmedlingens handläggarstöd – Aktivitetsrapport  står det att 
skyndsamt i detta fall innebär 14 kalenderdagar.  
236 Arbetsförmedlingen, Uppföljning av Arbetsförmedlingens arbete med aktivitetsrapportering, Dnr. Af-2014/522776. 
237 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Aktivitetsrapportering – till vilken nytta och för vem? Rapport 2018:5  
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Arbetssökande med etableringsplan granskas i något högre grad inom 14 dagar jämfört med 

arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning och programdeltagare som 

genom sitt deltagande i ett program kan ha rätt till aktivitetsstöd.  

Det finns en viss tendens till att mäns aktivitetsrapporter granskas inom 14 dagar i högre 

grad än kvinnors. Skillnaderna varierar över tid och är mycket små. En möjlig förklaring 

kan hittas i samvariationen mellan andelen som lämnar in sin aktivitetsrapport manuellt 

(via pappersblankett eller muntligt) och andelen granskade i tid. Män lämnar i högre grad 

in sin aktivitetsrapport manuellt jämfört med kvinnor. Manuellt inlämnade 

aktivitetsrapporter granskas ofta i samband med att de lämnas in vilket därmed är en trolig 

orsak till skillnaden i granskningsgraden mellan könen. På samma grunder är det också en 

trolig orsak till att granskningsgraden är högre för arbetssökande med etableringsplan 

jämfört med arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. 

5.3.3 Sökaktivitet 

De arbetssökande redovisar månatligen i en aktivitetsrapport vilka arbeten de sökt och 

vilka andra sökaktiviteter de genomfört.238 Tabellen nedan ger en bild av hur den totala 

sökaktiviteten och antalet sökta jobb definierat som sökt annonserat jobb eller lämnat in en 

intresseanmälan har utvecklats enligt uppgifter i aktivitetsrapporter. Den totala 

sökaktiviteten gick upp marginellt mellan 2016 och 2017 och under 2018 har denna 

uppgång fortsatt. Det gäller för såväl personer som kan få arbetslöshetsersättning som 

aktivitetsstöd men där de som kan få arbetslöshetsersättning ökar mer. Redovisade 

aktiviteter pekar däremot på att de som får eller begär arbetslöshetsersättning i genomsnitt 

söker något fler jobb än programdeltagare.239Det är inte någon större skillnad i 

sökaktiviteten vid en jämförelse mellan män och kvinnor men kvinnor ligger något högre i 

sökaktivitet hos den grupp som kan få arbetslöshetsersättning medan män som deltar i 

program och kan få aktivitetsstöd har marginellt högre sökaktivitet.  

                                                           
238 Det finns en risk att den arbetssökande rapporterar en för hög sökaktivitet för att undvika en åtgärd respektive en för 
låg sökaktivitet för att undvika en tidstagande uppgift varje månad (I en enkätundersökning 2014 uppgav minst hälften 
av de tillfrågade att de inte redovisar samtliga jobb de söker). De manuellt inlämnade rapporterna ingår inte heller i 
beräkningen av genomsnittlig sökaktivitet eftersom dessa inte överförs till Arbetsförmedlingens Datalager. 
Arbetsförmedlingen mäter också sökaktiviteten genom den så kallade sökandeundersökningen. Skillnaden mellan 
Sökandeundersökningen och aktivitetsrapportering beskrivs mer utförligt i rapporten Uppföljning av 
Arbetsförmedlingens arbete med aktivitetsrapportering, dnr. Af-2014/522776.  
239 Sökaktiviteten varierar mellan sökandeundersökningen och aktivitetsrapporteringen. En möjlig förklaring är 
metodskillnader vilka beskrivs i rapport Uppföljning av Arbetsförmedlingens arbete med aktivitetsrapportering, dnr. 
Af-2014/522776.  
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Tabell 5.5: Genomsnittlig sökaktivitet (antal aktiviteter) enligt uppgifter i 

inlämnade aktivitetsrapporter, 2016–2018.  

 
Kvinnor Män Totalt 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Total sökaktivitet –  
arbetslöshetsersättning 

6,5 6,7 7,2 6,2 6,3 6,8 6,4 6,5 7,0 

Total sökaktivitet –  
aktivitetsstöd 

4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 4,8 4,9 4,9 

Sökt annonserat jobb  
och lämnat intresseanmälan –  
arbetslöshetsersättning 

4,5 4,2 4,5 4,7 4,5 4,9 4,6 4,4 4,7 

Sökt annonserat jobb 
och lämnat intresseanmälan –  
aktivitetsstöd 

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

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  

En trolig orsak till att programdeltagare har en lägre sökaktivitet är att andelen som står 

långt från arbetsmarknaden är högre. Det har att göra med att den arbetssökande 

kvalificerar sig till vissa program genom en viss inskrivningstid men också att de anvisas till 

program just för att de behöver insatser eller på annat sätt behöver rustas. En annan trolig 

orsak är att det inte finns några godtagbara skäl för de som får eller begär 

arbetslöshetsersättning att inte aktivt söka lämpliga arbeten. Bedömningen av om en 

programdeltagare har godtagbara skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten ska göras 

med hänsyn till det program som den arbetssökande deltar i och vilket skede av 

programmet deltagaren befinner sig i240. Programdeltagare är sysselsatta i programmet och 

har inte lika mycket tid för att söka arbete241. Det är samtidigt en betydande andel av 

arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning och programdeltagare som inte 

ägnar någon tid åt sitt arbetssökande. Tabell 5.5 visar andelen arbetssökande som enligt 

Arbetsförmedlingens sökandeundersökning inte ägnar någon tid åt arbetssökande. 

Tabell 5.6: Andel (%) öppet arbetslösa och programdeltagare som inte har 

ägnat någon tid åt arbetssökande, fördelat på kön, 2016–2018242 

 
Kvinnor Män Totalt 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Andel - ej ägnat tid åt 
 arbetssökande 

17,1 19,0 18,2 10,9 11,7 11,3 13,6 15,0 14,5 

Källa: Arbetsförmedlingen, Sökandeundersökningen. För 2018 består årsresultatet för denna indikator av tre sammanställda 

resultat, kvartal 1- kvartal 3 pga av tekniska problem med kvartal 4. Vid undersökningarna 2016-2017 skiljer sig utfallet kvartal 

1–kvartal 3 endast marginellt från utfallet kvartal 1–kvartal 4 (skillnaden ligger inom felmarginalen). Arbetsförmedlingen gör 

därför bedömningen att det går bra att skriva fram utfallet kvartal 1–kvartal 3 2018 och jämföra det med utfallet kvartal 1–

kvartal 4 2017.  

Den totala andelen ligger sedan fjärde kvartalet 2016 på eller strax under 15 procent. Under 

hela perioden är det avsevärt högre andel kvinnor än män som har angett att de inte har 

ägnat någon tid åt arbetssökande. En orsak till denna könsskillnad är att antalet kvinnor är 

                                                           
240 Se 14 d § förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd respektive (IAFFS 2017:5) om godtagbara skäl för 
programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.  
241 I tabell 5.5 visas inte sökaktiviteten för deltagare med etableringsplan på grund av att inlämningsgraden är låg, vilket 
försvårar tolkningen av statistiken.  
242 Personer som har svarat att de ska påbörja/har påbörjat arbete eller studier är undantagna.  
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högre än män i förberedande insatser, där kraven på sökaktivitet är lägre. Det beror på 

deltagare i förberedande insatser är i behov av extra stöd innan de är redo att ta ett arbete. 

Sökaktiviteten i förberedande insatser är dessutom något lägre för kvinnor än män.    

5.4 Arbetsförmedlingens arbete med att meddela berörd 
arbetslöshetskassa 

Under 2018 skickade Arbetsförmedlingen totalt 632 019 meddelanden till 

arbetslöshetskassorna (2017: 585 622, 2016: 574 868 meddelanden). Under 2018 skickades 

det 258 meddelanden per 1 000 arbetssökande vilket är en ökning jämfört med 2017 och 

2016 (2016: 245, 2017: 242).243 En viktig förklaring till att antalet meddelanden per 1 000 

har ökat under perioden är att antalet meddelanden som har skickats på grund av att 

aktivitetsrapporten inte har lämnats in i tid har ökat.   

Tabell 5.7: Totalt antal meddelanden fördelat efter två av de vanligaste 

meddelandeorsakerna samt antal meddelanden per 1 000 arbetssökande, 

2016–2018. 

 
Kvinnor Män Totalt 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Antal meddelanden till 
arbetslöshetskassan  
(per 1 000 arbetssökande) 

238 235 250 252 248 267 245 242 258 

Antal skickade 
meddelande till 
arbetslöshetskassorna 

269 204 277 918 305 958 305 639 307 675 325 997 574 868 585 622 632 019 

Inte lämnat in sin 
aktivitetsrapport 
 i tid 

165 078 179 639 206 895 195 146 206 400 227 726 360 224 386 039 434 622 

Inte besökt/kontaktat 
enligt 
överenskommelse 

15 145 14 884 17 037 22 455 22 308 24 531 37 603 37 194 41 568 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. Totalsiffrorna är något högre då ett litet antal meddelanden saknar bakgrundsvariabler 

som t.ex. kön. Avsaknaden av bakgrundsvariabler beror på att personen inte var aktuell hos Arbetsförmedlingen den månaden 

meddelandet skickades. 

En annan vanlig orsak är meddelanden på grund av att den arbetssökande inte har besökt 

eller kontaktat Arbetsförmedlingen eller en anordnare av en upphandlad 

arbetsförmedlingstjänst244 enligt överenskommelse. Denna meddelandeorsak visar en svagt 

uppåtgående trend under 2016–2018. Under 2018 skickade Arbetsförmedlingen fler 

meddelanden per 1 000 män (267) jämfört med kvinnor (250) (2017: 248 män och 235 

kvinnor, 2016: 252 män och 238 kvinnor). I förhållande till de båda föregående åren är 

detta en ökning för både kvinnor och män och ökningen har till största del sitt ursprung i 

en ökning av meddelande på grund av att den arbetssökande inte lämnat in sin 

                                                           
243 Beräkningen av antalet meddelanden per 1 000 arbetssökande bygger på arbetssökande som är öppet arbetslösa, 
deltids- och timanställda och som är anmälda till en arbetslöshetskassa.  
244 I lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är en anordnare av en upphandlad arbetsförmedlingstjänst benämnd 
som en kompletterande aktör. 
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aktivitetsrapport. I en granskning som IAF gjort av vilka som fått en åtgärd och vilka som 

når långt i åtgärdstrappan konstateras att män är överrepresenterade och att 

könsfördelningen blir alltmer ojämn ju högre upp i åtgärdstrappan den arbetssökande 

kommer.245  

5.5 Arbetsförmedlingens arbete med att initiera åtgärdsärenden och 
besluta om åtgärd avseende aktivitetsstöd 

Under 2018 initierades totalt 292 574 åtgärdsärenden246 (2017: 271 754 meddelanden, 

2016: 284 948 meddelanden). Detta innebär att det under 2018 initierades 134 

meddelanden per 1 000 programdeltagare vilket är en ökning jämfört med tidigare år 

(2017: 116, 2016: 121). Fler åtgärdsärenden initieras per 1 000 programdeltagande män 

(150) än för kvinnor (116) i program. Denna skillnad mellan könen finns med under hela 

treårsperioden (2017: män 128 och kvinnor 102, 2016: män 132 och kvinnor 106).  

Tabell 5.8: Totalt antal meddelanden fördelat efter två av de vanligaste 

meddelandeorsakerna samt antal meddelanden per 1 000 programdeltagare, 

2016 – 2018. 

 
Kvinnor Män Totalt 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Antal meddelanden till 
EEP  
(per 1 000 
programdeltagare) 

106 102 116 132 128 150 121 116 134 

Antal skickade 
meddelande till 
EEP 

111 322 108 430 118 489 173 622 163 321 174 071 284 948 271 754 292 574 

Inte lämnat in sin 
aktivitetsrapport 
i tid 

89 430 83 640 88 396 133 855 121 816 122 999 223 285 205 456 211 395 

Inte besökt/kontaktat 
enligt 
överenskommelse 

18 164 20 875 20 838 34 233 35 846 36 985 52 401 56 724 57 832 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. Totalsiffrorna är något högre då ett litet antal meddelanden saknar bakgrundsvariabler 

som t.ex. kön. Avsaknaden av bakgrundsvariabler beror på att personen inte var aktuell hos Arbetsförmedlingen den månaden 

meddelandet skickades. 

Den vanligaste orsaken till att ett åtgärdsärende initieras är att programdeltagaren inte 

lämnat in sin aktivitetsrapport i tid. Den näst vanligaste orsaken under 2018 är att 

programdeltagare inte besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen eller en anordnare av en 

                                                           
245 IAF 2015:1, Vem missköter sitt arbetssökande? 
246 Arbetsförmedlingens handläggning av ett åtgärdsärende inom aktivitetsstödet sker i två steg. I steg ett initierar 
Arbetsförmedlingen ärendet genom ett meddelande till Enheten ersättningsprövning. I steg två utreder sedan denna 
enhet ärendet vidare och bedömer därefter om det finns grund för beslut om en formell varning eller avstängning från 
rätt till ersättning.  
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upphandlad arbetsförmedlingstjänst247 enligt överenskommelse.248 Antalet initierade 

åtgärdsärenden har under treårsperioden stabiliserats på en någorlunda jämn nivå. Enligt 

IAF är det också troligt att åtgärdssystemet påverkar handlingsmönstret i och med att de 

flesta arbetssökande och programdeltagare aldrig missköter sig och att en klar majoritet 

inte missköter sig mer än en gång249.  

5.5.1 Arbetsförmedlingens arbete med att besluta om åtgärd  

Arbetsförmedlingen har fattat färre åtgärdsbeslut under 2018 jämfört med 2017 trots att 

antalet initierade åtgärdsärenden ökade något. En möjlig förklaring är att myndigheten 

kontinuerligt anpassar tillämpningen utifrån prejudicerande domar. Dessutom har 

Arbetsförmedlingen etablerat ett bättre informationsutbyte med Försäkringskassan om 

vissa arbetsmarknadspolitiska program vilket gör att ett större antal åtgärdsärenden kan 

avskrivas. Utöver detta har även driftstörningar genererat ett stort antal åtgärdsärenden 

som sedan fått avskrivas. 

Tabell 5.9: Totalt antal beslut om åtgärder varav antal formella varningar och 

avstängningar, 2016–2018.250 

 
Kvinnor Män Totalt 

2016 2017* 2018 2016 2017* 2018 2016 2017* 2018 

Totalt antal åtgärder 85 199 76 738 63 343 146 030 123 719 99 619 231 229 200 457 162 962 

- Varav antal formella 
varningar 

33 526 28 857 23 777 48 696 39 619 32 460 82 222 68 476 56 237 

- Varav antal avstängningar 51 673 47 881 39 566 97 334 84 100 67 159 149 007 131 981 106 725 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Statistiken för 2017 skiljer sig från motsvarande redovisning i årsredovisningen 2017 på 

grund av att retroaktiva ändringar av ärenden har medfört att dubbletter har skapats i dataunderlaget. 

Arbetsförmedlingen fattade beslut om åtgärder för fler män (99 619) än kvinnor (63 343). 

Tendensen är densamma som tidigare år (2017: män 123 719, kvinnor 76 738, 2016: män 

146 030, kvinnor 85 199).251 I en studie som IAF har gjort konstateras att män har en 

signifikant högre sannolikhet att få en åtgärd än kvinnor.252 Tendensen är därmed 

densamma som för arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning.253 

Enligt en rapport från IAF var det unga, lågutbildade och män som fick flest sanktioner per 

person. Andelen underrättelser som ledde till sanktion var däremot mycket lika för alla 

grupper. Att antalet sanktioner per person varierar skulle i stället kunna bero på hur väl 

                                                           
247 I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd är en anordnare av en upphandlad arbetsförmedlingstjänst benämnd 
som en kompletterande aktör.  
248 I årsredovisningen 2016 särredovisades meddelanden beroende på om det missade besöket eller kontakten rörde 
Arbetsförmedlingen eller en anordnare av en upphandlad arbetsförmedlingstjänst. Med anledning av båda varianterna 
härrör till 3 punkten 14 a § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd redovisas det här summerat.  
249 IAF, Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet, rapport 2017:8 samt IAF, 
Underrättelser och sanktioner för personer med aktivitetsstöd, rapport 2017:7.  
250 Statistiken för 2016 skiljer sig från motsvarande redovisning i årsredovisningen 2016 på grund av att retroaktiva 
ändringar av ärenden har medfört att dubbletter har skapats i dataunderlaget. 
251 Statistiken för 2016 (kön) skiljer sig från motsvarande redovisning i årsredovisningen 2016 på grund av att 
retroaktiva ändringar av ärenden har medfört att dubbletter har skapats i dataunderlaget. 
252 IAF, Underrättelser och sanktioner för personer med aktivitetsstöd, rapport 2017:7. 
253 IAF, Vem missköter sitt arbetssökande? Rapport 2015:1. 
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programdeltagare sköter sig men kan också bero på att handläggningen vid de lokala 

arbetsförmedlingsenheterna skiljer sig åt. Det skulle kunna handla om att olika grupper av 

programdeltagare får olika mycket stöd, eller att arbetsförmedlarna inte lämnar alla 

underrättelser som de borde.254 I en senare rapport från Arbetsförmedlingen konstateras 

att det finns små men signifikanta skillnader för yngre och män men inte utbildningsnivå 

när det gäller antal sanktioner per person.255 Detta indikerar att de huvudsakliga 

könsskillnaderna beror på att män och kvinnor handlar olika. De huvudsakliga 

könsskillnaderna kan således inte härröras till att Arbetsförmedlingen hanterar ärenden 

olika beroende på kön.   

Risk för felaktiga sanktionsbeslut gällande deltagare i program 

Under hösten 2018 upptäckte Arbetsförmedlingen att det finns en risk att myndigheten har 

fattat felaktiga automatiska sanktionsbeslut gällande deltagare i arbetsmarknadspolitiska 

program som berättigar till ersättning. Orsaken till de felaktiga besluten är dels 

driftstörningar i Arbetsförmedlingens systemstöd, dels brister i hanteringen av 

aktivitetsrapporter. För att säkerställa att Arbetsförmedlingen inte fattar felaktiga beslut 

har Arbetsförmedlingen hanterat alla sanktionsbeslut som rör ej inkomna 

aktivitetsrapporter manuellt under hösten 2018. Arbetsförmedlingen har även genomfört 

åtgärder för att motverka att problemet uppstår igen och därigenom minimera risken att 

enskilda drabbas ekonomiskt. Alla arbetssökande som påverkas kommer att kontaktas av 

Arbetsförmedlingen och de felaktiga besluten rättas.  

