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Generaldirektören har ordet 

Det gångna året var turbulent inte bara för Arbetsförmedlingen utan för samhället 

som helhet. Redan i början av året var arbetslösheten på väg uppåt till följd av en 

avmattning i ekonomin och även om omfattande stödåtgärder dämpat utvecklingen 

steg arbetslösheten i snabb takt när covid-19-pandemin slog till under våren.  

Krisen på arbetsmarknaden innebar ett mycket hårt tryck på Arbetsförmedlingen 

som redan vid ingången till 2020 befann sig i ett exceptionellt tufft läge. Som en 

effekt av tidigare nedskärningar i förvaltningsanslaget hade myndigheten genomfört 

omfattande personalminskningar och en större justering av kontorsnätet. Med 

pandemin hamnade vi därmed i hetluften i dubbel bemärkelse. Liksom alla andra 

behövde vi ta hänsyn till de restriktioner och rekommendationer som 

Folkhälsomyndigheten gav oss samtidigt som vi hanterade en dramatiskt stigande 

arbetslöshet. Under 2020 skrev 464 000 personer in sig som arbetssökande, vilket 

var 143 000 fler än året innan. 

För att hantera den akuta fasen av krisen med rekordstora varseltal gjorde 

Arbetsförmedlingen tidigt bedömningen att inskrivningen av nyanmälda måste 

prioriteras. Det för att så snabbt som möjligt ge människor möjlighet till 

individersättning och för att de omgående skulle kunna få stöd och vägledning till 

nytt arbete eller utbildning. Många anvisades till matchningstjänster hos fristående 

aktörer. Vi omfördelade också tillfälligt våra personalresurser och förstärkte 

dessutom under andra halvan av året med 500 visstidsanställda för att klara av vårt 

uppdrag. Även om våra kundtorg har hållit öppet för besök har kunderna i största 

möjliga mån styrts mot digital självservice eller distansservice digitalt eller via 

telefon. 

Trots påfrestningarna har vi lyckats upprätthålla en god servicenivå i vår verksamhet 

tack vare alla medarbetares och chefers enorma engagemang och professionalism. 

Det är inte utan stolthet jag kan konstatera att medarbetare och chefer har gjort sitt 

yttersta för att fullfölja uppdraget under utmanande förhållanden. Med hjälp av våra 

digitala tjänster har vi också kunnat möta våra kunder på ett pandemisäkert sätt. Vår 

digitala utveckling fortsätter eftersom vi ser att tjänsterna fungerar, fyller behov och 

är efterfrågade av arbetssökande och arbetsgivare.  

Sätten på vilka myndigheten möter våra kunder är naturligt en alltid aktuell fråga. 

Under året har vi lämnat två delrapporter och en slutrapport till regering om vår 

lokala närvaro och service. Här var uppdraget att se över och säkerställa den lokala 

närvaron på de 126 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, något som 

kan ske genom egna kontor, i samarbete med kommuner eller genom statliga 

servicekontor. Arbetet har varit framgångsrikt och vid årets utgång kunde 

Arbetsförmedlingen erbjuda arbetssökande förbokade fysiska möten i 208 av landets 

290 kommuner. I de 82 övriga kommunerna sker fysiska möten istället i 

grannkommunen. Vi utökar också vår service genom att kundtorgsverksamheten 
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successivt införs på Statens servicecenters servicekontor. Vid årets slut fanns denna 

verksamhet vid 81 servicekontor och införandet fortsätter under 2021. Hur en 

ändamålsenlig lokal närvaro ser ut kan förändras över tid och det är därför viktigt att 

myndigheten är fortsatt flexibel och lyhörd. Till exempel har det blivit allt tydligare 

att vår förmåga att ge service till arbetssökande och arbetsgivare handlar om mer än 

enbart lokal närvaro. Det handlar i högsta grad också om andra servicevägar som 

digitala tjänster, distansservice och tjänster i samarbete med kommuner och andra 

aktörer. Det är också något vi kommer fortsätta att utveckla för att kunna ge en 

ändamålsenlig och bra service. 

Reformeringen av Arbetsförmedlingen är också något som präglat 2020. Under året 

har vi på regeringens uppdrag analyserat ett flertal områden kopplade till reformen 

och lämnat flera återrapporter. Reformeringen befinner sig fortfarande i en 

förberedelsefas men myndigheten är redo att ta emot den styrning som kommer. En 

betydande del i reformeringen är utbyggnaden av matchningstjänster hos fristående 

aktörer. På regeringens uppdrag startade vi därför under våren den nya 

matchningstjänsten KROM, Kundval Rusta och matcha i 32 kommuner med syftet att 

tillsammans med leverantörerna utveckla tjänsten för att kunna dra lärdomar inför 

en utbyggnad i hela landet. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till styrelse, arbetstagarorganisationerna på 

myndigheten, till skyddsombuden och naturligtvis till alla fantastiska medarbetare 

och chefer. Vi har stora och viktiga uppgifter framför oss och mot bakgrund av det vi 

redan åstadkommit har vi goda förutsättningar att ge en bra service och bedriva en 

välbalanserad verksamhet även 2021. 

Maria Mindhammar 

generaldirektör, Arbetsförmedlingen 
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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. Därtill 

finns ett ansvar att utforma verksamheten på ett sätt som främjar mångfald och 

jämställdhet, samt motverkar diskriminering på arbetsmarknaden. Av 

Regleringsbrev för 2020 framgår följande mål och återrapporteringskrav: 

• Andelen som övergår till arbete ska upprätthållas.

• Andelen som övergår till reguljär utbildning, särskilt yrkesutbildning, ska öka

väsentligt, bland dem som saknar gymnasial utbildning eller har behov av

omställning för att möta kompetensbehoven på arbetsmarknaden.

• Andelen inskrivna utan aktivitet i etableringsprogrammet, jobb- och

utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar ska minska.

• Antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster ska öka väsentligt och tiden

till anvisning till dessa tjänster förkortas.

• Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar ska öka.

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering 

som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för 

jämställdhetspolitiken. Arbetsförmedlingen ska vidta åtgärder för kvinnor och män 

att få likvärdig tillgång till stöd, särskilt bland utrikes födda.2 

1 I årsredovisningen används begreppet funktionshinderspolitiken. 
2 Där det varit möjligt har individstatistiken delats upp i inrikes- och utrikesfödda 
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Om resultatredovisningen 

Resultatredovisningens principer 2020 

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. Siffror 

i tabeller redovisas normalt i treårsserier. Individbaserad statistik i 

resultatredovisningen delas upp efter kön i den utsträckning det har varit praktiskt 

möjligt. Resultatredovisningen ska utformas så att den kan utgöra ett underlag för 

regeringens bedömning av myndighetens resultat och genomförande av 

verksamheten. Vidare ska den innehålla analyser och bedömningar av verksamhetens 

resultat och dess utveckling.4 

Läsanvisning 

I det inledande kapitlet Arbetsförmedlingen under 2020 redovisas förutsättningar 

och vad som hänt under 2020 inom Arbetsförmedlingen. I kapitlet redovisas även 

transfereringar samt Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader och övergripande 

om prestationer5. I kapitel 2 Sammanfattande resultatbedömning redovisas 

Arbetsförmedlingens övergripande resultat. 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. Felaktiga 

utbetalningar samt internationell verksamhet och tjänsteexport redovisas i kapitel 6 

och 7. I Kapitlet Återrapportering enligt regleringsbrev och övriga uppdrag 

redovisas återrapportering om jämställdhetsintegrering. 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 

3 Eftersom de tjänster som Arbetsförmedlingen erbjuder till arbetsgivare och arbetssökande är beroende av 
varandra redovisas resultatet under en gemensam verksamhetsgren. 
4 Arbetsförmedlingens bedömning och analys av verksamhetens huvudresultat och dess utveckling i 
årsredovisningen görs med en tregradig skala utifrån en sammanvägning av nivå och utveckling hos valda 
indikatorer. Bedömningsnivåerna är över myndighetens förväntan, i enlighet med myndighetens förväntan och 
under myndighetens förväntan. Utgångspunkt för bedömningarna är regeringens uppgift och mål för 
Arbetsförmedlingen i instruktion och regleringsbrev. Av regleringsbrevet framgår att myndighetens 
huvudsakliga uppgifter framgår av instruktionen. Vi använder bedömningen över myndighetens förväntan om 
resultatet ligger väsentligt över den nivå som jämförelser görs med. Vi använder bedömningen i enlighet med 
myndighetens förväntan om resultatet inte väsentligt negativt avviker från den nivå som jämförelser görs med. 
Vi använder bedömningen under myndighetens förväntan om resultatet avviker väsentligt negativt från den 
nivå som jämförelser görs med. 
5  Som framgår av Förordning (2000:605) om Årsredovisning och budgetunderlag 3 kap 1 § ska antalet och 
styckkostnaden för handläggningen av ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden redovisas. 
Arbetsförmedlingen bedömer att ärenden avseende program med aktivitetsstöd samt subventionerade 
anställningar är lämpliga att redovisa. Denna redovisning sker i kapitlet prioritering av de som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Som framgår av ESV:s allmänna råd till 3 kap 1 § så bör ett ärendeslag i 
resultatredovisningen bestå av ärenden som är väsentliga att redovisa och som kan betraktas som 
verksamhetens prestationer. Arbetsförmedlingen har valt att fortsatta använda termen prestationer i 
årsredovisningen. En beskrivning av metod för tidredovisningen som ligger till grund för 
prestationsredovisningen framgår av appendix.
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1 Arbetsförmedlingen under 2020 

I detta kapitel beskrivs väsentliga händelser som påverkat Arbetsförmedlingens 

verksamhet. Kapitlet inleds med beskrivningar av Arbetsförmedlingens 

prioriteringar, åtgärder och större förändringar under 2020. Därefter redovisas 

investeringar utifrån uppdrag i regleringsbrevet. Vidare innehåller kapitlet 

redogörelser för Arbetsförmedlingens ekonomi, beskrivningar av de arbetssökande 

som är inskrivna på myndigheten samt ett övergripande avsnitt om 

Arbetsförmedlingens medarbetares fördelning av tid mellan olika uppdrag och 

aktiviteter. 

1.1 Utmanande utgångsläge krävde prioriteringar 

Arbetsförmedlingen stod redan vid ingången av 2020 inför ett utmanande läge då 

personalstyrkan kraftigt reducerats – med motsvarande 3 200 personer6 – till följd 

av minskningar i myndighetens förvaltningsanslag. Minskningen av personal 

medförde obalanser i kompetens och resurser, geografiskt och organisatoriskt samt 

en ansträngd arbetsmiljö på många håll. Samtidigt hade svensk ekonomi under 2019 

gått in i en avmattningsfas, med en minskad sysselsättning och ökande arbetslöshet 

som följd.  

De externa förutsättningarna förändrades dramatiskt i början av mars 2020 i 

samband med covid-19-pandemins utbrott. Pandemins utbrott i Europa och Sverige 

innebar att inflödet nya arbetssökande steg mycket snabbt. Pandemin har i mycket 

stor utsträckning präglat Arbetsförmedlingens verksamhet under 2020.  

I samband med pandemins utbrott och att dess konsekvenser blev synliga på 

arbetsmarknaden ställde Arbetsförmedlingen snabbt om för att hantera 

konsekvenserna av denna. Myndigheten gick under våren in i ett krisläge för att klara 

den uppkomna situationen, som för myndigheten innebar en kris i dubbel 

bemärkelse. Dels i form av smittspridningens konsekvenser för personal och 

förutsättningar för att bedriva verksamheten, dels i form av kraftigt ökad arbetslöshet 

och stort inflöde av nya arbetslösa som krävde en stor omställning och nya 

prioriteringar. 

Åtgärder för att minska smittspridningen 

Till följd av pandemins konsekvenser beslutades om en anpassad krisledningsgrupp 

den 28 februari. Under krisens inledning och de första två månaderna (mars-april) 

sammanträdde krisledningen i stort sett dagligen. Under maj och in i juni glesades 

mötena ut och styrningen återgick till myndighetens ledningsgrupp. Den 31 augusti 

beslutades om återgång till normalläge, men strukturer och roller bibehölls så att 

krisledningen snabbt har kunnat sammankallas vid behov. 

6 Avser antalet anställda oktober 2018 jämfört med januari 2020 
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Arbetsförmedlingen har löpande följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

och anpassat verksamheten utifrån dessa. Detta bland annat genom att 

rekommendera medarbetare till hemarbete i möjligaste mån samt att kunder i största 

möjliga mån styrts till distansservice, via web eller telefon.  

Arbetsförmedlingen beslutade den 17 mars att tillfälligt upphöra med att fatta beslut 

om sanktioner gällande programdeltagare och att skicka underrättelser till 

arbetslöshetskassorna. Det innebar bland annat att kravet på att lämna in 

aktivitetsrapport pausades. Avsikten var att minska antalet besök på kundtorgen, 

samtidigt som skyddsåtgärder vidtogs för att öka skyddet för såväl personal som 

arbetssökande. 

 I mitten av mars rekommenderade Arbetsförmedlingen att alla externa 

arbetsmarknadstjänster och utbildningar tills vidare skulle bedrivas på distans där 

det varit möjligt och i dialog med leverantörerna har myndigheten ökat utveckling 

och användning av distansmöjligheter.7 

Prioriteringar i uppdraget 

Pandemins utbrott innebar att inflödet av nya arbetssökande ökade väsentligt. Under 

2020 skrev närmare 464 000 personer in sig som arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen, vilket kan jämföras med 321 000 personer under 2019, se tabell 

3.7.  

Utifrån pandemins konsekvenser fick Arbetsförmedlingen en tillfällig förstärkning av 

finansieringen för förvaltningsverksamheten för 2020 i samband med 

vårpropositionen. Tilldelade medel för anslaget för program och insatser utökades 

också i samband med vårpropositionen. Regleringsbrevet reviderades, bland annat 

med ett förändrat mål om övergångar till arbete, en utökning av målgruppen för 

övergångar till studier samt ett tillägg om att tiderna till anvisning till 

matchningstjänster skulle kortas.  

Sammantaget medförde de nya förutsättningarna att Arbetsförmedlingen behövde 

göra omfattande prioriteringar för att kunna hantera det stora antalet nya 

arbetssökande.  

Avstämningar med andra myndigheter etablerades och en god omvärldsbevakning la 

grund för snabba beslut. Arbetsförmedlingen har agerat som expertmyndighet och 

kontinuerligt informerat om pandemins konsekvenser på arbetsmarknaden. 

Myndighetens roll som expertmyndighet bedöms ha stärkts. 

Arbetsförmedlingen har prioriterat arbetsuppgifter som inskrivning och 

planeringssamtal med arbetslösa för att säkra nyinskrivnas rätt till individersättning 

samt besluta om programinsatser. Det ökade antalet nyinskrivna arbetslösa innebar 

nya krav på hur myndigheten arbetar med - och prioriterar – insatser för 

arbetssökande. Under året har myndigheten haft fokus på tidiga insatser för 

7 Myndigheten har även fattat beslut om tillfälliga förändringar i instruktioner kopplat till stöd till både 
arbetssökande och arbetsgivare som kräver fysiska möten. 
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nyinskrivna arbetslösa för att på det sättet motverka längre tider av arbetslöshet. 

Behovet av programinsatser för personer med kortare tid i arbetslöshet har ökat. 

Den stora omfattningen av nyinskrivna arbetslösa medförde ett ökat tryck på 

Personligt distansmöte (PDM) och telefonservice.8  

En tydlig styrning i form av prioriteringar i uppdraget, tillfällig omfördelning av 

arbetsförmedlare och ett intensifierat arbete med att nyrekrytera personal har 

tillsammans gjort att Arbetsförmedlingen kunnat möta behoven av inskrivning och 

planeringssamtal för arbetslösa, och därigenom säkrat arbetssökandes rätt till 

individersättning samt skapat förutsättningar för ett aktivt arbetssökande. Även om 

väntetiderna i telefonservice periodvis har varit långa, har myndigheten klarat det 

ökade trycket på telefonservice under de mest kritiska månaderna.  

Myndigheten har även förenklat och standardiserat de inledande planeringssamtalen, 

vilket har medfört att tiden för dessa har förkortats och 85 procent (2019:73 procent, 

2018:67 procent) har fått en upprättad handlingsplan inom 30 dagar. 

Arbetsförmedlingen har under krisen prioriterat aktivitet hos arbetssökande. 

Myndigheten har fokuserat på matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildningar 

för arbetslösa som riskerar långtidsarbetslöshet. Genom en tydlig styrning för att fler 

arbetssökande ska få ta del av upphandlade matchningstjänster har användningen av 

fristående aktörer ökat väsentligt. 

För inskrivna arbetslösa som bedöms stå längre ifrån arbetsmarknaden har 

myndigheten koncentrerat sig på insatser i samverkan med landets kommuner såsom 

reguljära utbildningsinsatser och även yrkes- och studieförberedande moduler 

(YSM), introduktion till arbete (INAB) och där det varit möjligt extratjänster. På 

grund av situationen på arbetsmarknaden och pandemin har myndigheten haft 

svårigheter att anvisa arbetssökande till arbetsplatsförlagda aktiviteter och till 

subventionerade anställningar. Allt fler arbetsgivare har inte längre haft behov av 

personal, varit oroliga för ökad smittspridning eller inte haft möjlighet att 

resursmässigt erbjuda extra stöd, introduktion eller handledning till en ny 

medarbetare. 

Arbetsförmedlingen har genomfört nödvändiga åtgärder9 för att minska risken för 

smittspridning och återupptog därför från och med den 1 juni allt arbete inom 

kontrollfunktionen. Detta innebär att Arbetsförmedlingen från och med detta datum 

återigen beslutade om sanktioner gällande programdeltagare samt skickade 

underrättelser till arbetslöshetskassorna. Myndigheten gör bedömningen att denna 

8 Personligt distansmöte är en avdelning på Arbetsförmedlingen och ansvarar för att förse alla arbetslösa och de 
som har jobb med service på distans som underlättar för dem i sin relation till Arbetsförmedlingen och ger dem 
stöd i sitt arbetssökande. 
9 I syfte att minska besöken på kundtorg och servicekontor i samband med att arbetssökande åter ska lämna 
aktivitetsrapporter beslutade Arbetsförmedlingen den 12 juni om en föreskriftsändring som tog bort kravet på 
personligt besök vid muntlig aktivitetsrapportering. På så sätt kan personer som inte rapporterar digitalt göra 
det via telefon istället för fysiskt. För att minska besöken till våra kundtorg i samband med corona har även 
möjligheten att anmäla sig som arbetssökande via telefon utökats (förändringen gjordes i april). 
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hantering har varit en balanserad avvägning mellan kraven i förordningen om den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten och strävan att minska smittspridningen10. 

En konsekvens av pandemin är att efterfrågan på arbetskraft helt eller delvis stannat 

upp inom flera branscher, främst inom servicenäringen. Inom andra branscher och 

näringar där påverkan av pandemin varit mindre direkt har arbetsgivare varit 

försiktiga med nyrekrytering under stora delar av året, bland annat som en effekt av 

den stora osäkerheten kring pandemins utveckling. Samtidigt har pandemin 

inneburit att efterfrågan på arbetskraft varit hög inom delar av arbetsmarknaden, 

bland annat de delar som har kopplingar till vård och omsorg. För att förbättra 

matchningsmöjligheterna har Arbetsförmedlingen bland annat tagit fram en ny 

digital möjlighet för arbetsgivare genom #jobbjustnu. Arbetsförmedlingen har under 

året påskyndat arbetet med att styra och påverka arbetsgivare till att använda 

myndighetens digitala kanaler. 

 Andra stora förändringar 

Parallellt med omfattande insatser för att hantera pandemins konsekvenser har 

Arbetsförmedlingen genomfört andra stora förändringar. 

