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Sammanfattning 

Enligt förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska alla 

arbetslösa ha en handlingsplan som klargör vad som ska göras för att den 

arbetssökande ska få ett arbete. I rapporten studeras hur många av de 

arbetssökande som har en handlingsplan, vad som förklarar vilka kategorier av 

arbetssökande som prioriteras i arbetet med handlingsplaner samt om det finns 

regionala skillnader. Trots att över en miljon handlingsplaner upprättas per år har 

Arbetsförmedlingen en bit kvar till att nå målen att alla ska ha en första 

handlingsplan inom 30 dagar och en uppdaterad handlingsplan inom 6 månader. 

Ungdomar och personer med arbetslöshetskassa prioriteras i arbetet med 

handlingsplaner medan handlingsplaner för grundskoleutbildade och utlandsfödda 

upprättas i mindre utsträckning. Det finns stora regionala skillnader. Andelen med 

handlingsplan varierar mycket mellan arbetsmarknadsområdena. 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska 

Arbetsförmedlingen i samråd med den som söker arbete upprätta en individuell 

handlingsplan. En handlingsplan är en planering som klargör vad som ska göras 

för att den arbetssökande ska få ett arbete. Handlingsplanen ska säkerställa att den 

arbetssökande följer en effektiv sökstrategi och att den arbetssökande får ta del av 

tjänster som är anpassade till individens behov. 

 

Vid upprättandet av handlingsplanen är det viktigt att den arbetssökande 

medverkar. Tanken är att en ökad delaktighet från den arbetssökandes sida ger en 

bättre kvalitet och en bättre grund för Arbetsförmedlingens bedömningar. Inför 

samtalet kring handlingsplanen fyller den arbetssökande i ett underlag vilket gör 

att både den arbetssökande och arbetsförmedlaren kan vara väl förberedda. 

Underlaget och samtalet med den arbetssökande utgör grunden för 

arbetsförmedlarens bedömning av vad den arbetssökande behöver för att få ett 

arbete. Ibland rådgör arbetsförmedlaren också med andra aktörer. 

     

Det som ska dokumenteras i handlingsplanen är bland annat: 

 sökta yrken  

 geografiskt sökområde  

 eventuella hinder för att kunna ta arbete och om hindren kan undanröjas  

 vilka av Arbetsförmedlingens tjänster den arbetssökande ska ta del av  

 hur och när uppföljning av handlingsplanen ska ske 

 hur Arbetsförmedlingens tjänster ska kombineras med insatser i andra 

aktörers regi.  
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En bedömning ska också göras för hur uppföljningen av villkoren i 

arbetslöshetsförsäkringen ska kunna tillgodoses. 

     

Arbetsförmedlingen har arbetat med handlingsplaner sedan 1980-talet. I början 

användes de främst inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. Under 1990-talet 

fick handlingsplanerna ökad betydelse i och med att vikten av individinriktade 

förmedlingsinsatser betonades. Det var dock först i början av 2000-talet som 

regeringen uttryckte konkreta krav för Arbetsförmedlingens arbete med 

handlingsplanerna. Nu skulle alla arbetssökande ha en handlingsplan inom en viss 

tid och handlingsplanen skulle följas upp och vara aktuell. Handlingsplanens 

kontrollfunktion poängterades också. Planen skulle innehålla krav på sökaktivitet 

och tydligt ange yrkesmässigt och geografiskt sökområde. 

     

Under 2000-talet har en mängd utredningar gjorts om handlingsplanerna. Det som 

studerats är i viss mån vilka effekter handlingsplanerna har haft, men framför allt 

handlingsplanernas innehåll och kvalitet. Många av utredningarna visar på brister i 

arbetssättet kring handlingsplaner. Handlingsplanerna upprättas inte inom den tid 

de ska och innehållet är många gånger otillräckligt. Enligt utredningarna varierar 

kvaliteten, men den är generellt sett låg. 

     

Under 2007 infördes en ny teknisk utformning för handlingsplaner som syftade till 

att förenkla arbetet med att upprätta handlingsplaner. Målsättningen med den nya 

handlingsplanen var att den i större utsträckning skulle bygga på en dialog med 

den arbetssökande och att den inte skulle vara lika styrd till strukturen. Sedan den 

nya handlingsplanen införts har inga studier gjorts om arbetssättet kring 

handlingsplaner har förbättrats. 

 

1.2 Frågeställningar och metod 

Den här rapporten har ett litet annat fokus än tidigare utredningar. Effekter av 

handlingsplaner berörs inte och inte heller handlingsplanernas innehåll och 

kvalitet. Här studeras istället hur många av de arbetssökande som enligt 

Arbetsförmedlingens register får en handlingsplan, när de får en handlingsplan, 

när den uppdateras, samt vilka arbetssökande som prioriteras. Frågeställningarna 

kan säga något om hur arbetsförmedlarna arbetar med handlingsplaner idag. Av 

intresse är till exempel om arbetssättet varierar i olika delar av landet och om vissa 

kategorier av arbetssökande prioriteras i arbetet med handlingsplaner. 