5.6 Arbetsförmedlingens arbete gällande ersättning till vissa 
nyanlända invandrare 

Etableringsersättningen syftar till att stärka incitamenten att snabbt nå målen i 

etableringsplanen och är därför villkorad med att den nyanlände deltar i etableringsplanens 

aktiviteter. Arbetsförmedlingen granskar samtliga inkomna månadsredovisningar 

månatligen och beslutar om eventuell nedsättning av etableringsersättning vid frånvaro. 

Under 2018 har andelen varit 9 procent i genomsnitt( 2017: 9 procent, 2016:9 procent). 

Andelen bland kvinnor uppgick till 5 procent under denna period, vilket kan jämföras med 

12 procent bland män, vilket är stort sett samma förhållande som 2017. En förklaring till 

skillnaderna i andel är att kvinnorna i högre grad är förhindrade att delta i aktiviteter och 

därmed att arbeta på grund av föräldraledighet. Av de som haft beslut om 

etableringsersättning har 5,9 procent haft en nedsättning på grund av föräldraledighet 2018 

(motsvarande andel för samma period 2017 var 4,9 procent). Det är en betydligt högre 

andel kvinnor än män som får nedsättning på grund av föräldraledighet. Av kvinnorna hade 

11,9 procent (2017: 10,5 procent) fått beslut om nedsättning, jämfört med 0,8 procent bland 

                                                           
254 IAF, Underrättelser och sanktioner för personer med aktivitetsstöd, rapport 2017:7. 
255 Arbetsförmedlingen, Skillnader i tillämpning av kontrollfunktionen -  
 En analys av skillnader mellan marknadsområden och för olika grupper av arbetssökande, 2018 D. nr. Af-2017/0016 
5474. 
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männen (2017: 0,7 procent). En betydligt lägre andel, 0,4 procent, har fått en nedsättning 

på grund av sjukfrånvaro som överstiger 30 dagar.  
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6 Arbetet för att motverka felaktiga utbetalningar 

En korrekt, effektiv och rättssäker användning av statens medel är grundläggande för ett 

hållbart välfärdssystem och för tillit till och förtroende för myndigheterna. Under de 

senaste åren har Arbetsförmedlingen arbetat intensivt för att öka medvetenheten internt 

om vikten av en god förvaltningskultur och rättssäker ärendehandläggning. En högre grad 

av digitalisering och centralisering av vissa arbetsuppgifter bidrar till att förenkla, ökar 

enhetligheten och gör det lättare att göra rätt. 

Tabell 6.1: Huvudsakliga resultat 2016–2018 

Källa: Arbetsförmedlingen KAU, ABS, EES, Diariet, Raindance. *Siffrorna för 2018 summerar inte till 100 procent på grund av 

avrundning. 

6.1 Riskbaserade åtgärder och kontroller 

De senaste årens grova bedrägerier mot välfärdssystemet och Arbetsförmedlingen visar på 

behovet av ett effektivt och riskbaserat kontrollarbete. Arbetsförmedlingen har fortsatt att 

utveckla systematiken i arbetssätt bland annat för att öka andelen automatiserade moment 

och kontroller i arbetsprocesserna.  

 

 

2016 2017 2018 

Antal inkomna återkravsärenden exkl. etableringsärenden  9 106 10 503 9 776 

Antal inkomna etableringsärenden 5 907 7 627 5 414 

Antal återkravsbeslut exkl.etableringsärenden 7 215 7 709 5 571 

 
Antal återkravsbeslut etableringsärenden 
 
Belopp återkravsbeslut exkl. etableringsärenden (miljoner kronor)  

 
1 364 

 
222,5 

 
1 755 

 
213,1 

 
3 255 

 
138,5 

Belopp återkravsbeslut etableringsärenden (miljoner kronor) 6,1 7,7 15,9 

Antal nekade utbetalningar 603 1 268 1 958 

Belopp nekade utbetalningar (miljoner kronor) 11,4 22,2 32,9 

 
Inkomna återkravsärenden specificerade utifrån 
vem som bedömts orsaka behovet av återkrav* 
 
Fel orsakade av Arbetsförmedlingen (i procent) 
Fel orsakade av stödmottagaren (i procent) 
Kan ej fastställas vem som orsakat felet (i procent) 

 
 
 

26 
65 
9 

 
 
 

14 
72 
14 

 
 
 

9 
77 
13 

 
Fordringsstock återkrav 
 
Återkravsbelopp (miljoner kronor) 
Värdereglerat som osäker fordran (miljoner kronor) 
Utestående fordringsbelopp (miljoner kronor) 

 
 
 

218,3 
150,3 
68,0 

 
 
 

292,0 
102,8 
189,2 

 
 
 

273,2 
227,7 
45,5 

 
Polisanmälningar 
 
Antal bedrägerier 
Bidragsbrott 
Bedrägeri och bidragsbrott   
 
Anmält belopp (miljoner kronor) 

 
 
 

24 
22 
1 
 

26,6 

 
 
 

25 
27 
0 
 

34,3 

 
 
 

39 
11 
0 
 

61,4 
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Möjligheterna till en ökad digital åtkomst till uppgifter utreds i syfte att förenkla kontroller 

inför beslut. Det gäller till exempel att hämta uppgifter från Skatteverket när arbetsgivarna 

blir skyldiga att redovisa arbetsgivaravgifter månadsvis och på individnivå i stället för som 

idag per organisation. För att kunna korrekt bedöma om en arbetsgivare uppfyller villkoren 

för att anställa en arbetssökande med stöd har systemstödet för kontroll av arbetsgivare 

utvecklats. För att stärka enhetligheten beslutade myndigheten under 2018 att centralisera 

kontrollen av arbetsgivare inför beslut.   

Arbetsförmedlingen arbetar alltmer proaktivt för att upptäcka felaktigheter i så tidigt skede 

som möjligt. Genom ett effektivare arbetssätt har vi i allt större omfattning kunnat neka 

utbetalningar som annars riskerade att bli felaktigt utbetalade. Arbetet med riskbaserade 

urval, utveckling och validering av metoder har fortsatt. Arbetet bidrar till en bättre 

precision vid urval av ärenden som ska bli föremål för djupare utredning och kontroll. Det i 

sin tur möjliggör en effektivare användning av kontrollresurser och en högre 

upptäckandegrad av felaktiga utbetalningar. 

Under 2018 har det genomförts riktade kontroller av lokalvårdsbranschen och företag som 

bedriver personlig assistans. Vad gäller lokalvård har 373 ärenden utretts. Som en följd har 

myndigheten beslutat om återkrav på 0,7 miljoner kronor. För assistans är siffrorna 216 

ärenden och 1,1 miljoner kronor.  

6.2 Effektivare kontrollarbete genom samverkan 

Vi arbetar själva och tillsammans med andra myndigheter för att motverka oegentligheter 

och felaktigt utnyttjande av våra anslag och av välfärdssystemet. Vi deltar i den 

myndighetsgemensamma samverkan mot organiserad brottslighet. Därigenom får vi 

information om felaktigheter och brister som vi sannolikt inte skulle ha upptäckt på egen 

hand. Arbetsförmedlingen har medverkat i flera statliga utredningar mot ekonomisk 

brottslighet och medverkar för närvarande i ”Delegationen för korrekta utbetalningar från 

välfärdssystemen”. Ett aktivt arbete har resulterat i flera viktiga åtgärder till stöd för 

Arbetsförmedlingens möjligheter att kontrollera lämnade uppgifter. Som exempel kan 

nämnas att det numera är inskrivet i förordningarna att löneutbetalningar ska göras 

elektroniskt vilket innebär att svårigheten med att säkerställa att lön utbetalats vid kontant 

lön försvinner. 

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet 

Arbetsförmedlingen deltar sedan 2015 i den myndighetsgemensamma satsningen mot 

organiserad brottslighet.256 Genom vår medverkan i både nationella och regionala operativa 

insatser har vi sedan 2015 återkrävt cirka 36,4 miljoner kronor. Under samma period har 

tingsrätten utdömt skadestånd till Arbetsförmedlingen på cirka 5,9 miljoner kronor. 

                                                           
256 Tillsammans med Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Migrationsverket, 
Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen. 
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6.3 Inkomna återkravsärenden 

När en misstänkt felaktig utbetalning av stöd till arbetsgivare, anordnare eller enskilda 

identifieras inleder Arbetsförmedlingen en utredning om ett eventuellt återkrav ska 

göras.257 Arbetsförmedlingen utreder inte misstankar om felaktiga utbetalningar som avser 

etableringsersättning för beslut fattade från och med 2018 eftersom denna hantering 

flyttades till Försäkringskassan. Som en följd har antalet inkomna ärenden under 2018 

minskat jämfört med 2017. 

Arbetsförmedlingen följer upp orsaker till återkravsärenden och redovisar från och med 

2016 en fördelning över vem som bedöms ha orsakat felen som föranlett återkrav. 

Redovisningen innehåller inte ärenden om etableringsersättning eftersom det inte är 

möjligt att ta fram redovisning för dessa ärenden. Den största andelen fel orsakas av 

stödmottagare, och under 2018 var andelen 77 procent. I 9 procent av ärendena har 

Arbetsförmedlingen själv orsakat felen. Merparten av de felen avser beslut som inte har 

avbrutits när signal kommit om att arbetstagare eller deltagare avbrutit sin medverkan i 

aktuellt program.  

Under de tre senaste åren har andelen fel som har orsakats av Arbetsförmedlingen minskat 

från 26 procent 2016 till 9 procent 2018. Det beror bland annat på det strategiska arbete för 

att öka medvetenheten om betydelsen av en god förvaltningskultur och en rättssäker 

ärendehandläggning som bedrivs inom myndigheten. Vi har under 2018 även ändrat sätt 

att klassificera vem som orsakat den felaktiga utbetalningen. I stället för att som tidigare 

göra en bedömning i samband med att ärendet kommer in gör vi nu bedömningen i 

samband med att vi avslutar utredningen om misstanken om felaktig utbetalning. Detta 

beroende på att det blir mer korrekt att bedöma vem som orsakat den felaktiga 

utbetalningen när utredningen är klar. 

6.4 Återkravsbeslut 

Under 2018 har Arbetsförmedlingen fattat 5 571 beslut om återkrav exklusive 

etableringsärenden, vilket indikerar en minskning jämfört med fjolåret. Beloppet för 

fattade beslut om återkrav uppgår under 2018 till 138,5 miljoner kronor att jämföra med 

213,1 miljoner kronor för 2017. Minskningen beror till viss del på att vi numera hinner neka 

utbetalningar i stället för att göra felaktiga utbetalningar som sedan måste återkrävas. 

Den vanligaste orsaken till beslut om återkrav är att arbetsgivaravgifterna inte har 

redovisats enligt gällande bestämmelser. Under 2018 summerar den typen av återkrav till 

drygt 41 miljoner kronor, vilket är närmare 30 % av totalt fattade beslut om återkrav för 

2018. Två andra vanliga orsaker till återkravsbeslut är att avbrott inte meddelats innan 

utbetalning och att arbetsgivare inte styrkt att korrekt lön utbetalats. Dessa två orsaker 

uppgår till 16,6 respektive 21,8 miljoner kronor. De flesta återkravsbesluten har avsett 

                                                           
257 Arbetsförmedlingen har, i likhet med Försäkringskassan, beslutat om en nedre beloppsgräns för återkrav. Beslutet 
gäller från augusti 2016 och innebär att Arbetsförmedlingen som huvudregel inte återkräver belopp som understiger 1 
000 kronor. Den nedre beloppsgränsen gäller dock inte vid misstanke om att stödmottagaren medvetet försökt att få 
ersättning på felaktiga grunder eller när ersättning har betalats ut till fel mottagare. 
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nystartsjobb och lönebidrag. Beloppsmässigt bidrar de två programmen till nästan två 

tredjedelar av totalt beslutade återkrav. 

Under 2018 fattade Arbetsförmedlingen 3 255 beslut om återkrav av etableringsersättning 

till ett sammanlagt belopp av knappt 16 miljoner kronor. För dessa beslut har både antal 

och belopp ökat jämfört med 2017.  

6.5 Nekade utbetalningar 

Antalet nekade utbetalningar och nekade belopp har ökat markant från 2016 till 2018. 

Under 2018 har 1 958 utbetalningar nekats till ett värde av knappt 33 miljoner kronor. 

6.6 Fordringshantering 

Återkravsbeloppet minskade något under 2018, från 292 till 273 miljoner kronor. Andelen 

fordringar som bedöms som osäkra har ökat till 83 procent. Bakgrunden till förändringen 

är att Arbetsförmedlingen inte värderelegerade alla fordringar 2017. Summan 

värdereglerat som osäker fordran har då ackumulerats för 2018 och föranlett en ökad 

nedskrivning innevarande år. Andelen osäkra fordringar understryker vikten av ett 

förebyggande arbete så att beslut inte fattas felaktigt.  

6.7 Polisanmälningar 

Under 2018 har Arbetsförmedlingen gjort 50 polisanmälningar som omfattar drygt 61 

miljoner kronor. Av dessa avser 39 bedrägerier varav 26 är grovt bedrägeri. Resterande 11 

är bidragsbrott, varav ett grovt bidragsbrott. I 23 utredningsärenden har 

Arbetsförmedlingen bedömt att det inte fanns tillräcklig grund för polisanmälan vilket är 

samma siffra som för 2017. De 39 anmälningarna avseende bedrägerier utgörs av 500 

beslut om ekonomiskt stöd till arbetsgivare, varav drygt 40 procent (219) är beslut om 

Nystartsjobb. Anmälningarna av bidragsbrott avser till största delen etableringsersättning.   
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7 Internationell verksamhet och tjänsteexport 

Arbetsförmedlingens EU- och internationella arbete grundar sig på Sveriges medlemskap i 

EU, Sveriges och EU:s politik för internationellt utvecklingssamarbete och FN:s mål för 

hållbar utveckling i Agenda 2030. Arbetet bygger på samspelet med och kunskap om 

omvärlden. 

7.1 EU- samarbetet 

Arbetsförmedlingen deltar aktivt i samarbetet mellan de europeiska offentliga arbets-

förmedlingarna (PES-nätverket) och med EU-kommissionen. Inom PES-nätverket sker 

regelbundna datainsamlingar och ömsesidigt lärande mellan arbetsförmedlingar om 

gemensamma utmaningar. Under 2018 har arbetet fokuserat på framtidens arbetsmarknad, 

digitalisering, strategiskt HR-arbete och helhetsperspektiv för stöd till arbetssökande. 

Initiativet Benchlearning syftar till systematiskt erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande 

baserat på återkommande jämförelser mellan de europeiska offentliga 

arbetsförmedlingarna. En andra extern bedömning av Arbetsförmedlingen genomfördes i 

maj 2018.258 Bedömningsrapporten visar att Arbetsförmedlingens förnyelseresa och dess 

konsekventa genomförande utgör ett referensexempel för de andra arbetsförmedlingarna i 

Europa samt att självledarskapet bidragit till ett ökat ägarskap och engagemang hos 

anställda i myndigheten. Det framgår också att Arbetsförmedlingen kan se över balansen 

mellan styrning och självledarskap och förstärka evidensbaserad styrning. Myndigheten 

kan utveckla bedömningsstöd för profilering och matchning, systematiskt lärande mellan 

lokala kontor samt utveckla den externa och interna kommunikationen. Ett analysarbete av 

rekommendationerna i syfte att ta fram en handlingsplan för förbättringsarbetet påbörjats.  

7.2 Matchning inom EU  

Den starka utvecklingen på svensk arbetsmarknad, med ökande andel arbetsgivare som 

anger kompetensbrist som hinder för expansion, syns också i Eures rekryteringar. Fler 

personer rekryteras till Sverige från annat EU/EES-land än som rekryteras ut från Sverige. 

En stor andel av dem som rekryterats till Sverige finns inom hälso- och sjukvård inklusive 

tandvård och apotek. De vanligaste länderna för svenskar att få arbete i är fortsatt Danmark 

och Norge följt av Storbritannien, Spanien och Malta. 

Tabell 7.1: Matchningsresultat inom EU, 2016–2018. 
 

2016 2017 2018 

EU/EES-medborgare som fått arbete i Sverige 2018 1 171 1 226 1 293 

Svenska medborgare som fått arbete i annat EU/EES-land 2018 2 278 990 717 

                                                           
258 Benchlearning Initiative External Assessment, Summary report 2nd cycle Sweden. 
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Arbetsgivare (i Sverige och andra EU/EES-länder) som kontaktats 
gällande transnationell rekrytering och information 

13 425 16 645 21 183 

Källa: Månadsrapporter från Arbetsförmedlingens Eures-rådgivare till EU-kommissionen.  
 

7.3 Mobilitetsprojekt 

Syftet med Arbetsförmedlingens mobilitetsprojekt, som bedrivits sedan 2013 med 

finansiering från den Europeiska kommissionen, är att ge ytterligare möjligheter för 

svenska företag att rekrytera kompetens som det råder brist på i Sverige.  

Tabell 7.2: Resultat Ditt första Eures-jobb, 2016–2018  

2016 2017 2018 

Bosättningsstöd             730              663              781 

varav kvinnor           405              390              437 

varav män             325              273              344 

varav svenska medborgare               58                39                13 

 
Källa: YfEj Sweden YFEJ QMF March 2015, YfEj Sweden YFEJ QMF June 2015, TMS-YfEj resultat 2015, TMSYfEj 
resultat 2016, TMS-YfEj och Reactivate 2017. TMS-YfEj och Reactivate 2018. 
 

Mobilitetsprojektet Ditt första Eures-jobb ska underlätta för arbetssökande i åldrarna 18–

35 år att hitta arbete i ett annat EU-land, Norge eller Island än där de är bosatta. Andelen 

svenska medborgare som tar del av Ditt första Eures jobb har minskat från 8 procent år 

2016 till cirka 2 procent 2018. Den lägre andelen svenska medborgare förklaras av en 

kraftigt förbättrad svensk arbetsmarknad och ändrat fokus för Arbetsförmedlingen och dess 

Eures-verksamhet. Fokus har gått från att hjälpa svenska medborgare att hitta jobb i andra 

EU-länder till att hjälpa svenska arbetsgivare inom bristyrken att rekrytera kompetens från 

Europa till Sverige. Mobilitetsprojektet Reactivate vänder sig till arbetssökande 35 år och 

äldre. Projektet har under 2018 beviljat 199 bosättningsstöd vilket är en ökning jämfört 

med 2017 då 80 bosättningsstöd beviljades.   

7.4 EU-fondfinansierad verksamhet 

Under 2018 har myndigheten arbetat med att skapa tydligare strukturer och 

beslutsprocesser för att EU-fondfinansierade projekt i ännu större utsträckning ska 

användas i prioriterade utvecklingsområden inom Arbetsförmedlingens verksamhet. 