Strategisk inriktning 

Arbetsförmedlingen står inför flera utmaningar med ett diversifierat, föränderligt och 

komplext uppdrag. Myndigheten har därför under året tagit fram och beslutat om en 

strategisk inriktning11 i syfte att skapa mening, förståelse och riktning för chefer, 

medarbetare och omvärld. Inriktningen är myndighetsövergripande och syftar till att 

hålla samman verksamhetens alla olika delar och ligga till grund för planering och 

prioritering på lite längre sikt. Den strategiska inriktningen tar avstamp i pågående 

utveckling och ambitioner för myndigheten och beskriver hur Arbetsförmedlingen 

ska vara och utvecklas de kommande fem åren. 

Förbereda för reformeringen av myndigheten 

Arbetsförmedlingen har under året genomfört ett omfattande arbete för att förbereda 

för genomförande av reformeringen av myndigheten. Arbetsförmedlingen har ökat 

anvisningarna till fristående aktörer kraftigt, och samtidigt i snabb takt utformat och 

implementerat arbetsförmedlingstjänsten Rusta och matcha, enligt uppdrag från 

regeringen om att utveckla matchningstjänster. Tjänsten Rusta och matcha infördes i 

mars 2020, för att dra lärdomar inför ett kommande reformerat system. Vidare har 

Arbetsförmedlingen återrapporterat det omfattande förberedelsearbetet som 

bedrivits i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet12 

 
10 För mer information om upprätthållande av kontrollfunktionen under denna paus och planen för återgång till 
ordinarie verksamhet den 1 juni se återrapporten Af-2019/0056 5712, Upprätthållande av kontrollfunktionen – 
regleringsbrevsuppdrag för budgetåret 2020.   
11 Arbetsförmedlingens strategiska inriktning: Arbetsförmedlingen – Arbetsmarknadsmyndigheten i samtid och 
framtid Af-2020/0012 1748. 
12 Förbereda för reformeringen av myndigheten Dnr: Af-2020/0034 2118 
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Lokal närvaro och likvärdig service 

Arbetsförmedlingen har under året arbetat med uppdraget att säkerställa en 

ändamålsenlig verksamhet och närvaro i hela landet.13  

Myndighetens form av närvaro avgörs utifrån kundbehov, pendlingsmönster och 

avstånd till närliggande arbetsförmedlingskontor med mera.14 Fram tills den 31 

december 2020 har 126 arbetsförmedlingskontor avvecklats i enlighet med justerad 

plan för avveckling av kontor. Hur lösningarna har sett ut för att säkerställa, och vid 

behov återställa, lokal närvaro vid de 126 orter där myndigheten avvecklat kontor har 

varierat. Detta då behoven och förutsättningarna ser olika ut i landet.  

Under 2020 har Arbetsförmedlingen justerat tidigare beslutad plan för 

kontorsavvecklingen avseende sex orter genom att återetablera egna 

arbetsförmedlingskontor. Detta i form av antingen fast bemannade kontor eller så 

kallade ”kontor vi reser till”. Under året har också ett intensivt arbete pågått avseende 

införandet av kundtorgstjänst vid de statliga servicekontoren. 

Vid årsskiftet bestod den lokala närvaron av 88 fast bemannade kontor, 24 kontor 

som Arbetsförmedlingen reser till samt 102 planerade samarbetslösningar med 

andra. Lokal närvaro där myndigheten inte har egna kontor säkerställs genom 

samarbete med Statens Servicecenter och/eller kommuner.  

Ovanstående former av närvaro ger sammantaget en möjlighet till lokal närvaro i 208 

av landets 290 kommuner, vilket kan jämföras med att myndigheten vid ingången av 

2019 hade egna kontor i 218 kommuner. För 82 kommuner har Arbetsförmedlingen 

gjort bedömningen att ett närliggande kontor eller en närliggande samarbetslösning i 

annan kommun utgör en tillräcklig och ändamålsenlig närvaro i kombination med 

den service som erbjuds via andra servicevägar. Dessutom har införandet av 

kundtorgtjänsten på Statens servicecenters servicekontor pågått under hela 2020. 

Statens servicecenters servicekontor har tagit över delar av den service som 

Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Vid årsskiftet erbjöd 81 av 117 

servicekontor denna service. Införandet av tjänsten på resterande servicekontor 

kommer att fortsätta under 2021 enligt plan. 

Arbetsförmedlingen har utsedda kontaktpersoner för samverkan i 285 av 290 

kommuner, för de återstående fem kommunerna är kontaktpersoner på gång.15 Det 

finns också överenskommelser om samverkan med många kommuner. 

Arbetsförmedlingen har, efter synpunkter från kommuner, påbörjat arbetet med att 

tydliggöra samverkansformer, ingångar och kontaktvägar gentemot kommunerna.  

13 Detta i enlighet med uppdraget i regleringsbrevet 2020 och de lägesbeskrivningar som lämnades in till 
arbetsmarknadsdepartementet 14 februari 2020, och 15 juni 2020, dnr Af-2020/0000 3708 samt 
Slutredovisning Arbetsförmedlingens lokala närvaro 2020-10-23, dnr Af-2020/0000 3708. 
14 Utifrån enhetliga bedömningsgrunder, bland annat kundbehov och geografiska avstånd samt den regionala 
och lokala kännedomen om förutsättningarna på plats görs avväganden om vilken form av lokal närvaro som är 
lämplig på de orter där egna kontor avvecklats eller ska avvecklas.  
15 Uppgifterna baseras på Arbetsförmedlingens senaste kvartalsuppföljning av status rörande samarbeten och 
samverkan med kommunerna. Den senaste uppföljningen avser november 2020. 
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Koncentrerad kontrollfunktion 

Arbetsförmedlingen koncentrerade tillämpningen av kontrollfunktionen under 2019 

och från och med den 1 mars 2020 granskas alla aktivitetsrapporter på en 

organisatoriskt koncentrerad enhet. Förändringen har fått avsedd effekt vilket 

innebär att Arbetsförmedlingen i betydligt högre utsträckning agerar när det finns 

skäl för det genom att skicka ett meddelande (underrättelse), se Arbetsförmedlingens 

uppdrag i arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet och etableringsersättningen.  

 Sammantagen bedömning 

Den sammantagna bedömningen är att Arbetsförmedlingen klarat prioriteringarna 

som genomförts under året. Arbetsförmedlingen har prioriterat arbetsuppgifter som 

inskrivning och planeringssamtal av arbetslösa och därmed säkrat förutsättningar för 

rätt till individersättning samt beslut om programinsatser. 

Arbetsförmedlingen har hanterat ett stort inflöde av arbetssökande och samtidigt 

ökat anvisningarna till fristående aktörer kraftigt. Sammantaget har det inneburit en 

stor belastning på personalen och varit resurskrävande. Trots det höga inflödet av 

kunder har väntetider kunnat hållas nere och planeringssamtal har huvudsakligen 

kunnat utföras i tid. En viktig förklaring till att vi klarat prioriteringarna är att 

myndigheten har säkerställt en väl fungerande styrning. I och med pandemins 

konsekvenser har svårigheterna för Arbetsförmedlingen att nå verksamhetsmål 

utifrån myndighetens instruktion eller det som regeringen angett i regleringsbrev och 

andra beslut ökat. 

1.2 Investeringar 

Avsnitt 1.2 och 1.3 utgör redovisning av uppdrag 15 i 2020 års regleringsbrev, 

Uppdrag avseende investeringar. I enlighet med uppdraget ska myndigheten i 

samband med denna årsredovisning redovisa vilka effektiviseringar som uppnåtts, 

inklusive nyttorealiseringar, utifrån de effektiviseringsinsatser som genomförts under 

året. Arbetsförmedlingen genomgick under 2019 en omställningsprocess med stora 

personalminskningar som följd. Det innebär att flertalet av de effektiviseringar som 

redovisas i avsnittet nedan därför beskriver redan möjliggjord nytta. 

Uppföljningsmetoder 

För att följa upp vilka effektiviseringar som uppnåtts, inklusive nyttorealiseringar har 

myndigheten använt sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Uppföljningen 

innehåller uppgifter som är kopplade till processer, arbetsuppgifter och funktioner. 

Uppföljningen involverar nyckelroller i utförande och mottagande verksamhet. 

Exempel på verktyg som har använts är statistiska underlag, intervjustudier, 

fältstudier, uppföljning av nyckeltal och data från huvudsystem. Uppdraget med att 

följa upp och redovisa investeringar är ett prioriterat område på myndigheten och det 

pågår ett arbete med att förbättra och utveckla uppföljningsmetoderna. 

Effektmått för tidsbesparing och effektivisering 

Effektmåttet som Arbetsförmedlingen använder sig av för tidsbesparing och 

effektivisering är årsarbetare (ÅA). Det är ett nettomått (förkortade/borttagna 
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arbetsmoment minus nya arbetsmoment) och anges i antal årsarbetare på årsbasis 

för fullskalig användning. Detta utgår vid beräkning från en grundförändring, 

exempelvis antalet manuellt granskade rapporter per tidsenhet och uppskattad tid 

per granskning vilket ger en uppskattad effektiviseringspotential på x antal timmar 

som i sin tur omräknas till ÅA. 

Effektiviseringar kopplat till business case 

I början av 2017 inleddes ett arbete i syfte att konkretisera nyttan av den 

kanalförflyttning av kundflödet som myndigheten genomför. Fortsättningsvis 

kartlades stora planerade förändringar och dessa förändringars effekter 

kvantifierades. Syftet med detta arbete var inte initialt att visa på hur myndigheten 

kunde rationalisera verksamheten, utan att påvisa hur frigjord tid i handläggande 

verksamhet kunde användas för att skapa mer värde för kunderna samt att förbättra 

myndighetens resultat. Detta verktyg utökade myndighetens förmåga att arbeta med 

effektivisering och nyttorealisering. Fortsättningsvis kartlades stora planerade 

förändringar och dessa förändringars effekter kvantifierades med hjälp av verktyget. 

All information om besparingar och kostnader samlades i ett business case (BC). 

Business case är Arbetsförmedlingens arbetsverktyg för att optimera och säkra 

hemtagningen av den förväntade nyttan av investeringar inom myndigheten. 

1.3 Investeringar och dess effektiviseringar inklusive 
nyttorealiseringar 

Omfattning 

De investeringar som redovisas nedan är de investeringar med påverkan på 

myndighetens effektivisering som upptogs i budgetunderlaget för 2021–2023. För 

respektive område redovisar myndigheten de leveranser som har haft större effekt 

under 202016. Vad gäller investeringsområde Fortsatt kanalförflyttning så redovisas 

uppgifter om detta även i avsnitt 3.5.3.  

Fortsatt automation och intelligens i ärendehandläggningen och 

beslutsprocesser  

Arbetet med implementeringen av besluts- och ärendehanteringssystemet (BÄR) är 

den investering som myndigheten har prioriterat främst under 2020. I BÄR kan 

arbetsförmedlaren följa kundens ärenden steg för steg och enkla, repetitiva 

arbetsuppgifter – som att hämta och skicka information samt diarieföra – 

automatiseras så långt det är möjligt. Ärenden i BÄR kopplas dessutom ihop med 

Mina sidor, vilket ökar kundens möjlighet att se sina ärenden och följa sin process.  

Systemet ger även regelbaserade rekommendationer, till exempel vilka program eller 

insatser som skulle kunna vara bäst för kunden i fråga i ett nästa steg. 

Utvecklingen av BÄR består av två delar. Den första delen handlar om att flytta 

handläggningen från befintliga handläggningssystem till det nya systemstödet. Detta 

16 Det är också viktigt att förtydliga att Arbetsförmedlingen bedriver agil utveckling vilket innebär att respektive 
investeringsområde består av flera utvecklingsinitiativ varav endast de där vi har sett större effekter 2020 är 
redovisade i detta avsnitt. 
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möjliggör bland annat att myndigheten framgent kommer kunna arbeta på ett 

ärendeindelat sätt vilket leder till flera kvalitativa effekter såsom en högre 

informationssäkerhet och god förvaltning. Den andra delen handlar om att 

effektivisera handläggningen och att på så vis kunna uppnå besparingseffekter. 

Under 2020 har handläggning påbörjats i BÄR inom områdena arbetspraktik, 

arbetsgivarkontroll, arbetsmarknadspolitisk bedömning, den arbetssökandes 

planering, nystartsjobb och lönebidrag. Antalet beslut som fattades i BÄR under 

2020 var 230 000 vilket motsvarar ca 16 procent av den totala volymen av alla beslut 

som togs på myndigheten i AIS17, ABS18 och BÄR. Arbetet med att flytta över 

ärendehandläggningen till BÄR kommer att fortsätta successivt under 2021.  

Hela utvecklingsarbetet för BÄR är komplext och införandet har försenats. Den 

planerade effekten har därför inte kunnat uppnås fullt ut under 2020. Även om det 

har skett en försening bedöms satsningen vara lönsam och är fortsatt en av 

Arbetsförmedlingens högst prioriterade investeringar.  

Automatiserad och intelligent arbetsmarknadsprognos  

Myndigheten har under 2020 investerat i en automatisering av processen för 

framtagandet av arbetsmarknadsprognoser. Denna automatisering är inte slutförd 

utan arbetet pågår fortsatt. Tillsammans med fem andra statistiska modeller19 

förväntas de automatiskt genererade arbetsmarknadsprognoserna kunna svara på 

frågor om den framtida arbetsmarknaden. Den nya modellen för prognoserna har 

under året också möjliggjort att underlaget kunnat integreras i de digitala tjänsterna 

för arbetssökande. Nya sätt att samla in data till prognoserna och nya sätt att göra 

prognoserna på har möjliggjort en inbesparing om ca 40 årsarbetare. 

Arbetsmarknadspolitisk bedömning - AI-baserad profilering i KROM  

I enlighet med uppdrag 2 i 2020 års regleringsbrev, Utvecklade matchningstjänster 

har Arbetsförmedlingen utvecklat, byggt och driftsatt en statistisk modell för 

bedömning av arbetssökandes ställning och möjligheter på arbetsmarknaden. 

Modellen är utvecklad och driftsatt på Arbetsförmedlingens AI-plattform och 

används främst inom ramen för Kundval Rusta och Matcha (KROM) där resultatet av 

bedömningen även ger en så kallad spårindelning. Under 2020 har ca 20 procent av 

alla nyinskrivna arbetssökande fått en bedömning med hjälp av denna modell. 

Genom att använda en automatiserad bedömning istället för en manuell uppnås en 

större enhetlighet av bedömningarna så att de sker på precis samma sätt i hela landet 

och eventuella geografiska och personberoende skillnader elimineras. Myndigheten 

17 AIS är Arbetsförmedlingens nuvarande operativa systemstöd där bland annat ärenden hanteras.  
18 ABS är ett systemstöd för ärendehantering och beslutsstöd. 
19 Yrkesprognos – Ny automatiserad metod både vad gäller insamling av data och analyser. 
Automatiseringsprognos - Prognos för förväntad automatisering per yrkesgrupp (SSYK tvåsiffernivå) till 2030. 
Mobilitetsindex – Indikator på individnivå för arbetskraftens förutsättningar att hantera omställningar. 
Liknande arbeten – Modell för att identifiera statistiskt mest lämpliga yrken för omställningar. 
Mikrosegmentering – Modell för att skära arbetskraften i distinkta mikrosegment för skräddarsydda analyser 
och insatser. 
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får också en större spårbarhet i bedömningarna, vilket möjliggör ett mer systematiskt 

arbete över tid med att utvärdera, förfina och förbättra dem.  

Fortsatt kanalförflyttning 

Ny yrkesguide  

En ny Yrkesguide (karriärvägledande tjänst för arbetssökande) som riktar sig till 

personer med yrkeserfarenhet som står i en omställningssituation men behöver 

karriärvägledning i processen har lanserats. Genom att svara på ett antal frågor får 

kunden en karriärprofil, framtidsutsikter och rekommenderade vägar till andra yrken 

med goda framtidsutsikter baserat på en likhetsanalys.  

Tjänsten lanserades i juli 2020 och fram till och med november20 har fler än 87 000 

använt tjänsten. Denna tjänst binder samman mycket av den data och analyser 

myndigheten har och sätter detta i ett sammanhang utifrån kundens situation, ett 

arbete som är mycket svårt och tidskrävande om det ska hanteras manuellt. Detta 

leder till en effektivisering och tidsbesparing samt bidrar till kanalförflyttningen.  

Vidare bidrar Yrkesguiden till att hjälpa våra kunder förstå sin situation på 

arbetsmarknaden, förstå framtiden på arbetsmarknaden, samt att se mönster och 

trender över vad andra har gjort i liknande situationer. Syftet är också att inspirera 

våra kunder till att utforska andra karriärmöjligheter, utbildningar och 

jobbmöjligheter.  

Digitala informationsträffar 

Allt fler informationsträffar för arbetssökande hålls digitalt. Detta innebär 

effektiviseringar och besparingar för myndigheten samtidigt som kundservicen och 

kundnyttan bedöms öka då de fysiska begränsningarna inte hindrar deltagandet 

såsom vid fysiska träffar på lokala kontor. Att hålla informationsträffar på distans 

genom webbinarium har skapat möjligheten för myndigheten att informera upp till 

2000 deltagare vid samma tillfälle. Under 2020 var det ett genomsnitt på 864 

deltagare per informationsträff (2019; 591 st.). Under 2020 anordnade myndigheten 

209 informationsträffar digitalt (2019; 68 st.).  

Digital infrastruktur för externa aktörer och samverkan 

Digitalisering av leverantörsflöden  

I juni lanserades tjänsten Välj leverantör. Denna tjänst riktar sig till de kunder som 

tar del av matchningstjänsterna Stöd och matchning (STOM) och Kundval rusta och 

matcha (KROM) där kunden på egen hand kan välja, och digitalt meddela, val av 

fristående aktör via Mina sidor. Tjänsten bedöms ha en besparingspotential på ca 80 

årsarbetare. 

Kopplat till leverantörsuppföljning har Arbetsförmedlingen utvecklat ett system för 

kunden att digitalt kunna lägga in klagomål och avvikelser vilket bidrar till ökad 

kundnytta och effektivisering.  

20 Aggregering av data från applikationen Matomo är ur funktion, därav finns endast statistik till och med 
november månad 2020.  



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020 Arbetsförmedlingen under 2020 

17 

Inom detta förändringsområde återstår stora delar av införandet och effektanalys har 

därför ännu inte genomförts.  

Automatisering och intelligens i kontrollverksamheten 

Automatisk och riskbaserad granskning av aktivitetsrapporter.  

Den automatiska och riskbaserade granskningen av aktivitetsrapporter är en 

sortering mellan aktivitetsrapporter med hög respektive låg risk. Om 

aktivitetsrapporten har låg risk markeras den som granskad automatiskt och om den 

har hög risk sorteras den till manuell granskning. Den automatiska och riskbaserade 

granskningen av aktivitetsrapporter (som avser kontroll av villkoren för 

individersättning) har löpande under året utökats enligt plan. Granskningen av 

aktivitetsrapporter sker efter införandet av denna process mer resurs- och 

kostnadseffektivt än tidigare och frigör även resurser för manuella granskningar av 

aktivitetsrapporter med hög risk.  

För att mäta effektiviseringarna har myndigheten utgått från antalet 

aktivitetsrapporter som granskats varje månad under 2020 (årsgenomsnitt). En 

rapport tar uppskattningsvis fem minuter att granska manuellt. Personalkostnaden 

för en handläggare på enheten Granskning och kontroll har bedömts till 500 000 

kr/år. Under 2020 har 28,4 procent av alla aktivitetsrapporter markerats som 

granskade automatiskt, jämfört med 14,4 procent under 2019. Den manuella 

granskningen av aktivitetsrapporter krävde 116 årsarbetskrafter under 2020. Om alla 

aktivitetsrapporter hade granskats helt manuellt (dvs ingen automatiserad 

granskning alls) hade det krävts 163 årsarbetskrafter under 2020 för att hantera 

uppgiften eller 139 årsarbetskrafter med 2019 års automatiseringsgrad. Det innebär 

en besparing på 23,5 miljoner kronor jämfört med om vi inte hade haft någon 

automatiserad granskning alls eller 11,5 miljoner kronor med utgångspunkt från 2019 

års automatiseringsgrad. 

Automatiskt genererad sökstrategi  

En modell som ger den arbetssökande en tydlighet i vad hen behöver fokusera på i 

sitt arbetssökande för att snabbt komma ut i arbete har lanserats under året. 