     

Handlingsplaner för personer som skrevs in på Arbetsförmedlingen under 2009 

studeras. Varje månad har ett urval på ungefär 10 procent av nyinskrivna 

arbetssökande dragits vilket innebär en total urvalsstorlek på omkring 50 000 
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individer.1 Datauttaget har gjorts i juni 2010. Ibland görs även historiska 

tillbakablickar genom datauttag från Arbetsförmedlingens månadstabeller. 

 

1.3 Tidigare studier 

Tidigare studier har inte fokuserat på de frågeställningar som kommer att belysas i 

denna rapport. Det kan ändå vara på sin plats med en översiktlig genomgång av 

några studier som gjorts om handlingsplaner. Vilken effekt handlingsplanerna har 

på chanserna att få ett arbete, eller åtminstone på sökaktiviteten eller 

aktivitetsgraden, kan visa vilken betydelse det har att de arbetssökande får en 

handlingsplan. När det gäller effektstudier visade Sehlstedt och Schröder (1989) att 

en föregångare till dagens individuella handlingsplan ökar den arbetssökandens 

chans att få ett arbete. Författarna fann att ungdomar som hade fått en så kallad 

utvecklingsplan ökade sina chanser att få en permanent sysselsättning jämfört med 

dem som inte fått en sådan plan. 

     

En granskning från Arbetsmarknadsstyrelsen av handlingsplanernas effekt ur 

aktiveringssynpunkt visade att registrerade sökaktiviteter i handlingsplanen ökar 

den sökandes delaktighet och stimulerar till aktivt arbetssökande (AMS 2002). 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) kom fram till liknande 

resultat i en studie av aktivitetsgarantin (Fröberg och Lindqvist 2002). Hälften av 

deltagarna i deras undersökning ansåg att de hade "mycket stor" eller "ganska stor" 

nytta av arbetet med handlingsplaner. En dryg femtedel ansåg emellertid att de 

"inte haft någon nytta alls" av planen. Resultaten visade också att de deltagare som 

varit mest aktiva under själva utarbetandet av handlingsplanen upplevde arbetet 

som mest värdefullt. 

     

Harkman (2002) undersökte om aktivt arbete med handlingsplaner snabbare ledde 

till arbete. De som hade en handlingsplan tog i större utsträckning del av 

Arbetsförmedlingens tjänster, vilket innebär att studien också kan ses som ett test 

på effekten av en intensifierad service från Arbetsförmedlingen. Men studien ger 

inget stöd för teorin att handlingsplaner av god kvalitet (eller en intensifierad 

service) leder till arbete snabbare. 

     

När det gäller handlingsplanernas innehåll och kvalitet har en mängd utredningar 

gjorts under början av 2000-talet. Samtliga utgår från granskningar av ett urval 

handlingsplaner. En arbetsgrupp inom Arbetsmarknadsutskottet kom 2002 fram 

                                                           
1 Nyinskrivna arbetslösa, arbetssökande med förhinder, deltidsarbetslösa, timanställda samt 
arbetssökande med tillfälligt arbete. I de fall en person har flera inskrivningsperioder under månaden 
har den sista använts. I de allra flesta fall har senare inskrivningsperioder samma aktualiseringsdatum 
som tidigare perioder vilket tyder på att den senare perioden är en "rättning" av den första. I några få 
fall förekommer separata inskrivningsperioder, där bara den senaste används. 
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till att handlingsplanerna var av mycket skiftande karaktär och kvalitet 

(Arbetsmarknadsutskottet 2002). Kravet att alla, oavsett behov, ska ha en 

handlingsplan pekades ut som möjlig orsak till att vissa planer håller låg kvalitet. 

Arbetsförmedlarna har inte tid att arbeta igenom alla planer på ett sätt som vore 

önskvärt. I arbetsgruppens rapport framkom att arbetsförmedlarna efterlyste en 

större flexibilitet och ökade möjligheter att anpassa handlingsplanen mer efter 

individen. En av arbetsgruppens slutsatser var att det är orimligt att alla 

arbetssökande, oavsett behov, ska ha en handlingsplan inom en viss tid. 

Arbetsgruppen föreslog att den enskilde förmedlaren i samråd med den 

arbetssökande bör kunna avgöra om en handlingsplan ska upprättas, vad den ska 

innehålla, samt hur och när den ska följas upp. 

     

Statskontoret granskade handlingsplaner under 2004 och konstaterade att 

handlingsplanernas kvalitet generellt sett är låg, men att den varierar 

(Statskontoret 2004). I vissa delar av landet finns det exempel på handlingsplaner 

som innehåller relativt mycket och preciserad information om exempelvis 

geografiskt och yrkesmässigt sökområde, eventuella skäl till begränsningar i 

sökområdet, specificerade aktiviteter som den arbetssökande ska utföra och vilka 

sökkanaler som ska nyttjas i sökarbetet för att nå ett uppsatt mål. I vissa fall 

utformas de enligt Arbetsförmedlingens intentioner, men i andra fall utformas de 

utan att man fullt ut tar hänsyn till kraven i föreskrifter och metodstöd. 

Handläggarna själva uppgav också att kvaliteten i handlingsplanerna varierar 

mellan olika förmedlare och för olika arbetssökande. 