Tabell 7.3: Arbetsförmedlingens ESF–projekt 
 

2016 2017 2018 

I egen regi 13 13 15 

Medfinansierar 117 127 119 

Källa : ESF-rådets projektdatabas EBS2020. 
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Arbetsförmedlingen har under 2018 varit projektägare till 15 ESF-projekt, varav 8 

nationella projekt och sju regionala projekt. De nationella projekten har ökat något i antal i 

jämförelse med föregående år. De flesta av projekten Arbetsförmedlingen äger bidrar till 

nyanländas etablering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på nyanlända kvinnor, samt 

insatser till unga som står långt från arbetsmarknaden. Under 2018 medfinansierade 

och/eller samarbetade Arbetsförmedlingen med 119 ESF-projekt med externa projektägare. 

Merparten av dessa projekt bedrivs på regional nivå. Arbetsförmedlingen har bedrivit två 

EGF-projekt under året för de som blivit uppsagda från Ericsson under 2016 och 2017. 259.  

7.5 Internationellt utvecklingssamarbete och tjänsteexport 

Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete grundar sig framför allt på de 

nya utvecklingsmålen i Agenda 2030260, EU:s biståndspolitik261, och Sveriges politik för 

global utveckling (PGU)262. Myndighetens internationella utvecklingssamarbete syftar till 

att stärka kapaciteten hos offentliga arbetsförmedlingar i enlighet med Sveriges och EU:s 

biståndspolitik. Kapaciteten hos de offentliga arbetsförmedlingarna är central för att främja 

sysselsättning och därmed skapa välstånd för individer och samhälle. 

Utvecklingssamarbetet drivs framför allt i projektform genom tjänsteexport. 

Arbetsförmedlingen bidrar till utvecklingen av arbetsmarknadsmyndigheter och arbets-

marknad i andra länder, som en del av den svenska biståndspolitiken och EU:s stöd till 

länder utanför unionen. Under 2018 har myndigheten bedrivit totalt 9 projekt inom 

internationellt utvecklingssamarbete. Arbetsförmedlingens kompetens efterfrågas framför 

allt i frågor som rör utvecklingen av digitala verktyg, tjänster och metoder, 

arbetsmarknadsprognoser och analyser, arbetet med unga, arbetsgivararbete samt frågor 

inom migration. Tjänsteexporten finansieras huvudsakligen av bidrag från Sida, EU och 

andra externa parter, men till viss del även av avgifter. Tabell 7.4 redovisar hur den totala 

intäkten avseende tjänsteexport är fördelad mellan bidrag och avgifter. 

Tabell 7.4: Totala intäkter tjänsteexport (tusental kronor)263  

2016 2017 2018  

Bidrag 8 264 14 024 21 083 

Avgifter 79 96 60 

Totalt 8 343 14 120 21 143 

Källa: Arbetsförmedlingen, Ekonomisystemet. 

                                                           
259 Det ena projektet avslutades i mars 2018 och Arbetsförmedlingen lämnade i egenskap av förvaltare av EGF en 
slutrapport till EU-kommissionen i september 2018. Det senare projektet har bedrivits under 2017 och 2018 och 
kommer att avslutas under 2019. Uppföljningsrapport gällande Ericsson 2 lämnades till Regeringskansliet i oktober 
2018 enligt regeringsbeslut A2017/00843/A 
260 https://agenda2030delegationen.se/agenda-2030/om-agendan 
261 https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en 
262 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/hallbar-utvecklingspolitik/sveriges-politik-for-global-utveckling/ 
263 Totala intäkter för tjänsteexport under 2018 uppgick till 21 143 tusen kronor, varav Sida 19 560 tusen kronor, EU 
1 501 tusen kronor,  samt ILO 60 tusen kronor. Totala kostnader för tjänsteexport under 2018 uppgick till 17 547 tusen 
kronor.  

https://agenda2030delegationen.se/agenda-2030/om-agendan
https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/hallbar-utvecklingspolitik/sveriges-politik-for-global-utveckling/
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Arbetsförmedlingen driver ett internationellt utbildningsprogram (ITP) fram till 2021. I 

programmet deltar beslutsfattare inom arbetsmarknadsområdet i Bangladesh, Kambodja, 

Etiopien, Kenya, Tanzania och Mocambique. Inom ramen för programmet driver 

deltagarna egna förändringsprojekt i sina länder. Under 2018 förberedde Arbetsförmed-

lingen på uppdrag av Sida ytterligare ett internationellt utbildningsprogram med planerad 

start under 2019. Utbildningsprogrammet kommer att genomföras tillsammans med 

Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten och det sydafrikanska forsknings- 

och utbildningsinstitutet EPRI264. Arbetsförmedlingen har under 2018 också bedrivit 

projekt i bland annat Armenien, Kambodja, Vitryssland och Azerbajdzjan. 

Arbetsförmedlingen deltar också i ett projekt i följande fem västafrikanska länder: 

Mauretanien, Senegal, Togo, Ghana och Kap Verde. Samtliga projekt syftar till att på olika 

sätt stärka kapaciteten hos den offentliga arbetsförmedlingen i samarbetsländerna. I tabell 

7.5. redovisas antal pågående och avslutade projekt.  

Tabell 7.5: Antal pågående och avslutade projekt 
 

 

 

 

 

Källa: Arbetsförmedlingen, Ekonomisystemet. 

Enligt ESV:s föreskrifter till 3 kap. 2 § ska myndigheten särredovisa avgiftsbelagd 

verksamhet. Redovisningen ska följa den indelning och struktur som framgår av budgeten 

för avgiftsbelagd verksamhet i myndighetens regleringsbrev. 

Tabell 7.6: Resultat för tjänsteexport (tusental kronor) 
Verksamhet Ack. +/- 

t.o.m. 
2016 

+/- 2017 Int. 2018  Kost. 
2018  

+/- 2018 Ack +/- 
utgången 

2018 

Uppdragsfinansierad verksamhet          

Tjänsteexport 783 -23      6 928 -5 985        943 1 703 

Budget enligt regleringsbrev      367  367  

Källa: Arbetsförmedlingen, Ekonomisystemet. 

Ackumulerat överskott för resultatförda och avslutade projekt var 1 703 tusen kronor. 

 

 

  
                                                           
264 https://epri.org.za/ 

Antal 2016 2017 2018 

Sida      

Pågående projekt         5         4           8 

Avslutade projekt         1         3             0 

EU     

Pågående projekt         2         5             4 

Avslutade projekt         2         0             0 
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8 Återrapportering enligt regleringsbrevet 

och övriga regeringsuppdrag 

I detta kapitel redovisas tre uppdrag enligt regleringsbrevet 2018. I avsnitt 8.1 redovisas 

arbetet med jämställdhetsintegreringen respektive åtgärder för att minska arbetslösheten 

bland utrikes födda kvinnor. I avsnitt 8.2 redovisas hur Arbetsförmedlingen, vid 

upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden, har arbetat med att uppfylla de nya 

kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling.  

8.1 Jämställdhetsintegrering och aktiviteter för att öka utrikes födda 
kvinnors sysselsättning 

Arbetsförmedlingen har under tre år arbetat med jämställdhetsintegrering. Syftet är att 

bidra till de nationella jämställdhetspolitiska målen och i synnerhet delmålet om 

ekonomisk jämställdhet. Målet med jämställdhetsintegrering är att kvinnor respektive män 

får likvärdig service och tillgång till Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska stöd. 

Kvinnors respektive mäns nyttjande av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt dess 

resultat redovisas genomgående i hela årsredovisningen. I många fall är könsskillnaderna 

bestående över tid. I de fall resultaten efter avslutade insatser har förbättrats för både 

kvinnor och män har det ofta skett i högre grad för män än för kvinnor med konsekvensen 

att könsskillnaderna ökat i jämförelse med tidigare år, (se till exempel avsnittet om kvinnor 

och män i etableringen som gått till arbete eller studier efter avslutat etableringsprogram.) 

Den åtgärd som Arbetsförmedlingen har vidtagit under 2018 för att ytterligare förstärka 

jämställdhetsperspektivet i styrningen är att ha könsspecifika resultatmål i 

verksamhetsplanen. Detta har gällt för arbetsmarknadsutbildningar och personer i 

etableringen som går vidare till arbete eller studier. Även myndighetens mall för de 

ackumulerade fördjupade resultatredovisningar som görs tre gånger per år är omarbetad 

för att tydligare kunna följa resultaten för kvinnor respektive män.  

Förändringsarbete måste baseras på fakta och kunskap. I början av 2018 publicerade 

myndigheten en rapport265 som bland annat pekade på att kvinnor har både färre och 

senare kontakter med arbetsförmedlare än vad män har. Den visade även på att oberoende 

kvinnors och mäns kompetensnivåer, fanns en tendens att arbetsförmedlare uppfattade att 

män var mer matchningsbara än kvinnor. Rapportens resultat har spridits på interna 

konferenser samt via en filmad föreläsning. Myndigheten har även gjort en kvalitativ 

innehållsanalys med diskursiva inslag av lag- och förordningstexter, föreskrifter och 

handläggarstöd samt en intervjustudie om hur handläggarstöden tas fram inom 

myndigheten. Av de tre kategorier – kön, härkomst och utbildningsnivå – som bildar 

studiens undersökningsgrupp visar analysen att härkomst oftast förekommer i regelverken. 

I studien förs bland annat en diskussion om behovet av att se till att flera perspektiv får 
                                                           
265 Arbetsförmedlingen, Hur skapar vi en mer jämställd arbetsmarknadsetablering? En studie av Arbetsförmedlingens 
förmedlingsverksamhet och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv, Working paper 2018:2. 
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komma till tals när regler, rutiner, metodstöd utformas, liksom möjligheter och fördelar 

med att inrätta en specifik organisation som arbetar med utrikesfödda kvinnor med kort 

eller ingen utbildning.266  

En lokalt utarbetad metod, med goda resultat sedan många år för att öka kvinnors 

sysselsättning, är ”Matcha från dag ett”. Under 2018 ansökte och beviljades 

Arbetsförmedlingen socialfondspengar för att skala upp användningen av metoden. Under 

hösten 2018 har Arbetsförmedlingen även gjort en inventering av lokala arbetssätt där ett 

jämställdhetsperspektiv integrerats. Inventeringen syftar till att ta fram underlag för en 

”Handbok i jämställdhetsintegrering på Arbetsförmedlingen” bestående av fyra block: 

styrning och ledning, samverkan, arbetssökande samt arbetsgivare. Därtill har 

myndigheten påbörjat ett utvecklingsarbete för förbättrad upptäckt av våld i nära 

relationer. Uppdraget genomförs tillsammans med Försäkringskassan, Migrationsverket 

och Socialstyrelsen. Samarbetet ska utmynna i en gemensam plan för perioden 2019–2021.  

8.2 Upphandling  

De nya bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling som infördes den 1 juni 2017 

innebär att Arbetsförmedlingen under vissa förutsättningar, när det är behövligt och 

möjligt, blir skyldiga att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor avseende lön, arbetstid och 

semester för arbetstagare som ska utföra det upphandlande kontraktet. Arbetsförmedlingen 

har under 2018 särskilt arbetat med att identifiera behovet av att ställa särskilda 

arbetsrättsliga villkor vid fullgörandet av upphandlade kontrakt. För detta har en 

vägledning tagits fram till stöd för upphandlingshandläggare och ansvariga beställare.  

Under våren 2018 fastställdes en vägledning för hur behovet av arbetsrättsliga villkor ska 

identifieras samt hur detta bör regleras i upphandlade kontrakt. Vägledningen innefattar en 

av Upphandlingsmyndigheten rekommenderad metod för en så kallad 

behövlighetsbedömning som ska göras vid upphandlingar över tröskelvärdet. Under 2018 

har Arbetsförmedlingen identifierat fyra upphandlingar över tröskelvärdet med behov att 

ställa särskilda arbetsrättsliga villkor. Upphandlingarna avser byggentreprenad, 

taxiförartjänster, mattservice och avfallshantering. Upphandling av byggentreprenad och 

taxiförartjänster har slutförts och resulterat i bindande kontrakt. För dessa kontrakt ska 

Arbetsförmedlingen under år 2019, i samarbete med leverantörerna, genomföra 

uppföljning för att säkerställa att arbetstagarna erhållit lön, arbetstid och semester 

motsvarande de miniminivåer som kontraktet fastställer.  

  

                                                           
266 Arbetsförmedlingen, En arbetsmarknad för alla: Om vägar till statliga insatser på likvärdiga villkor, Dnr. Af-
2018/00526110). 
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9 Medarbetare och kompetensförsörjning 

I detta kapitel redovisar Arbetsförmedlingen de åtgärder som har vidtagits för att 

säkerställa att kompetens finns för att fullgöra myndighetens uppgifter267 ,samt 

utvecklingen av antal medarbetare och sjukfrånvaro. Den sammantagna bedömningen är 

att myndigheten har genomfört många insatser med syftet att säkerställa att kompetensen 

finns för att fullgöra myndighetens uppgifter och att Arbetsförmedlingens kompetens-

försörjning är på rätt väg. Arbetsförmedlingen är beroende av att ha den kompetens som 

behövs på kort och lång sikt för att nå våra verksamhetsmål. Kompetensförsörjningen 

omfattar en rad olika åtgärder och aktiviteter, både för att attrahera, rekrytera, behålla, 

ställa om och ta tillvara, utveckla och avveckla kompetens. Åtgärder för att uppnå en 

effektiv kompetensförsörjning, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplatser, friska och 

engagerade medarbetare samt utveckla en lärande organisation har vidtagits. 

Utgångspunkten för åtgärderna har varit att minimera de risker som myndigheten 

identifierat kopplat till kompetensförsörjningen och för att uppnå myndighetens strategiska 

mål i förnyelseresan. 

Sammanfattning:  

 Antalet medarbetare har minskat för att anpassa verksamheten utifrån inriktning 

och budget för verksamhetsåret 2019. 

 Personalomsättningen har ökat något bland tillsvidareanställda. Det finns en 

oönskat hög omsättning i vissa yrkesgrupper där arbetsmarknaden är särskilt stark 

och bland de med kortare anställningstid. För att attrahera och behålla 

kompetenser inom yrkesgrupper där arbetsmarknaden är särskilt stark har bland 

annat en rekryteringsstrategi för IT-området tagits fram. 

 Arbetsmiljön är ett prioriterat område och flertalet insatser har genomförts för att 

öka förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Den totala sjukfrånvaron ligger på en 

relativt jämn, men fortsatt hög nivå. Korttidssjukfrånvaron har ökat och 

långtidssjukfrånvaron har minskat.  

 Strukturerade åtgärder för effektivare kompetensförsörjning, det vill säga attrahera 

och utveckla medarbetare, har införts. Tiden som läggs på kompetensutveckling har 

ökat, dels för att myndigheten har skapat bättre förutsättningar för det arbetsnära 

lärandet, dels för att vi har en annan mätmetod 2018, se även avsnitt 9.4. Därtill har 

96 procent av alla anställda har genomfört centrala kompetensutvecklingsinsatser. 

Satsningar på att utveckla ledarskapet och kulturen i myndigheten har gjorts. 

                                                           
267 Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten redovisa de åtgärder som 
har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som framgår av instruktionen, 
regleringsbrevet eller i något annat beslut. Hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till att fullgöra 
uppgifterna ska bedömas. 
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9.1 Arbetsförmedlingens medarbetare 

Antalet anställda uppgick i genomsnitt till 14 064 vilket motsvarade 12 726 årsarbetskrafter. 

Både medelantal anställda och årsarbetskrafter minskade jämfört med 2017, vilket beror på 

att myndigheten har börjat anpassa personalstyrkan efter den preliminära 

budgettilldelningen för 2019, se tabell 9.1. Behovet av att minska antalet medarbetare syns 

också i ett minskat antal nyanställda 2018 i förhållande till föregående år, se tabell 9.2a. 

Tabell 9.1: Medelantal anställda, årsarbetskraft och genomsnittsålder, 2016–

2018 

Definition 
Kvinnor Män Totalt 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Medelantal anställda 9 585 9 674 9 322 4 728 4 880 4 741 14 314 14 554 14 064 

Årsarbetskraft 8 582 8 660 8 302 4 445 4 582 4 425 13 027 13 243 12 726 

Ålder 46 46 46 48 47 47 46 46 46 

Källa: Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017 och Lasso (2018). 

 

Nyanställningarna har minskat kraftigt under 2018, som ett resultat av att myndigheten 

anpassar sig till den minskade budgeten 2019. Under 2018 har myndigheten haft 732 

beslut268 om ett modernt beredskapsjobb på Arbetsförmedlingen.269 Fördelningen mellan 

kvinnor och män har varit jämn.  

Tabell 9.2a: Antal nyanställda, tillsvidare, visstid och totalt, 2016–2018 

  

Kvinnor Män Totalt 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Antal tillsvidare anställningar 1134 685 386 518 343 198 1652 1028 584 

Antal visstidsanställningar 154 129 71 81 125 31 235 254 102 

Totalt antal 1288 814 457 599 468 229 1887 1282 686 

Källa: Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017 och Lasso (2018). 

När det gäller medarbetarnas sammansättning är 66 procent kvinnor, och den 

genomsnittliga åldern är 46 år. Nyckeltalsinstitutets kartläggning av utländsk bakgrund270 

visar att Arbetsförmedlingen de senaste åren har ökat andelen medarbetare med utländsk 

bakgrund. Andelen har ökat från 23 procent 2016 till 26 procent 2017. Det är en något 

högre andel män med utländsk bakgrund (30 procent) än andelen kvinnor med utländsk 

bakgrund (24 procent). Nyckeltalsinstitutets analys visar att Arbetsförmedlingens anställda 

speglar befolkningen i landet mycket väl, vad gäller svensk och utländsk bakgrund.271  

                                                           
268 Siffran avser dels pågående beslut per december 2018 (419 stycken), dels antalet avslutade beslut 2018 (313 stycken). 
Det totala antalet anställningar med stöd, inklusive moderna beredskapsjobb, har under 2018 uppgått till 764 (2017: 
561, 2016: 322,). 
269 Arbetsförmedlingens Datalager. 
270 Nyckeltalinstitutet, Nyckeltal utländsk bakgrund, Arbetsförmedlingen, november 2018. 
271 Ibid. 
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Arbetsförmedlingen arbetar för att skapa förutsättningar för att alla medarbetare ska kunna 

verka på trygga och lika villkor i myndigheten. Målet är att säkerställa mångfald bland våra 

medarbetare och därmed en bredare kompetensbas. Under 2018 har ett stödmaterial för ett 

likabehandlingsarbete tagits fram med utgångspunkt i diskrimineringslagen. Under året 

har handboken mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och 

repressalier reviderats, utbildningsinsatser genomförts samt en kompletterande kanal för 

att anmäla trakasserier via myndighetens internutredarfunktion öppnats. 

9.2 Personalomsättning 

Personalomsättningen har ökat de senaste åren, se tabell 9.2b som visar antalet medarbe-

tare med avslutad anställning. Särskilt hög är den bland medarbetare med kortare 

anställningstid. 