Modellen visar på myndighetens förväntan på individens arbetssökande i form av 

fokusyrke, geografiskt sökområde och sökintervall. Genom modellen får även 

arbetsförmedlare ett underlag för att lättare kunna prata om arbetssökandes 

möjligheter på arbetsmarknaden. I modellen ingår 4 olika strategier; intensivt, 

fokuserat, kombinerat och omställande. I varje sökstrategi finns det angivet hur 

många arbeten det är lämpligt för den aktuella kunden att söka per månad för att ha 

en god sökaktivitet, det kallar vi sökintervall. Modellen och dess strategi är en del av 

den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Totalt under året beräknas modellen ha 

möjliggjort frigjord arbetstid som motsvarar ca 23 årsarbetare. 
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Ytterligare automatisering och effektivisering av stödverksamheten 

Det här området innefattar tjänster som effektiviserar arbetet i vardagen för 

medarbetare på myndigheten. Medan de andra förändringsområdena är inriktade på 

att åstadkomma en större effektivisering av en särskild process eller för en särskild 

målgrupp handlar detta område om tidsbesparingar för i princip alla anställda på 

Arbetsförmedlingen.  

Effektivisering av stödverksamheten 

En ny digital process för anmälan av sjuk- och friskskrivning samt verktyg för att följa 

upp medarbetardata har frigjort arbetstid för anställda och innebär 

kostnadsbesparingar på ca 28 miljoner/år. Detta då tidigare avtal med 

företagshälsovård har avslutats och de automatiserade processerna innebär en 

betydligt lägre andel felaktigt utbetalda löner. Totalt under året beräknas arbetet med 

effektivisering av stödtjänster ha möjliggjort frigjord arbetstid som motsvarar ca 63 

årsarbetare. 

Investeringar IT-infrastruktur  

Det pågår ett arbete på myndigheten med att avveckla olika system för intern 

ärendehantering och successivt flytta över alla funktioner till ett och samma interna 

ärendehanteringssystem. Detta arbete leder till både kostnadsbesparingar och 

tidsbesparingar i form av att flera processer automatiseras (exempelvis 

incidenthantering och beställningar). Vi har även förändrat strukturen för 

myndighetens telefoni och därmed förenklat för kunden att direkt hitta rätt i sin 

kontakt med oss.  

Övriga investeringsområden 

Gällande investeringsområdet ”Ökat digitalt förtroende genom fokus på information 

och IT-säkerhet kan myndigheten ännu inte se någon effekt. Samma bedömning 

gäller för området ”Automatisering och effektivisering av IT verksamheten” då 

effekterna av detta kommer att uppnås först när myndigheten kunnat implementera 

nya systemstöd vilket i nuläget är försenat. Investeringsområdet ”Digitaliserad och 

automatiserad myndighetssamverkan” är ett förbättringsområde för 2021 därav ser vi 

ingen effekt på området för 2020. 

 

1.4 Arbetsförmedlingens ekonomi 

Arbetsförmedlingens verksamhet gjorde anpassningar under 2019 för att möta 

kommande aviserade anslagsminskningar för 2020 och framåt. Finansieringen för 

verksamheten för 2020 har fått en tillfällig förstärkning i samband med 

vårpropositionen till ungefär samma anslagsnivå som för 2019. Tilldelade medel för 

anslaget för program och insatser (vilket även inkluderar etableringsinsatser för 

nyanlända) inom transfereringsverksamheten utökades också i samband med 

vårpropositionen. På grund av ökat antal arbetslösa med anledning av Covid-19-

pandemin så utökades även bidrag till arbetslöshetsersättningen. 



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020 Arbetsförmedlingen under 2020 

19 

Verksamhetens finansiering 

Arbetsförmedlingens verksamhet finansieras till största del med förvaltningsanslag. 

Av verksamhetens förvaltningskostnader om 8 788 miljoner kronor finansierades 7 

515 miljoner kronor, 86 procent, av förvaltningsanslaget.  

Tabell 1.1: Verksamhetens finansiering (miljoner kronor), 2018–202021 

2018 2019 2020 

Intäkter av anslag 8 903 8 259 8 111 

Arbetsmarknadspolitiska prog.1:3 90 30 30 

Lönebidrag och Samhall m.m. 1:4 633 603 566 

Förvaltningsanslag 1:1 8 180 7 627 7 515 

Övriga intäkter 963 705 677 

Avgiftsintäkter och andra ersättningar 65 72 45 

Bidragsintäkter 894 622 631 

Finansiella intäkter 4 11 1 

Summa intäkter 9 866 8 964 8 788 

Källa: Arbetsförmedlingen, Raindance 

Utöver förvaltningsanslaget finansieras verksamheten också med intäkter från 

anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. Från anslaget får Arbetsförmedlingen 

finansiering för särskilda stödpersoner för introduktion och uppföljning (SIUS). 

Dessa intäkter har minskat något jämfört mot föregående år och uppgår till 566 

miljoner kronor. Orsaken till minskningen beror främst på tillfälligt förändrade 

arbetsuppgifter för att hantera den ökade arbetslösheten under 2020. 

Arbetsförmedlingens SIUS-konsulter belastade under en period förvaltningsanslaget 

då arbetsuppgifter kopplat till inskrivning prioriterades, samtidigt som ordinarie 

arbetsuppgifter kopplat till SIUS-konsulenterna var svåra att genomföra på grund av 

coronapandemin. Bidragsintäkterna har ökat och uppgår till 631 miljoner kronor. Till 

största delen består intäkterna av bidrag för rehabiliteringsinsatser i samarbete 

mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt insatser genom 

samordningsförbunden. 

Transfereringar 

Den största delen av Arbetsförmedlingens medel avser transfereringar enligt 

myndighetens uppdrag. Finansieringen av transfereringsverksamheten utökades 

väsentligt i samband med vårpropositionen 2020 för att säkerställa 

arbetslöshetsersättning och möjligheterna att erbjuda program och insatser till de 

arbetssökande. Utfallen på dessa anslag redovisas i tabellen nedan. 

Sammanfattningsvis ökade totala utgifter för transfereringar jämfört mot 2019 

samtidigt som det för 2020 uppstått ett stort anslagssparande. 

21 Se avsnitt Finansiella redovisningen, Noter och tilläggsupplysningar, not 1-4. 
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Tabell 1.2: Transfereringar (miljoner kronor), 2018–2020 22 

UO Anslag 

2018 Andel 
i % 

2018 

2019 Andel i 
% 2019 

2020 Andel i 
% 2020 

14 1:2 ap.  1 Aktivitetsstöd 10 667 17,2 10 555 17,9 13 464 19,8 

14 1:2 ap.  2 Arbetslöshetsersättning 12 752 20,6 14 173 24,1 24 369 35,9 

14 1:2 ap.  3 Statliga ålderspensionsavgifter 1 948 3,1 2 339 4,0 3 991 5,9 

14 1:3 ap.  1 Arbetsmarknadspolitiska program 
och insatser 

11 399 18,4 9 208 15,6 7 197 10,6 

14 1:3 ap.  2 Statsbidrag till kommuner för 
främjande av lokala ök. 

66 0,1 48 0,1 

14 1:3 ap.  3 Främjande- och 
utvecklingsinsatser för snabbspår 

48 0,1 36 0,1 31 0 

14 1:3 ap.  5 Etableringsinsatser nyanlända 1 505 2,4 663 1,1 0 0 

14 1:4 ap.  1 Lönebidrag och Samhall m.m. 13 002 21,0 13 665  23,2 12 747 18,8 

14 1:12 ap.1 Nystartsjobb 4 989 8,1 4 624 7,9 3 733 5,5 

14 1:12 ap.2 Stöd för yrkesintroduktions- 
anställningar 

42 0,1 38 0,1 26 0 

14 1:12 ap.3 Etableringsjobb 0 0 

14 1:14 ap.1 Etableringsersättning 4 925 8,0 3 563 6,1 2 288 3,4 

25 1:5 ap   1 Bidrag för arbete mot 
långtidsarbetslöshet 

500 0,8 0 0 0 0 

Totala utgifter för transfereringar 61 843 100 58 864 100 67 894 100 

Totala anslag för transfereringar 
(disponibelt belopp) 

63 491 59 104 77 422 

Anslagssparande (+)/ utnyttjande av 
anslagskredit (-) 

1 649 240 9 528 

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

Det är i huvudsak inom anslagen 1:2 ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättningen och 

1:3 ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser som 

anslagssparande uppstått under året23. För anslaget 1:2, Bidrag till 

arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, är utfallet 14 756 miljoner högre jämfört 

mot föregående år, vilket framförallt beror på ökat antal arbetslösa som är 

berättigade till arbetslöshetsersättning samt tillfälligt höjt tak av inkomstrelaterad 

dagpenning. Detta återspeglas också i den ökade tilldelningen på framförallt anslag 

1.2 ap.2 Arbetslöshetsersättning, där Arbetsförmedlingen fick 15 084 miljoner kronor 

mer i tilldelning 2020 jämfört med 201924. 

Trots att finansieringen på anslaget 1:3, Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 

program och insatser, efter tillskottet i vårpropositionen var i nivå med 2019 års 

anslagstilldelning minskade kostnaderna mellan åren. Utfallet var 2 631 miljoner 

kronor lägre än 2019 och förklaringarna till minskningen är flera. 

Arbetsförmedlingen minskade anvisningar till program och insatser under 2019 i 

linje med anslagsminskningen enligt regleringsbrevet för 2019. Med de 

22 Tabellen har justerats jämfört mot förgående års årsredovisning. Anslag 1:3 ap.2 Statsbidrag till kommuner 
för främjande av lokala ök särredovisas 2020, men redovisades tillsammans med anslag 1:3: ap.1 
Arbetsmarknadspolitiska program och insatser för 2019. Anslag 1:3 ap.3 Främjande- och utvecklingsinsatser för 
snabbspår har i bytt anslagspost från ap.6 till ap.3 samt att det 2019 redovisades tillsammans med 1:3 ap.5 
Etableringsinsatser nyanlända.  
23 Se avsnitt Finansiella redovisningen, anslagsredovisning för detaljerad sammanställning av tilldelade medel 
och utfall per anslag.  
24 Se avsnitt Finansiella redovisningen, anslagsredovisning för detaljerad sammanställning av tilldelade medel 
och utfall per anslag. 
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omställningsåtgärder som utfördes under 2019 och på grund av covid-19-pandemin 

har Arbetsförmedlingen haft utmaningar att växla upp anvisningar till program och 

insatser. Myndighetens resurskapacitet att erbjuda program och insatser till de 

arbetssökande har även begränsats till förmån för att säkerställa inskrivning och 

planeringssamtal till det ökande antalet nyinskrivna.   

På anslag 1:4 ap 1 Lönebidrag minskade kostnaderna jämfört med tidigare år på 

grund av svårigheter att få arbetsgivare att nyanställa som en följd av pandemin. 

1.5 Arbetssökande 

Som beskrivits ovan var – och är fortfarande – läget på den svenska 

arbetsmarknaden allvarligt. Mellan inledningen av mars och slutet på december 

2020 skrev omkring 395 000 nya arbetslösa in sig på Arbetsförmedlingen. Under 

samma tidsperiod har närmare 118 000 personer varslats om uppsägning. Vid 

inledningen av pandemin var den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden mycket 

hastig. Restriktioner och åtgärder för att minska smittspridningen innebar att 

aktiviteten i såväl den globala som svenska ekonomin dämpades påtagligt. 

Under 2020 föll andelen sysselsatta tydligt medan arbetslösheten ökade. 

Sysselsättningen föll på bred front, men mer bland utrikes födda än bland inrikes 

födda och mer bland män än bland kvinnor. I genomsnitt uppgick 

sysselsättningsgraden i åldrarna 16–64 år enligt AKU till 76,7 procent under 2020, 

vilket är en minskning 1,7 procentenheter jämfört med 2019. 

Andelen inskrivna arbetslösa uppgick sammantaget till 8,5 procent (16–64 år) under 

2020 (2019: 6,8 procent). Andelen inskrivna arbetslösa ökade både bland kvinnor 

och män, men särskilt tydligt bland ungdomar.  

Coronapandemin har inneburit att sammansättningen av de inskrivna har förändrats 

i viss utsträckning. Detta främst genom att fler (jämfört med de närmaste föregående 

åren) inrikes födda med utbildning och erfarenhet från arbetslivet skrev in sig på 

Arbetsförmedlingen under 2020. Majoriteten av de arbetssökande tillhör dock 

alltjämt grupper som har det svårare i konkurrensen om jobben. Av de inskrivna 

arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd) tillhörde 69 

procent en eller flera av dessa grupper (2019; 75 procent). Gemensamt för inskrivna 

arbetslösa med svagare konkurrensförmåga är att de i genomsnitt löper större risk än 

övriga inskrivna arbetslösa att hamna i långvariga perioder av arbetslöshet – även om 

det finns betydande variationer mellan individer. Under 2020 var i genomsnitt 

omkring 664 000 personer per månad inskrivna på Arbetsförmedlingen. Av dessa var 

drygt 437 000 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller 

arbetssökande i program med aktivitetsstöd). Det är omkring 88 000 fler än 2019. Se 

tabell 1.3. Antalet inskrivna arbetslösa ökade på bred front under 2020. Men relativt 

mer bland unga kvinnor och män än bland äldre. Arbetslösheten steg även relativt 

mer bland inrikes födda än bland utrikes födda.  
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Tabell 1.3: Antal inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program 
med aktivitetsstöd), genomsnitt per månad 2018–2020* 

Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Inrikes födda 65 391 66 723 90 210 79 984 81 215 111 723 145 375 147 939 201 932 

Utrikes födda 98 247 100 426 115 495 103 682 100 808 119 995 201 928 201 235 235 490 

Ungdomar (18–24 år) 18 653 17 944 24 291 29 155 28 268 37 623 47 807 46 212 61 914 

Utomeuropeiskt födda 79 050 81 268 91 559 85 817 82 904 96 545 164 867 164 172 188 104 

Deltagare i 
etableringsuppdraget 

24 435 20 502 13 357 26 282 15 619 9 327 50 718 36 121 22 684 

Deltagare i jobb och 
utvecklingsgarantin 

43 522 48 480 57 306 49 910 53 816 61 199 93 432 102 296 118 505 

Högst förgymnasial 
utbildning 

57 251 58 558 65 562 66 104 65 508 76 760 123 355 124 066 142 321 

Personer med 
funktionsnedsättning 

30 423 29 319 30 261 32 604 31 239 32 677 63 027 60 559 62 938 

Totalt antal inskrivna 
arbetslösa 

163 638 167 150 205 705 183 666 182 023 231 717 347 303 349 173 437 422 

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

Tabell 1.4 beskriver fördelningen av inskrivna arbetslösa efter tid utan arbete. Att 

andelen med längre tider utan arbete minskade under 2020 förklaras i hög grad av 

det stora antalet nya arbetslösa som under året skrev in sig på som arbetslösa på 

Arbetsförmedlingen. Samtidigt steg utflödet till arbete bland dem som nyligen blivit 

arbetslösa, något som delvis kan förklaras av att många av dem som blev arbetslösa 

under 2020 hade utbildning och erfarenhet, vilket rekryterande arbetsgivare ofta 

efterfrågar. Antalsmässigt ökade dock antalet som varit utan arbete i 12 månader eller 

mer under 2020 jämfört med 2019.  

Tabell 1.4: Inskrivna arbetslösa efter tid utan arbete, genomsnitt per månad 2018–
2020  

Tid utan 
arbete 

(månader) Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

0-6 mån. 36,9 37,5 41,1 39,7 41,6 44,3 38,4 39,6 42,8 

6-12 mån. 18,5 18,4 19,2 18,9 19,3 20,5 18,7 18,9 19,9 

12-24 mån. 21,1 19,2 17,8 20,9 18,5 17,8 21 18,8 17,8 

24 mån. eller 
mer 

23,5 24,9 21,9 20,6 20,6 17,5 21,9 22,7 19,6 

Totalt antal 163 638 167 150 205 705 183 666 182 023 231 717 347 303 349 173 437 422 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

Bakom det ökade antalet arbetslösa med långa tider utan arbete ligger bland annat 

den jämfört med 2019 svårare situationen på arbetsmarknaden. Den låga efterfrågan 

på arbetskraft i kombination med många nya arbetslösa, innebär en lägre jobbchans 

för de med långa arbetslöshetstider.  

Under 2020 var omkring 1 038 000 personer vid något tillfälle inskrivna som 

arbetssökande på Arbetsförmedlingen (2019; 913 000). Av dessa var 49 procent 

kvinnor och 51 procent män. Antalet ökade på bred front och i samtliga redovisade 

grupper av arbetssökande, undantaget personer inom etablering och bland personer 

med funktionsnedsättning. Minskningen av antalet personer inom etablering 

förklaras i hög grad av färre nyanlända invandrare under de senaste åren, samt av att 
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många av de som trädde in i programmet åren efter flyktingkrisen nu har uppnått 

maxtiden i programmet och därmed lämnat det samma. 

Tabell 1.5: Antal personer som Arbetsförmedlingen arbetat med 2018–2020 

Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Inrikes födda 232 329 230 522 276 458 259 061 252 572 300 175 491 390 483 094 576 633 

Utrikes födda 216 046 212 911 229 237 225 482 218 437 235 612 441 528 431 348 464 849 

Utomeuropeiskt födda 190 160 188 585 178 295 202 071 196 215 189 825 392 231 384 800 368 120 

Deltagare i etablering 42 152 34 193 22 549 47 187 29 486 15 217 89 339 63 679 37 766 

Ungdomar (18-24 år) 67 642 64 042 81 832 94 846 91 150 109 741 162 488 155 212 191 573 

Deltagare i jobb- och 
utvecklingsgarantin

74 886 80 538 87 362 89 570 91 625 93 672 164 456 172 163 181 034 

Förgymnasial 
utbildning 

131 756 128 653 132 504 161 455 156 560 162 446 293 211 285 213 294 950 

Personer med 
funktionsnedsättning 

91 799 87 366 81 224 110 704 104 591 97 637 202 503 191 957 178 861 

Totalt antal 448 161 442 572 504 161 484 267 470 234 533 870 932 428 912 806 1 038031 

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. 

1.6 Arbetsförmedlingens prestationer 

Arbetsförmedlingens uppföljning av hur myndigheten använder sin personella resurs 

följs i första hand upp genom tidredovisningssystemet Tajma. Användningen av 

Tajma är dock mycket låg – och i flera delar av verksamheten tydligt minskande. 

Samtidigt är variationen i användning mellan verksamhetsområden och avdelningar 

mycket stor, andelen varierar från närmare 80 procent till under 10 procent. 

Sammantaget innebär detta att myndighetens uppföljning inom området blir osäker 

och det finns en betydande risk för snedvridning av hur myndigheten de facto 

använder sin personella resurs. Mot bakgrund av den stora variationen i användning 

av Tajma mellan olika verksamhetsområden och avdelningar redovisas viktade 

värden för myndighetens tidsredovisning25. Viktade värden bedöms ge den mest 

rättvisande bilden av hur myndigheten fördelar sin tid. Det är dock värt att notera att 

de viktade värdena är behäftade med osäkerhet. Det pågår en översyn för att förbättra 

tidsredovisningen inom myndigheten. Arbetsförmedlingens arbete fördelas på tre 

huvudområden: matchning, rusta och säkerställa. Dessa huvudområden delas i sin 

tur in i ärenden.26 Som framgår av tabellen nedan har andelen nedlagd tid inom 

området matchning minskat något jämfört med 2019, medan nedlagd tid inom 

området rusta har ökat. Detta i relativt stor omfattning.  