     

Riksrevisionen har under senare år granskat handlingsplanerna utifrån ett 

kontrollperspektiv (Riksrevisionen 2009). De menar att handlingsplanerna ofta är 

utformade efter en standard där utgångsläget är att den sökande ska söka i hela 

landet inom några yrkesområden, vilket gör det svårt att använda dem som ett 

instrument för att ställa krav på omställning. När det finns begränsningar i 

sökområdet saknas ofta skäl till detta och det är sällsynt med beskrivningar av vilka 

åtgärder den sökande ska vidta för att kunna utöka sitt sökområde. 

Handlingsplanerna uppdateras vanligen med långa tidsintervall, vilket gör det 

svårt att använda dem för att löpande ompröva och utöka sökområdet. 

     

De nämnda utredningarna berör några av frågeställningarna i den här rapporten. I 

hur stor utsträckning de arbetssökande får en handlingsplan inom utsatt tid och 

med vilka intervall handlingsplanen följs upp och uppdateras, är något som i den 

här rapporten undersöks med registerdata. Om arbetssättet varierar och ifall vissa 

kategorier av arbetssökande prioriteras studeras också. 
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2. Den första handlingsplanen 

2.1 När den första handlingsplanen upprättas 

Idag ska alla arbetslösa, både heltids- och deltidsarbetslösa, ha en handlingsplan 

enligt Arbetsförmedlingens riktlinjer. Handlingsplanen ska vara upprättad senast 

inom 30 dagar efter inskrivning. Ungdomar bör dock ha en handlingsplan tidigare 

än så enligt riktlinjerna. 

     

Av de arbetssökande som skrevs in på Arbetsförmedlingen under 2009 fick knappt 

70 procent en handlingsplan inom 30 dagar. Figur 1 visar hur andelen med 

handlingsplan inom 30 dagar utvecklats över tid sedan 2004. I början av 2004 

började tidpunkter för när handlingsplaner upprättas registreras i 

Arbetsförmedlingens datalager. Andelen arbetssökande med handlingsplan inom 

30 dagar ökar under 2004 för att under 2005 och 2006 ligga på omkring 40 

procent. Under 2005 tillkom en skrivelse i Arbetsmarknadsstyrelsens allmänna råd 

att en handlingsplan ska upprättas senast inom 30 dagar. Under 2007 och 2008 

ökade andelen ytterligare för att som högst nå upp till 80 procent. Under 2009 kan 

vi notera en minskande andel med handlingsplan inom 30 dagar. 

     

Figur 1. Andel arbetssökande med handlingsplan inom 30 dagar mellan 2004 och 2009, i 
procent. 
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Det är dock inte bara andelen som har en handlingsplan just vid 30 dagar som är 

intressant. Med så kallad överlevnadsanalys kan andelen med en handlingsplan vid 

alla förekommande tidpunkter studeras.2 

     

                                                           
2 Med överlevnadsanalys studeras tider tills något inträffar (Collett 2003). Tiden för en individ, t, kan 

ses som ett värde på en variabel, T, som kan anta vilket icke negativt värde som helst. De olika värdena 

på T har en sannolikhetsfördelning och T är den slumpmässiga variabeln förknippad med tiden. 

Fördelningsfunktionen för T representerar sannolikheten att tiden är mindre än ett visst värde t. 
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Figur 2 visar andelen arbetssökande som har en handlingsplan vid olika 

tidpunkter. Där går det att läsa av att vid 30 dagars inskrivning har knappt 70 

procent en handlingsplan. Vid 90 dagars inskrivning har drygt 80 procent en 

handlingsplan. Kurvan är brant i början för att sedan bli flackare. De flesta 

handlingsplaner upprättas i början av inskrivningsperioden. 

 

Figur 2. Andel arbetssökande med handlingsplan vid olika tidpunkter efter inskrivning 
(nyinskrivna 2009), i procent. 
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2.2 Regionala skillnader 

Flera utredningar har funnit att handlingsplanerna är av varierande kvalitet 

innehållsmässigt. Det antyder att arbetssättet kring handlingsplaner varierar. Detta 

kan delvis belysas genom att studera hur många som har en handlingsplan vid 30 

dagar av dem som fortfarande är kvar på Arbetsförmedlingen efter 30 dagar i olika 

delar av landet. Figur 3 visar en jämförelse mellan arbetsmarknadsområden vad 

gäller andelen som får en handlingsplan inom 30 dagar. Arbetsmarknadsområdena 

är sorterade från högsta till lägsta andel. Spridningen är stor. Andelen varierar 

mellan 92 och 25 procent. I många arbetsmarknadsområden har över 80 procent 

av de nyinskrivna en handlingsplan inom 30 dagar, medan inte ens hälften har en 

handlingsplan i andra arbetsmarknadsområden. 
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Figur 3. Jämförelse av andelen med handlingsplan inom 30 dagar mellan olika 
arbetsmarknadsområden (nyinskrivna 2009), i procent. 
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En strategi för att nå målet att alla ska ha en handlingsplan inom 30 dagar kan vara 

att upprätta handlingsplanen redan vid inskrivningstillfället. De tre 

arbetsmarknadsområden som har den allra högsta andelen med handlingsplan 

upprättar i 84 procent av fallen handlingsplanen redan den första dagen. 