Tabell 9.2b: Extern personalomsättning, 2016–2018 

Tillsvidare anställningar och samtliga anställningar, andel i procent 

  
Kvinnor Män Totalt 

 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
 

Tillsvidare anställningar 9,0 10,5 10,2 9,0 9,9 11,1 9,0 10,3 10,5 
 

Samtliga anställningsformer 9,7 11,3 12,2 10,2 11,2 14,4 9,9 11,3 12,9 
 

Källa: Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017 och Lasso (2018). 

Bland tillsvidareanställda har den externa personalomsättningen ökat något, men det finns 

en ökad omsättning i vissa yrkesgrupper och bland de med kortare anställningstid. Under 

året har det varit en oönskat hög omsättning i yrkeskategorin psykologer och bland 

medarbetare med kompetens inom it–området. Omsättningen beror till stor del på den 

starka arbetsmarknaden där många arbetsgivare står inför svårigheter att attrahera och 

behålla kompetenser. En rekryteringsstrategi för it–området har under året tagits fram för 

att arbeta mer aktivt med profilering som en attraktiv arbetsgivare för dessa grupper. Att 

attrahera och behålla rätt kompetens är en utmaning för myndigheten, särskilt inom de 

nämnda kompetensområdena.  

En viss inre personalrörlighet sker också inom ramen för myndighetens förnyelseresa. 

Myndigheten genomför en förflyttning i form av ett ökat stöd till kunderna via digitala 

tjänster och distansservice. Det innebär bland annat att resurser behöver flyttas från lokala 

arbetsförmedlingskontor till Arbetsförmedlingen Direkt som är myndighetens kanal för 

distansservice. För att stimulera till rörlighet har särskild ekonomisk ersättning erbjudits 

till medarbetare under hösten 2018.272 

                                                           
272 Den särskilda ekonomiska ersättningen som erbjudits medarbetarna för att stimulera till rörlighet från lokala 
arbetsförmedlingskontor till Arbetsförmedlingen Direkt är omställningsmedel från Trygghetsstiftelsen.  
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9.3 Hälsa och sjukfrånvaro  

För Arbetsförmedlingen är medarbetarnas hälsa ett prioriterat område. Samtidigt kan vi 

konstatera att sjukfrånvaron ligger på en fortsatt hög nivå. Tabell 9.3 visar att den totala 

sjukfrånvaron har legat på samma nivå som fjolårets, cirka 6,7 procent. Kvinnor har nästan 

dubbelt så hög sjukfrånvaro som män. Arbetsförmedlingens sjuktal låg klart över 

jämförbara myndigheter (2016: 0,5 och 2017: 0,4 procentenheter).273 Det är 

korttidssjukfrånvaron som driver upp sjuktalen, och medarbetare som rapporterat 

sjukfrånvaron på grund av psykososociala orsaker ökar över tid. En positiv utveckling är att 

andelen långtidssjukskrivna fortsätter att minska, se tabell 9.4. Bidragande faktorer är ett 

strukturerat rehabiliteringsarbete, ett systematiskt arbetsmiljöarbete, ett aktivt partnerskap 

med företagshälsovården samt engagemang i myndighetens ledningsgrupper på alla nivåer. 

Tabell 9.3: Sjukfrånvaro (%), ålder, kön och totalt, 2016–2018  

Åldersgrupper 
Kvinnor Män Totalt 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Upp till -29 4,73 5,21 5,78 3,04 3,68 3,53 4,23 4,69 5,01 

Mellan 30-39 7,09 7,05 7,00 3,13 2,99 3,29 5,94 5,81 5,84 

Mellan 40-49 8,68 8,01 8,21 4,37 4,18 4,06 7,29 6,78 6,87 

Mellan 50-59 9,11 8,81 8,50 5,08 4,74 4,90 7,64 7,34 7,20 

Över 60- 9,10 8,54 8,88 6,16 5,88 5,52 7,89 7,45 7,57 

Totalt 8,15 7,86 7,95 4,52 4,31 4,34 6,93 6,70 6,72 

Källa: Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017 och Lasso (2018). 

Tabell 9.4: Långtidssjukskrivna över 60 dagar, 2016–2018 

Andel (i procent) av totalt sjukskrivna 

 
Kvinnor Män Totalt 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Andel  65,4 64,0 61,8 55,7 51,3 47,3 63,2 61,2 58,6 

Källa: Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017 och Lasso (2018). 

Nyckeltalsinstitutet gör årligen en jämförelse mellan offentliga och privata arbetsgivare, 

Hälsoindex.274 I resultatet jämförs Arbetsförmedlingen med andra statliga myndigheter och 

resultatet visar att Arbetsförmedlingens värden för resultat från rehabilitering, hälsoarbete 

och friskvård ligger på resultat bättre än eller i nivå med medianen, medan värden för 

myndighetens korttidssjukfrånvaro, långtidssjukfrånvaro och rehabrisk är sämre än för 

andra statliga myndigheter. Statskontorets rapport om hur statliga myndigheter arbetar 

med att förebygga och minska sjukfrånvaron visar att sjukfrånvaron är högre på 

myndigheter vars verksamhet utmärks av handläggning, service och kontakt med enskilda 

medborgare, och att kvinnodominerade myndigheter har högre sjukfrånvaro.275 Samtliga 

                                                           
273 Bland gruppen med jämförbara myndigheterna finns exempelvis Försäkringskassan, Migrationsverket och Statens 
institutionsstyrelse. 
274 Resultatrapport Hälsoindex 2018 Arbetsförmedlingen 180513. 
275 Statskontoret (2017:14), Myndigheternas arbete med att förebygga och minska sjukfrånvaro. 
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dessa faktorer gäller för Arbetsförmedlingen. Detta kan ge en vägledning i analysen kring 

orsakerna till den höga sjukfrånvaron på myndigheten och i relation till omvärlden. 

De åtgärder som har gjorts inom myndigheten under året har framför allt syftat till att 

förbättra förutsättningarna att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. En central 

arbetsmiljöplan har tagits fram i samverkan med fackliga parter och skyddsorganisation 

som styrsignal för arbetsmiljöarbetet i hela myndigheten. Arbetet med arbetsmiljö och 

hälsa har strukturerats i ännu högra grad för att bli en del av organisationens 

verksamhetsplanering och uppföljningsmodell. Riktade insatser inom sjukfrånvaro och 

hälsa har genomförts under året. Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro eller hög kort-

tidsfrånvaro har fått extra ekonomiska medel för att genomföra insatser. Satsningar har 

också gjorts på ett systematiserat arbetssätt i samarbete med företagshälsovården. Ett 

kompetenslyft i arbetsmiljöarbete för chefer har genomförts.  

Realtidsmätningen Medarbetarpulsen har under året implementerats i hela myndigheten. 

Den ger underlag till att arbeta systematiskt och främja dialoger om arbetsmiljö, hälsa och 

verksamhetsutveckling på arbetsplatsträffar. Två särskilda tematiska frågeomgångar har 

kompletterat den ordinarie realtidsmätningen, en om organisatorisk och social arbetsmiljö, 

en om ledarskapet i myndigheten, se även avsnitt 9.5. En fördjupad analys av sjukfrånvaron 

och rehabiliteringsprocessen har startats upp under 2018 och kommer att genomföras 

under 2019.  

9.4 Kompetensförsörjning  

Under året har åtgärder vidtagits för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning, samt för 

att utveckla ledarskap och kultur som ett led i att skapa förutsättningar för att kunna 

tillvara ta organisationens kompetenser på bästa sätt. Utgångspunkten för åtgärderna har 

varit att realisera den beslutade organisationsanpassningen, att uppnå de tillstånd som 

myndigheten har identifierat för att göra förflyttningar mot målbild 2021 och att minimera 

de risker som myndigheten identifierade 2017. Fokus har lagts på att bygga strukturer och 

därigenom ge förutsättningar för en välfungerande kompetensförsörjning. Under 2018 har 

96 procent av de anställda deltagit i centrala kompetensutvecklingsinsatser.276 Det är 

samma nivå som under 2017.  

Under 2018 har vi arbetat med att lägga grunden och ge rätt förutsättningar genom att 

definiera ett ramverk för kompetensförsörjning. Ramverket stödjer hur myndigheten 

prognostiserar tillgång och efterfrågan av kompetenser hur myndigheten attraherar, 

rekryterar, utvecklar, behåller och avslutar/avvecklar kompetenser. Som en del av 

ramverket har en process för kompetensförsörjning, som är integrerad med verksam-

hetsplaneringen, utvecklats. Genom den finns förutsättningar att genomföra kompe-

tensgapanalyser baserat på mål och uppdrag, planera för åtgärder och genomföra samt 

utvärdera kompetensförsörjningsplanen. En ny styrmodell för kompetensutvecklings-

insatser har utvecklats under året och implementeras 2019. Enligt Arbetsförmedlingens 

                                                           
276 Arbetsförmedlingens Kompetensportal. 
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tidmätning har tiden som läggs på kompetensutveckling ökat 2018 jämfört med 2017, se 

även avsnitt 1.6 i kapitel 1 Arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens verksamhet. Vår 

bedömning är att det dels beror på att myndigheten har skapat bättre förutsättningar för 

det arbetsnära lärandet, dels på den nya mätmetoden genom verktyget Tajma som har 

införts i myndigheten i oktober 2018. En tydlig skillnad i mätmetod är att begreppet 

kompetensutveckling har vidgats till att även omfatta bland annat det arbetsnära lärandet. 

Kompetenslyftet som har pågått 2016–2018 har gjort att medarbetare och chefer på alla 

nivåer fått ökat fokus på lärandet och betydelsen av kompetensutveckling, se även avsnitt 

9.4.1. Inom ramen för Kompetenslyftet har också kompetenscoachning som metod införts 

och på många håll har kompetenscoacher utsetts lokalt för att stödja 

kompetensutvecklingen på arbetsplatsen, vilket har förbättrat möjligheterna till arbetsnära 

lärande. Medarbetare och chefer har troligen också i och med detta och utifrån definitionen 

av kompetensutveckling i myndighetens nya tidmätningssystem fått en förståelse för att 

kompetensutveckling är mer än centralt anordnade utbildningar. Den nya mätmetoden gör 

också att medarbetaren nu själv registrerar sin tid och att då kompetensutveckling i 

vardagen, som chefen kanske inte alltid känner till, blir mer synlig. 

9.4.1 Kompetenslyftet  

Kompetenslyftet startade under 2016 och avslutades i mars 2018. Det har varit en av 

myndighetens största satsningar inom kompetensutveckling för medarbetare och chefer 

inom områdena arbetsmarknadskunskap, god förvaltning, kommunikation och 

verksamhetsutveckling. Under 2016–2018 levererades 88 nya utbildningar och 30 poddar i 

projektet. Totalt har 140 000 registrerade individuella insatser för kompetensutveckling 

genomförts sedan start. Därutöver har många lokala dialoger genomförts inom ramen för 

kompetenslyftsinsatserna. Huvuddelen av insatserna inom Kompetenslyftet har under året 

integrerats i Arbetsförmedlingens ordinarie utbud för kompetensutveckling. En extern 

utvärdering av kompetenslyftet har genomförts.277 Den visar att insatserna varit relevanta 

för chefer och medarbetare. Cirka 70 procent av deltagarna upplever att de fått en 

användbar kunskap genom de insatser som de tagit del av. Utvärderingen visar också att 

det finns utvecklingsområden för att få ut mer effekt av insatserna, såsom aktiviteter som 

behöver ske mellan chef och medarbetare, innan och efter genomförd insats. 

9.4.2 Prioriterade områden för kompetensutveckling 

Antalet deltagare i introduktionsprogrammet har minskat under året som ett resultat av att 

antalet nyanställda under 2018 har minskat. Under året har vi dock fokuserat på att 

utveckla introduktionsutbildningen för att ge nyanställda en stabil och professionell start i 

yrkesrollen och i rollen som statstjänsteman. En förstärkt introduktionsutbildning för 

arbetsförmedlare har genomförts under året. Myndigheten har identifierat vägledning som 

ett område där kompetensen behöver förstärkas. En ny webbutbildning i karriärvägledning 

har lanserats som 482 anställda har genomfört. Övriga utbildningarna inom området som 

gruppvägledning och yrkesvägledningssamtalet är uppdaterade. Totalt 632 anställda278 

har genomfört en eller båda dessa utbildningar under 2018. Jämfört med 2017 är det en 

                                                           
277 Ramböll, Slututvärdering Kompetenslyftet, Arbetsförmedlingen, juni 2018. 
278 Arbetsförmedlingens Kompetensportal, 2019-01-03. 
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ökning med 47 procent av antalet som har genomfört utbildningarna. Även de lärarledda 

samtalsutbildningarna har haft ett ökat deltagande jämfört med 2017 trots färre antal 

anställda. Den insats som haft det högsta deltagandet är utbildningen i den nya 

dataskyddsförordningen. Cirka 80 procent av myndighetens alla anställda har genomfört 

utbildningen.  

9.4.3 Kompetensutveckling för chefer 

Under året har ett centralt anordnat introduktionsprogram för nya chefer tagits fram och 

implementerats i myndigheten. Enligt forskning är introduktionen efter rekrytering den 

process som har störst påverkan på hur chefer mår och presterar i sin roll. Vidare har en 

rad av utbildnings- och utvecklingsinsatser genomförts med målet att erbjuda 

myndighetens chefer kompetensutveckling i de olika faserna av en chefs karriär. Chefer 

från Arbetsförmedlingen har också deltagit i de myndighetsgemensamma programmen 

Statliga chefer i samverkan och Högre chefer i staten. Dessa program kompletteras med 

andra utvecklingsinsatser som programmet Utvecklande ledarskap, dialoggrupper, 

mentorsprogram och chefscoaching.  

9.5 Ledarskap och kultur  

En framgångsfaktor för att Arbetsförmedlingen ska fungera som en modern och effektiv 

myndighet är ett välfungerande ledarskap. Utifrån ledarkriterierna som togs fram 2017 har 

en strategi för chefsförsörjning och chefsutveckling för alla chefsnivåer tagits fram. 

Strategin har varit styrande för arbetet med ledarskap och kultur. Arbetet med att ta fram 

evidensbaserade och myndighetsgemensamma rekryteringsprocesser har pågått med syftet 

att skapa tydlighet och enhetlighet i processer och metoder så att urval görs utifrån 

vetenskaplig grund och i linje med ledarkriterierna. Insatser för att stödja ledningsgrupper 

har genomförts. Under hösten har insatser tagits fram för att stödja de nya 

ledningsgrupperna inom ramen för organisationsanpassningen. En realtidsmätning av ett 

antal utvalda ledarkriterier har genomförts under hösten. Resultatet används främst för att 

föra en dialog om ledarskapet och identifiera förbättringsmöjligheter. Det är också en 

informationskälla för att rikta och prioritera insatser för att förbättra ledarskapet. Enligt 

mätningen svarar fler medarbetare att närmaste chefen arbetar enligt de av myndigheten 

uppställda ledarkriterierna.279 Resultatet har tolkats med försiktighet dels för att 

svarsfrekvensen var 58 procent av alla anställda, dels för att det inte finns ett normvärde att 

jämföra med.  

9.6 Varsel avseende uppsägningar inom Arbetsförmedlingen 

I december 2018 informerade Arbetsförmedlingen sina anställda att det kan bli fråga om 

stora varsel under 2019 och med utgångspunkt från den budget som riksdagen har beslutat 

medför Arbetsförmedlingens budget för 2019 kraftiga besparingar inom 

förvaltningsanslaget. Det innebär att myndigheten behöver minska sin personalstyrka. 

                                                           
279 Arbetsförmedlingen, Tema Ledarkriterier, uppföljning. 
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Myndigheten har påbörjat en process för att minska antalet anställda. Beslut om varsel 

genomfördes enligt lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder onsdagen den 30 

januari 2019 och omfattade 4 500 tillsvidareanställda medarbetare, därutöver 250 

visstidsanställda medarbetare. 
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10  Sammanställning av väsentliga uppgifter 

I enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag redovisas en 

sammanställning över väsentliga uppgifter från resultaträkning, balansräkning och 

anslagsredovisning samt uppgifter om låneram, anslagskredit samt vissa nyckeltal. 

 

  

Låneram hos Riksgäldskontoret  

- beviljad låneram 855 000 878 000 700 000 620 000 540 000 

- utnyttjad låneram 740 072 522 207 405 081 398 799 389 709 

Krediter hos Riksgäldskontoret

- beviljad  kredit 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

- maximalt utnyttjad kredit 0 0 0 0 0 

Ränta på konto i Riksgäldskontoret

- räntekostnader 2 792 2 740 2 791 1 943 0 

- ränteintäkter 3 101 2 217 2 103 957 2 676 

Totala avgiftsintäkter

- beräknade enligt regleringsbrev  367 0 3 207 4 520 30 488 

- Myndighetens totala avgiftsintäkter 65 007 63 848 56 797 68 332 85 095 

Tjänsteexport

Intäkter från tjänsteexport* 21 143 14 120 8 343 13 029 13 830 

Anslagskredit/anslagssparande

Anslagskredit, förvaltningsanslaget 252 069 251 433 244 468 223 367 213 320 

Utnyttjad 0 124 089 16 329 0 0 

Anslagskredit, övriga anslag 4 586 622 3 309 488 3 365 870 2 917 328 2 853 530 

Utnyttjad 536 195 40 970 0 0 0 

Anslagssparande, förvaltningsanslaget  94 336 0 0 176 679 249 733 

Anslagssparande, övriga anslag 2 184 877 5 584 765 7 205 791 4 378 256 3 123 089 

Tilldelade bemyndiganden

Tilldelade bemyndiganden, Uo 13 1:4:1 0 2 000 000 2 000 000 3 500 000 2 600 000 

Utestående åtaganden 452 248 424 502 468 059 2 363 221 

Tilldelade bemyndiganden,  Uo 14 1:3:1 8 245 000 6 965 000 6 877 000 7 000 000 4 997 000 

Utestående åtaganden 5 347 911 3 538 430 4 108 790 4 146 982 

Tilldelade bemyndiganden,  Uo 14 1:3:5 1 000 000 0 25 000 0 0 

Utestående åtaganden 0 418 0 0 

Tilldelade bemyndiganden, Uo 14 1:4:1 13 400 000 13 400 000 13 400 000 13 000 000 13 000 000 

Utestående åtaganden 12 111 809 11 641 913 11 750 774 12 178 350 

Personal

- antal årsarbetskrafter 12 726 13 243 13 027 12 337 11 452 

- medeltal anställda 14 064 14 554 14 314 13 492 12 658 

Driftkostnad per årsarbetskraft  747 744 711 691 692 

Kapitalförändring

Årets kapitalförändring -39 185 155 924 290 778 2 271 -184 925 

Balanserad kapitalförändring 189 084 33 160 -257 618 -251 230 -66 304 

* Intäkterna avser i huvudsak bidrag men även avgifter. 