25 För att få jämförbarhet har även 2018 och 2019 års siffror räknats om enligt samma metod. Det medför att 
siffrorna för dessa år är andra än de som redovisades i Årsredovisningen 2019, se appendix. 
26 Med ärenden avses tjänster som lämnar myndigheten eller på annat sätt blir tillgängliga för myndighetens 
kunder. Det är alltså tjänster som riktar sig till arbetssökande eller arbetsgivare och inte tjänster som handlar 
om interna leveranser mellan olika delar av myndigheten. 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. Från och med 
oktober 2018 baseras prestationsredovisningen på Arbetsförmedlingens tidredovisningssystem i stället för den 
tidigare använda prestationsmätningen. 

file:///C:/Users/manas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/626E3A1E.xlsx%23RANGE!A42
file:///C:/Users/manas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/626E3A1E.xlsx%23RANGE!A43
file:///C:/Users/manas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/626E3A1E.xlsx%23RANGE!A43
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Inom området matchning har det också skett en viss omfördelning av den nedlagda 

tiden. Detta främst genom att tiden som läggs på infrastruktur för matchning har 

ökat, medan nedlagd tid på rekryteringstjänster för arbetsgivare har minskat. Att 

nedlagd tid på infrastruktur för matchning har ökat hänger i hög grad ihop med att 

myndigheten styrt en större del av sina resurser mot utvecklingen av digitala 

lösningar. Det är en förutsättning för det arbete som Arbetsförmedlingen bedriver 

inom ramen för kundstrategin. Att nedlagd tid på rekryteringsarbete för arbetsgivare 

minskat under 2020 förklaras i hög grad av de förändrade förutsättningarna som 

pandemin innebär för arbetsmarknaden och dess funktionssätt. 

Inom området rusta är ärendet rustande och stärkande insatser alltjämt det största, 

mätt i personalresurser. Andelen nedlagd tid på detta ärende har ökat något jämfört 

med 2019. Detta arbete kan till stor del kopplas till aktiviteter för arbetssökande som 

befinner sig långt från arbetsmarknaden. Även nedlagd tid på aktiviteter som kopplar 

till program och aktiviteter med aktivitetsstöd har ökat något jämfört med 2019.  

Andelen nedlagd tid på prestationen subventionerade anställningar har ökat relativt 

mycket med omkring 2 procentenheter, från 6,9 procent till 9,1 procent. En viktig del 

i förklaringen är att det fattades betydligt fler beslut om anställningsstöd (extratjänst 

och introduktionsjobb) under 2020 än 2019, 20 600 jämfört med 12 500.  

Andel tid som ägnas åt att granska och följa upp aktivitetsrapporter, tillämpa 

regelverket för arbetslöshetsförsäkringen respektive aktivitetsstöd samt att informera 

om ersättningsvillkor har minskat tydligt jämfört med fjolåret. En förklaring är att en 

allt större del av detta arbete sker automatiskt via digitala kanaler. En annan 

förklaringsfaktor är att Arbetsförmedlingen pausade uppföljningen av 

aktivitetsrapporterna under tre månader. Utöver tid som läggs på prestationerna 

används tid för aktiviteter vid huvudkontoret, andra funktioner utanför 

huvudkontoret, ledning utanför huvudkontoret samt kompetensutveckling. 

Sammantaget har andelen av nedlagd tid som spenderas på dessa områden minskat 

något. Det har även skett omfördelning där en mindre del av tiden nu utgörs av 

aktiviteter vid huvudkontoret och ledningsfunktioner utanför huvudkontoret, medan 

en något större del av tiden utgörs av andra funktioner utanför huvudkontoret. Även 

tiden som läggs på kompetensutveckling har ökat jämfört med förra året.  
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Tabell 1.6: Arbetsförmedlingens prestationer*, **, andel av nedlagd tid, 2018–2020 

2018 2019 2020 

Andel i Förvaltnings- Andel i Förvaltnings- Andel i Förvaltnings- 

% Kostnad % kostnad % Kostnad 

Matchning 35,1 3 399 36,6 3 319 34,5 3 028 

Tillhandahålla infrastruktur 
för Matchning 

1,1 105 1,2 112 1,6 139 

Rekryteringstjänster till 
arbetsgivare 

10,2 984 9,7 882 7,1 621 

Tjänster för att söka arbete 23,9 2 311 25,7 2 325 25,9 2 268 

Rusta 29,4 2 851 25,7 2 330 29,1 2 550 

Program och aktiviteter med 
aktivitetsstöd 

7,4 717 5,8 526 6,3 555 

Subventionerade 
anställningar 

5,9 571 6,9 623 9,1 796 

Rustande/stärkande 
insatser 

16,1 1 562 13 1 181 13,7 1 198 

Säkerställa 
arbetslöshetsförsäkringen 

2,0 196 2,6 233 2,0 177 

Övrigt 24,9 2 413 27,4 2 484 24,3 2 127 

Ledning 5,9 567 5,9 538 4,2 370 

Andra funktioner 9,4 913 10,2 925 11,3 993 

Huvudkontoret 9,6 933 11,3 1 021 8,7 764 

Utbildning för anställda 8,5 822 7,6 690 10,1 882 

Totala 
förvaltningskostnader 

100 9 681 100 9 056 100 8 764** 

*Viktade och uppräknade värden
** Av verksamhetens kostnader på 8 794 mnkr avser 30 mnkr kostnader för arbetsmarknadspolitiska program som inte
fördelas ut på verksamhetens prestationer.
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2 Sammanfattande resultatbedömning 

Flera faktorer påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens 

bidrag är svårt att avgränsa och mäta givet andra påverkansfaktorer. Analysen av 

resultaten görs därför utifrån myndighetens resultatmått.27 En fördjupad redovisning 

och kommentarer till resultaten återfinns i följande verksamhetskapitel.  

Som redovisats i kapitlet ”Arbetsförmedlingen under 2020” är bedömningen att 

Arbetsförmedlingen klarat sina prioriteringar under 2020. Svårigheten att nå 

verksamhetsmålen ökade väsentligt i och med pandemins utbrott och dess 

konsekvenser. Den samlade bedömningen är att Arbetsförmedlingen, givet 

förutsättningarna, klarat prioriteringar och mål för 2020 över myndighetens 

förväntan. 

Matchning 

Andelen som övergår till arbete minskade under 2020 jämfört med 2019. 

Arbetsförmedlingen gör därför bedömningen att resultatet för detta mål är under 

myndighetens förväntan. 

Antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster mer än fördubblades under 

2020 jämfört med 2019, från omkring 56 300 deltagare till 127 000. Det är en 

väsentlig ökning. Samtidigt ökade andelen personer utanför garantiprogrammen som 

tog del av matchningstjänster, vilket tyder på att fler fick sådana insatser i ett tidigare 

skede i arbetslösheten. Arbetsförmedlingen gör därför bedömningen att resultatet är 

över myndighetens förväntan. 

Parallellt minskade antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning något under 2020 

jämför med 2019, från knappt 15 700 deltagare till strax över 15 500. 

Arbetsförmedlingen gör därför bedömningen att resultatet är under myndighetens 

förväntan. 

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att matchningen på arbetsmarknaden 

försämrats under 2020. Detta främst genom att andelen som övergått till arbete 

minskat och att de genomsnittliga rekryteringstiderna förlängts. De genomsnittliga 

arbetslöshetstiderna har dock förkortats, det beror dock främst på att inflödet av nya 

arbetslösa ökade påtagligt under 2020 jämfört med 2019. 

Vad gäller myndighetens bidrag till matchningen gör Arbetsförmedlingen 

bedömningen att resultatet sammantaget var i enlighet med myndighetens förväntan. 

Utöver regleringsbrevsmålen för övergångar till arbete, antalet i matchningstjänster 

27 Arbetsförmedlingens bedömning och analys av verksamhetens huvudresultat och dess utveckling i 
årsredovisningen görs med en tregradig skala utifrån en sammanvägning av nivå och utveckling hos valda 
indikatorer. Bedömningsnivåerna är över myndighetens förväntan, i enlighet med myndighetens förväntan och 
under myndighetens förväntan. Utgångspunkt för bedömningarna är regeringens uppgift och mål för 
Arbetsförmedlingen i instruktion och regleringsbrev. Av regleringsbrevet framgår att myndighetens 
huvudsakliga uppgifter framgår av instruktionen.  Vi använder bedömningen över myndighetens förväntan om 
resultatet ligger väsentligt över den nivå som jämförelser görs med. Vi använder bedömningen i enlighet med 
myndighetens förväntan om resultatet inte väsentligt negativt avviker från den nivå som jämförelser görs med. 
Vi använder bedömningen under myndighetens förväntan om resultatet avviker väsentligt negativt från den 
nivå som jämförelser görs med.



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020 Sammanfattande resultatbedömning 

27 

och antalet i arbetsmarknadsutbildning bygger bedömningen även på att två av de 

fyra mått som används överstiger förväntningarna.28 

Prioritering av de som står långt ifrån arbetsmarknaden 

Bland de som saknar gymnasial utbildning har andelen och som övergått till reguljär 

utbildning minskat under 2020 jämfört med 2019. För samtliga inskrivna har dock 

andelen ökat. Arbetsförmedlingen gör sammantaget bedömningen att resultatet för 

detta mål är under myndighetens förväntan. 

Andelen med aktivitet i såväl etableringsprogrammet som jobb- och 

utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar var oförändrad under 2020 

jämfört med 2019 och målet om att minska andelen utan aktivitet uppnåddes inte.  

Givet förutsättningarna på arbetsmarknaden under 2020 och mot bakgrund av att 

resultatet inte väsentligt negativt avviker från 2019 års nivå gör Arbetsförmedlingen 

bedömningen att resultatet är i enlighet med myndighetens förväntan.  

Antalet personer som deltar i lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall AB i 

genomsnitt har minskat jämfört med 2019, men ligger nära målnivån29. 

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att resultatet är i enlighet med myndighetens 

förväntan.  

Av rekryteringen till Samhall AB låg andelen från de prioriterade grupper som 

Samhall AB och Arbetsförmedlingen enats om på en fortsatt hög nivå30. 

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att resultatet är över myndighetens förväntan. 

Sammantaget gör Arbetsförmedlingen bedömningen att myndigheten i hög 

utsträckning prioriterat personer med svagare konkurrensförmåga på 

arbetsmarknaden under 2020. Utöver regleringsbrevsmålen för övergångar till 

utbildning samt andelen utan aktivitet görs bedömningen utifrån en sammanvägning 

av nivå och utveckling för övergångar till arbete och studier för personer med 

funktionsnedsättning samt andel i arbete eller studier 90 dagar efter 

etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen gör sammantaget bedömningen att 

resultatet är i enlighet med myndighetens förväntan. 

Arbetslöshetsförsäkringen 

Arbetsförmedlingens resultat har påverkats av att kontrollfunktionen var tillfälligt 

stoppad mellan den 17 mars-31 maj i syfte att förhindra smittspridning till följd av 

pandemins utbrott. Arbetsförmedlingen bedömer trots det att myndigheten under 

28 Jämförelse görs med föregående år och myndighetens förväntningar som sattes i form av interna målnivåer i 
verksamhetsplan för 2020, Af-2019/0017 2992. Målet för andelen arbetsgivare som fått tillräckligt med sökande 
sattes i till 80 procent, andelen arbetsgivare som anser att Arbetsförmedlingen har bidragit till en snabbare eller 
bättre rekryteringsprocess sattes till 43 procent, andelen i arbete 90 dagar efter avslutad 
arbetsmarknadsutbildning sattes till 30 procent (kvinnor 25 procent: män 35 procent. Målet för sökaktiviteten 
sattes till att 92 procent av arbetslösa med ersättning från a-kassa eller aktivitetsstöd ska ha ägnat tid åt 
arbetssökande.  
29 Av regleringsbrevet 2020 framgår att Arbetsförmedlingen ska anvisa personer med långa tider utan arbete till 
lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall Aktiebolag.  
30 Arbetsförmedlingen ska säkerställa att minst 40 procent av rekryteringen till Samhall Aktiebolag ska komma 
från de prioriterade grupper.  



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020 Sammanfattande resultatbedömning 

28 

2020 har utfört kontrolluppdraget på ett mer ändamålsenligt och effektivare sätt än 

tidigare. 

Sökaktiviteten hos de arbetssökande har ökat och Arbetsförmedlingen agerar i större 

utsträckning när det kan antas att arbetssökande inte följer regelverken för 

ersättning. Arbetsförmedlingen har särskilt skärpt kontrollen av att arbetssökande 

som får ersättning aktivt söker lämpliga arbeten. 

Jämställd verksamhet 

Myndighetens åtgärder för att omfördela resurser till kvinnors arbetsmarknads-

etablering, i synnerhet utrikes föddas, har främst skett genom tydligare styrning. Den 

tydligare styrningen har främst gett effekt genom att andelen nya beslut om 

arbetsmarknadsutbildningar och matchningstjänster som gått till kvinnor har ökat 

under 2020. Det gäller även andelen nya beslut om extratjänster som går till utrikes 

födda kvinnor.  

Dock kvarstår utmaningen att kvinnor, i synnerhet utrikes födda kvinnor, är 

underrepresenterade i totalen av både nya och pågående stöd avseende 

arbetsmarknadsutbildningar, matchningstjänster och subventionerade anställningar. 

Arbetsförmedlingens bedömning är trots detta att myndighetens samlade bidrag till 

målen för jämställdhetspolitiken har ökat något under 2020. 
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3 Matchning 

I detta kapitel redovisas Arbetsförmedlingens bidrag till en effektiv matchning och 

utvecklingen av matchningen på arbetsmarknaden. Här redovisas också 

Arbetsförmedlingens arbete med digital infrastruktur för matchning, samt de tre av 

myndighetens prestationer som är kopplade till området matchning. 

Resultatbedömning: 

Arbetsförmedlingen bedömer att resultatet för målet om att andelen som övergår till 

arbete ska upprätthållas är under myndighetens förväntan. Detta då andelen som 

övergått till arbete minskat under 2020.  

Arbetsförmedlingen bedömer att resultatet för målet om att antalet i upphandlade 

matchningstjänster ska öka väsentligt och tiden till anvisning till dessa tjänster 

förkortas är över myndighetens förväntan. Detta då antalet i sådana tjänster har ökat 

och tiden till anvisning har förkortats.  

Arbetsförmedlingen bedömer att resultatet för målet att antalet deltagare i 

arbetsmarknadsutbildning ska öka är under myndighetens förväntningar. Detta då 

antalet minskat under 2020. 

Sammantaget görs bedömningen att matchningen på arbetsmarknaden totalt sett 

försämrats under 2020. Detta då andelen som övergått till arbete minskat, de 

genomsnittliga rekryteringstiderna inte förkortats och att de genomsnittliga 

arbetslöshetstiderna förkortats främst beror på inflödet av nya arbetslösa. 

Vad gäller myndighetens sammantagna bidrag till matchningen gör Arbets-

förmedlingen bedömningen att resultaten är i enlighet med myndighetens förväntan. 

Utöver regleringsbrevsmålen för övergångar till arbete, antalet i matchningstjänster 

och antalet i arbetsmarknadsutbildning bygger bedömningen även på att två av de 

mått som används överstiger förväntningarna31 och resultatet för dessa har 

förbättrats jämfört med 2019 (andelen arbetsgivare som fått tillräckligt med sökande 

för att kunna anställa och andelen arbetsgivare som anser att Arbetsförmedlingens 

service bidrar till en snabbare eller bättre rekryteringsprocess). Resultatet för andelen 

arbetssökande som ägnat tid åt arbetssökande är oförändrat jämfört med 2019 och 

andelen som gick till arbete 90 dagar efter arbetsmarknadsutbildning har minskat. 

 
31 Jämförelse görs med föregående år och myndighetens förväntningar som sattes i form av interna målnivåer 
sattes i verksamhetsplan för 2020, Af-2019/0017 2992. Målet för andelen arbetsgivare som fått tillräckligt med 
sökande sattes i till 80 procent, andelen arbetsgivare som anser att Arbetsförmedlingen har bidragit till en 
snabbare eller bättre rekryteringsprocess sattes till 43 procent, andelen i arbete 90 dagar efter avslutad 
arbetsmarknadsutbildning sattes till 30 procent (kvinnor 25 procent: män 35 procent. Målet för sökaktiviteten 
sattes till att 92 procent av arbetslösa med ersättning från a-kassa eller aktivitetsstöd ska ha ägnat tid åt 
arbetssökande.  
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3.1 Väsentliga resultat för utveckling av matchningen på 
arbetsmarknaden 

Tabell 3.1 nedan beskriver de väsentliga resultaten för utvecklingen av matchningen 

på arbetsmarknaden, det vill säga även de delar som i större utsträckning påverkas av 

konjunkturen.  

Över en längre tidshorisont finns tecken på att matchningen på arbetsmarknaden 

försämrats under de senaste åren. Tidigare års högkonjunktur innebar att många av 

de som kvarstår som arbetssökande generellt står längre ifrån arbetsmarknaden och 

har behov av en rad olika insatser innan de kan matchas mot lediga platser. Samtidigt 

som kraven på utbildning generellt ökat på arbetsmarknaden.32  

Coronapandemins effekter på arbetsmarknaden har, som beskrivits tidigare, 

inneburit att inflödet av nya arbetssökande stigit väsentligt och på bred front. Många 

av de nyinskrivna arbetssökande har en relativt god position på arbetsmarknaden och 

fler nyinskrivna än tidigare har erfarenhet och utbildning.  

Genomsnittliga arbetslöshetstider 

De genomsnittliga arbetslöshetstiderna har minskat påtagligt jämfört med 

föregående år. Minskningen förklaras av att antalet nya inskrivna arbetslösa ökat 

kraftigt under året. 

Genomsnittliga rekryteringstider  

De genomsnittliga rekryteringstiderna är i stort oförändrade jämfört med 2019, detta 

trots ett minskat antal nya lediga platser och fler nya arbetslösa med erfarenhet och 

utbildning. Rekryteringstiden var i genomsnitt 4,5 veckor under 2020.  

Tabell 3.1: Väsentliga resultat för utveckling av matchningen på arbetsmarknaden, 
2018–2020 

2018 2019 2020 

Genomsnittlig rekryteringstid (veckor)* 4,2 4,4 4,5 

Genomsnittlig arbetslöshetstid (veckor)* 60,7 57,1 50,7 

Andel (%) övergångar till arbete 37,3 32,4 31,0 

- Kvinnor 34,7 30,4 30,3 

- Män 39,7 34,3 31,6 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

Övergång till arbete 

Andelen övergångar till arbete minskade under 2020 jämfört med 2019.33 Nedgången 

skedde bland samtliga grupper av inskrivna arbetslösa och kan i hög grad hänföras 

till färre övergångar till osubventionerade anställningar. Övergångarna minskade 

bland samtliga grupper av inskrivna arbetslösa men nedgången var större bland män 

än kvinnor. (Se tabell 3.2).  

32 Arbetsmarknadsrapporten 2019, Arbetsförmedlingen (2019), Dnr. Af-2019/0023 4534 
33 I antal var det dock fler individer som lämnade Arbetsförmedlingen för ett arbete under 2020 än 2019, se 
tabell 3.2.  
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Redan innan Coronapandemins utbrott hade övergångarna till osubventionerade 

arbeten börjat minska, detta till följd av att aktiviteten i ekonomin växlat ned. 

Coronapandemin utbrott förstärkte dock den utvecklingen, särskilt vid dess 

inledning.  

Under sensommaren och hösten steg emellertid övergångarna till osubventionerade 

arbeten något. Det förklaras delvis av att många av de som blivit arbetslösa under 

pandemin var personer med erfarenhet och utbildning med goda möjligheter att 

ställa om till nya branscher.  