Motsvarande andel för de tre arbetsmarknadsområden som uppvisar de lägsta 

andelarna med handlingsplan är 27 procent. De tre arbetsmarknadsområden som 

ligger i topp har i genomsnitt två dagar till handlingsplan (för de arbetssökande 

som har en handlingsplan inom 30 dagar) medan de tre områden som ligger sist i 

genomsnitt har 10 dagar till handlingsplan. 

     

Det kan vara så att den första handlingsplanen, som görs mycket tidigt, inte anses 

vara fullständig och att den kompletteras inom kort. Om sådana kompletteringar 

beaktas3 så upprättar de tre arbetsmarknadsområden som har den allra högsta 

andelen med handlingsplan i 34 procent av fallen en handlingsplan redan den 

första dagen. Motsvarande andel för de tre arbetsmarknadsområden som uppvisar 

de lägsta andelarna med handlingsplan är 12 procent. Sambandet att 

arbetsmarknadsområden som har den högsta andelen med handlingsplan oftare 

upprättar handlingsplanen redan den första dagen kvarstår. 

 

På kontorsnivå är spridningen avseende andel arbetssökande med handlingsplan 

inom 30 dagar ännu större än på arbetsmarknadsområdesnivå. Vissa kontor når 

bara upp till 20 procent som har en handlingsplan inom 30 dagar, medan det också 

finns kontor där alla arbetssökande har en handlingsplan inom 30 dagar. Någon 

särskild typ av kontor som uppnår höga/låga andelar med handlingsplan har inte 

kunnat identifieras. Det finns inte något samband mellan andelen med 

                                                           
3 Uppdateringar av handlingsplanen inom 30 dagar. 
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handlingsplan inom 30 dagar och kontorets sammansättning av sökande.4 Det 

finns inte heller några skillnader mellan kontor i tätort/glesbygd, kontor med 

låg/hög arbetslöshet eller kontor med låg/hög platstillströmning. 

     

Det finns en skillnad mellan kontoren avseende andelen arbetssökande som lämnar 

förmedlingen tidigt och andelen som är kvar längre. Vid 30 dagars inskrivning har 

för vissa kontor en så hög andel som 25 procent lämnat förmedlingen medan 

nästan alla fortfarande är inskrivna vid andra kontor. Detta skulle kunna påverka i 

vilken utsträckning kontoren uppnår en hög andel med handlingsplan. En 

korrelationsanalys visar dock att det inte finns något samband mellan andelen som 

lämnar förmedlingen tidigt och andelen med handlingsplan. 

 

2.3 Vad förklarar sannolikheten att få en första handlingsplan 

Andelen arbetssökande som har en handlingsplan inom 30 dagar är mycket olika 

beroende på vilket arbetsmarknadsområde som avses. Arbetssättet i de olika 

arbetsmarknadsområdena varierar. Det kan också vara så att arbetssättet varierar 

när det gäller vilka typer av arbetssökande som prioriteras. Vad som förklarar 

sannolikheten att få en första handlingsplan beroende på individkaraktäristika ska 

belysas i det här avsnittet. Chansen att få en handlingsplan analyseras med hjälp av 

en så kallad hasardfunktion där tiden tills dess att handlingsplanen upprättas 

beaktas.5  

 

Tabell 1 visar ett antal variablers betydelse för sannolikheten att få en första 

handlingsplan. Modellen gör inte anspråk på att ha inkluderat alla de variabler som 

kan ha betydelse för sannolikheten att få en handlingsplan. Syftet är snarare att 

studera hur några individfaktorer inverkar. Riskförhållandet visar om 

sannolikheten att få en handlingsplan är större eller mindre beroende på 

individkaraktäristika. Om riskförhållandet är lika med 1 har variabeln inte någon 

inverkan. Ett riskförhållande som är mindre än 1 betyder att sannolikheten att få en 

handlingsplan är mindre, medan ett riskförhållande som är större än 1 betyder att 

sannolikheten är större. För kvinnor är chansen att få en handlingsplan högre än 

den är för män. För personer med funktionsnedsättning är chansen att få en 

handlingsplan lägre än för personer som inte har en funktionsnedsättning. 

                                                           
4 Ett index för kontorens sökandesammansättning har beräknats med en regressionsmodell där 

övergångar till arbete förklaras med ett antal individegenskaper inklusive tidigare arbetslöshetshistoria. 

Individernas predikterade sannolikhet att få ett arbete används sedan för att räkna ett medelvärde för 

varje kontor (se Harkman och Nilsson 2008). 

5 Funktionen skattar sannolikheten att få en första handlingsplan i ett visst tidsintervall, h(t), givet att 

personen fortfarande är arbetssökande vid tidsintervallets början. Cox proportionella hasard-modell 
används för att skatta i vilken utsträckning sannolikheten att få en handlingsplan beror på observerbara 

skillnader mellan individer (Cox 1972). 
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Utlandsfödda har en lägre sannolikhet att få en första handlingsplan jämfört med 

inrikes födda. För de som tillhör en arbetslöshetskassa är chansen att få en 

handlingsplan högre än för personer som inte tillhör en arbetslöshetskassa. 

Ungdomar har högre sannolikhet att få en handlingsplan än äldre. 