2014Belopp i tusental kronor 2018 2017 2016 2015
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11  Styrelse och organisation 

11.1 Arbetsförmedlingens styrelse 

Arbetsförmedlingen leds av en styrelse. Under 2018 har styrelsen haft följande ledamöter: 

 

Lena Erixon, ordförande  Generaldirektör Trafikverket 

Mikael Sjöberg  Generaldirektör Arbetsförmedlingen 

Ingrid Petersson, vice ordförande Generaldirektör Formas 

Mari Andersson, ledamot Justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen 

Hans Lindblad, ledamot  Riksgäldsdirektör Riksgälden 

Ola Pettersson, ledamot               Chefsekonom Landsorganisationen (LO) 

Inger Källgren Sawela, ledamot             Kommunalråd Gävle Kommun 

Andreas Schönström, ledamot             Kommunalråd Malmö Stad 

Erik Thedéen, ledamot           Generaldirektör Finansinspektionen 

 

Överdirektör är Maria Mindhammar. 

Personalföreträdare har varit:  
Helén Justegård (Saco), Fredrik Andersson (ST) och Gunnar Carlson (adj SEKO). 
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11.2 Ersättningar och förmåner till styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare 2018 

Mikael Sjöberg 2018-01-01 – 2018-12-31 

Bruttolön m.m. 1 901 222 kr 

Förmån 4 711 kr 

  

Maria Mindhammar 2018-01-01 – 2018-12-31 

Bruttolön m.m. 1 373 848 kr 

Förmån 105 699 kr 

  

Lena Erixon  2018-01-01 – 2018-12-31 

Arvode 110 000 kr 

    

Inger Källgren Sawela  2018-01-01 – 2018-12-31 

Arvode 45 000 kr 

  

Mari Andersson  2018-01-01 – 2018-12-31 

Arvode 45 000 kr 

    

Ingrid Petersson  2018-01-01 – 2018-12-31 

Arvode 45 000 kr 

    

Andréas Schönström  2018-01-01 – 2018-12-31 

Arvode 45 000 kr 

Skattepliktig reseersättning 188 kr 

  

Erik Thedéen  2018-01-01 – 2018-12-31 

Arvode 45 000 kr 

    

Hans Lindblad  2018-01-01 – 2018-12-31 

Arvode 45 000 kr 

    

Ola Pettersson  2018-01-01 – 2018-12-31 

  
Arvode 
 45 000 kr 
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11.3 Styrelseledamöters och övriga ledande befattningshavares 
övriga uppdrag 2018 

 
 
 
 

 

 

 

  

 
 
 

  

Mikael Sjöberg 

 

Statskontorets råd, ledamot 
World association of public Employment services(WAPES) styrelseledamot 

Delegationen för unga och nyanlända till arbete, ledamot  
Arbetsgivarverket, suppleant 

Maria Mindhammar 
Trygghetsstiftelsen, styrelseledamot 

Lena Erixon 

 

Trafikverkets styrelse, ledamot  
European Infrastructure management(EIM),  ordförande 

Conference of European directors of roads (CEDR), ledamot 
Nordiskt vägforum (NVF), ordförande 

Ingrid Petersson 

 

Formas forskarråd, ledamot 
Svenska Turistföreningen AB, vice ordförande 

Ipcon Consulting AB, ordförande 
Socialstyrelsen, ledamot 

Mari Andersson 

 

Partibidragsnämnden, ledamot 

Hans Lindblad 

 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), ordförande 
Riksgäldskontoret, ledamot 

Resolutionsdelegationen, ordförande 
SNS Förtroenderåd, ledamot 

Ola Pettersson 

 

AMF Pension AB, styrelseledamot 
AMF Pension AB, ordförande finansutskottet 

Inger Källgren Sawela 
Gävle Stadshus AB, ordförande, avslutat 180401 

Andreas Schönström 

 

Malmö Stadshus AB, ledamot 
Folkets hus Malmö, ledamot 

Polisens nationella insynsråd, ledamot 
Malmö Citysamverkan service, Ordförande   

Erik Thedéen 

 

Finansinspektionens styrelse, ledamot 
Smarta samtal, ledamot 

Regeringens kommitté för teknologisk innovation och teknik, ledamot 
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11.4 Arbetsförmedlingens organisation 

Arbetsförmedlingen leds av en styrelse, och generaldirektören är myndighetschefen. Vid 

myndigheten finns en överdirektör, som är generaldirektörens ställföreträdare. 

Myndigheten består av två staber, en internrevision, sju avdelningar, ett 

verksamhetsområde och tre regioner (Syd, Mitt, Nord), se bild 1. Direktörer för staber, 

regioner, avdelningar samt verksamhetsområdet Direkt utgör tillsammans med 

generaldirektör och överdirektör Arbetsförmedlingens ledningsgrupp. I regionerna bedrivs 

förmedlingsverksamheten. Avdelningen Förmedling och rehabilitering till arbete ger stöd 

och service till arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga. Verksamhetsområdet Direkt ger 

service via telefon och digitala kanaler samt utvecklar de digitala kanalerna.  

Bild 1: Arbetsförmedlingens organisation 2018-12-31 

 

Som en del av Arbetsförmedlingens förnyelsearbete genomfördes en organisationsöversyn 

2016 vilken ledde fram till beslut 2017280 om en ny mer ändamålsenlig organisation. Den 

nya organisationen bidrar till förutsättningar för Arbetsförmedlingen att öka kund- och 

samhällsnyttan, klara myndighetens uppdrag samt höja förtroendet. Anpassningen av 

organisationen pågår och ska vara klar den 1 juli 2019. Verksamhetsåret 2018 har inneburit 

en rad aktiviteter för att förbereda för de sista mer omfattande organisatoriska 

justeringarna, vilka träder i kraft den 1 juli 2019. Samtliga medarbetare inom de tre 

regionerna tillsammans med delar av huvudkontoret kommer då bilda tre nya, nationella 

och specialiserade verksamhetsområden: Arbetssökande, Arbetsgivare och det redan 

etablerade området Direkt. Förberedelsearbetet har hanterat bemanning, systemstruktur, 

ledningssystem samt vissa organisatoriska interimslösningar inför etableringen av de båda 

verksamhetsområdena Arbetssökande och Arbetsgivare den 1 juli 2019.281  

                                                           
280 Arbetsförmedlingen, Ny organisation för Arbetsförmedlingen, Förslag till inriktning, dnr. Af- 
2016/00307336, 2017-04-28. 
281 Våren 2018 skapade dåvarande Förmedlingsavdelningen och avdelning Rehabilitering till arbete, som ett första steg, 
en ny tillfällig avdelning, avdelning Förmedling och rehabilitering till arbete. I ett andra steg har från och med den 1 
januari 2019 medarbetare från tidigare Förmedlingsavdelningen skapat fyra nya avdelningar, med tillfällig placering vid 
nuvarande regioner. Ett tredje och sista steg innebär att avdelningarna kommer att utgöra centrala delar vid 
verksamhetsområdena Arbetssökande och Arbetsgivare 1 juli 2019. Pågående organisationsanpassning har även 
medfört beslutade och planerade förändringar vid övriga avdelningar och staber. 
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12 Appendix 

I appendix ges en kort redogörelse för principerna för redovisning av uppgifter och hur 

Arbetsförmedlingen hanterar de grunder som resultatredovisningen vilar på. Vi redovisar 

de huvudsakliga förändringar i resultatredovisningen jämfört med 2017. Här ges också en 

beskrivning av huvudkällorna i resultatredovisningen. 

12.1 Redovisning av uppgifter/data och dokumentation av grunder 

Redovisning av numeriska uppgifter/data sker i löpande text samt i tabeller och figurer. 

Tabeller ska i princip kunna läsas självständigt, men kommenteras i regel i anslutande text. 

Uppgifter/data redovisas i regel i minst treårsserier. I några fall har vi inte kunnat ta fram 

jämförbara underlag eller så saknas underlag för tidigare år, vilket då anges i anslutning till 

detta. I de fall vi har kommenterande text till en figur och tabell, är tabellens tidsserie den 

fullständiga redovisningen och i den tillhörande texten kommenteras huvudsakligen årets 

resultat. 

I de fall definitioner eller beräkningar har ändrats från föregående år kommenteras detta. 

Föregående års resultat är också justerat i konsekvens med detta för att skapa 

jämförbarhet.  

I resultatredovisningen anges källan till uppgifter, antingen genom fotnot eller som 

referens i anslutning till text, tabell eller figur. Några av huvudkällorna (Arbetsgivar-

undersökning, Sökandeundersökning samt Datalager) i resultatredovisningen beskrivs här i 

appendix. Arbetsförmedlingen har upprättat en bakomliggande dokumentation, genom 

vilka källor kan återfinnas, och där bakomliggande beräkningar, metoder och dataskript 

beskrivs.  

12.2 Mätning av måluppfyllelse för personer med kort utbildning 

Måluppfyllelsen avseende personer med kort utbildning mäts med årssiffror för andel 

övergångar till studier för unika individer som varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen 

under året. Detta är en skillnad gentemot årsredovisningen för 2017. Där mättes 

måluppfyllelsen med ett omsättningsmått för genomsnittligt antal övergångar per månad. 

Förändringen görs för att harmonisera med övrig motsvarande målredovisning som från 

och med årsredovisning 2017 redovisas utifrån övergångar. För 2018 räknas samtliga 

inskrivna med kort utbildning till målgruppen medan målgruppen för 2017 var begränsad 

till inskrivna arbetslösa inklusive timanställda och deltidsarbetslösa. Förändringarna 

påverkar inte måluppfyllelsen. Såväl omsättnings- som övergångsresultat visar en 

förbättring 2018 jämfört med 2017, men inte en väsentlig förbättring.  

Övergångsmåttet bedöms ge en rättvisande bild av myndighetens resultat och började 

användas för mål rörande övergångar till arbete eller studier redan i årsredovisningen för 

2017. Övergångsmåttet har ett externt resultatperspektiv och utgår från unika individer.  
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Övergångsmåttet beräknas enligt följande ”Antal övergångar till studier (unika individer 

under året)” dividerat med ”Antal inskrivna på Arbetsförmedlingen med högst 

förgymnasial utbildning (unika individer under året)”.  

12.3 Förändringar gällande några målgrupper 

Några av de målgrupper som finns med i tabell 1.7 och som även ligger till grund för 

andelsberäkningarna i tabell 3.3 och 3.4 har förändrats jämfört med årsredovisningen 2017. 

Det gäller målgrupperna ungdomar (18–24 år), personer med funktionsnedsättning och 

utomeuropeiskt födda. För att harmonisera med övriga redovisade målgrupper har 

Arbetsförmedlingen ändrat metod för att identifiera individerna som tillhör dessa 

målgrupper. Förändringarna innebär att samtliga individer som tillhör dessa målgrupper 

någon gång under året nu kommer med i redovisningen, inte enbart individer som 

uppfyller villkoren vid en given tidpunkt (första alternativt sista aktuella mättillfället under 

året för individen).  

För ungdomar (18–24 år) och utomeuropeiskt födda räknades tidigare enbart de individer 

som vid första mättillfället under året tillhörde/var registrerad i respektive grupp. För 

funktionsnedsatta definierades gruppen som de individer som hade en funktionshinderkod 

registrerad vid den senast kända informationen under år. I årsredovisningen 2018 

definieras i stället dessa tre grupper som individer som någon gång under respektive år var 

18–24 år, registrerad som utomeuropeiskt födda alternativt hade en funktionshinderkod. 

Förändringarna påverkar inte resultatbedömningarna.  

12.4 Principer för redovisning av Arbetsförmedlingens 
verksamhetsstatistik 

Vid redovisning av resultat och övrig uppföljning av Arbetsförmedlingens verksamhet 

används två olika redovisningsbaser. De två olika redovisningsbaserna är sökandekategori 

eller programbeslut (benämns fortsättningsvis beslut). Val av bas grundar sig på vilken som 

är lämpligast med tanke på vad som ska belysas. Principerna för de två sätten att redovisa 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik beskrivs översiktligt nedan. 

12.4.1 Sökandekategori som redovisningsbas 

Den historiskt mest använda redovisningsbasen, som även ligger till grund för det som 

månatligen samt veckovis publiceras under samlingsbegreppen månadsstatistik och 

veckostatistik, baseras på sökandekategorier. En arbetssökande kan endast ha en 

sökandekategori vid ett givet tillfälle (mättidpunkt). Vilken kategori som den arbetssökande 

tillhör styrs antingen automatiskt via deltagande i program eller via manuell inmatning av 

en arbetsförmedlare.  
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När redovisningsbasen är sökandekategori kan dessa summeras och därmed också relateras 

till varandra för att till exempel redovisa samtliga kvarstående på Arbetsförmedlingen vid 

en viss tidpunkt och deras inbördes relation.  

12.4.2 Beslut som redovisningsbas 

Under senare år har det blivit allt vanligare att en person har ett huvudprogram 

(exempelvis jobb- och utvecklingsgarantin) som genererar en sökandekategori och 

samtidigt deltar i ett eller flera andra program samtidigt (exempelvis 

arbetsmarknadsutbildning eller arbetspraktik). Huvudprogrammet genererar 

sökandekategori och som tidigare nämnts kan en person endast ha en sökandekategori i 

taget men ha flera beslut under en och samma period. I takt med att det blivit mer frekvent 

förekommande att en individ har flera olika beslut om program som pågår parallellt har 

Arbetsförmedlingen valt att i allt större utsträckning komplettera eller ersätta delar av 

resultatredovisning med mera med en redovisning som baseras på beslutens start- och 

slutdatum. När beslut är redovisningsbas kan dessa inte summeras för att få en bild över 

antalet kvarstående inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det ger i stället en total redovisning 

av hur deltagandet inom de olika programmen och insatserna har sett ut under olika 

perioder. 

12.5 Huvudkällor i resultatredovisningen 

12.5.1 Datalager och verksamhetssystem 

Arbetsförmedlingens Datalager är en databas som samlar information från flera 

produktionssystem i syfte att sammanställa rapporter och statistik. Historiska data finns 

med vissa undantag från och med 1991. Datalagret syftar till att stödja verksamheten med 

insamling, strukturering, analys, kvalitetssäkring, lagring och tillgängliggörande av data. 

Informationen i datalagret används främst för att ta fram och sammanställa 

verksamhetsstatistik till såväl interna som externa intressenter.  

I datalagret finns bland annat information om:  

 Arbetssökande: bakgrundsdata såsom utbildningsnivå, sökt yrke, sökandekategori 

och geografiskt sökområde inklusive händelser (förändring i status, programbeslut 

etcetera.). 

 Arbetsgivare: bakgrundsdata såsom storlek, arbetsgivarklass och näringsgren. 

 Program/ärenden: bakgrundsdata såsom start- och slutdatum, avbrott, programkod 

och anordnare. 

Huvudsakliga system som levererar till datalagret är: Arbetsförmedlingens sökanderegister 

(AIS): AIS-Förmedling, AIS-Åtgärd, utbildningsregistret, tjänsteleverantörsregistret (TLR) 

(externt upphandlade tjänster, KA-webb och KA-webbstöd och varselsystemet). 
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12.5.2 Sökandeundersökningen 

Sökandeundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar öppet arbetslösa och 

sökande i program med aktivitetsstöd som varit inskrivna vid förmedlingen i minst tre 

månader. Urvalsramen är AIS. Ramen stratifieras under 2018 efter kontor. Urvalet är ett 

obundet slumpmässigt urval (OSU) inom strata. Urvalsstorleken har varierat över tiden. 

Totalurvalet under 2018 var 16 292 (2017: 18 032) arbetssökande, och svarsfrekvensen 

uppgick till cirka 70 (2017: 75) procent. Antal svarande under 2018 var totalt 11 199 (2017: 

13 468). För att hålla nere uppgiftslämnarbördan för enskilda sökande kan varje person 

endast ingå i undersökningen med minst tre månaders mellanrum. Undersökningen 

genomförs i form av datorstödda telefonintervjuer i kombination med webbenkäter. 

Frågorna avser de arbetssökandes synpunkter på vad Arbetsförmedlingen hjälpt till med 

och vad de själva gjort under inskrivningstiden. Resultatet sammanställs kvartalsvis och 

viktas samman till ett årsresultat.  

12.5.3 Arbetsgivarundersökningen 

Arbetsgivarundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar arbetsgivare som till 

Arbetsförmedlingen anmält order (lediga tjänster) som avrapporterats under den senaste 

månaden. Ordern ska ha en varaktighet på över tre månader och med arbetstid dagtid, 

skiftarbete eller schemalagd arbetstid. Ordern får inte vara återtagen. Urvalsramen är 

Arbetsförmedlingens platsbank och ramen stratifieras från 2014 efter MO. Urvalet är ett 

obundet slumpmässigt urval (OSU) inom strata, det vill säga per MO. Totalurvalet för 2018 

var 16 055 (2017: 16 214) order och svarsfrekvensen uppgick till cirka 70 (2017: 70) procent 

(efter att övertäckning tagits bort). Antal svar som erhölls under 2018 var 9 924 (2017: 

11 033). Resultatet sammanställs kvartalsvis och viktas samman till ett årsresultat.  

12.5.4 Lämnatundersökningen  

Lämnatundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar personer som varit 

inskrivna på Arbetsförmedlingen och lämnat för en anställning. Frågorna handlar bland 

annat om nuvarande arbetssituation, hur arbete hittades samt Arbetsförmedlingens stöd 

och hjälp.  

Totalurvalet är 6 000 personer (500 per månad) som lämnat Arbetsförmedlingen för 

arbete, eller bytt till en sökandekategori som innebär arbete. Urvalet delas upp så att 

hälften av urvalspersonerna ingår i en webbundersökningsdel medan den andra hälften 

ingår i en telefonintervjudel. Datainsamling sker alltså både via intervju och webbformulär. 

Svarsfrekvensen uppgick till 62 procent (3 722 svar) 2018. Resultatet sammanställs 

kvartalsvis och viktas samman till ett årsresultat.  

12.5.5 Arbetsförmedlingens prestationer 

Sedan den 1 oktober 2018 har Arbetsförmedlingen infört ett nytt tidredovisningssystem 

(Tajma). Prestationsredovisningen för 2018 bygger därför huvudsakligen på uppföljning 
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från Tajma.282 Resursanvändningen utgår ifrån de anställdas redovisade tid oktober–

december 2018 och Arbetsförmedlingen bedömer att denna tidsperiod är representativ för 

hela året.283  

Tajma möjliggör att redovisa nedlagd tid i kvartar, halvtimmar och timmar på cirka 165 

aktiviteter som består av en eller flera arbetsuppgifter. Tiden redovisas per dag och vecka. 