 Tabell 3.2: Andel (%), och antal övergångar till arbete*, 2018–202034 

  
Kvinnor Män Totalt 

  

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Ungdomar  
(18–24 år) 

34,8 29,1 26,2 39,5 32,0 25,0 37,6 30,8 30,7 

Antal 23 562 18 640 19 332 37 461 29 152 24 942 61 023 47 792 58 487 

Inrikes födda35 41,3 37,1 30,1 41,0 35,5 27,6 41,2 36,3 34,9 

Antal 95 907 85 460 76 519 106 332 89 597 76 374 202 239 175 004 201 255 

Utrikes födda  27,5 23,1 18,0 38,0 32,9 23,5 32,9 28,1 25,9 

Antal 59 433 49 141 38 718 85 790 71 933 52 097 145 223 121 074 120 275 

Utomeuropeiskt 
födda 

26,3 21,8 17,0 37,9 32,8 23,2 32,3 27,4 25,2 

Antal 49 967 41 059 32 258 76 672 64 330 45 934 126 639 105 389 103 386 

Högst förgymn 
utbildning36 

23,4 19,6 15,2 33,6 29,1 21,2 29,0 24,8 22,6 

Antal 30 836 25 186 18 938 54 245 45 595 32 498 85 081 70 781 66 676 

Total andel 34,7 30,4 24,6 39,7 34,3 25,9 37,3 32,4 31,0 

Totalt antal 155 322 134 583 115 221 192 068 161 492 128 450 347 390 296 075 321 520 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. En person kan ingå i flera grupper *) Avser osubventionerat och subventionerat 

arbete. 

3.2 Resultat av Arbetsförmedlingens bidrag till matchningen på 
arbetsmarknaden 

Utöver regleringsbrevsmålen följs Arbetsförmedlingens bidrag till matchningen på 

arbetsmarknaden upp med hjälp av fyra resultatmått, vilka redovisas i tabell 3.3. Två 

av dessa kopplar till myndighetens arbete med arbetsgivare: andelen arbetsgivare 

som fått tillräckligt med sökande för att kunna anställa samt andelen arbetsgivare 

som anser att Arbetsförmedlingen har bidragit till en snabbare eller bättre 

rekryteringsprocess. Utöver dessa två mått används även andelen i arbete 90 dagar 

efter avslutad arbetsmarknadsutbildning, samt ett mått som visar på sökaktiviteten 

bland de arbetssökande för att följa myndighetens bidrag till matchningen på 

arbetsmarknaden.  

 
34 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. 
35 Siffran överensstämmer inte med Årsredovisningen 2019. 
36 Siffran överensstämmer inte med Årsredovisningen 2019. 
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Resultat efter arbetsmarknadsutbildning 

Andelen som är i arbete 90 dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning är 

betydligt lägre 2020 jämfört med 2019, det gäller såväl för kvinnor som män oavsett 

födelseland. Resultatförsämringen 2020 jämfört med 2019 var större för män än 

kvinnor, se tabell 3.3 nedan. 

Resultaten för arbetsmarknadsutbildningen påverkas dels av det allmänna 

arbetsmarknadsläget dels av hur väl utbildningarna överensstämmer med 

arbetsgivarnas kompetenskrav samt deltagarnas förmåga att tillgodogöra sig 

utbildningen.  

En nedbrytning av resultatet mellan olika typer av arbeten visar att andelen som gått 

till arbete utan stöd eller till nystartsjobb minskade medan andelen som gick till en 

subventionerad anställning ökade under 2020 jämfört med 2019. 37  

I sammanhanget bör det noteras att det sammantagna resultatet var påtagligt lägre 

redan vid inledningen av 2020 än vid inledningen av 2019. Det tyder på att 

resultatförsämringen har fler förklaringar än sådana som direkt kan hänföras till 

konsekvenser av pandemin. 

Inrikes födda kvinnor hade det högsta resultatet 90 dagar efter 

arbetsmarknadsutbildning 2020 

Som framgår av tabell 3.3 är det stora skillnader i resultat 90 dagar efter avslutad 

arbetsmarknadsutbildning mellan olika grupper av inskrivna arbetslösa. Resultatet är 

högre för män än kvinnor och lägre för utrikes födda än för inrikes födda.  

Trots den stora resultatförsämringen är inrikes födda kvinnor den av redovisade 

grupperna som visar det högsta resultatet för 2020. Andelen inrikes födda kvinnor 

som gick till arbete under 2020 uppgick till 31 procent, vilket kan jämföras med 30 

procent bland inrikes födda män. Bland utrikes födda gäller det omvända - utrikes 

födda kvinnor visar det lägsta resultatet av de (i tabell 3.3) redovisade grupperna. 

Bland utrikes födda kvinnor uppgick resultatet 2020 till 19 procent. Bland utrikes 

födda män var resultatet 26 procent.  

Andel arbetsgivare som fått tillräckligt med sökande  

Omkring 83 procent av arbetsgivarna i Arbetsförmedlingens arbetsgivar-

undersökning uppgav att de fått tillräckligt med sökande på de lediga platser de lagt 

in. Det är en ökning med 7 procentenheter jämfört med 2019. Ökningen kan 

sannolikt delvis förklaras av att fler arbetssökande har utbildning och erfarenhet. 

Bland dem som anger att man inte får tillräckligt med sökande är den vanligaste 

orsaken att sökande saknat både efterfrågad utbildning och erfarenhet, det är 

vanligare än att arbetsgivare anger att de fått för få sökande.  

Sett till olika yrken och branscher har arbetsgivare inom de flesta branscher, med 

undantag för handel, i högre utsträckning än under 2019 fått tillräckligt med sökande 

jämfört under 2020.  

 
37 Det bör noteras att 2019 var ett år då få arbetssökande fick subventionerad anställning. 
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Andelen arbetsgivare som anser att Arbetsförmedlingens service bidrar till en 

snabbare eller bättre rekryteringsprocess  

Andelen arbetsgivare som anser att Arbetsförmedlingens service bidrar till en 

snabbare eller bättre rekryteringsprocess har utvecklats starkt under 2020. Det är en 

ökning med 9 procentenheter i förhållande till tidigare år. En bidragande orsak till 

ökningen kan vara myndighetens fortsatta arbete med att utveckla de digitala 

kanalerna för arbetsgivare och rekrytering. Utvecklingen kan också ha påverkats av 

det förändrade läget på arbetsmarknaden när det gäller vilka arbetsgivare som 

annonserat under året, och vilka arbetssökande som funnits tillgängliga.  

Tabell 3.3: Väsentliga resultat för Arbetsförmedlingens bidrag till matchningen på 
arbetsmarknaden, andel i procent, 2018–2020 

2018 2019 2020 

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

76 76 83 

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

3938 40 49 

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

42 
36 
44 

40 
33 
42 

27 
24 
28 

varav inrikes födda 47 45 30 

Kvinnor 45 47 31 

Män 47 44 30 

varav utrikes födda 38 37 25 

Kvinnor 29 23 19 

Män 41 41 26 

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

86 89 89 

- Kvinnor 82 86 87 

- Män 89 92* 90 

Källa: Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarundersökningen, Datalager, Sökandeundersökningen. *Skiljer sig från 
motsvarande siffra i Årsredovisning 2019 pga felaktig avrundning. 

Sökaktivitet 

Uppföljningen av sökaktivitet sker dels genom aktivitetsrapportering dels genom 

Arbetsförmedlingens sökandeundersökning. Sökaktiviteten fortsätter att öka och 

söktiden som de arbetssökande ägnar sig åt ligger fortsatt på höga nivåer. (Se vidare i 

Arbetsförmedlingens uppdrag i arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet och 

etableringsersättningen).  

Antal deltagare i upphandlade matchningstjänster39 och arbetsmarknadsutbildning 

Trots att Arbetsförmedlingen under 2020 har haft fokus på att anvisa fler till 

arbetsmarknadsutbildning så har antalet som tagit del av sådan utbildning inte ökat i 

nivå med målsättningen i regleringsbrevet40.  

38 På grund av felaktig avrundning redovisades annan siffra i årsredovisningen 2018 och 2019. 
39 De tjänster som avses under upphandlade matchningstjänster är Stöd och matchning (STOM) samt Kundval 
rusta och matcha (KROM). 
40 Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar ska öka. 
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Det bör dock noteras att arbetsmarknadsutbildningar ofta är behäftade med relativt 

långa uppstartsprocesser och det kan dröja innan prioriteringar får genomslag i 

utbildningsstarter och därmed i antal deltagare. Det innebär att antalet deltagare i 

arbetsmarknadsutbildning ett givet år påverkas av deltagarantalet året innan. 2019 

var ett år med ett lågt deltagarantal i arbetsmarknadsutbildning vilket alltså gav 

avtryck i deltagarantalet 2020. Antalet nya deltagare i arbetsmarknadsutbildning 

ökade succesivt under 2020. 

Att antalet deltagare inte kommit upp i de volymer som tidigare under året bedömdes 

var möjliga beror även på att urvalsprocessen för att finna deltagare har påverkats 

negativt av den pågående pandemin. Men det beror också på att delar av innehållet i 

arbetsmarknadsutbildningarna inte är möjliga att genomföra på distans under 

rådande omständigheter. Situationen har dock förbättrats genom det arbete 

leverantörerna gjort i partnerskap med Arbetsförmedlingen för att anpassa 

utbildningarna utifrån rådande situation. En kvarstående utmaning är dock att hitta 

lämpliga platser för de arbetsplatsförlagda delarna av utbildningar. 

Arbetsförmedlingen har under året arbetat intensivt med att öka användandet av 

arbetsmarknadsutbildningar. Myndigheten ska säkerställa en mer jämställd 

fördelning av kvinnor och män som deltar, och i synnerhet öka utrikes födda 

kvinnors andel. Styrningen har varit särskilt tydlig mot att minska skillnaderna 

mellan män och kvinnor som tar det av.  

Samtidigt kan också myndighetens styrning mot att även väsentligt öka antalet 

deltagare i upphandlade matchningstjänster ha påverkat möjligheten att matcha 

ytterligare deltagarvolymer mot arbetsmarknadsutbildningar. Detta då en 

konkurrenssituation kan föreligga genom att potentiella deltagare för 

matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildningar kan vara samma individer.  

Arbetsförmedlingen tog under våren fram en handlingsplan som syftade till att 

väsentligt öka Arbetsförmedlingens kapacitet att använda arbetsmarknadsutbildning 

och vägledande tjänster för att möta behov hos kunder och arbetsmarknaden under 

de speciella omständigheter som gäller i samband med covid-19 pandemin.41  

Vidare har en handlingsplan för ökade volymer och resultat utifrån en enhetlig 

process tagits fram för att effektivisera processen kring arbetsmarknadsutbildningen 

och på så sätt öka volymerna. Arbetsförmedlingen har arbetat med att skapa 

förutsättningar via bland annat digitala verktyg för att de arbetssökande i större 

utsträckning på egen hand ska kunna hitta en relevant arbetsmarknadsutbildning, 

göra studiebesök hos en leverantör och själva identifiera intresse och behov av 

arbetsmarknadsutbildning. Det bedöms gynna den arbetssökande och samtidigt 

frigöra resurser hos Arbetsförmedlingen för att fokusera på att fatta beslut. 

Andelen deltagare i arbetsmarknadsutbildning som är kvinnor har ökat, det gäller 

såväl inrikes födda kvinnor som utrikes födda kvinnor. Andelen deltagare i 

arbetsmarknadsutbildning som är kvinnor är dock fortfarande bara ungefär hälften 

av andelen av totalt inskrivna som är kvinnor.  

41 Handlingsplan med anledning av covid-19 Kategori Utbildning, Dnr Af-2020/0058 0744 
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Andelen av nya beslut som går till kvinnor har ökat, men är fortsatt låg. Andelen nya 

beslut som går till inrikes såväl som utrikes födda kvinnor har ökat.  

Traditionella val av yrke fortsätter och förändringar av synsätt tar tid både inom och 

utanför Arbetsförmedlingen. Ett arbete har även påbörjats för att se över nuvarande 

utbud av arbetsmarknadsutbildningar utifrån den omstrukturering som sker inom 

vissa branscher samt utifrån att kvinnor generellt är underrepresenterade som 

deltagare i utbildningarna. 

När det gäller ambitionen att arbetssökande tidigare i arbetslösheten ska anvisas 

insatser som till exempel arbetsmarknadsutbildning visar tabell 3.4 att andelen 

arbetssökande som påbörjar arbetsmarknadsutbildning utanför ramprogrammen är 

högre 2020 än 2019. Det är sannolikt konsekvens av att myndigheten under 2020 

inte haft samma styrning kring antal deltagare eller prioriteringar av deltagare i 

arbetsmarknadspolitiska program som under 2019.42  

Tabell 3.4: Antal unika deltagare i arbetsmarknadsutbildning43, antal nya beslut44 

och fördelning mellan kvinnor och män samt utrikes och inrikes födda kvinnor och 
män samt inom och utom ramprogrammen45 2018–2020 

Kvinnor Män Samtliga 

Program 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Arbetsmarknads-
utbildning 

5 413 3 341 4 207 18 063 12 317 11 320 23 476 15 658 15 527 

23,1 21,3 27,1 76,9 78,7 72,9 

  varav inrikes födda 23,6 23,4 28,4 76,4 76,6 71,6 38,1 34,6 42,4 

  varav utrikes födda 22,7 20,3 26,1 77,3 79,7 73,9 61,9 65,4 57,6 

Antal nya beslut om 
arbetsmarknads-
utbildning 

4 167 2 733 3 899 15 026 10 493 10 233 19 193 13 226 14 132 

  varav inrikes födda 22,8 23,5 29,0 77,2 76,5 71,0 38,2 35,4 43,1 

  varav utrikes födda 21,0 19,1 26,5 79,0 80,9 73,5 61,8 64,6 56,9 

Andel nya beslut till 
deltagare utanför 
ramprogram 

22,0 22,8 29,2 78,0 77,2 70,8 55,7 40,2 49,1 

Andel nya beslut till 
deltagare inom 
ramprogram 

20,7 19,1 26,2 79,3 80,9 73,8 49,2 64,2 52,1 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager  

Antalet deltagare i upphandlade tjänster har ökat kraftigt under 2020. Utvecklingen 

har framför allt drivits av stora volymökningar inom matchningstjänsten Stöd och 

matchning, men stigande deltagarantal inom tjänsten Introduktion till arbete och 

den nya tjänsten Kundval rusta och matcha har också bidragit till ökningen. Den 

interna styrningen har varit inriktad på att öka deltagarvolymerna i de upphandlade 

tjänsterna, i synnerhet de tre ovan nämnda tjänsterna.46  

42 Under 2019 begränsades antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med anledning av ett minskat 
anslag på 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. 
43 Avser antal unika individer med nya eller pågående beslut. 
44 Avser unika individer. 
45 Andelen unika deltagare summerar inte till 100 då en person kan ha haft ett nytt beslut inom och utom 
garantierna och räknas inom varje kategori, men endast en gång i totalen. Till ramprogrammen räknas jobb- och 
utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar samt etableringsprogrammet.  
46 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2020. Reviderad 2020-06-12. Diarienummer: Af-2019/0017 2992. 
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Styrningen inom Kundval rusta och matcha och Stöd och matchning har innefattat 

utvecklingsinsatser för att effektivisera handläggnings- och beslutsprocesser samt 

tillföra personella resurser för att öka beslutskapaciteten inom matchningstjänsterna. 

För urvalet till matchningstjänsten Kundval rusta och matcha används ett statistiskt 

bedömningsstöd vilket bedömer de arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden.  

För att skyndsamt effektivisera processerna om anvisning till upphandlade 

matchningstjänster så att antalet deltagare skulle kunna öka har myndigheten även 

koncentrerat beslutsfattande vid PDM. Myndigheten har rekryterat medarbetare till 

en ny tillfällig roll (beslutshandläggare), vilket har inneburit att lärande, arbetssätt 

och rutiner har utvecklats. 47 

Under 2020 hade många av de nyinskrivna arbetssökande en relativt god position på 

arbetsmarknaden. Stöd- och matchningstjänster kan göra det lättare att bibehålla 

kontakten med arbetsmarknaden. En kraftig uppgång av anvisningar har skett och 

andelen som tar del av tjänsten utanför ramprogrammen har ökat (se tabell 3.5). 

Tiden till anvisning har kortats. För deltagare inom ramprogrammen har 

upphandlade tjänster ersatt andra arbetsplatsförlagda insatser när det varit möjligt. 

Andelen personer som varit inskrivna i 3–12 månader (äldre än 25 år) som är i insats 

utanför ramprogram har ökat från 7,4 procent (4 700 i snitt per månad) ifjol till 8,9 

procent (8 800 i snitt) 2020.  

Det ökande antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster har framför allt skett 

inom stöd och matchning (STOM). Under 2020 startades tjänsten Kundval, rusta och 

matcha (KROM) som syftar till att utveckla arbetssätt, processer och verktyg som 

möjliggör utveckling av tjänsteutbudet. När det gäller KROM har myndigheten 

identifierat ett antal utmaningar som negativt påverkat volymerna. Det rör sig bland 

annat om förseningar med systemstöd och de initiala resultaten av bedömnings-

stödet. Bedömningsstödet var till en början för snävt utformat och breddades därför 

så att fler arbetssökande kunde bli aktuella för tjänsten. 

Resultat till arbete och studier efter upphandlade matchningstjänster har minskat 

under 2020. Under året lämnade 20 procent av deltagarna i STOM till arbete. (2019: 

24, 2018: 28, se tabell 4.9) Det beror sannolikt dels på en minskad efterfrågan på 

arbetsmarknaden men kan också påverkas av andra förklaringsfaktorer.  

47 Stycket utgör redovisning av regleringsbrev Arbetsförmedlingen ska skyndsamt effektivisera processerna för 
beslut om anvisning till upphandlade matchningstjänster så att antalet deltagare kan öka väsentligt i det 
rådande konjunkturläget. 
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Tabell: 3.5 Antal deltagare i upphandlad matchningstjänst48, antal nya beslut49 och 
fördelning mellan kvinnor och män samt utrikes och inrikes födda kvinnor och män 
samt inom och utom ramprogrammen50 2018–2020 

Kvinnor Män Samtliga 

Program 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Antal deltagare i 
upphandlad 
matchningstjänst 

31 174 23 711 56 342 41 321 32 629 70 704 72 495 56 340 127 046 

43 42,1 44,3 57 57,9 55,7 - - - 

  varav inrikes födda 40,5 39,9 42,5 59,5 60,1 57,5 35,8 35,2 39,4 

  varav utrikes födda 44,4 43,3 45,6 55,6 56,7 54,4 64,2 64,8 60,6 

Antal nya beslut om 
upphandlad 
matchningstjänst 

22 141 18 605 50 663 30 421 25 961 63 668 52 562 44 566 114 331 

  varav inrikes födda 40 39,6 42,6 60 60,4 57,4 35,9 34,7 39,9 

  varav utrikes födda 43,3 42,9 45,5 56,7 57,1 54,6 64,1 65,3 60,1 

Andel nya beslut till 
deltagare utanför 
ramprogram 

44,8 45,3 47 55,2 54,7 53 36,1 12,8 36,9 

Andel nya beslut till 
deltagare inom 
ramprogram 

40,6 41,2 42,7 59,4 58,8 57,3 65,5 88 63,6 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager  

Andelen kvinnor i upphandlade matchningstjänster har ökat något jämfört med 

2019. Det gäller även utrikes födda kvinnor. Av de kvinnliga deltagarna är en något 

större andel utrikes födda än bland männen. Andelen utrikes födda deltagare har 

dock minskat något jämfört med 2019.  

Arbetsförmedlingen bedömer att resultatet för målet om att antalet i upphandlande 

matchningstjänster ska öka väsentligt och tiden till anvisning till dessa tjänster 

förkortas är över myndighetens förväntan. Detta då antalet i sådana tjänster har ökat 

och tiden till anvisning har förkortats. 

3.3 Arbetsförmedlingens arbetsgivararbete 

Flera omprioriteringar har gjorts för att kunna utföra myndighetens uppdrag på 

bästa sätt. Intern omfördelning av personalresurser för att förstärka 

verksamhetskritiska avdelningar tillfälligt och fokus på vissa programinsatser har 

medfört att särskilt resurskrävande arbete för övergångar till studier, uppsökande 

arbetsgivararbete samt arbetslivsinriktad rehabilitering inte har kunnat göras i 

samma omfattning som tidigare planerat. 

Prioritering för myndigheten har varit att tillgängliggöra resurser och personal för att 

ta emot varsel och genomföra inskrivningar. Märkbart har varit minskningen av 

anvisningarna till praktik och samt subventionerade anställningar. Läs mer om 

subventionerade anställningar i 4.2 Subventionerade anställningar.   