Grundskoleutbildade har lägre sannolikhet att få en handlingsplan än personer 

med gymnasieutbildning. 

 
Tabell 1. Modell som förklarar vilka som får en första handlingsplan (nyinskrivna 2009), 
proportionell medelvärdes-modell. 

 Estimat Std-fel P-värde 
Risk-

förh. 

Man (ref)     

Kvinna 0,0238 0,0099 0,0165 1,024 

Inte funktionsnedsättning (ref)     

Funktionsnedsättning -0,1176 0,0253 <,0001 0,889 

Inrikes födda (ref)     

Utlandsfödda -0,0552 0,0125 <,0001 0,946 

Tillhör inte arbetslöshetskassa (ref)     

Tillhör arbetslöshetskassa -0,1276 0,0119 <,0001 1,136 

16-24 år (ref)     

25-29 år -0,0708 0,0161 <,0001 0,932 

30-49 år -0,0784 0,0132 <,0001 0,925 

50-54 år -0,0555 0,0236 0,0186 0,946 

55-59 år -0,0592 0,0251 0,0184 0,943 

60-64 år -0,0177 0,0284 0,5343 1,018 

Grundskola -0,0927 0,0132 <,0001 0,911 

Gymnasium (ref)     

Högskola<= 2 år -0,0001 0,0210 0,9967 1,000 

Högskola > 2 år 0,0400 0,0138 0,0037 1,041 
     

För en person med funktionsnedsättning behöver arbetsförmedlaren ofta göra en 

utredning för att klargöra vad individen har för arbetsförutsättningar. 

Arbetsförmågan bedöms utifrån utredande samtal, samt eventuella intyg och 

underlag från samverkande myndigheter. Arbetsförmedlaren kan också 

komplettera utredningen med hjälp av specialister på exempelvis 

arbetspsykologiska och arbetssociala utredningar. Utredningar av det här slaget tar 

förstås tid och det kan vara förklaringen till att det tar längre tid innan en person 

med funktionsnedsättning har en första handlingsplan jämfört med personer utan 

funktionsnedsättning. Ett av grundvillkoren för att få ersättning från 

arbetslöshetskassan är att den arbetssökande har en handlingsplan vilket i sin tur 

kan förklara att personer som tillhör en arbetslöshetskassa har handlingsplan i 

högre utsträckning än de som inte tillhör en arbetslöshetskassa. När det gäller 

ungdomar är det också så att det finns särskilda riktlinjer, ungdomar bör ha en 

första handlingsplan tidigare än inom 30 dagar.  
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Estimaten i tabellen kan användas för att räkna fram andelen som har en 

handlingsplan vid olika tidpunkter för olika kategorier av arbetssökande. Under 

2009 var en typisk nyinskriven på Arbetsförmedlingen en inrikes född, 

gymnasieutbildad man i åldern 30-49 år, utan funktionsnedsättning och med 

arbetslöshetsersättning.6 Av denna kategori arbetssökande hade i genomsnitt 66 

procent en handlingsplan efter 30 dagar. Om vi istället tittar på den kategori 

arbetssökande med lägst sannolikhet att få en handlingsplan (män, 30-49 år, 

utlandsfödda, grundskoleutbildade, med funktionsnedsättning, utan 

arbetslöshetsersättning) så har i genomsnitt bara lite drygt hälften en 

handlingsplan efter 30 dagar. För de med högst sannolikhet att få handlingsplan 

(kvinnor, 60-64 år, inrikes födda, högskoleutbildade mer än 2 år, utan 

funktionsnedsättning, med arbetslöshetsersättning) har i genomsnitt 71 procent en 

handlingsplan efter 30 dagar. 

     

En separat analys med enbart arbetsmarknadsområde som förklarande variabel 

och Stockholm som referens visar att riskförhållandet varierar stort. I det 

arbetsmarknadsområde med lägst sannolikhet för handlingsplan är värdet för risk-

förhållandet 0,23 vilket innebär att arbetssökande som tillhör det 

arbetsmarknadsområdet har 77 procents lägre sannolikhet att få en handlingsplan 

jämfört med arbetssökande i Stockholm. I det arbetsmarknadsområde som innebär 

högst sannolikhet för handlingsplan är värdet för riskförhållandet 1,79 vilket 

innebär att sannolikheten för handlingsplan där är 79 procent högre än i 

Stockholm. Att variationen mellan arbetsmarknadsområdena är stor konstaterades 

redan i det förra avsnittet, den här senare analysen kompletterar den förra genom 

att vi studerar arbetsmarknadsområdena under en längre tid och inte bara fram till 

30 dagar. 

     

Det kan vara värt att notera att det inte enbart är arbetsförmedlaren som har 

inflytande över om och när en handlingsplan upprättas. Den arbetssökande måste 

medverka för att det ska bli en handlingsplan. 

 

3. Uppdatering av handlingsplanen 

3.1 När uppdateras handlingsplanen 

Den individuella handlingsplanen ska enligt riktlinjerna följas upp och vara aktuell. 

Handlingsplanen ska uppdateras minst var sjätte månad. Figur 4 visar andelen 

med uppdaterad handlingsplan inom 6 månader mellan 2004 och 2009. Andelen 

har legat relativt stabilt kring 70 procent de senaste åren. År 2004 och 2005 var 

andelen i genomsnitt högre. 