Aktiviteterna har tagits fram utifrån behov av redovisning från medarbetare i alla 

verksamhetsområden inom myndigheten. Systemet bidrar till en fungerande 

tidsredovisning med möjlighet att ta fram information om redovisad tid på olika 

organisatoriska nivåer.  

Noteras bör att medarbetare inom Af Direkt ej rapporterar sin tid genom Tajma. Dessa 

medarbetare rapporterar i stället sin tid löpande genom systemet Antura eller systemen 

Teleopti / Callguide (kundtjänstmedarbetare inom Af Direkt).  

Varje aktivitet i tidsredovisningen är kopplad till en prestation (eller kategori). I arbetet 

med att koppla en aktivitet till prestation har tidigare underlag från prestationsmätningen 

(2016 och 2017) och dess innehåll varit utgångspunkt.  

Arbetsförmedlingen redovisar nedlagd tid enligt följande sju olika prestationer samt fyra 

kategorier i årsredovisningen.  

 Prestation 1: Tillhandahålla infrastruktur för matchning  
 Prestation 2: Rekryteringstjänster Arbetsgivare  
 Prestation 3: Tjänster för att söka arbete  

 Prestation 4: Program och aktiviteter med aktivitetsstöd  
 Prestation 5: Subventionerade anställningar  

 Prestation 6: Rustande/stärkande insatser  
 Prestation 7: Säkerställa arbetslöshetsförsäkringen  
 Kategori: Aktivitet vid huvudkontor 
 Kategori: Ledning utanför huvudkontor  
 Kategori: Andra funktioner utanför huvudkontor  
 Kategori: Kompetensutveckling  

 

Gränsdragningarna mellan prestationerna är inte alltid självklara. Såväl arbetssökande som 

arbetsgivare rör sig mellan dessa huvuduppdrag och mellan prestationerna inom 

uppdragen. Indelningen i prestationer utgår inte heller från målgrupper. I arbetet med 

arbetssökande utförs arbetsmoment inom alla tre huvuduppgifter oavsett om den 

arbetssökande exempelvis är ung, nyanländ eller har någon funktionsnedsättning.  

                                                           
282 I årsredovisningen 2016 och 2017 utgjorde prestationsmätningar underlag för prestationsredovisningen. 
Prestationsmätningarna innebar att varje chef fick ett underlag med den senaste månadens fördelning av tillgängliga 
personalresurser (faktiska resurser), det vill säga anställda minus frånvaro. Därefter fördelade chefen sina resurser på de 
olika prestationerna. Mätningarna gjordes under oktober för utfall i september respektive år. 
283 Antalet registrerade svar i Tajma var i genomsnitt 9 269 under 2018. Det ska dock noteras att vissa anställda ej  
rapporterar sin tid genom Tajma utan genom andra tidredovisningssystem. Antalet personer som under 2018 var 
aktuella att rapportera tid i Tajma var cirka 12 000. Vid beräkningar antas bortfallet vara jämnt fördelat över samtliga 
prestationer och kategorier. 
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För att få fram en kostnad per prestation multipliceras myndighetens totala 

förvaltningskostnad med andel tid som är nedlagd per prestation. En detaljerad 

beskrivning av metod och information om prestationer ges nedan.  

Informationen om prestation 1 (digitala tjänster) kommer från systemet Antura som är ett 

projekt- och produktredovisningssystem där man även redovisar tid. Det är främst IT-

avdelningen och IT-delen för Af-direkt som använder detta system.  

Informationen om tid avseende prestation 2-7 samt kategorierna Ledning, Utbildning för 

anställda, Andra funktioner samt Huvudkontoret kommer i huvudsak från systemet 

Tajma. För att likna tidigare mätning har en ny kategori skapats, Rest MO, som innehåller 

aktiviteter som ska fördelas ut på prestation 2-7 samt kategorierna Ledning, Utbildning för 

anställda och Andra funktioner.  

En liten del av arbetsförmedlingens medarbetare (Af-direkt Arbetssökande) rapporterar sin 

tid i systemen Callguide och Teleopti. Denna tid fördelas på också prestation 2-7 samt 

kategorierna Ledning, Kompetensutveckling, Andra funktioner och Rest MO. 

Prestation 1: Tillhandahålla infrastruktur för matchning  

I prestationen ingår tid för personal inom IT och Af-direkt. Det är tid för att bland annat 

arbeta med att tillhandahålla platsbank, cv databas, platsbank-app, platsjournal samt andra 

nuvarande och kommande matchningsinstrument.  

Prestation 2: Rekryteringstjänster Arbetsgivare 

I prestationen ingår tid för personal inom MO och AR inklusive Af-direkt, på regional nivå. 

Det är tid för att införskaffa kunskap/information om arbetsgivares rekryteringsbehov 

genom arbetsgivarkontakter, prognosarbete, branschråd och andra nätverk. I prestationen 

ingår också arbetet med ackvirering, att göra överenskommelser om hur 

rekryteringsbehovet ska lösas, introducera till webb och andra digitala verktyg/metoder för 

rekrytering, matcha utifrån order, göra urval, leverera förslag på kandidater och anordna 

mötesplatser som rekryteringsträffar, mässor mm.  

Prestation 3: Tjänster för att söka arbete 

I prestationen ingår tid för personal inom MO och AR inklusive Af-direkt, på regional nivå. 

Det är tid för att bland annat ge information om arbetsmarknaden, introducera till webb 

och digitala tjänster, inskrivning, kartlägga sökandes mål och förutsättningar, göra en 

arbetsmarknadspolitisk bedömning, fastställa tjänst, registrering och verifiering av meriter, 

upprätta handlingsplan, matcha utifrån sökande etc.  

Prestation 4: Program och aktiviteter med aktivitetsstöd 

I prestationen ingår tid för personal inom MO och AR inklusive Af-direkt, på regional nivå. 

Det är tid för att förbereda, fatta beslut, anvisa och följa upp program och aktiviteter med 

aktivitetsstöd.  
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Prestation 5: Subventionerade anställningar  

I prestationen ingår tid för personal inom MO och AR inklusive Af-direkt, på regional nivå. 

Det är tid för att förbereda, fatta beslut, anvisa och följa upp anställningar med stöd.  

Prestation 6: Rustande/stärkande insatser 

I prestationen ingår tid för personal inom MO och AR inklusive Af-direkt, på regional nivå. 

Det är tid för att rusta de sökande som står långt ifrån arbetsmarknaden, utöver program 

och anställningsstöd.  

Prestation 7: Säkerställa arbetslöshetsförsäkringen  

I prestationen ingår tid för personal inom MO och AR inklusive Af-direkt, på regional nivå. 

Det är tid för att informera om rättigheter och skyldigheter, ersättningsvillkor och 

aktivitetsrapportering. Prestationen innehåller även arbetet med att följa upp arbets-

sökande utifrån regelverket för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. 

Kategori, Ledning utanför huvudkontor 

I kategorin ingår tid för personal inom MO och AR inklusive Af-direkt, på regional nivå. 

Med Ledning avses tydliga ledningsuppgifter.  

Kategori, Kompetensutveckling 

I kategorin ingår tid för personal inom MO och AR inklusive Af-direkt, på regional nivå. 

Med kompetensutveckling avses utbildningsinsatser till anställda som genomförs på 

myndigheten eller av en extern leverantör.  

Kategori, Andra funktioner utanför huvudkontoret 

I kategorin ingår tid för personal inom MO och AR inklusive Af-direkt, på regional nivå. 

Med Andra funktioner avses arbete i särskilda funktioner som inte direkt jobbar mot kund, 

till exempel vaktmästare, assistent, fackligt arbete mm.  

Kategori, Aktivitet vid huvudkontoret 

I kategorin ingår tid för personal inom funktioner på huvudkontoret.  

Vid sidan av kategorierna finns även en post där tid för personal inom MO och AR inklusive 

Af-direkt på regional nivå ingår. Denna post avser arbete som inte kan sorteras in i 

ovanstående prestationer. Det är uppgifter som finns i hela verksamheten. Denna tid 

fördelas ut på prestationer 2-7 och alla kategorier exklusive aktivitet vid huvudkontoret.  
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13 FINANSIELL REDOVISNING 

13.1 Tillämpade redovisningsprinciper med mera 

13.1.1 Allmänt 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag, förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, 

kapitalförsörjnings-förordningen (2011:210) och anslagsförordningen (2011:223) i dessa 

förordningars senaste lydelse jämte Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och 

allmänna råd till dessa förordningar. 

I resultaträkningen redovisas Finansiella intäkter och kostnader under avsnitten 

Verksamhetens intäkter, Verksamhetens kostnader och Transfereringar. Lämnade bidrag 

har delats in i underkategorier för att bättre återspegla verksamheten. 

Kassamässig anslagsavräkning enligt 12 § p. 1 i anslagsförordningen (2011:223) har 

tillämpats för arbetsmarknadspolitiska program exklusive transfereringar till enskild.  

13.1.2 Information av väsentlig betydelse 
Arbetsförmedlingen redovisar kostnader för köp av utbildningar och köp av tjänster från 

kompletterande aktörer. Dessa tjänster anslagsavräknas i enlighet med 12 § p. 2 

anslagsförordningen (2011:223). Det innebär att köp av tjänster redovisas mot anslag det 

budgetår som kostnaderna hänför sig till.  

När det gäller återkrav av bidrag så redovisar Arbetsförmedlingen återkraven kassamässigt. 

I augusti 2017 beslutade regeringen att ta bort det generella kravet på delårsrapport för de 

myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228). Eftersom 

Arbetsförmedlingen omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228) så behöver 

myndigheten inte längre upprätta någon delårsrapport. Däremot behöver 

Arbetsförmedlingen vid utgången av varje kvartal säkerställa att redovisningen i allt 

väsentligt är fullständig. 284 För att uppfylla det nya villkoret så har myndigheten efter 

genomgång av ESV:s handledning285, valt att periodisera externa medel, oattesterade 

fakturor, köp av arbetsmarknadsutbildning och tjänster kvartalsvis.  

Försäkringskassan ansvarar för utbetalning av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och 

etableringsersättning. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har inte gemensam 

dispositionsrätt till berörda anslag. I stället betalas bidrag mellan myndigheterna. Det 

innebär att de bidrag som Arbetsförmedlingen lämnar till Försäkringskassan ingår i 

kolumnen Nettoutgifter i anslagsredovisningen och i resultaträkningen under 

transfereringar på raden Lämnade bidrag. Motsvarande anslagsintäkt finns på raden 

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag.  

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har båda fordringar avseende återkrav av 

aktivitetsstöd och etableringsersättning i sin bokföring. Arbetsförmedlingen gentemot 

                                                           
284 Enligt ESV:s föreskrifter till 21 § FBF 
285 ESV 2018:17, Handledning periodiseringar under räkenskapsåret  
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Försäkringskassan och Försäkringskassan gentemot den försäkrade. Arbetsförmedlingen 

redovisar därmed fordran i sin helhet, inklusive värdereglering, i balansräkningen.  

De bidrag som Arbetsförmedlingen erhåller från andra myndigheter till myndighetens egen 

förvaltning återfinns i resultaträkningen under verksamhetens intäkter på raden Intäkter 

av bidrag. De bidrag som Arbetsförmedlingen erhåller från andra myndigheter för 

transfereringar återfinns i resultaträkningen under transfereringar på raden Medel som 

erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag.  

Anpassning av myndighetens huvudkontor och kontorsnät  

Arbetsförmedlingen påbörjade under 2015 arbetet med att anpassa myndighetens 

kontorsnät. Från 2015 till 2017 har totalt 78 kontor fått beslut om nedläggning. Under 2018 

har det inte fattats några nya beslut om nedläggning.  

Ansvarsförbindelser 

Arbetsförmedlingen har några pågående rättstvister. Dessa har för året redovisats som 

ansvarsförbindelse, det vill säga möjliga förpliktelser, som härrör från inträffade händelser. 

Utfallen av dessa händelser ligger delvis utanför myndighetens kontroll och är därmed 

osäkra. Ansvarsförbindelsen redovisas i anslutning till balansräkningen och i not. 

Dom i tvisten med CGI 

Hovrättens dom i tvisten mellan Arbetsförmedlingen och CGI meddelades den 7 februari 

2019. Arbetsförmedlingen fick bifall för sin talan och CGI ska betala drygt 36,5 mkr jämte 

ränta till Arbetsförmedlingen i skadestånd och rättegångskostnader.  

Eftersom CGI har möjligheten att överklaga till Högsta domstolen senast den 7 mars 2019 

så kommer Arbetsförmedlingen inte att återföra avsättningen på 38,8 mkr som en intäkt till 

förvaltningsanslaget förrän domen vunnit laga kraft.   

Ökade investeringar i immateriella anläggningstillgångar 

I enlighet med myndighetens inriktning mot Digitalt först och en kanalförflyttning för våra 

kunder är Arbetsförmedlingen inne i en intensiv utvecklingsperiod. Investeringar inom 

egenutvecklade IT lösningar samt anläggningar (licenser) har därför ökat. Under 2017 och 

2018 har myndigheten haft fokus på att bygga upp infrastruktur, basplattformar samt 

accelererat utbyggnad av självservicetjänster i digitala kanaler vilket har inneburit stora 

investeringskostnader under 2018. 

13.1.3 Undantag från det ekonomiadministrativa regelverket 
I Arbetsförmedlingens regleringsbrev, under Övriga bestämmelser, finns följande undantag 

från det ekonomiadministrativa regelverket: 

”Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända 

invandrare, anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och 

anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar fatta beslut som 
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innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt 

bemyndigande.’’ 

Arbetsförmedlingen har utestående åtaganden på anslagen 1:3 Etableringsersättning till 

vissa nyanlända invandrare, anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och 

aktivitetsstöd samt anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 

där det inte finns några krav på bemyndiganderedovisning. 

13.1.4 Brytdag 
Den löpande bokföringen av perioden 1 januari till 31 december 2018 har avslutats den 4 

januari 2019 som är gemensam brytdag för staten vid räkenskapsåret 2018. 

13.1.5 Periodavgränsningsposter 
Upplupna intäkter och kostnader och förutbetalda intäkter och kostnader periodiseras när 

kostnaden eller intäkten överstiger 50 tkr. Tidigare år har periodisering skett när kostnaden 

eller intäkten överstigit 20 tkr.  Skadestånd periodiseras i sin helhet oavsett belopp. 

13.1.6 Värdering av omsättningstillgångar 
Tillgångar har värderats till lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 

13.1.7 Värdering av anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har värderats till anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar enligt plan. Avskrivningarna baseras på tillgångarnas nyttjandeperiod. 

13.1.8 Värderingar av fordringar och skulder 
Fordringarna har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar som 

bedöms som osäkra bokförs som befarad förlust. 

Skulder har upptagits till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta är omräknade till 

Riksbankens växelkurs på balansdagen.  
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14 Resultaträkning 

14.1 Resultaträkning (tkr) 

 

  

Not 2018-01-01 2017-01-01

Verksamhetens intäkter --2018-12-31 --2017-12-31

Intäkter av anslag 1 8 902 860 9 237 364

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 65 007 63 848

Intäkter av bidrag 3 894 371 836 993

Finansiella intäkter 4 3 974 2 357

Summa verksamhetens intäkter 9 866 212 10 140 562

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -7 590 557 -7 876 321

Kostnader för lokaler 6 -673 837 -659 774

Övriga driftkostnader 7 -1 333 579 -1 427 154

Finansiella kostnader 8 -3 160 -3 234

Avskrivningar och nedskrivningar -171 874 -150 336

Summa verksamhetens kostnader -9 773 007 -10 116 819

Verksamhetsutfall 93 205 23 743

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras -16 326 400

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 16 326 -400

Saldo uppbördsverksamhet 9 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 61 119 669 61 991 961

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 91 035 158 117

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 31 29

Finansiella intäkter 441 136

Finansiella kostnader -6 0

Lämnade bidrag -42 475 743 -41 939 067

Köp av utbildning -2 113 344 -3 460 146

Köp av tjänst från kompletterande aktör -2 054 259 -2 157 422

Ersättning lotsar 0 -101

Kostnader EAK (erkända arbetslöshetskassor) -14 700 227 -14 461 326

Saldo transfereringar 10 -132 403 132 181

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 11 -39 198 155 924
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15 Balansräkning 

Balansräkning (tkr) 

 

TILLGÅNGAR Not 2018-12-31 2017-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 436 348 317 267

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 105 125 15 935

Summa immateriella anläggningstillgångar 12 541 473 333 202

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 152 564 139 937

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 131 030 132 090

Summa materiella anläggningstillgångar 13 283 594 272 027

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 200 200

Summa finansiella anläggningstillgångar 14 200 200

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 22 970 31 192

Fordringar hos andra myndigheter 256 149 267 828

Övriga kortfristiga fordringar 48 653 194 013

Summa kortfristiga fordringar 15 327 772 493 033

Periodavgränsningsposter 

Förutbetalda kostnader 219 872 212 148

Upplupna bidragsintäkter 82 120 83 014

Summa periodavgränsningsposter 16 301 992 295 162

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket -88 598 917 343

Summa avräkning med statsverket 17 -88 598 917 343

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 18 1 167 633 432 978

Kassa, postgiro och bank 31 373 13 015

Summa kassa och bank 1 199 006 445 993

SUMMA TILLGÅNGAR 2 565 439 2 756 960

KAPITAL OCH SKULDER Not 2018-12-31 2017-12-31

Myndighetskapital

Statskapital 132 132

Balanserad kapitalförändring 189 084 33 160

Kapitalförändring enligt resultaträkningen  -39 198 155 924

Summa myndighetskapital 19 150 018 189 216

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 5 152 7 927

Övriga avsättningar 21 130 113 132 528

Summa avsättningar 135 265 140 455

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 22 578 040 436 857

Övriga krediter i Riksgäldskontoret 23 162 032 85 350

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 24 182 711 196 676

Leverantörsskulder 25 375 878 414 509

Övriga kortfristiga skulder 26 146 307 130 281

Summa skulder m.m. 1 444 968 1 263 673

Periodavgränsningsposter 

Upplupna kostnader 818 329 1 157 964

Oförbrukade bidrag 16 859 5 652

Summa periodavgränsningsposter 27 835 188 1 163 616

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 2 565 439 2 756 960

Ansvarsförbindelser

1. Statliga garantier för lån och krediter Inga Inga

2. Övriga ansvarsförbindelser, Pågående rättsliga tvister 28 23 783 23 183
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16 Finansieringsanalys 

16.1 Finansieringsanalys (tkr) 

 

2018-01-01          

-- 2018-12-31 Not

2017-01-01          

-- 2017-12-31

DRIFT

Kostnader -9 560 653 29 -9 925 506

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 8 902 861 9 237 364

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 62 570 30 62 356

Intäkter av bidrag 894 371  836 993

Övriga intäkter 3 974  2 357

Summa medel som tillförts för finansiering av drift 9 863 776 10 139 070

Ökning (-) minskning (+) av lager 0

Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar 157 643 31 -134 089

Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder -183 431 32 2 492

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL DRIFT 277 335 81 967

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella tillgångar -111 820 -192 812