48 Avser antal unika individer med nya eller pågående beslut. 
49 Avser unika individer. 
50 Andelen unika deltagare summerar inte till 100 då en person kan ha haft ett nytt beslut inom och utom 
garantierna och räknas inom varje kategori, men endast en gång i totalen. 
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Folkhälsomyndighetens rekommendation att i så hög grad som möjligt arbeta 

hemifrån och på distans påverkar arbetsgivare och vissa anordnares möjligheter att 

kunna erbjuda arbetsplatsförlagda aktiviteter. Ett överlag minskat behov av personal 

har inneburit att möjligheterna att resursmässigt erbjuda extra stöd, introduktion 

eller handledning till en ny medarbetare också har minskat. Detta ger följaktligen ett 

minskat antal deltagare i arbetsplatsförlagda aktiviteter. 

Arbetsförmedlingen har på grund av detta sett behov av att utveckla nya strukturer 

samt intensifiera processer för att stödja arbetsgivare under pågående pandemi. 

Utvecklingen av digitala självservicekanaler för arbetsgivare har fortsatt.  

Myndighetens arbetsgivararbete har framför allt inriktas mot de branscher där det 

finns en fortsatt efterfrågan på arbetskraft. Exempel finns bland annat inom de gröna 

näringarna där utbildningar tas fram tillsammans med bland annat Skogsstyrelsen 

och andra aktörer.  

Överenskommelser med arbetsmarknadens parter finns även i form av 

avsiktsförklaringar för arbetet med snabbspår. Arbetsförmedlingen har sedan 2015 

haft uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadens parter tillvarata nyanländas 

kompetens inom bristyrken. Det nära samarbetet med arbetsmarknadens parter och 

arbetsgivare bedöms varit en framgångsfaktor, detta bland annat då deltagare i flera 

hittat kvalificerade anställningar efter genomgånget snabbspår.51 

Antalet nya deltagare i olika snabbspår fortsätter dock att minska kraftigt. Under 

2020 påbörjade 542 personer olika aktiviteter inom snabbspår. Det kan jämföras 

med 849 under 2019 och med 2 236 nya deltagare under 2018.52 Andelen kvinnor var 

48 procent vilket är den högsta sedan snabbspåren startade 2016. Den högre andelen 

beror framför allt på fler akademiska snabbspår där andelen kvinnor är högre. Ett 

fortsatt minskat inflöde till etableringsprogrammet och att sammansättningen av 

deltagare inom programmet har förändrats är bidragande orsaker (läs mer i avsnitt 

4.1). Prioriteringar inom myndigheten, samt pandemins effekter på arbetsmarknaden 

i kombination med kvarvarande brister i kartläggning av individerna, kan också ha 

bidragit till resultatet.  

Situationen med färre potentiella deltagare bland nyanlända har lett till nya 

arbetssätt och accelererat förflyttningen till nya kanaler för information och 

rekrytering till uppdragsutbildningar inom snabbspåren. Upplägget har ändrats så att 

de flesta av utbildningarna genomförs på distans. Förutom ett större 

upptagningsområde ger distansundervisning möjlighet till deltagande för personer 

som inte kan resa till utbildningsplatsen.  

Arbetsförmedlingen har även utvecklat arbetssättet med kedjor av insatser (som 

snabbspåren innebär) till att även gälla för yrkesgrupper utanför 

överenskommelserna. Metoden har visat sig vara lämplig framförallt för akademiska 

bristyrken. Arbetsförmedlingen har gjort överenskommelser mellan lärosäten och 

arbetsgivare som ett led i att både tillvarata kompetens och bidra till 

51 Arbetsförmedlingens nulägesbedömning av arbetet med Snabbspår, februari 2019. Se avsnitt 4.11 samt 4.8. 
52 Sedan januari 2016 till och med december 2020 har totalt 9 413 personer påbörjat ett snabbspår, varav 3 059 
kvinnor och 6 354 män. 
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kompetensförsörjningen för ett antal olika yrken, exempelvis agronomer och 

underhållsingenjörer. 

Rekryteringstjänster till arbetsgivare 

Andelen personella resurser som lades på rekryteringstjänster för arbetsgivare gick 

ner något under 2020 (se tabell 3.6). Det kan delvis förklaras av att 

Arbetsförmedlingen har fortsatt sitt arbete med att guida arbetsgivare till 

självservicetjänster. Andelen annonser som registreras av en arbetsförmedlare har 

fortsatt minska och det minskar myndighetens tidigare manuella hantering av 

rekryteringstjänster till arbetsgivare. Under 2020 lades i princip alla, omkring 99 

procent, av de registrerade lediga platserna in av arbetsgivarna själva. (2019:97 

procent, 2018: 91 procent).  

Samtidigt minskade antalet nya lediga platser tydligt jämfört med 2019, vilket också 

bidragit till att den nedlagda tiden minskat. Totalt anmäldes 961 000 lediga platser 

under 2020, vilket kan jämföras med 1 150 000 nya platser året innan. Det största 

tappet skedde efter pandemins utbrott, men även innan utbrottet anmäldes ett något 

lägre antal platser än under 2019.  

Tabell 3.6: Rekryteringstjänster till arbetsgivare, 2018–202053 

2018 2019 2020 

Tillgängliga personalresurser (i procent) 10,2 9,7 7,1 

Förvaltningskostnad (i miljoner kronor) 984 882 621 

Antal nyanmälda lediga platser (i 1000-tal) 1 320 1 150 961 

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

3.4 Arbetsförmedlingens arbete med arbetssökande 

Att effektivt sammanföra arbetssökande med lediga platser kräver en effektiv 

inskrivningsprocess. En effektiv matchning kräver också att de arbetssökande har 

relevant information om arbetsmarknaden och att insatserna anpassas efter den 

enskildes förutsättningar. De aktiviteter som ryms inom tjänster för att söka arbete 

handlar till exempel om sökandes planering och kartläggning och allmän service till 

arbetssökande. 

 Tjänster för att söka arbete 

Arbetsförmedlingens personal lade under 2020 omkring 26 procent av sin tid på 

prestationen tjänster för att söka arbete. Att andelen nedlagd tid på detta ärende 

förblev oförändrat under 2020 (då antalet nya arbetslösa var mycket högt) förklaras i 

hög grad av myndighetens kundförflyttning till service på distans och digitala 

tjänster, vilket skapat förutsättningar för en mer effektiv process.  

53 Mot bakgrund av den stora variationen i användning av Tajma mellan olika verksamhetsområden och 
avdelningar redovisas viktade värden för myndighetens tidsredovisning. För att få jämförbarhet har även 2018 
och 2019 års siffror räknats om enligt samma metod. Det medför att siffrorna för dessa år är andra än de som 
redovisades i Årsredovisningen 2019, se appendix. 
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Andelen med handlingsplan ökade 

Genom denna omfördelning av personalresurser samt en halvering av den bokade 

tiden per planeringssamtal (från 60 till 30 minuter per samtal) har 

Arbetsförmedlingen kraftigt ökat sin kapacitet att ta emot nya arbetssökande. 

Andelen med handlingsplan inom 30 dagar ökade under 2020. Närmare 85 procent 

av de nyinskrivna arbetssökande fick en handlingsplan upprättad inom 30 dagar.54  

Av de nyinskrivna som skrivit in sig digitalt har 84 procent en handlingsplan inom 30 

dagar. Därmed bidrar förflyttningen till en digital hantering till att förordningskravet 

om att upprätta en handlingsplan inom 30 dagar efterlevs. Skillnaderna mellan män 

och kvinnor är förhållandevis små när det gäller att få en handlingsplan inom 30 

dagar, andelen med handlingsplan inom 30 dagar har ökat för kvinnor såväl som för 

män. Skillnaderna mellan utrikes födda kvinnor och kvinnor totalt har minskat med 

åren. Det samma gäller utrikes födda män och män generellt. Skillnaden mellan 

utrikes födda kvinnor och utrikes födda män är oförändrad. Studier som 

Arbetsförmedlingen har tagit fram visar att män gynnas i kartläggningen och den 

efterföljande matchningen, både därför att kartläggningen av män har ett tydligare 

jobbfokus än socialt fokus och för att kvinnor bedöms som mindre matchningsbara 

även då deras meriter är likvärdiga med mäns.55 

Tabell 3.7: Tjänster för att söka arbete, 2018–202056, 57, 58 

2018 2019 2020 

Tillgängliga personalresurser (i procent) 23,9 25,7 25,9 

Förvaltningskostnad (i miljoner kronor) 2 311 2 325 2 268 

Antal ny- eller återinskrivna (i 1000-tal) 302 321 464 

- Kvinnor 148 155 222 

- Män 154 165 242 

Antal med handlingsplan inom 30 dagar (1000-tal) 203 235 393 

- Kvinnor 100 113 187 

- Män 103 122 206 

Andel som fått handlingsplan inom 30 dagar (procent) 67,1 73,3 84,7 

- Kvinnor 67,6 73,0 84,4 

- Utrikes födda kvinnor 61,4 65,6 79,5 

- Män 66,6  73,6 85,1 

- Utrikes födda män 60,1 67,5 81,3 

Källa: Arbetsförmedlingen, prestationsmätning, Tajma, datalager och Presto 

54 Enligt förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska arbetssökande ha en 
handlingsplan inom 30 dagar. 
55 Cheung, M. (2018), Hur skapar vi en mer jämställd arbetsmarknadsetablering? En studie av 
Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv, Arbetsförmedlingen, 
working paper 2018:2, Progression i Etableringsuppdraget? En kohorts- och jämställdhetsanalys av 
arbetssökande i Etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen working paper 2018:4 och Vad händer i mötet? 
Hur arbetsförmedlares arbetssätt kan bidra till ökad jämställdhet, Arbetsförmedlingen Analys 2019:3. 
56 Nyinskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa, tim- och deltidsarbetslösa eller deltagare i program) ska senast den 
30:e dagen efter nyinskrivning ha en handlingsplan. Det innebär att personer som innan 30:e dagen 
avaktualiseras inte ingår i målgruppen. I tidigare årsredovisningar ingick dessa personer i målgruppen. Därför 
överensstämmer inte statistiken med årsredovisning 2019. 

57 Antal och andel med handlingsplaner för 2018 skiljer sig mot årsredovisningen för 2018. Differensen beror på 
ett fel i överläsningen till datalagret som rättats, samt annan avrundning. 
58 Mot bakgrund av den stora variationen i användning av Tajma mellan olika verksamhetsområden och 
avdelningar redovisas viktade värden för myndighetens tidsredovisning. För att få jämförbarhet har även 2018 
och 2019 års siffror räknats om enligt samma metod. Det medför att siffrorna för dessa år är andra än de som 
redovisades i Årsredovisningen 2019, se appendix. 
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Arbetsförmedlingens Sökandeundersökning visar att 86 procent, av de inskrivna 

arbetssökande som har en planering anser att handlingsplanen är ett bra eller ganska 

bra stöd i arbetssökandet (2019: 88 procent, 2018: 88 procent. Svar fördelat på olika 

sökandegrupper visar att personer med högst grundskola, utrikes födda samt 

ungdomar angav i något högre utsträckning än övriga att handlingsplanerna är ett 

bra stöd i arbetssökandet. 

3.5 Arbetsförmedlingens roll som sök- och informationskanal 
samt digital infrastruktur för matchning 

I detta avsnitt redogörs för hur många som använder Arbetsförmedlingen som sök– 

och informationskanal och vilken roll Arbetsförmedlingens digitala infrastruktur för 

matchning spelar.  

Arbetsförmedlingens roll som sök- och informationskanal i 

matchningen på arbetsmarknaden 

Oavsett konjunkturläge sker den övervägande majoriteten av matchningar mellan 

arbetssökande och arbetsgivare utan inblandning av Arbetsförmedlingen. Det är i sig 

inte negativt utan är en del i en välfungerande arbetsmarknad och ger 

Arbetsförmedlingen möjlighet att i större utsträckning rusta och matcha de personer 

som står längre från arbetsmarknaden och är i behov av stöd i sitt arbetssökande. 

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.  

Tabell 3.8 visar att andelen tidigare arbetssökande som fått osubventionerat arbete 

och anser att information eller annan hjälp från Arbetsförmedlingen bidragit till att 

de fick arbetet minskat. En förklaring till minskningen kan vara att årets utveckling 

gjort att fler av de som lämnar Arbetsförmedlingen stått närmare arbetsmarknaden. 

Personer med en starkare ställning på arbetsmarknaden kan förväntas vara i mindre 

behov av hjälp och stöd från Arbetsförmedlingens personal för att hitta ett arbete och 

istället hitta arbete på egen hand. Andelen utrikes födda som anser att information 

eller annan hjälp från Arbetsförmedlingen bidragit till att de fick arbetet är högre än 

inrikes födda. Andelen av de som lämnat Arbetsförmedlingen som anser att de fått 

den hjälp och stöd de behövde av myndigheten är oförändrat jämfört med 2019. 

Andelen kvinnor som anser att de fått den hjälp de behöver är lägre än andelen män.  
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Tabell 3.8: Hjälp från Arbetsförmedlingen som har lett till osubventionerat arbete, 

andel (%), 2018–202059 

2018 2019 2020 

Andel tidigare arbetssökande som fått osubventionerat arbete 
och anser att information eller annan hjälp från 
Arbetsförmedlingen bidragit till att de fick arbetet 60 

30 31 26 

- Kvinnor 29 31 26 

- Män 31 31 26 

Andel tidigare arbetssökande som anser att de fått den hjälp de 
behöver via Arbetsförmedlingen 

55 47 48 

- Kvinnor 49 45 47 

- Män 59 49 49 

Källa: Arbetsförmedlingen, Lämnatundersökningen. 

Andelen inrikes födda som anser sig fått den hjälp de behöver är större än andelen 

utrikes födda. Det är även fler inrikes födda som inte anser att de behövt hjälp av 

Arbetsförmedlingen. En större andel utrikes än inrikes födda anser att de inte fått 

den hjälp de behöver av myndigheten. 

Tillhandahålla infrastruktur för matchning 

Att andelen personalresurser som läggs på att tillhandahålla infrastruktur för 

matchning har ökat överensstämmer med de prioriteringar som gjorts inom 

Arbetsförmedlingen. Myndigheten fortsätter styra en större del av sina resurser mot 

utveckling av digitala lösningar. Det är en förutsättning för det arbete som 

Arbetsförmedlingen bedriver inom ramen för kund- och kanalförflyttningen.  

Under 2020 gjordes i genomsnitt 7,5 miljoner besök per månad gjorts på 

arbetsformedlingen.se. Det är en ökning med 50 procent jämfört med året innan. Att 

antalet besök på arbetsformedlingen.se ökade under 2020 kan i hög grad kopplas till 

att många förlorade sina arbeten under 2020.  

Många besöker även arbetsformedlingen.se med andra ärenden än att se lediga 

platser och för att söka arbete. Under 2020 tillkom möjligheten att boka webbmöten 

med en karriärvägledare via digitala karriärvägledningsverktyg.  

59 Går ej att fördela på utrikes födda kvinnor och män.  
60 Siffrorna är ej jämförbara med årsredovisningen 2019 på grund av nytt räknesätt för att undvika 
dubbelräkningar av olika svarsalternativ.  
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Tabell 3.9: Tillhandahålla infrastruktur för matchning 2018–202061 

2018 2019 2020 

Tillgängliga personalresurser (i procent) 1,1 1,2 1,6 

Förvaltningskostnad (i miljoner kronor) 105 112 139 

Arbetsformedlingen.se antal besök per månad i 

genomsnitt (i miljoner) 62 4,5 5,0 7,5 

Källa: Arbetsförmedlingen och Matomoo Analytics. Prestationsmätning, Tajma, datalager och Presto. 

Kund- och kanalförflyttning 

Kanalförflyttningen av myndighetens kundflöden är en viktig del för att realisera den 

av myndigheten beslutade kund- och kanalstrategin63 vilket i sin tur förväntas bidra 

till både effektiviseringar och besparingar.  

Arbetsförmedlingen har under 2020 fortsatt sitt arbete med att erbjuda ett ökat antal 

tjänster till myndighetens kunder via digitala tjänster och via service på distans. 

Myndigheten strävar mot en hög självservicegrad i de digitala tjänsterna, vilket syftar 

till att kunna prioritera sina personella resurser mer effektivt.  

Andelen nyinskrivna som har skrivit in sig online och identifierat sig med e-

legitimation ökade med 9 procentenheter under 2020, till 92 procent (2019: 83 

procent, 2018: 70 procent). Av dem som skriver in sig digitalt har sedan 89 procent 

fått service på distans Den andelen har ökat markant jämfört med tidigare år (2019: 

54 procent 2018: 18 procent) 64.. För arbetssökande som saknar möjlighet att skriva 

in sig digitalt erbjuder Arbetsförmedlingen möjligheten till en manuell inskrivning 

genom ett fysiskt besök på ett lokalt kundtorg alternativt ett servicekontor65.  

Från slutet av maj 2020 har arbetssökande som inom 90 dagar ska påbörja jobb eller 

studier möjlighet att sköta sina ärenden hos Arbetsförmedlingen helt på egen hand. I 

självserviceflödet kan målgruppen genomföra alla sina ärenden digitalt – från 

inskrivning till planering och avaktualisering. Självserviceflödet möjliggör effektivare 

hantering av vissa kundbehov som annars skulle behöva lösas genom kontakt med 

myndighetens personal. Sedan införandet i maj till december har 26 700 personer 

skrivits in i självservice. Knappt 13 000 har sedan också skrivits ut från 

Arbetsförmedlingen direkt från självserviceflödet, det vill säga knappt 1 900 personer 

per månad lämnar Arbetsförmedlingen efter att ha haft en helt digital resa genom 

myndigheten. 7 800 av de som skrivits in i självservicen har övergått till personlig 

service på distans eller till lokalkontor. 

61 Mot bakgrund av den stora variationen i användning av Tajma mellan olika verksamhetsområden och 
avdelningar redovisas viktade värden för myndighetens tidsredovisning. För att få jämförbarhet har även 2018 
och 2019 års siffror räknats om enligt samma metod. Det medför att siffrorna för dessa år är andra än de som 
redovisades i Årsredovisningen 2019, se appendix. 
62 Myndigheten bytte webbanalysverktyg från Google analytics till Matomo analytics, förflyttningen skedde i 
slutet av 2019 och början av 2020. På grund av brist på hantering av personuppgifter uppfyllde inte Google de 
krav som myndigheten ställde, därav skedde ett byte av webbanalysverktyg som samlar in data om våra 
webbanvändare. Bytet av webbanalysverktyg gör att antalen besök inte är fullt jämförbara mellan åren.  
63 Strategi för kundarbete – Digitalt först, AF 2020/00576430 
64  I årsredovisning 2019 redovisades siffrorna för 2018 och 2019 med en decimal. Resultaten avser de som vid 
mätmånadens slut fortfarande är inskrivna på service på distansenheter.  
65 I syfte att minska fysiska besök på kontor under pandemin har de som varit inskrivna som arbetssökande de 
senaste två åren även möjlighet att anmäla sig som arbetssökande via telefon. 
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En viktig del i kanalförflyttningen har under året varit att öka distanskanalens 

möjlighet att fatta beslut om insatser66. Totalt fattades omkring 44 000 beslut på 

distans genom Personligt distansmöte (PDM).  

Ökningen av beslut som fattas genom PDM har skett framför allt inom Nystartsjobb, 

jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och aktiviteter inom 

vägledning och rehabilitering (som är det programbeslut många deltagare i 

upphandlade matchningstjänster har.)  

Arbetssökande kan sedan november 2019 signera beslut för återinträde i jobb- och 

utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar digitalt. Ju fler arbetssökande 

som använder digital signering desto mindre manuell hantering krävs för 

myndigheten och den arbetssökande. Under 2020 har knappt hälften (49,3 procent) 

av alla beslut om återinträde i garantierna signerats digitalt. Andelen är konsekvent 

högre för beslut om jobbgarantin för ungdomar.  

Personligt distansmöte har under 2020 byggts ut och finns nu på 17 orter och verktyg 

för planering och fördelning av samtal har uppgraderats för att kunna hantera den 

ökande mängden samtal.  