                                                           
6 Det är egenskaperna en i taget som är typiska, inrikes född är vanligare än utlandsfödd, 

gymnasieutbildning vanligare än övriga utbildningsnivåer osv. 
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Figur 4. Andel arbetssökande med uppdaterad handlingsplan inom 6 månader mellan 
2004 och 2009, i procent. 
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Studeras vilka handläggare som upprättat handlingsplanerna visar det sig att det 

för knappt en tredjedel av de arbetssökande är samma handläggare som upprättat 

den första och den andra handlingsplanen. Det är alltså vanligast att den 

handläggare som upprättat den första handlingsplanen inte är den handläggare 

som följer upp och uppdaterar handlingsplanen. För handlingsplan två och tre är 

det samma handläggare i lite drygt hälften av fallen. Av dem som inte har samma 

handläggare för handlingsplan två och tre har 5 procent samma handläggare för 

handlingsplan tre som för handlingsplan ett. Det är ganska vanligt att en 

arbetssökande gör den första handlingsplanen tillsammans med en handläggare 

och sedan byter handläggare när det är dags för vidare uppföljning och uppdatering 

av handlingsplanen. 

     

För att kunna studera när i tiden uppdateringar av handlingsplanen görs har 

andelen som har en första, en andra och en tredje handlingsplan vid olika 

tidpunkter tagits fram. Figur 5 visar att inom 90 dagar har 82 procent av de 

arbetssökande en första handlingsplan och 20 procent har också fått en andra 

handlingsplan. Vid 180 dagar har 87 procent fått en första handlingsplan, 42 

procent har fått en andra handlingsplan och 12 procent en tredje. En jämförelse av 

kurvorna visar att den första handlingsplanen i större utsträckning upprättas under 

ett kortare tidsintervall (tidigt under arbetslöshetsperioden) medan handlingsplan 

två och tre har ett jämnare mönster över tid. 
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Figur 5. Andel arbetssökande med en första (heldragen linje), en andra (streckad linje) 
och en tredje (punkter) handlingsplan vid olika tidpunkter efter inskrivning (nyinskrivna 
2009), i procent. 
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Istället för att titta separat på tiden till den första, tiden till den andra och tiden till 

den tredje handlingsplanen kan tiderna till de olika handlingsplanerna studeras på 

en och samma gång. Metoder för analys av så kallade återkommande händelser kan 

då användas.7  

     

Figur 6 visar det genomsnittliga antalet handlingsplaner vid olika tidpunkter. Den 

översta kurvan visar antalet handlingsplaner för arbetssökande som skrevs in som 

arbetslösa. Vid 6 månaders inskrivning är det genomsnittliga antalet 

handlingsplaner ungefär 1. Den undre kurvan visar antalet handlingsplaner för 

personer som skrevs in i övriga sökandekategorier (arbetssökande med förhinder, 

deltidsarbetslös, timanställd och tillfälligt arbete). Den senare gruppen har i 

genomsnitt färre handlingsplaner än individer som skrevs in som arbetslösa. För 

personer som skrevs in som arbetslösa uppdateras handlingsplanerna oftare än för 

de som skrevs in i övriga sökandekategorier. 

 

                                                           
7 I sådana analysmetoder betraktas individerna som statistiskt oberoende, medan tiderna mellan 

händelserna för en given individ inte nödvändigtvis är oberoende eller lika fördelade. Den kumulativa 

medelvärdesfunktionen (MCF) för antalet händelser är av intresse. Den betecknas M(t) och är det 

kumulativa medelvärdet i populationen för händelser fram till tiden t. Nelson (2003) beskriver en enkel 

icke parametrisk estimator av M(t) vilken ger det förväntade antalet händelser vid tidpunkten t. 
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Figur 6. Det genomsnittliga antalet handlingsplaner vid olika tidpunkter för 
arbetssökande som skrivits in som arbetslösa (heldragen linje) samt övriga (streckad 
linje), nyinskrivna 2009. 
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Den här omfattningen på upprättandet av handlingsplaner inom 

Arbetsförmedlingen innebär att arbetsförmedlarna totalt sett har upprättat 

omkring en miljon handlingsplaner under 2009. För åren dessförinnan 

upprättades ännu något fler handlingsplaner. Antalet varierar med hur många 

inskrivna det finns på Arbetsförmedlingen och hur hög andel av de arbetssökande 

som får en handlingsplan. 