Investeringar i immateriella tillgångar -282 535 -140 202

Summa investeringsutgifter -394 355 -333 014

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 314 830 359 086

- amorteringar -173 647 -152 907

Kreditiv från Riksgäldskontoret 76 682 -89 052

Försäljning av anläggningstillgångar 4 242 2 686

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 222 107 119 813

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -15 625 47 988

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL INVESTERINGAR -187 873 -165 213

UPPBÖRDSVERKSAMHET (EAK, EU)

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av 

myndigheten

-16 326 400

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 33 216 -18 819

Inbetalningar i uppbördsverksamhet 16 890 -18 419

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 16 326 -400

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL UPPBÖRDSVERKSAMHET 33 216 -18 819

2018-01-01          

-- 2018-12-31 Not

2017-01-01          

-- 2017-12-31

TRANSFERERINGSVERKSAMHET

Lämnade bidrag -61 343 579 -62 018 062

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -198 370 20 889

Utbetalningar i transfereringsverksamhet -61 541 949 -61 997 173

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 61 119 669 61 991 961

Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 91 035 158 116

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 472 165

Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 61 211 176 62 150 242

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL TRANSFERERINGSVERKSAMHET -330 773 153 069

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -208 095 51 004

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Likvida medel vid årets början 1 363 337 1 312 332

Ökning (+) minskning (-) av kassa och bank 18 357 -13 978

Ökning (+) minskning (-) av tillgodohavande Riksgäldskontoret 734 655 -230 038

Ökning (+) minskning (-) av avräkning med statsverket -1 005 941 295 020

Summa förändring av likvida medel -252 929 51 004

Likvida medel vid årets slut 1 110 408 1 363 336
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17 Anslagsredovisning 

17.1 Redovisning mot anslag (tkr) 

 

Anslag Benämning
Ingående 

över-

förings-

belopp

Årets 

tilldelning 

enligt 

reglerings-

brev

Om-

dispone-

rade 

anslags-

belopp

Utnyttjad 

del av 

medgivet 

över-

skridande

Indragning

Totalt 

disponibelt 

belopp

Netto-

utgifter

Utgående 

över-

förings 

belopp

Not

Uo 13 1:3 1 072 558 5 179 320 0 0 -1 072 558 5 179 320 -4 924 578 254 742

Uo 13 1:3:1 1 072 558 5 179 320 0 0 -1 072 558 5 179 320 -4 924 578 254 742 33

Uo 14 1:1 -124 089 8 409 829 0 0 0 8 285 740 -8 191 404 94 336

Uo 14 1:1:1 Förvaltningskostnader för AF (ram) -124 089 8 409 829 0 0 0 8 285 740 -8 191 404 94 336 34

Uo 14 1:2 654 531 24 916 927 0 0 -695 501 24 875 957 -25 367 265 -491 308

Uo 14 1:2:1 Aktivitetsstöd (ram) -40 970 10 182 814 0 0 0 10 141 844 -10 667 052 -525 208 35

Uo 14 1:2:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram) 695 501 12 786 322 0 *) -695 501 12 786 322 -12 752 422 33 900 36

Uo 14 1:2:3 Statliga ålderspensionsavgifter (ram) 0 1 947 791 0 0 0 1 947 791 -1 947 791 0

Uo 14 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 1 701 481 13 877 073 0 0 -1 701 481 13 877 073 -13 016 841 860 232

program och insatser (ramanslag)

Uo 14 1:3:1 1 700 133 11 087 942 300 000 0 -1 700 133 11 387 942 -11 398 930 -10 988 37

Uo 14 1:3:3 1 348 70 000 0 0 -1 348 70 000 -65 478 4 522 38

Uo 14 1:3:5 0 2 664 131 -300 000 0 0 2 364 131 -1 504 534 859 597 39

Uo 14 1:3:6 0 55 000 0 0 0 55 000 -47 899 7 101 40

Uo 14 1:4 1 178 009 13 796 982 0 0 -1 178 009 13 796 982 -13 002 137 794 845

Uo 14 1:4:1 Lönebidrag m.m. (ram) 1 178 009 13 796 982 0 0 -1 178 009 13 796 982 -13 002 137 794 845 41

Uo 14 1:12 183 645 5 261 893 0 0 -183 645 5 261 893 -5 031 723 230 170

Uo 14 1:12:1 Nystartsjobb (ram) 127 465 5 202 863 0 0 -127 465 5 202 863 -4 989 265 213 598 42

Uo 14 1:12:2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar 

(ram) 56 180 59 030 0 0 -56 180 59 030 -42 458 16 572 43

Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet

Uo 25 1:5 (ramanslag) 0 500 000 0 0 0 500 000 -500 000 0

Uo 25 1:5:1 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 500 000 0 0 0 500 000 -500 000 0 44

Avslutade anslag 1 083 688 0 0 0 -1 083 688 0 0 0 45

Uo 13 1:4:1 Ersättning för insatser till vissa nyanlända

invandrare (ram) 1 073 531 0 -1 073 531 0 0 0

Uo 13 1:4:3 Främjande- och utvecklingsinsatser för

snabbspår (ram) 10 157 0 -10 157 0 0 0

Anslag totalt 5 749 823 71 942 024 0 0 -5 914 882 71 776 965 -70 033 948 1 743 017

*) Beslut om medgivet överskridande, 2 217 000 tkr. Regleringsbrev 2018-10-11

Nystartsjobb och stöd för 

yrkesintroduktionsanställningar 

Ersättnning för insatser för vissa 

nyanlända invandrare (ram)

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 

program och insatser (ram)

Statsbidrag till kommuner för främjande av 

lokala  överenskommelser (ram)

Främjande och utvecklingsinsatser för 

snabbspår

Etableringsersättning till vissa 

nyanlända invandrare (ramanslag)

Etableringsersättning till vissa nyanlända 

invandrare (ramanslag)

Arbetsförmedlingens 

förvaltningskostnader (ramanslag)

Bidrag till arbetslöshetsersättning och 

aktivitetsstöd (ramanslag)

Lönebidrag och Samhall m.m. 

(ramanslag)
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17.2 Finansiella villkor, anslagskredit (tkr) 

 

17.3 Finansiella villkor, i övrigt (tkr) 

 

17.4 Redovisning mot inkomsttitel (tkr) 

 

Anslag Benämning

Beviljad 

anslags-

kredit

Utnyttjad 

anslags-

kredit

Uo 13 1:3:1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram) 258 966 0

Uo 14 1:1:1 Förvaltningskostnader för AF (ram) 252 069 0

Uo 14 1:2:1 Aktivitetsstöd (ram) 1 018 281 525 208

Uo 14 1:2:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram) 1 056 932 0

Uo 14 1:3:1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram) 1 138 794 10 988

Uo 14 1:3:5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (ram) 135 956 0

Uo 14 1:4:1 Lönebidrag m.m. (ram) 689 849 0

Uo 14 1:12:1 Nystartsjobb (ram) 284 893 0

Uo 14 1:12:2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar (ram) 2 951 0

Anslag Avser

Enligt 

reglerings-

brev

Netto-

utgifter Saldo Not

Högstbestämningar

Uo 14 1:1:1
Kompetenskartläggning till asylsökande 

(ram)
55 000 -50 574 4 426 46

Uo 14 1:2:1 Aktivitetsstöd (ram) 750 000 -500 000 250 000 47

Uo 14 1:3:1
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 

program och insatser (ram)
750 000 0 750 000 47

Uo 14 1:3:1 Kommunala insatser sommarjobb (ram) 100 000 -70 210 29 790 48

Inkomsttitel Benämning Beräknat  

belopp Inkomster

2394 101 Övriga ränteinkomster 0 111

 

2811 104 Övriga inkomster av statens verksamhet 0 147 251

6911 009 Europeiska globaliseringsfonden 0 -16 326

Saldo inkomsttitlar 0 131 036 *

* Saldot går inte i sin helhet att stämma av mot uppbördsavsnittet i resultaträkningen. 

Anledningen är att myndigheten har levererat in pengar till statsbudgeten som inte är renodlad 

uppbördsverksamhet. Huvuddelen av saldot på inkomsttitelredovisningen avser återbetalning om 

146 mnkr från Folkbildningsrådet avseende 2017 års anslagsmedel.
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17.5 Redovisning mot bemyndiganden (tkr) 

 

 
  

Anslag Benämning

Tilldelad 

bemyndig-

ande ram

Ingående 

åtaganden
Utestående 

åtaganden Not

2019 2020 2021 Slutår

Uo 14 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

ap.1

Kostnader för 

arbetsmarknadspolitiska 

program och insatser

8 245 000 5 347 911 6 949 869 6 837 511 112 319 39

Villkor enligt regleringsbrev 8 245 000 7 815 000 380 000 50 000 2028

Uo 14 1:3

ap.5
Ersättning för insatser till 

vissa nyanlända invandrare
1 000 000 452 248 186 824 186 230 594 0 49

Villkor enligt regleringsbrev 1 000 000 700 000 20 000 5 000 2028

Uo 14 1:4

ap.1 Lönebidrag m.m. 13 400 000 12 111 809 13 156 642 9 735 610 2 678 064 742 968

Villkor enligt regleringsbrev 13 400 000 10 532 000 2 668 000 200 000 2023

Summa 22 645 000 17 911 968 20 293 335 16 759 351 2 790 977 743 007

”Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare, anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 

och aktivitetsstöd samt anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som 

medför framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande”. Detta framgår från regleringsbrevet – Övriga bestämmelser. 

Utestående åtagandenas 

fördelning per år

Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare

Lönebidrag och Samhall m.m.
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18 Noter och tilläggsupplysningar (tkr) 

18.1 Resultaträkning 

 

  

NOT 1 Intäkter av anslag 2018-12-31 2017-12-31

13 1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 0 70 571

14 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 89 992 49 032

14 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd -3 -2

14 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 632 887 626 587

14 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 8 179 984 8 491 176

Intäkter av anslag 8 902 860 9 237 364

Samtliga ovanstående intäkter finansieras med medel från statens budget.

NOT 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2018-12-31 2017-12-31

Uthyrning av lokaler 8 522 12 979

- varav inomstatliga 7 299 12 171

Konsultuppdrag 21 592 24 256

- varav inomstatliga 2 310 2 349

Annonser/prenumerationer m.m. -3 830 6 714

- varav inomstatliga 0 0

Övriga intäkter 38 723 19 899

- varav inomstatliga 20 667 16 048

- varav tjänsteexport 53 92

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 65 007 63 848

Samtliga ovanstående intäkter är avgifter enligt 4 § Avgiftsförordning (1992:191).

NOT 3 Intäkter av bidrag 2018-12-31 2017-12-31

Intäkter av bidrag 894 371 836 993

- varav inomstatliga 795 056 764 177

- varav periodisering 12 101 50 838

Förändringen avser främst ökade intäkter från Arbetsförmedlingen och  Svenska ESF rådet (Europeiska socialfonden).

Arbetsförmedlingens lämnar egna bidrag såsom särskilt anställningsstöd, trygghetsanställning och utvecklingsanställning.

I huvudsak utgörs största delen av bidragsintäkter Rehabsamverkan från Försäkringskassan.

NOT 4 Finansiella intäkter 2018-12-31 2017-12-31

Ränteintäkter 815 83

- varav inomstatliga 16 8

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 3 101 2 217

Övriga finansiella intäkter 58 57

- varav inomstatliga 0 0

Finansiella intäkter 3 974 2 357

Avser i huvudsak ränteintäkter på kreditiv och lån hos Riksgäldskontoret på grund av den negativa räntesatsen.

NOT 5 Kostnader för personal 2018-12-31 2017-12-31

Lönekostnader exkl. sociala avgifter 5 114 643 5 272 118

- varav arvode till styrelse och andra uppdragstagare 1 237 1 324

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier, övriga avgifter och kostnader 2 475 914 2 604 203

Kostnader för personal 7 590 557 7 876 321

Personalkostnaderna har minskat med 4 procent under perioden vilket främst är hänförbart till minskad personalstyrka

under 2018. Vid årets slut hade antalet årsarbetskrafter minskat från 13 243  per  2017-12-31 till 12 726 

NOT 6 Kostnader för lokaler 2018-12-31 2017-12-31

Kostnader för lokaler 673 837 659 774

- varav inomstatliga 3 653 3 009

Kostnader för lokaler har ökat med 14,1 mkr vilket är en följd av den årliga indexhöjningen och utbyggnad av kundtjänst

(ombyggnationer/etableringar av lokaler). 

per 2018-12-31.
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18.2 Balansräkning 

 

 

NOT 12-13 Anläggningstillgångar

Med anläggningstillgång menas en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, t.ex. maskiner,

inventarier och bilar. Tillgångens värde ska uppgå till 20 000 kr och ha en nyttjandeperiod på minst 3 år. 

I anskaffningsvärdet ingår kostnader för installation, transport, tull och motsvarande. Större anskaffningar av likartade 

tillgångar ska tillgångsredovisas när anskaffningsvärdet för den enskilda tillgången är 6 000 kr och den totala anskaffningen 

överstiger 1 000 000 kr. Förbättringsutgifter på annans fastighet ska ha en anskaffningskostnad på minst 100 000 kr.

Immateriell anläggningstillgång bestående av helt eller delvis egenutvecklade IT-system och program ska ha ett 

anskaffningsvärde på minst 1 000 000 kr.

Tillämpad princip innebär att objekt som understiger det fastställda beloppet men som tillhör en fungerande enhet 

läggs ihop med övriga objekt och betraktas som en enhet. 

De olika tillgångarnas nyttjandeperiod är:

3 år Persondatorer m.m.

5 år Bilar, möbler och övriga datorer

3-5 år Egenutvecklade och köpta IT-system och program

5 år Förbättringsutgifter på annans fastighet

Planenlig avskrivning tillämpas, dvs. avskrivning görs fr.o.m. det datum när anläggningen tas i drift. 

NOT 12 Immateriella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31

Balanserade utgifter för utveckling

Egenutvecklade IT-system och program

Ingående anskaffningsvärde 550 768 427 709

- varav pågående, ej avskrivna 0 0

Årets anskaffningar 185 218 123 059

- varav pågående, ej avskrivna 0 0

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Minskning anskaffning försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 735 986 550 768

Ingående ackumulerade avskrivningar -233 501 -181 374

Årets avskrivningar -66 137 -52 127

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Minskning avskrivning försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -299 638 -233 501

Bokfört restvärde egenutvecklade IT-system och program 436 348 317 267

Köpta IT-system och program

Ingående anskaffningsvärde 43 624 26 481

Årets anskaffningar 97 316 17 143

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Minskning anskaffning försäljningar/utrangeringar -98 0

Utgående anskaffningsvärde 140 842 43 624

Ingående ackumulerade avskrivningar -27 689 -23 381

Årets avskrivningar -8 134 -4 308

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Minskning anskaffning försäljningar/utrangeringar 106 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -35 717 -27 689

Bokfört restvärde köpta IT-system och program 105 125 15 935

Immateriella anläggningstillgångar 541 473 333 202

Under 2018 fortsätter myndighetens inriktning mot Digitalt först och en kanalförflyttning för våra kunder. Investeringar

inom egenutvecklade IT lösningar samt anläggningar (licenser) har därför ökat. Arbetsförmedling har under året haft 

ett fortsatt fokus på att bygga upp infrastruktur, basplattformar (plattform för Masterdata, Datadriven Insikt och

plattform för ärende och beslutsstöd har under 2018 anskaffats) samt accelererat utbyggnad av självservicetjänster

i våra digitala kanaler vilket har inneburit stora investeringskostnader under 2018. 
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NOT 13 Materiella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 499 657 440 158

- varav pågående, ej avskrivna 0 0

Årets anskaffningar 59 154 64 254

- varav pågående, ej avskrivna 0 0

Årets försäljningar/utrangeringar -16 928 -4 755

Utgående anskaffningsvärde 541 883 499 657

Ingående ackumulerade avskrivningar -359 720 -309 974

Årets avskrivningar -45 045 -52 949

Årets försäljningar/utrangeringar 15 446 3 203

Utgående ackumulerade avskrivningar -389 319 -359 720

Bokfört restvärde 152 564 139 937

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 572 097 451 742

Årets anskaffningar 52 666 128 558

Årets försäljningar/utrangeringar -30 803 -8 203

Utgående anskaffningsvärde 593 960 572 097

Ingående ackumulerade avskrivningar -440 139 -406 887

Årets avskrivningar -52 102 -39 675

Årets försäljningar/utrangeringar 29 179 6 423

Utgående ackumulerade avskrivningar -463 062 -440 139

Bokfört restvärde* 130 898 131 958

Specifikation leasing överstigande 100 tkr: 0 0

Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier

Ingående anskaffningsvärde 132 132

Utgående anskaffningsvärde 132 132

Bokfört restvärde* 132 132

Materiella anläggningstillgångar 283 594 272 027

* Bokfört värde enligt balansräkningen består av maskiner, inventarier, installationer  m.m. och konst.

NOT 14 Finansiella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31

Anskaffningsvärde bostadsrätt 200 200

Tidigare värdereglering bostadsrätt 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 200 200

NOT 15 Kortfristiga fordringar 2018-12-31 2017-12-31

Kundfordringar 22 970 31 192

Fordringar hos andra myndigheter 256 149 267 828

- varav återkrav 145 324 105 363

Övriga kortfristiga fordringar 48 653 194 013

- varav återkrav 45 482 189 172

Fordringar 327 772 493 033

Fodringar har minskat väsentligt för året med 165,2 mkr och anledning till minskningen är att myndigheten inte gjort en 

värdereglering 2017 pga nytt systemstöd. I år har myndigheten reglerat för både 2017 och 2018.