 

3.2 Vad förklarar sannolikheten för uppdatering av handlingsplanen 

De kategorier av arbetssökande som i större utsträckning får en första 

handlingsplan tidigt behöver inte vara desamma som får sin handlingsplan 

uppdaterad oftare. På samma sätt som en modell kan skattas för chansen att få en 

första handlingsplan kan en modell skattas för chansen att få sin handlingsplan 

uppdaterad. Det som skiljer sig från den tidigare analysen är att tiden till en 

arbetssökandes alla handlingsplaner under inskrivningsperioden studeras och inte 

bara tiden till den första.8     

     

Tabell 2 visar hur olika faktorer påverkar chansen att få en första handlingsplan 

samt uppdateringar av handlingsplanen. Den här modellen tar till skillnad från den 

modell som redovisas i tabell 1 hänsyn till en individs alla handlingsplaner. Vi kan 

se att kön inte längre signifikant förklarar skillnader i chansen att få en 

handlingsplan. Vidare har skattningen för funktionsnedsättning bytt tecken jämfört 

                                                           
8 Lawless och Nadeau (1995) och Lin mfl. (2000) beskriver proportionella medelvärdes-modeller för 

återkommande händelser. Dessa är semi-parametriska på samma sätt som den proportionella hasard-

modellen för överlevnadsdata. Korrekta kovarianser för regressionsparametrarna β som tar hänsyn till 

den beroende strukturen hos de återkommande händelserna beräknas genom att använda en robust 

(eller sandwich) estimator. 
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med den tidigare analysen. Beaktas tiden till en arbetssökandes alla 

handlingsplaner får personer med funktionsnedsättning i större utsträckning 

handlingsplaner än personer utan funktionsnedsättning. Det tar lite längre tid 

innan en person med funktionsnedsättning har en första handlingsplan, men deras 

handlingsplaner uppdateras oftare. Utlandsfödda har fortfarande en signifikant 

lägre sannolikhet att få en handlingsplan. Det är fortfarande så att de som tillhör en 

arbetslöshetskassa får handlingsplan i större utsträckning än de som inte tillhör en 

arbetslöshetskassa. Ungdomar prioriteras framför ålderskategorin 25-49 år. 

Grundskoleutbildade får fortfarande handlingsplan i mindre utsträckning än 

gymnasieutbildade. I den nya analysen där tiden till en individs alla 

handlingsplaner beaktas, visar det sig att högskoleutbildade får en handlingsplan i 

mindre utsträckning än gymnasieutbildade. 

 

Tabell 2. Modell som förklarar vilka som får en första handlingsplan samt uppdateringar 
av handlingsplanen (nyinskrivna 2009), proportionell medelvärdes-modell för 
återkommande händelser. 

 Estimat Std-fel P-värde 
Risk-

förh. 

Man (ref)     

Kvinna 0,0038 0,0078 0,6283 0,996 

Inte funktionsnedsättning (ref)     

Funktionsnedsättning 0,1281 0,0190 <,0001 1,137 

Inrikes födda (ref)     

Utlandsfödda -0,0672 0,0099 <,0001 0,935 

Tillhör inte arbetslöshetskassa (ref)     

Tillhör arbetslöshetskassa 0,1913 0,0101 <,0001 1,211 

16-24 år (ref)     

25-29 år -0,1335 0,0131 <,0001 0,875 

30-49 år -0,0831 0,0109 <,0001 0,920 

50-54 år -0,0132 0,0174 0,4486 0,987 

55-59 år 0,0170 0,0187 0,3625 1,017 

60-64 år -0,0196 0,0202 0,3322 0,981 

Grundskola -0,0494 0,0107 <,0001 0,952 

Gymnasium (ref)     

Högskola<= 2 år -0,0333 0,0162 0,0396 0,967 

Högskola > 2 år -0,0533 0,0105 <,0001 0,948 
 

En analys med bara arbetsmarknadsområde som förklarande variabel visar att det 

är stor spridning i skattningen för riskförhållandet även när tiden till en individs 

alla handlingsplaner beaktas. Minsta värde för riskförhållandet är 0,46, högsta 

värde 2,76 och standardavvikelsen 0,42. Jämfört med den analys som bara 

beaktade tiden till den första handlingsplanen kan vi konstatera att spridningen 
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mellan arbetsmarknadsområdena är större när samtliga handlingsplaner beaktas 

(en standardavvikelse på 0,42 jämfört med en standardavvikelse på 0,35).  

 

Många gånger kvarstår det samband som visade sig i den första analysen. 

Arbetsmarknadsområden som innebär en högre sannolikhet för en första 

handlingsplan innebär också en högre sannolikhet för uppdateringar av 

handlingsplanen och arbetsmarknadsområden som innebär en lägre sannolikhet 

för en första handlingsplan innebär också en lägre sannolikhet för uppdateringar av 

handlingsplanen. Vi hittar dock ett knappt tjugotal fall där en högre sannolikhet för 

en första handlingsplan för ett visst arbetsmarknadsområde samtidigt innebär en 

lägre sannolikhet för uppdateringar av handlingsplanen. Omvänt hittar vi också fall 

där det är en lägre chans för en första handlingsplan men en högre sannolikhet för 

uppdateringar av handlingsplanen. 9 

 

4. Slutsatser och diskussion  

Vi kan konstatera att volymmålen att alla ska ha en handlingsplan inom 30 dagar 

och att alla ska ha en uppdaterad handlingsplan inom 6 månader inte är uppfyllda 

inom Arbetsförmedlingen. Trots att Arbetsförmedlingen upprättar en miljon eller 

ännu fler handlingsplaner per år är det en bit kvar till att nå målen.  

 

Vad gäller vilka kategorier av arbetssökande som i högre grad har en handlingsplan 

är det många gånger de vi kan förvänta oss. Kön förklarar inte signifikant 

skillnader i chansen att få en handlingsplan om även uppdateringar av 

handlingsplanen beaktas. Ungdomar prioriteras vilket de också ska göra enligt 

Arbetsförmedlingens riktlinjer. Handlingsplaner för personer med 

funktionsnedsättning uppdateras i större utsträckning än handlingsplaner för 

personer utan funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning har ofta 

större behov av stöd för att få ett arbete. Arbetssökande som tillhör en 

arbetslöshetskassa prioriteras. Ett av Arbetsförmedlingens uppdrag inom 

arbetslöshetsförsäkringen är att se till att arbetssökande som uppbär 

arbetslöshetskassa har en aktuell handlingsplan. 

     

Att grundskoleutbildade har en lägre chans att få en handlingsplan jämfört med 

gymnasieutbildade kan dock inte förklaras utifrån tesen att de som har störst behov 

av en handlingsplan prioriteras. Detsamma gäller för utlandsfödda. Lågutbildade 

och utlandsfödda borde många gånger ha ett större behov av stöd för att få ett 

arbete. Anledningarna till att det ser ut som det gör ger inte den här studien svar 

                                                           
9 De nämnda fallen avser estimat för arbetsmarknadsområden som är signifikant positiva i den första 

analysen och signifikant negativa i den andra, eller omvänt, signifikant negativa i den första analysen 

och signifikant positiva i den andra. 
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på. Det kan vara så att arbetsförmedlarna gör en felprioritering, men det kan också 

vara så att modellen inte på ett rättvisande sätt visar vilka kategorier av 

arbetssökande som prioriteras. Ytterligare en förklaring kan vara att det av någon 

anledning är svårare att få grundskoleutbildade och utlandsfödda att medverka till 

att upprätta en handlingsplan. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen frigör resurser 

för att kunna prioritera dem som har särskilda svårigheter på arbetsmarknaden och 

därmed se till att de får den hjälp och det stöd de behöver.  

 

Något som inte heller låter sig förklaras av prioritering efter behov är att chanserna 

att få en handlingsplan varierar så mycket över landet. Det är inte troligt att 

behoven skulle vara så olika mellan arbetsmarknadsområdena att skillnaden är 

motiverad. För att få en ökad enhetlighet i arbetssättet kring handlingsplanerna 

krävs en tydlighet i styrning och ledning. Förutsättningarna för det har ökat sedan 

Arbetsförmedlingen blev en sammanhållen myndighet 2008. Tidigare bestod 

Arbetsmarknadsverket av 21 skilda myndigheter vilket försvårade styrningen. 

 

Eftersom tidigare utredningar visat att handlingsplanernas kvalitet många gånger 

är bristfällig behövs en satsning på handlingsplanernas innehåll och kvalitet. En 

förbättrad kvalitet innebär dock inte att alla handlingsplaner måste vara 

omfattande. Tvärtom kan innehållet i handlingsplanerna och dess omfattning vara 

mycket olika beroende på den arbetssökandes behov och den 

arbetsmarknadspolitiska bedömning som arbetsförmedlaren gör. En handlingsplan 

för en arbetssökande som bedöms snabbt kunna få ett nytt arbete på egen hand 

skulle exempelvis kunna innehålla kortfattade noteringar om den arbetssökandes 

skyldigheter för att få arbetslöshetsersättning och tidpunkt för en ny bedömning av 

situationen. En handlingsplan för en arbetssökande som bedöms ha svårigheter på 

arbetsmarknaden behöver däremot innehålla mycket mer information om hur den 

arbetssökande skulle kunna bredda sitt sökområde yrkesmässigt och geografiskt, 

hur olika hinder för att få ett arbete ska kunna undanröjas, samt vilka av 

Arbetsförmedlingens tjänster den arbetssökande ska ta del av för att öka sina 

chanser att få ett arbete. Arbetsförmedlarens bedömning av den arbetssökandes 

behov och kraven för att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste bestämma 

innehållet i handlingsplanen. Strategin att upprätta handlingsplanen redan den 

första arbetslöshetsdagen kan fungera för arbetssökande som har en stark position 

på arbetsmarknaden, medan handlingsplaner för arbetssökande med större behov 

antagligen behöver förberedas mer både från den arbetssökandes och från 

arbetsförmedlarens sida. 

  

Handlingsplaner av bättre kvalitet kan dock vara svårt att uppfylla om 

Arbetsförmedlingen också ska satsa på att uppfylla volymmålen. Troligen finns en 

avvägning mellan kvalitet och kvantitet i arbetet med handlingsplaner. Minskade 



Arbetsförmedlingens individuella handlingsplaner               18  

krav på att uppnå en viss volym inom en viss tid skulle kunna frigöra resurser för 

att förbättra handlingsplanernas kvalitet. Arbetsförmedlarnas bedömningar, 

regelverket i kontrollfunktionen och de arbetssökandes behov skulle istället för 

volymmål kunna få styra om och i så fall när en handlingsplan ska upprättas. Detta 

resonemang knyter an till Arbetsmarknadsutskottets slutsatser från 2002. De 

föreslog att arbetsförmedlaren i samråd med den arbetssökande bör kunna avgöra 

om en handlingsplan ska upprättas, vad den ska innehålla samt hur och när den 

ska följas upp. 
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