NOT 16 Periodavgränsningsposter, tillgångar 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda kostnader 67 060 72 060

- varav inomstatliga 0 0

Förutbetalda hyror 152 812 140 088

- varav inomstatliga 604 650

Upplupna bidragsintäkter 82 120 83 014

- varav inomstatliga 53 281 65 380

Övriga upplupna intäkter 0 0

- varav inomstatliga 0 0

- varav medel från EU 0 0

Periodavgränsningsposter, tillgångar 301 992 295 162

Förutbetalda hyror har ökat med 12,7 mkr och beror på ökad fastighetsskatt och utökning av kundtjänst.
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18.3 Finansieringsanalys 

  

NOT 29 Kostnader 2018-12-31 2017-12-31

Kostnader enligt resultaträkningen 9 773 007 10 116 818

Justeringar:

Avskrivningar och nedskrivningar -171 874 -150 336

Realisationsförlust -838 -861

Ej likviditetspåverkande poster 0 0

Avsättningar -39 642 -40 115

Kostnader enligt finansieringsanalysen 9 560 653 9 925 506

NOT 30 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2018-12-31 2017-12-31

Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt resultaträkningen 65 007 63 848

Justeringar:

Realisationsvinst -2 437 -1 492

Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt finansieringsanalysen 62 570 62 356

NOT 31 Kortfristiga fordringar 2018-12-31 2017-12-31

Fordringar och periodavgränsningsposter enligt balansräkningen, IB -788 194 -600 673

Fordringar och periodavgränsningsposter enligt balansräkningen, UB 629 764 788 194

Justeringar:

Återkrav av bidrag och aktivitetsstöd, Transferering -32 429 -34 613

Återkrav skattereduktion, Uppbörd 33 216 -18 819

Kortfristiga fordringar -157 643 134 089

NOT 32 Kortfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31

Skulder m.m. och periodavgränsningsposter enligt balansräkning, IB -1 905 080 -1 799 099

Skulder m.m. och periodavgränsningsposter enligt balansräkning, UB 1 540 083 1 905 080

Justeringar:

Upplupna kostnader, Transfereringar 165 941 -55 501

Upplupna kostnader, Investeringar 15 625 -47 988

Kortfristiga skulder -183 431 2 492
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18.4 Anslagsredovisning 
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18.5 Bemyndigande 

 

  

14:1:3       Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

14:1:3:5  Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare

NOT 49 Antalet deltagare i etableringsprogrammet har minskat snabbare än prognostiserat
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19 Intern styrning och kontroll  

Arbetsförmedlingens verksamhet omfattas av förordningen (2007:603) om intern styrning 

och kontroll (ISK).286 ISK handlar om att fullgöra ansvaret för verksamheten samt är ett 

medel för att uppnå målen för verksamheten.  

19.1 Övergripande utvärdering 

Den utvärdering Arbetsförmedlingen gör av ISK för 2018 ligger till grund för styrelsens 

bedömning av myndighetens ISK. Den baseras på fortlöpande uppföljningar, utvärderingar 

och rapporteringar från verksamheten, verksamhetens bedömningar enligt 

självskattningsmodellen och intyganden, iakttagelser från internrevisionen, Riksrevisionen 

samt från granskningar och yttranden från externa granskare. Utvärderingen har gjorts 

enligt COSO-modellen och belyser verksamheten utifrån aspekterna lednings- och 

styrningsmiljö, riskanalys, åtgärder och kontroller, information och kommunikation samt 

uppföljning och utvärdering.  

Delkomponenterna utvärderas utifrån bedömningsnivåerna etablerad (grön), 

grundläggande (gul) och otillfredsställande (röd).  

Internrevisionen har granskat hur myndighetens ledning, styrning och uppföljning sker på 

strategisk nivå och hur gränsytor mellan olika organisatoriska enheter på myndigheten 

omhändertas287. Internrevisionen såg en risk i att myndigheten arbetar på ett otydligt sätt 

med ISK. Detta skulle kunna leda till att Arbetsförmedlingens bedömningskriterier och 

därmed bedömning i ISK blir mindre tillförlitlig och mindre rättvisande. Med utgångspunkt 

från internrevisionens riskbedömning har Arbetsförmedlingen under 2018 vidtagit 

åtgärder för att utveckla myndighetens arbete med ISK. Syftet med dessa åtgärder har varit 

att skapa tydlighet och ökad samsyn för de olika bedömningsnivåerna samt att öka 

transparensen och kommunikationen om ISK inom myndigheten.  

19.2 Bedömning intern styrning och kontroll 2018 

Nedan beskrivs bedömning per delkomponent enligt Arbetsförmedlingen 

bedömningsmodell för ISK. 

                                                           
286 Med ISK avses den process som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet bedriver verksamheten effektivt, 
enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på 
ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. 
287 Internrevisionsrapport 2017:04, Ledning och styrning, dnr. Af-2017/0064 0578. 
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I följande avsnitt redovisas väsentlig utveckling inom de olika komponenterna under 2018 

och hur Arbetsförmedlingen har arbetat med åtgärder för att komma tillrätta med 

delkomponenter som bedömts vara otillfredsställande.  

19.2.1 Utvecklingen inom Lednings- och styrningsmiljö 

• Delkomponenterna Strategisk planering, Styrmodell och process för 

verksamhetsplanering och Organisation, roller och ansvar är på samma nivå som 

2017, etablerad nivå. 

• Delkomponenterna Ledarskap, Värdegrund, Styrande dokument, 

kompetensförsörjning och Verksamhetsutveckling är på samma nivå som 2017, 

grundläggande nivå. 

Processen för verksamhetsplanering har utvärderats genom en medarbetarresa. 

Medarbetarresan visar på en positiv utveckling mot ett ökat engagemang och delaktighet, 

men det framkom även att styrningen inte är tydlig och att det finns behov av stöd och 

samarbete. Strukturerna för ledarskap och kompetensförsörjning har förbättrats under 

2018. Det har skett genom att har myndigheten tagit fram en strategi för chefsförsörjning 

och chefsutveckling. Myndigheten har en kompetensförsörjningsprocess, som är tillgänglig, 

men ännu inte tillräckligt känd, implementering pågår. 
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Både Statskontoret288 och Internrevisionen289 har följt upp självledarskapet. Båda 

konstaterar att det finns en positiv grundinställning och att självledarskapet är en av 

grunderna för att förändringsarbetet ska lyckas. Statskontoret pekar på vikten av att 

tydliggöra hur styrning mot resultat ska förenas med självledarskap. Med en bättre 

vägledning till chefer kan de agera tydligare i sitt ledarskap. I Internrevisionens rapport 

framkommer att arbetsförmedlare upplever en större osäkerhet än chefer i tillämpning av 

självledarskapet. Arbetsförmedlare uppges också uppleva ett större behov av stöd för att 

tolka vad begreppet innebär i praktiken.  

Omorganisationen av Arbetsförmedlingen går enligt plan och samtliga enhetschefer är 

tillsatta och kommunicerade. Under 2018 har det skett ett omfattande 

verksamhetsutvecklingsarbete.  

Arbetsförmedlingen har en systematisk process för att ständigt förbättra sin verksamhet. 

Strukturer och stöd för att ständigt förbättra verksamheten är dock ännu inte införda på 

samtliga nivåer inom myndigheten. Inom ramen för den kunddrivna 

verksamhetsutvecklingen testar myndigheten nya arbetssätt och utvärderar dessa. En 

intern uppföljning290 och en uppföljning från Statskontoret291 visar att medarbetare är 

positivt inställda till ständiga förbättringar av verksamheten i vardagen. Klustermodellen är 

ett viktigt verktyg för att öka kunskapen om vad som är framgångsfaktorer för att uppnå 

bättre resultat inom olika områden.292 

19.2.2 Utvecklingen inom Riskhantering 

• Delkomponenten Riskidentifiering är på samma nivå som 2017, grundläggande nivå. 

• Delkomponenten Åtgärdande av risker har reviderats och bedöms 2018 vara 

grundläggande, inte etablerad som 2017.  

• Delkomponenten Risken för otillbörlig påverkan beaktas i riskanalysen bedöms ha 

förflyttats från 2017 års bedömning otillfredsställande till grundläggande nivå.  

På myndighetsnivå finns flera risker med högt riskvärde. Det gäller bland annat inom 

regelefterlevnad, där riskvärdet inte har kunnat sänkas trots att åtgärder har genomförts 

                                                           
288 Statskontoret (2018:5), Arbetsförmedlingens ledning och styrning, delrapport om förändringsarbetets genomslag. 
289 Internrevisionsrapport (2017:06), Granskning av områden i strategiska kartan, Självledarskap och kultur, 2018-
04-25, dnr. Af-2017/0060 4254. 
290 Arbetsförmedlingen, Slutrapport projekt centralt införande av ständiga förbättringar i vardagen, 2018-01-02, Dnr. 
Af-2016/0041 3122. 
291 Enligt Statskontorets rapport anser hälften att arbetet med ständiga förbättringar är ett bra stöd i det dagliga arbetet. 
Av Statskontorets intervjuer framgår dock att det inte är helt tydligt hur arbetet praktiskt ska genomföras. Det finns inga 
särskilda rutiner för hur och när detta arbete ska genomföras, utan det är upp till varje arbetsplats att skapa egna rutiner 
för arbetet. Myndigheten menar också att majoriteten av arbetsförmedlarna är positiva eller neutrala till arbetssättet, 
men att det inte är tydligt att de verkligen följer upp och ändrar det som inte fungerar på det egna kontoret, enligt 
enkätundersökningen. Tre av tio arbetsförmedlare jobbar på kontor som aldrig eller oftast inte följer upp och ändrar det 
som inte fungerar i arbetet. Källa: Statskontoret 2018:5, Arbetsförmedlingens ledning och styrning, Delrapport om 
förändringsarbetets genomslag. Svarsfrekvensen i Statskontorets enkätundersökning som skickades till 
arbetsförmedlare, uppgår till 64 procent. Enkäten genomfördes under november–december 2017. 
292 Användandet av klustermodellen, som sedan början av 2018 börjat ske alltmer systematiskt i Arbetsförmedlingens 
kärnverksamhet ska bland annat öka kunskapen om vad som kan generera skillnader i resultat och vilka inre faktorer 
som driver goda resultat. Den kunskap som skapas ska sedan användas som utgångspunkt för erfarenhetsutbyte mellan 
arbetsförmedlingsenheter och möjliggöra systematiskt lärande av de som lyckas bäst i syfte att förbättra resultaten.  
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såsom planerats. Delkomponenten Åtgärdande av risker bedöms därför befinna sig på 

grundläggande nivå.  

Delkomponenten Risken för otillbörlig påverkan beaktas i riskanalysen har under 2018 

förflyttat sig från otillfredsställande nivå till grundläggande. Detta baseras på framtagna 

utbildningar på området under 2018 och resultat av självskattningar från enhetsnivå. 

19.2.3 Utveckling inom Åtgärder och kontroller 

• Delkomponenterna Effektivitet, Hushållande med statens medel, Felaktiga 

utbetalningar och Åtgärder och kontroller är riskbaserade är på samma nivå som 

2017, grundläggande nivå. 

• Delkomponenten Redovisning och rapportering är på samma nivå som 2017, etablerad 

nivå. 

• Delkomponenten Regelefterlevnad är på samma nivå som 2017, otillfredsställande 

nivå. 

Arbetsförmedlingen har under 2018 fokuserat på att skapa en mer effektiv verksamhet 

genom att följa förflyttningar som ska göras inom kund- och kanalstrategin och genom att 

införa tidsredovisning.  

Arbetsförmedlingen hushållar med statens medel bland annat genom 

leverantörsuppföljningen av de externa leverantörerna som har kompletterats med översyn 

av resultatet inom matchningstjänsten stöd och matchning. Det har under 2018 lett till 

uppsägning av leverantörer med sämst resultat eller för få deltagare.  

Flera åtgärder för att minska risken för felaktiga utbetalningar samt förbättra 

regelefterlevnaden har genomförts under 2018. Arbetet med TYRA och BÄR-plattformen 

är exempel på viktigt förberedande arbete. Det handlar om centralisering av 

arbetsgivarkontroll, centralisering av beslutshantering av lönestöd, automatisering av 

ekonomiadministrativa (EA) rutiner samt automatiserad fakturahantering.  

Det går att se viss förbättring kopplat till regelefterlevnad, exempelvis andel egenorsakade 

återkrav. Handläggningen av lönebidragsärenden och resultat från uppföljning av andra 

lönebidragsärenden293 visar på en fortsatt kvalitetsförbättring av de moment där 

systemspärrar införts i beslutsstödet. Förbättringen är dock otillräcklig. Variationen är 

dessutom stor mellan olika enheter. Systematiken i arbetet med uppföljning och 

omhändertagande av myndighetsindikatorerna för god förvaltning har bidragit till en ökad 

medvetenhet om rättslig kvalitet. Inrättandet en regelefterlevnadsfunktion på övergripande 

nivå har påbörjats. Syftet är att på övergripande nivå samordna myndighetens 

regeluppföljningsarbete och identifiera och besluta om åtgärder som är relevanta och ger 

effekt.  

                                                           
293 Granskningen utgjorde underlag för myndighetsindikatorn Andel kvalitetsgranskade ärenden utan avvikelse kvartal 1 
2018. Den genomfördes av granskare ute på Af-enheterna och avsåg 943 slumpmässigt utvalda beslut om lönebidrag 
fattade under perioden 1–20 januari 2018. Urvalet omfattade samtliga former av lönebidrag: lönebidrag för utveckling i 
anställning, lönebidrag för anställning och lönebidrag för trygghet i anställning. 
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Introduktionsutbildningen har utvecklats inom vilken tjänstemannarollen ingår som ett 

tema. Vidare har det tydliggjorts i stödmaterialet för lönesamtal bland annat att en 

bedömning ska göras av medarbetarens förmåga att arbeta med god förvaltning för att 

garantera rättssäker hantering av ärenden.  

Arbetsförmedlingens egna undersökningar inom medarbetarresa samt inför 

statusuppdatering av myndighetsrisker tyder på att den interna styrningen av myndigheten 

inte omhändertar kvalitetsaspekter i tillräcklig grad. Tillsynsmyndigheter, exempelvis IAF, 

riktar allvarlig kritik mot bristande kvalitet i ärendehandläggning och brister inom den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen. IAF har under 2018 lämnat allvarlig kritik i hur 

myndigheten efterlever kontrolluppdraget inom arbetslöshetsförsäkringen. Under 2018 har 

Arbetsförmedlingen även upptäckt risk för felaktiga automatiska sanktionsbeslut, se kapitel 

5. Eftersom omfattningen inte är klarlagd är det svårt för styrelsen att bedöma 

konsekvenser och styrelsen ser allvarligt på det inträffande. Risker i myndighetens 

riskanalys kopplade till regelefterlevnad ligger på en fortsatt hög nivå och vidtagna åtgärder 

har inte gett tillräcklig effekt. Området bedöms därför vara fortsatt otillfredsställande. 

Åtgärder för att förbättra regelefterlevnaden sker inom ramen för myndighetsriskerna 

kopplade till regelefterlevnad eller god förvaltning. 

19.2.4 Utveckling inom Information och kommunikation 

• Delkomponenterna Intern kommunikation, Extern kommunikation, 

Incidenthantering, Krishantering och beredskapsplanering är på samma nivå som 

2017, grundläggande nivå. 

• Delkomponenten Informationssäkerhet är på samma nivå som 2017, otillfredsställande 

nivå. 

Den interna kommunikationen på Arbetsförmedlingen har under 2018 blivit mer 

transparent. De digitala samtalsforumen har blivit fler. De är tillgängliga för alla 

medarbetare, både i realtid och i efterhand. Som ett led i att förbättra den externa 

kommunikationen och förtydliga bilden av Arbetsförmedlingen i samhället har en ny 

varumärkesplattform införts.  

För att stärka incidenthanteringen har en visselblåsarfunktion inrättats under 2018. Den 

ger anställda möjlighet att internt slå larm om allvarliga missförhållanden. Den anställde 

kan själv välja att vara öppen med sin identitet eller rapportera anonymt. Rutinen för 

anmälan om allvarliga missförhållanden kan även användas av externa parter.  

Arbetsförmedlingen har under 2018 tagit ett samlat grepp kring informationssäkerhet och 

förbättrat förutsättningarna att tillämpa regelverket och skydda sin information. 

Exempelvis har myndigheten tagit fram flera nya handböcker. Vidare har myndigheten 

inrättat ett informationssäkerhetsråd med deltagare från flera delar av organisationen som 

ett sätt att säkerställa att informationssäkerhet omhändertas i verksamhetsutvecklingen. 

Myndigheten har inrättat ett Security Operations Center (SOC) för övervakning och analys 

av all datatrafik i realtid. Det identifierar och registrerar såväl oönskade beteenden som 

olika typer av attacker.  
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Även om förbättringar har genomförts saknar myndigheten ett antal väsentliga processer 

för att upprätthålla en tillräcklig hög informationssäkerhet. Det finns även väsentliga 

processer som inte är tillräckligt väl kända eller tillräckligt väl implementerade. Hit hör 

bland annat processer för behörighetshantering, utveckling och förvaltning av it–system, 

hantering av sekretessreglerad och annan skyddsvärd information, incidenthantering samt 

styrning och uppföljning av myndighetens informationssäkerhet. Processerna för 

uppföljning av informationssäkerheten behöver utvecklas bland annat i de delar som 

handlar om spårbarhet mellan konstaterade brister, åtgärder och kvarstående risk. 

Sammantaget gör det att delkomponenten bör klassificeras som otillfredsställande 

Åtgärderna bedrivs inom ramen för myndighetsrisken ”Risk för allvarlig skada på grund av 

att myndighetens förmåga att skydda information är otillräcklig”. 

19.2.5 Utveckling inom Uppföljning och utvärdering  

• Delkomponenterna Uppföljning av verksamhet och ekonomi och Uppföljning och 

utvärdering av intern styrning och kontroll är på samma nivå som 2017, etablerad 

nivå. 

• Delkomponenterna Utvärdering av verksamhet och ekonomi och Internrevision och 

externa granskningar är på samma nivå som 2017, grundläggande nivå. 

För att förbättra möjligheterna att utvärdera verksamhet och ekonomi har 

implementeringen av myndighetens klustermodell varit en viktig åtgärd, som också 

kommer att vara central under 2019. En nyligen gjord uppföljning av resultatutvecklingen 

inom olika kluster visar att lägstanivån har höjts.294 

Processen för ISK har vidareutvecklats efter rekommendationer från Internrevisionen.295 

Utvecklingen under 2018 har främst fokuserat på att skapa samsyn på bedömningsnivåerna 

samt i hanteringen när man gör bedömning mellan nivåer. Fler ledningsgrupper har 

genomfört självskattningen jämfört med 2017.  

19.3 Styrelsens övervägande 

Processen för bedömning av den interna styrningen och kontrollen har förbättrats. 

Däremot anser styrelsen att det fortfarande finns väsentlig förbättringspotential inom 

områdena regelefterlevnad och informationssäkerhet. System och strukturer är på plats för 

att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt, samt för att säkerställa 

informationssäkerhet. Styrelsen ser dock allvarligt på att vidtagna åtgärder inom ovan 

nämnda områden inte har gett tillräcklig effekt och att stora problem kvarstår. Arbetet med 

att förbättra kvaliteten i ärendehandläggningen och informationssäkerheten kommer 

nogsamt att följas inom myndighetens ordinarie verksamhetsuppföljning. 
  

                                                           
294 Arbetsförmedlingen, Resultatvariation per kluster över tid – Har lägstanivån höjts?, Eleni Savvidou, , dnr. Af-
2019/0001 3333, 2018-11-26. 
295 Internrevisionsrapport 2017:04, Ledning och styrning, dnr. Af-2017/0064 0578. 
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Styrelsens underskrift  

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit 
betryggande under den period som årsredovisningen avser. 
 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
 

 
Stockholm den 18 februari 2019 
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