3.6 Arbetsförmedlingens förtroende bland allmänheten och 
arbetsgivare 

Kantar Sifos anseendeindex som mäter allmänhetens förtroende för myndigheter 

visar fortsatt låga siffror för Arbetsförmedlingen. Förtroendet har ökat men 

myndigheten har fortfarande det lägsta anseendet bland de myndigheter som ingår i 

mätningen. Förtroendenivån 2020 var -19 (2019: -24). Det genomsnittliga indexet för 

alla myndigheter var 36 (2019: 32).67 

Arbetsförmedlingen mäter arbetsgivares förtroende för myndigheten i 

Arbetsgivarundersökningen. 50 procent av arbetsgivarna hade mycket stort eller 

ganska stort förtroende för Arbetsförmedlingen (2019:45 procent). 8 procent hade 

ganska litet eller mycket litet förtroende (2019: 12 procent). 

I Arbetsförmedlingens undersökningar som riktas till arbetssökande ställs frågor 

kring bemötandet.68 Ett index visar att 82 procent ansåg att bemötandet är gott. Det 

bedöms vara en god nivå. (2019:81 procent, 2018: 82 procent). 

66 Jämförelsesiffror för tidigare år saknas då möjligheten att fatta beslut om dessa insatser inte funnits före 2020 
67 https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/kantar_sifos_anseendeindex_myndigheter_2020.pdf  
68 Frågorna är: handläggarna lyssnar på mig och bemöter mig med respekt, jag får den information jag behöver, 
den senaste information eller beslut jag fick från Arbetsförmedlingen var lätt att förstå, upplever du att du blir 
rättvist behandlad. Resultaten är avrundande till heltal, vilket de inte var i Årsredovisningen 2019. 

https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/kantar_sifos_anseendeindex_myndigheter_2020.pdf
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4 Prioritering av dem som befinner sig långt ifrån 

arbetsmarknaden 

I detta kapitel redovisas Arbetsförmedlingen uppdrag att förbättra arbetsmarknadens 

funktionssätt genom att prioritera dem som befinner sig långt från 

arbetsmarknaden.69

Resultatbedömning: 

Andelen med aktivitet i etableringsprogrammet, jobb- och utvecklingsgarantin och 

jobbgarantin för ungdomar var oförändrad under 2020 jämfört med 2019 och målet 

om att minska andelen utan aktivitet uppnåddes därmed inte. Givet 

förutsättningarna på arbetsmarknaden under 2020 och mot bakgrund av att 

resultatet inte väsentligt negativt avviker från 2019 års nivå gör Arbetsförmedlingen 

bedömningen att resultatet är i enlighet med myndighetens förväntan. 

Bland dem som saknar gymnasial utbildning har andelen som gått till reguljär 

utbildning minskat under 2020. Bland samtliga inskrivna har dock andelen ökat. 

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att resultatet är under myndighetens 

förväntan. 

Antalet personer som deltar i lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall AB i 

genomsnitt har minskat jämfört med 2019, men ligger nära målnivån. 

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att resultatet är i enlighet med myndighetens 

förväntan. 

Av rekryteringen till Samhall AB låg andelen från de prioriterade grupper som 

Samhall AB och Arbetsförmedlingen enats om på en fortsatt hög nivå. 

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att resultatet är över myndighetens förväntan. 

Sammantaget gör Arbetsförmedlingen bedömningen att myndigheten i hög 

utsträckning prioriterat personer med svagare konkurrensförmåga på 

arbetsmarknaden under 2020. Utöver regleringsbrevsmålen för övergångar till 

utbildning samt andelen utan aktivitet görs bedömningen utifrån en sammanvägning 

av nivå och utveckling för övergångar till arbete och studier för personer med 

funktionsnedsättning, samt andel i arbete eller studier 90 dagar efter 

etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen gör sammantaget bedömningen att 

resultatet är i enlighet med myndighetens förväntan. 

Under 2020 var sammanlagt cirka 666 100 personer som ingår i grupper som 

bedöms ha svagare konkurrensförmåga70 inskrivna på Arbetsförmedlingen  

(2019: 634 300 personer, 2018: 651 100). Det motsvarar 64 procent av samtliga 

inskrivna (2019: 69 procent, 2018: 70 procent). Av dessa var 47 procent kvinnor och 

53 procent män.  

69 Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen och regleringsbrev 2020. 
70 Till inskrivna med svagare konkurrensförmåga på arbetsmarknaden räknas de som är födda utanför Europa, 
de som saknar fullständig gymnasieutbildning, de som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga och de som är 55 år eller äldre.   
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Av samtliga nya och pågående programbeslut71 och upphandlade tjänster (totalt cirka 

610 000 beslut) under året gick 87 procent till personer med svagare 

konkurrensförmåga. Det är en minskning jämfört med föregående år (2019: 93 

procent, 2018: 92 procent). Av dessa beslut gick 44 procent till kvinnor och 56 

procent till män, vilket innebär att kvinnors andel av besluten var lägre än deras 

andel av målgruppen.  

Även utrikes föddas andel av besluten var lägre än deras andel av målgruppen. Detta 

gällde i synnerhet utrikes födda kvinnor som utgjorde 30 procent av de inskrivna 

med svagare konkurrensförmåga men fick 25 procent av besluten. Utrikes födda män 

utgjorde 32 procent av de inskrivna med svagare konkurrensförmåga och fick 30 

procent av besluten. 

Att andelen nya och pågående beslut som gått till personer med svagare 

konkurrensförmåga minskat kan bland annat förklaras av att Arbetsförmedlingen 

prioriterat tidiga insatser i syfte att motverka framtida långtidsarbetslöshet.72 

Arbetsförmedlingen bedömer emellertid att andelen beslut som gått till personer med 

svagare konkurrensförmåga har bibehållits på en hög nivå givet det rådande läget och 

myndighetens prioriteringar. 

I följande tre avsnitt redovisas de prestationer som ingår i huvudområdet rusta: 

program och aktiviteter med aktivitetsstöd, subventionerade anställningar samt 

rustande och stärkande insatser.  

Totalt stod området rusta för 29 procent av nedlagd tid inom Arbetsförmedlingen 

under 2020, vilket är över 2019 års nivå (26 procent).73 Prestationen rustande och 

stärkande insatser var fortsatt den tidsmässigt största prestationen inom området 

rusta. Arbetsförmedlingen bedömer att prioriteringen att hantera nyinskrivna och 

fatta beslut om tidiga insatser, förflyttning av personal till distanstjänster, 

myndighetens omställningsprocess samt ökade programmedel är några av de 

faktorer som har påverkat utvecklingen under året. 

4.1  Program och aktiviteter med aktivitetsstöd eller 
etableringsersättning74 

Som konstaterats tidigare har pandemin påverkat möjligheten att anvisa deltagare till 

vissa program. Samtidigt har det stora inflödet av nya arbetssökande, tillsammans 

med myndighetens omställning, orsakat en ansträngd arbetssituation på 

myndigheten.  

71 Här ingår samtliga program förutom ramprogrammen och nystartsjobb. Vad gäller insatsen Kartläggning, 
vägledning och rehabilitering (KVR) har endast beslut om insatsen hos kompletterande aktör räknats med. 
Detta för att undvika dubbelräkning.  
72 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2020. Reviderad 2020-06-12. Dnr Af-2019/0017 2992. 
73 Se tabell 1.6 i avsnitt 1.6. För att få jämförbarhet har även 2018 och 2019 års siffror räknats om enligt samma 
metod. Det medför att siffrorna för dessa år är andra än de som redovisades i Årsredovisningen 2019. 
74 I år redovisas upphandlade tjänster i detta avsnitt, istället för som tidigare i ett separat avsnitt. De 
upphandlade tjänsterna ges alltid inom ramen för ett programbeslut. Redovisningen svarar fortsatt mot 
uppgiften i myndighetens instruktion att Arbetsförmedlingen ska anlita kompletterande aktörer för att snabbt 
och effektivt få arbetssökande i arbete. 
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Sammantaget ökade andelen tillgängliga personalresurser som använts till program 

och aktiviteter med aktivitetsstöd eller etableringsersättning jämfört med 2019, se 

tabell 4.1. Förvaltningskostnaden har ökat jämfört med 2019 men minskat relativt 

kraftigt jämfört med 2018. Det fattades fler beslut om program med aktivitetsstöd 

2020 än 2019 och antalet unika deltagare ökade. Styckkostnaden per beslut liksom 

per unik deltagare har minskat. Det finns flera tänkbara förklaringar till de lägre 

styckkostnaderna. En är att allt fler beslut fattas av PDM vilka fattar beslut på 

distans. En annan är att programbeslut kopplade till Stöd och matchning75 har ökat 

betydligt. Dessa beslut kräver mindre omfattande handläggning jämfört med många 

andra programbeslut. Antalet beslut om arbetspraktik och etableringsprogrammet, 

som är mer tidskrävande, har däremot minskat.  

Tabell 4.1: Program och aktiviteter med aktivitetsstöd eller etableringsersättning, 
2018–202076  

2018 2019 2020 

Tillgängliga personalresurser (procent) 7,4 5,8 6,3 

Förvaltningskostnad  717 526 555 

Styckkostnad handlägga program, kronor per unik 
deltagare 

2 208 1834 1649 

Styckkostnad handlägga program, kronor per beslut 1 054 906 867 

Ersättning till deltagare, miljoner kronor 12 534 13 274 15 817 

Ersättning till leverantörer, miljoner kronor 3 781 2 890 3 224 

Beslut om program med aktivitetsstöd77  680 538 580 778 640 752 

Kvinnor 303 011 267 937 303 042 

Män 377 527 312 842 337 711 

Deltagare i program med aktivitetsstöd78 324 936 286 961 336 728 

Kvinnor79 150 171 136 899 161 401 

Män 174 765 150 063 175 328 

Källor: Arbetsförmedlingen, Tajma, Raindance och Datalagret. 

Arbetsförmedlingen ska undvika inlåsningseffekter i arbetet med 

arbetsmarknadspolitiska insatser. Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är 

utgångspunkten för arbetet med den arbetssökande och vilka 

arbetsmarknadspolitiska insatser som kan bli aktuella. En arbetsmarknadspolitisk 

bedömning görs utifrån individens förutsättningar och behov i relation till ett 

övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv med syftet att så effektivt som 

möjligt föra en person mot arbete och möta de kompetensbehov som finns på 

arbetsmarknaden. Det handlar om att ge insatser till rätt person i rätt tid. Under 

2020 är det främst de två upphandlade matchningstjänsterna Stöd och matchning 

(STOM), Kundval Rusta och Matcha (KROM) samt arbetsmarknadsutbildning som 

har prioriterats samt subventionerade anställningar. Dessa prioriteringar innebär 

75 För deltagare inom ramprogrammen fattas beslut om Stöd och matchning. För deltagare utanför 
ramprogrammen fattas beslut om Kartläggning, vägledning och rehabilitering (KVR).  
76 För att få jämförbarhet har även 2018 och 2019 års siffror räknats om enligt samma metod. Det medför att 
siffrorna för dessa år är andra än de som redovisades i årsredovisningen 2019, se appendix. 
77 Antalet beslut 2019 skiljer sig med två beslut totalt och ett för män jämfört med årsredovisningen 2019. 
Kvinnor och män summerar inte till totalen 2019 och 2020 på grund av felregistrering.  
78 Kvinnor och män summerar inte till totalen 2019 och 2020 på grund av felregistrering. 
79 Antalet kvinnor 2019 skiljer sig med en person jämfört med årsredovisningen 2019.  
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inte att myndigheten prioriterat ned träffsäkerhet i att anvisa rätt insats till rätt 

person. För att rätt insatser ska gå till så rätt person som möjligt även i rådande läge, 

tillvaratas erfarenheter från arbetet med att utveckla modell och arbetssätt för 

systematiska och träffsäkra urval till arbetsmarknadspolitiska insatser som beslutats i 

myndigheten. 80 

Under 2020 fattades cirka 466 300 nya beslut om arbetsmarknadspolitiska program 

(2019: cirka 414 800, 2018: cirka 511 300).81 Flest beslut avser jobb- och 

utvecklingsgarantin (cirka 179 100 beslut), följt av förberedande insatser (cirka 146 

800 beslut). 

Av samtliga nya beslut gick 47 procent till kvinnor och 53 procent till män (2019: 46 

procent kvinnor, 2018: 44 procent kvinnor). Bland samtliga inskrivna under året var 

49 procent kvinnor och 51 procent män. Sett till födelseland fick utrikes födda 

kvinnor och män en större andel av besluten i förhållande till deras andel av de 

inskrivna. Utrikes födda kvinnor utgjorde 22 procent av samtliga inskrivna och fick 

28 procent av besluten (2019: 30 procent av besluten, 2018: 28 procent). Utrikes 

födda män utgjorde 23 procent av de inskrivna och fick 32 procent av besluten (2019: 

35 procent av besluten, 2018: 36 procent).   

Antalet beslut om praktik har minskat, vilket till stor del förklaras av att färre 

arbetsgivare kunnat ta emot personer på praktik med anledning av 

coronapandemin.82  

Deltagare i program 

Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin ökade under 2020, se tabell 4.2. 

Ökningen var större bland kvinnor än bland män. Andelen utomeuropeiskt födda har 

ökat de senaste åren och låg under 2020 på 56 procent. Ökningen av antalet 

deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin kan till stor del förklaras av det försämrade 

arbetsmarknadsläget vilket medfört ett ökat inflöde och även påverkat att en lägre 

andel gått till osubventionerat arbete. Andelen som har gått till studier har däremot 

ökat något jämfört med 2019, liksom andelen som gått till subventionerat arbete.83 

Jobbgarantin för ungdomar är numera det näst största arbetsmarknadspolitiska 

programmet sett till deltagarantal. Detta dels för att ungdomsarbetslösheten har ökat 

som ett resultat av bland annat pandemin, dels för att inflödet i etablerings-

programmet (tidigare det näst största programmet) har minskat. Under 2020 ökade 

antalet deltagare till skillnad från de senaste årens minskning, vilket visar att 

pandemin slagit hårt mot branscher där många ungdomar är anställda. Ökningen var 

något större bland kvinnor än bland män.  

Totalt var cirka 54 000 unika deltagare inskrivna i jobbgarantin för ungdomar under 

2020, varav 39 procent var kvinnor och 61 procent var män. Det kan jämföras med 

80 Stycket utgör redovisning i enlighet med regleringsbrev 2020. Arbetsförmedlingen ska redovisa hur 
myndigheten i sitt arbete med arbetsmarknadspolitiska insatser undviker inlåsningseffekter. 
81 Arbetsförmedlingen, Datalager. Avser nya beslut om de arbetsmarknadspolitiska program som ingår i tabell 
4.2. I tabell 4.1 ingår nya och pågående beslut.  
82 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2020 (reviderad 2020-06-12). Dnr. Af-2019/0017 2992. 
83 Se avsnitt 4.1.3 Resultat efter avslutat program.  
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könsfördelningen bland samtliga inskrivna mellan 16–24 år där 43 procent är 

kvinnor och 57 procent män. Skillnaden mellan könen har varit relativt konstant 

under de senaste åren och beror bland annat på att kvinnor i högre grad än män 

övergår till reguljära studier. En dryg tredjedel av deltagarna i jobbgarantin för 

ungdomar är utrikes födda. Omkring 35 procent har förgymnasial utbildning som 

högsta genomförda utbildning, vilket är en minskning jämfört med 2019 (40 

procent). Annorlunda uttryckt ökade andelen med en högre utbildning inom 

programmet under 2020, vilket är en återspegling av den kärva arbetsmarknaden 

som rått. 

Antalet deltagare i etableringsprogrammet fortsätter att minska som en konsekvens 

av att målgruppen minskar. Andelen kvinnor fortsätter dock att öka och låg under 

2020 på 60 procent. En möjlig delförklaring är att anhöriginvandringen har ökat på 

senare år. Bland såväl kvinnor som män har 60 procent endast förgymnasial 

utbildning, vilket är en svag ökning jämfört med 2019 (kvinnor: 58 procent, män: 59 

procent).  

Inom förberedande insatser (även förberedande utbildning) har antalet deltagare 

ökat. En tjänst inom förberedande utbildning är yrkes- och studieförberedande 

moduler (YSM) som utgör en av tre prioriterade tjänster för arbetssökande.84 YSM 

har tidigare främst använts för personer med kort utbildning och står långt från 

arbetsmarknaden. Under 2020 har insatsen i ökad utsträckning erbjudits till 

personer närmare arbetsmarknaden.  

Bland resterande övriga program har antalet deltagare minskat under året. Störst är 

nedgången för arbetspraktik, det kan i hög grad förklaras av arbetsgivarnas sämre 

möjligheter att ta emot praktikanter under 2020. Nedgången i deltagarantalet inom 

arbetspraktik dämpades dock något av att Arbetsförmedlingen tillfälligt beviljade 

deltagande på distans inom programmet. En annan åtgärd för att motverka 

minskningen var att Arbetsförmedlingen tog beslut om att tillfälligt frångå krav på att 

underlag för beslut om arbetsmarknadspolitiska program ska signeras av 

arbetssökande.85 

84 Arbetsförmedlingen (2020) preliminär verksamhetsplan Avdelningen Samordning och uppföljning, VO 
Arbetssökande. Dnr: Af-2019/0049 0064. 
85 Se Arbetsförmedlingen Dnr: Af-2020/0041 3208. 
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Tabell 4.2: Deltagare i program, 2018–2020 86   
Antal unika individer (16–64 år) med nya och pågående beslut 87 

Kvinnor Män Samtliga 

Program 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Etableringsprogrammet 19 073 28 324 23 865 17 437 20 457 15 967 36 510 48 781 39 832 

Jobb- och 
utvecklingsgarantin 

75 663 81 510 90 569 90 855 93 326 97 397 
166 
518 

174 836 187 966 

  varav inrikes födda 29 220 27 663 28 732 37 769 34 432 35 991 66 989 62 095 64 723 

  varav utrikes födda 46 444 53 848 61 846 53 090 58 894 61 413 99 534 112 742 123 259 

Jobbgaranti för 
ungdomar 

15 392 14 350 21 292 24 090 23 291 32 754 39 482 37 641 54 046 

  varav inrikes födda 9 952 9 028 14 080 15 335 13 856 20 144 25 287 22 884 34 224 

  varav utrikes födda 5 441 5 322 7 214 8 757 9 435 12 617 14 198 14 757 19 831 

Arbetsmarknads- 
utbildning 

5 413 3 341 4 207 18 063 12 317 11 320 23 476 15 658 15 527 

  varav inrikes födda 2 112 1 266 1 868 6 841 4 147 4 714 8 953 5 413 6 582 

  varav utrikes födda 3 301 2 075 2 339 11 222 8 170 6 610 14 523 10 245 8 949 

Arbetspraktik88 20 584 13 800 10 371 30 375 19 639 14 858 50 959 33 439 25 228 

  varav inrikes födda 6 642 4 517 3 842 9 881 6 610 5 558 16 523 11 127 9 400 

  varav utrikes födda 
1 938 9 283 6 531 20 494 13 031 9 304 34 436 22 314 15 835 

Arbetsträning för vissa 
nyanlända

2 238 540 - 1 744 349 - 3 982 889 - 

Förberedande insatser 52 854 33 026 51 830 58 561 33 895 54 375 
111
415 

66 921 106 205 

  varav inrikes födda 21 048 13 088 21 380 21 060 12 510 23 120 42 108 25 598 44 500 

  varav utrikes födda 31 808 19 938 30 459 37 501 21 387 31 270 69 309 41 325 61 729 

varav förberedande 
utbildning

21 873 17 171 20 020 30 985 21 096 23 985 52 858 38 267 44 005 

Projekt med 
arbetsmarknadspolitisk 
inriktning 

3 164 1 996 481 2 495 1 505 274 5 659 3 501 755 

  varav inrikes födda 433 237 39 494 289 9 927 526 48 

  varav utrikes födda 2 731 1 759 442 2 001 1 216 265 4 732 2 975 707 

Stöd till start av 
näringsverksamhet89 

2 140 1 890 1 961 2 925 2 335 2 391 5 065 4 224 4 352 

  varav inrikes födda 1 520 1 323 1 468 1 647 1 252 1 460 3 167 2 574 2 928 

  varav utrikes födda 620 567 493 1 278 1 083 931 1 898 1 650 1 424 

Validering  21 21 36 707 424 184 728 445 220 

  varav inrikes födda 5 7 15 50 30 31 55 37 46 

  varav utrikes födda 16 14 21 657 394 153 673 408 174 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

86 Antal unika individer summeras inte i tabellen då samma person kan delta i mer än ett program. 
87 Antalet inrikes- och utrikesfödda summerar inte till totalen pga. förekomst av senare registrering av födelse-
land, vilket inneburit att ett fåtal individer registrerats som såväl inrikes- som utrikesfödd under samma period. 
88 Antalet deltagare 2019 skiljer sig med en person jämfört med årsredovisningen 2019.  
89 Antalet deltagare 2019 skiljer sig med en person jämfört med årsredovisningen 2019. 
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Andel med aktivitet inom ramprogrammen 

Andelen med aktivitet var oförändrad inom etableringsprogrammet, jobb- och 

utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar under 2020 jämfört med 2019, 

se tabell 4.3. Sammantaget gör Arbetsförmedlingen bedömningen att resultatet är i 

enlighet med myndighetens förväntan, då andelen med aktivitet inte väsentligt 

negativt avviker från förra årets nivå.  

Inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar sjönk andelen 

som var i arbetsplatsförlagda aktiviteter under 2020, medan deltagandet i 

upphandlade tjänster och utbildning ökade. Inom båda garantiprogrammen har 

kvinnorna en något högre andel med registrerad aktivitet än männen. Inrikes födda 

har en något högre aktivitetsgrad än utrikes födda, och skillnaden finns bland såväl 

kvinnor som män.  

Vad gäller etableringsprogrammet var andelen kvinnor med registrerad aktivitet 

något lägre än andelen män med registrerad aktivitet under 2020. Inom 

etableringsprogrammet ökade deltagandet inom reguljär utbildning, i synnerhet för 

kvinnor. Å andra sidan minskade deltagandet inom arbetsplatsförlagda aktiviteter, 

däribland arbetspraktik.90 

Det är viktigt att poängtera att statistiken baseras på registrerad aktivitet inom 

Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem. I återrapporten Aktivitetsgraden och 

förekomsten av sanktioner inom etableringsprogrammet framkommer att det är 

vanligt förekommande att avsaknad av registrerad aktivitet beror på dålig 

registerkvalitet. Personer utan registrerad aktivitet i etableringsprogrammet deltar 

ofta i exempelvis SFI. I rapportens urvalsundersökning var det totalt 6,3 procent som 

helt saknade aktivitet, det vill säga en betydligt lägre andel än statistiken baserad på 

registerdata från ärendehanteringssystemet. I samma urvalsundersökning hade dock 

varannan person en aktivitet som inte motsvarade anvisningens omfattning.91  

En slutsats i rapporten var att en styrning som ensidigt fokuserar på aktivitetsnivå 

inte nödvändigtvis leder till aktiviteter som också förbättrar resultaten, utan detta 

måste kombineras med tydlig målfokusering i styrningen och kunskap om 

aktiviteternas effekter.92  

  

 
90 Se vidare i avsnittet 4.5 om etableringsuppdraget 
91 Tidsomfattningen av en ramprogramanvisning ska motsvaras av samma tidsomfattning i aktiviteter.  
92 Aktivitetsgraden och förekomsten av sanktioner inom etableringsprogrammet, Arbetsförmedlingen (2020), 
Dnr: Af-2020/0017 9994 
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Tabell 4.3: Aktivitetsnivå inom ramprogrammen, 2018–2020. 
Andel (%) med aktivitet per månad, årsgenomsnitt 

  Kvinnor     Män     Totalt     

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Jobb- och 
utvecklingsgarantin 

84 78 78 83 77 77 83 78 78 

Jobbgarantin för 
ungdomar 

82 78 79 82 78 78 82 78 78 

Etableringsprogrammet93 79 71 70 79 72 71 79 71 71 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  
 

Deltagare i upphandlade tjänster 

Antalet deltagare i Stöd och matchning mer än fördubblades under 2020 jämfört med 

2019. Ökningen skedde såväl bland inrikes som bland utrikes födda, samt bland 

kvinnor och män. 

Utrikes födda män utgjorde den största andelen (33 procent) av deltagarna i Stöd och 

matchning under 2020. Därefter följde utrikes födda kvinnor (28 procent). Inrikes 

födda män utgjorde 23 procent av deltagarna och inrikes födda kvinnor utgjorde 

omkring 17 procent.  

Totalt är könsfördelningen 45 procent kvinnor och 55 procent män, vilket är jämnare 

än 2019 (kvinnor 42 procent, män 58 procent). Relativt den totala sammansättningen 

av inskrivna arbetslösa är kvinnor dock fortfarande tydligt underrepresenterade. 

Även inom tjänsten Kundval rusta och matcha återfanns en skevhet i 

könsfördelningen. Kvinnors deltagarandel låg på 41 procent och mäns på 59 procent.  

Under 2020 fick deltagare utanför ramprogrammen större möjlighet att anvisas till 

Stöd och matchning. Anvisningarna för denna grupp ökade framför allt under andra 

halvan av 2020. För 2020 summerade antalet deltagare utanför ramprogrammen till 

77 829, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2019 (25 499 deltagare). 

Tjänsten Introduktion till arbete är en arbetsförberedande insats och ökade kraftigt 

under 2020. Utvecklingen har drivits av att fler deltagare både inom och utanför 

ramprogrammen anvisats till tjänsten. Den största volymökningen har dock skett 

utanför ramprogrammen. Andelen kvinnor är större än andelen män (59 procent 

kvinnor och 41 procent män).  

Yrkessvenska B är en upphandlad tjänst som kombineras med arbetsmarknads-

utbildning eller med praktik/anställningsstöd. Antalet deltagare speglar deltagandet i 

dessa program. Män är i majoritet (65 procent) men könsskillnaderna har minskat 

under 2020 (2019: 72 procent män).  

 

 
93 Att andelen totalt är oförändrad medan den minskat med en procentenhet för kvinnor och män, beror på 
avrundning. 
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Tabell 4.4: Deltagare i upphandlade arbetsförmedlingstjänster, 2018–2020.94, 95 

Antal unika deltagare 16–64 år med nya och pågående beslut 

Arbetsförmedlingstjänst 
Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  2018 2019       2020 

Aktivitetsbaserade 
utredningsplatser96 

679 890 826 419 567 538 1 098 1 457 1 364 

Individuellt pedagogiskt stöd 
vid utbildning, A Kartläggning 

146 126 209 473 373 448 619 499 657 

Individuellt pedagogiskt stöd 
vid utbildning, B Pedagogiskt 
stöd 

171 192 236 509 515 534 680 707 770 

Introduktion till arbete97 7 523 - - 4 862 - - 12 385 - - 

Introduktion till arbete98 - 1 739 7 999 - 1 152 5 455 - 2 891 13 454 

Kundval Rusta och matcha - - 2 716 - - 3 927 - - 6 643 

Stöd och matchning99 31 174 23 711 53 926 41 321 32 629 67 256 72 495 56 340 121 182 

Yrkessvenska B100 1 099 1 256 1 179 2 961 3 232 2 160 4 060 4 488 3 339 

Totalt 39 907 27 334 65 451 49 207 37 462 78 060 89 114 64 796 143 511 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

Sammantaget tog fler män än kvinnor del av upphandlade arbetsförmedlingstjänster 

under 2020 men könsfördelningen har jämnats ut något; könsfördelningen var 54 

procent män och 46 procent kvinnor (2019: 58 procent män, 2018: 55 procent män). 

Kvinnor deltog i högre grad än män i två tjänster; Aktivitetsbaserade 

utredningsplatser (61 procent kvinnor) och Introduktion till arbete (se ovan).  

 Ersättning till deltagare och leverantörer 

För program med aktivitetsstöd eller etableringsersättning uppgick den 

sammanlagda ersättningen till deltagare och leverantörer till 19 041 miljoner kronor 

2020, vilket är en ökning jämfört med 2019, se tabell 4.5. Förändringen följer i stort 

utvecklingen av antalet personer som tar del av respektive program.  

De totala kostnaderna för upphandlade arbetsförmedlingstjänster och utbildningar 

ökade 2020, se tabell 4.6. Stöd och matchning, introduktion till arbete och den nya 

tjänsten kundval rusta och matcha stod för kostnadsökningen. Stöd och matchning 

stod för 42 procent av de totala kostnaderna (2019: 29 procent, 2018: 24 procent) 

Resterande tjänster och utbildningar stod för en lägre kostnad jämfört med 2019.  

 

 

 
94 Antalet i respektive tjänst kan inte summeras till ett totalt antal. Det beror på att en individ kan ha tagit del av 
flera tjänster under året. I raden för totalt antal avses antal unika individer i någon tjänst under året.   
95 I Årsredovisningen 2019 ingick arbetsmarknadsutbildning, förberedande utbildning och validering i 
motsvarande tabell. I år redovisas dessa istället i tabell 4.2. 
96 Tjänsten aktivitetsbaserade utredningsplatser startade 2017-04-03. Besluten hanterades till en början 
manuellt vilket förhindrade tillförlitlig uppföljning. Sedan april 2018 har nya beslut kunnat följas upp. Uppgifter 
för 2018 avser därför inte samtliga individer som deltagit i tjänsten. Det försvårar jämförelse med 2018.   
97 Avser den tjänst som avslutades i december 2018.   
98 Avser den tjänst som startade i maj 2019.   
99 Antalet deltagare 2018 respektive 2019 skiljer sig från Årsredovisningen 2019 med en respektive fyra 
personer. 
100 Antalet deltagare 2018 skiljer sig från Årsredovisningen 2019 med en person. 
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Tabell 4.5: Ersättning till deltagare och leverantörer för program med aktivitetsstöd 
eller etableringsersättning, 2018–2020 101, 102  

Belopp i miljoner kronor. 

  Ersättning till deltagare Ersättning till leverantörer 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Garantiprogram:         

Jobb- och utvecklingsgarantin  8572 9066 11 135 1 942 1 604 1 944 

Jobbgaranti för ungdomar 516 511 828 312 269 344 

Etableringsprogrammet103 1368 2674 2 256 561 432 309 

Summa ramprogrammen 10 456 12 251 14 219 2 815 2 305 2 597 

Program utanför ramprogrammen:         

Arbetsmarknadsutbildning 345 196 258 642 350 372 

Arbetspraktik 177 91 87     

Förberedande insatser104 1345 561 1 072 293 220 244 

Projekt med arbetsmarknadspolitisk 
inriktning 16 12 

2     

Start av näringsverksamhet 194 163 179 9 9 9 

Utbildningskontrakt     19 3   

Validering  1  0 3 3 2 

Summa program utanför ramprogrammen 2078 1023 1 598 966 585 627 

Totalt  12 534 13 274 15 817 3 781 2 890 3 224 

Källa: Arbetsförmedlingen, Raindance.  

Uppföljning och kvalitetssäkring 

Arbetsförmedlingens leverantörsuppföljning består av enhetliga verktyg och 

arbetssätt som skapar förutsättningar för en proaktiv och systematisk uppföljning av 

leverantörer och avtal.105 Under det senaste året har myndigheten till exempel 

förbättrat tillgången till information om aktörer och deras verksamhet, utvecklat de 

underlag som används vid dialog med leverantörerna regionalt samt utvecklat ett 

självvärderingsverktyg som leverantörer kan använda som stöd för att säkra att 

verksamheten sker i enlighet med de krav som ställs i avtalet. Myndigheten vidtar 

också åtgärder för att komma tillrätta med brister i myndighetens hantering av 

klagomål på leverantörer106, till exempel genom att se över process och 

ansvarsfördelning gällande hantering av klagomål.107 

 
101 I Årsredovisningen 2019 redovisades etableringsprogrammet i en separat tabell. Summa ramprogrammen 
och totalen skiljer sig därför jämfört med Årsredovisningen 2019.  
102 Ersättning till arbetssökande och leverantörer är hämtade ur Arbetsförmedlingens redovisningssystem där 
personuppgifter inte ingår. Det är därför inte möjligt att könsuppdela statistiken.   
103 Etableringsprogrammet redovisades tillsammans med folkhögskoleutbildning i etableringsuppdraget i en 
tabell i Årsredovisningen 2019. I år har dessa två summerats och flyttats till denna tabell.  
104 Ersättning till leverantör för 2019 skiljer sig från Årsredovisningen 2019. Det beror på att uppgiften 
justerades i februari 2020, men justeringen gjordes inte i årsredovisningen. 
105 Leverantörsuppföljningsmodellen innebär att leverantörerna delas in i olika nivåer utifrån hur 
verksamhetskritiska de är. Arbetsförmedlingen differentierar uppföljningen baserat på denna nivåindelning för 
att lägga resurser där de gör mest nytta. Genom leverantörsdialoger samt hantering av klagomål och avvikelser 
får myndigheten information som används för att styra vad som granskas och var behov finns av att genomföra 
fördjupade granskningar. 
106 Se mer i Riksrevisionen 2020. Stöd och matchning – ett valfrihetssystem för arbetssökande. RiR 2020:13. 
107 Arbetsförmedlingen (2020) Förbereda för reformeringen av myndigheten. Återrapport enligt 
regleringsbrevet 2020. Dnr Af-2020/0034 2118. 
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Tabell 4.6: Antal upphandlade leverantörer samt ersättning till leverantörer, 2018–

2020.108 

Kostnader i miljoner kronor. 

Arbetsförmedlingstjänst 
Antal leverantörer109 Leverantörskostnader110 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Aktivitetsbaserade utredningsplatser  4 4 3 56 49 44 

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning 2 2 2 148 118 102 

Introduktion till arbete  9 6 7 640 16 155 

Kundval Rusta och matcha     37     26 

Stöd och matchning 203 184 200 1 139 788 1 341 

Validering 20 19 18 13 9 5 

Yrkessvenska B  8 7 7 60 66 43 

Delsumma tjänster    2 056 1 047 1 717 

Arbetsmarknadsutbildning 100 80 54 1 470 1 015 867 

Förberedande utbildning111 70 65 51 1 303 667 645 

Delsumma utbildningar    2 773 1 682 1 512 

Totalsumma kostnader    4 828 2 730 3 229 

Källor: Arbetsförmedlingen, Datalager och Raindance*. Delsummorna summerar inte alltid till totalen pga. 
avrundning. 

 Resultat efter avslutat program 

Givet det rådande läget på arbetsmarknaden, med låg efterfrågan på arbetskraft och 

många nya arbetslösa som bedöms stå nära arbetsmarknaden, minskar jobbchansen 

för de med längre arbetslöshetstider.  

De märks bland annat genom att övergångarna till arbete och studier inom jobb- och 

utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar har sjunkit under 2020. 

Resultatet för jobb- och utvecklingsgarantin är dock över målet som sattes i 

myndighetens verksamhetsplan.112 Inom båda garantiprogrammen har resultatet 

minskat mer för män än för kvinnor och bland utrikes födda kvinnor har resultatet 

inom jobb- och utvecklingsgarantin ökat. Det förklaras framförallt av ökningen av 

antalet nya extratjänster. 

Inom jobb- och utvecklingen förklaras resultatförsämringen helt av att andelen som 

har gått till arbete utan stöd eller till nystartsjobb har minskat. Detta då såväl andelen 

som har gått till arbete med stöd som till studier ökade under 2020 jämfört med 

 
108 Uppgiften om ersättning till leverantörer är hämtade ur Arbetsförmedlingens redovisningssystem där 
personuppgifter inte ingår. Det är därför inte möjligt att könsuppdela kostnaderna.   
109 Antal upphandlade leverantörer år 2018 och 2019 skiljer sig jämfört med Årsredovisningen 2019 på grund av 
förändrad definition. I Årsredovisningen 2019 räknades båda leverantörerna om det bytts leverantör, 
exempelvis om en leverantör uppgått i en annan leverantör, under perioden. Enligt nuvarande definition räknas 
endast den första leverantören oavsett om leverantören senare bytts till en annan. 
110 Leverantörskostnaderna för aktivitetsbaserade utredningsplatser 2019 skiljer sig med 7 mnkr jämfört med 
Årsredovisningen 2019. Leverantörskostnaderna för individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning, introduktion 
till arbete, stöd och matchning och förberedande utbildning 2019 skiljer sig med 1 mnkr jämfört med 
Årsredovisningen 2019. Det beror på att kostnader kopplade till samarbete med Försäkringskassan inte 
inkluderades i Årsredovisningen 2019. 
111 Här ingår även kostnader för till exempel folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte samt 
folkhögskoleutbildning inom etableringsuppdraget.   
112 I verksamhetsplanen sattes ett omsättningsmål om 3,0 procent, vilket omräknat till övergångsmått är 19,8 
procent. Jobbgarantin för ungdomar är inte målsatt i verksamhetsplanen.  
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2019. Inom jobbgarantin för ungdomar har andelen som gått till såväl arbete med 

som utan stöd minskat. Andelen som gick studier ökade emellertid även inom detta 

program.  

Tabell 4.7: Unika individer som övergår till arbete eller studier bland deltagare i 
jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar, 2018–2020.  

  Kvinnor Män Samtliga 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Huvudresultat 
  

  
  

  
  

  

Målgrupp: Jobb- och 
utvecklingsgarantin   

  
  

  
  

  

Unika individer som 
övergått till arbete eller 
studier, andel (%)  

29,2 22,3 23,1 35,3 27,7 25,8 32,5 25,2 24,5 

varav inrikes födda 30,3 23,0 20,3 35,2 26,0 21,8 33,0 24,7 21,1 

varav utrikes födda 28,5 21,9 24,4 35,4 28,7 28,0 32,2 25,4 26,2 

Unika individer som 
övergått till arbete eller 
studier, antal 

21 836 17 936 20 808 31 635 25 363 24 906 53 471 43 299 45 714 

varav inrikes födda 8 760 6 318 5 799 13 103 8 836 7 814 21 863 15 154 13 613 

varav utrikes födda 13 076 11 618 15 009 18 532 16 527 17 092 31 608 28 145 32 101 

Målgrupp: 
Jobbgarantin för 
ungdomar 

            

Unika individer som 
övergått till arbete eller 
studier, andel (%)  

38,7 33,6 31,3 42,5 36,1 31,3 41,0 35,2 31,3 

varav inrikes födda 41,5 36,4 34,2 44,2 37,4 32,9 43,1 37,0 33,4 

varav utrikes födda 33,5 28,8 25,7 39,5 34,3 28,7 37,2 32,3 27,6 

Unika individer som 
övergått till arbete eller 
studier, antal 

5 844 4 732 6 553 9 998 8 253 10 103 15 842 12 985 16 656 

varav inrikes födda 4 054 3 230 4 724 6 617 5 079 6 520 10 671 8 309 11 244 

varav utrikes födda 1 790 1 502 1 829 3 381 3 174 3 583 5 171 4 676 5 412 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  

Resultaten minskade för de flesta arbetsmarknadspolitiska program 2020 jämfört 

med 2019, se tabell 4.8. Skillnaderna i resultat mellan programmen förklaras i hög 

grad av att de har olika syften och målgrupper. Generellt var resultatet 90 dagar efter 

avslutat program lägre för både kvinnor och män 2020 i jämförelse med 2019.113 

Undantaget var resultatet efter projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning vilket 

ökade för såväl kvinnor som män.114 En möjlig förklaring till det är att projekt, som 

Arbetsförmedlingen ofta driver i samverkan med kommuner, ofta följs av 

anställningsstöd eller nystartsjobb. 

Försämringen beror till störst del på att andelen som fått arbete utan stöd minskat, 

men även andelen som har fått nystartsjobb har minskat. Andelen som har fått arbete 

med stöd har ökat för arbetspraktik och projekt med arbetsmarknadspolitisk 

inriktning. Den huvudsakliga förklaringen till de försämrade resultaten bedöms vara 

läget på arbetsmarknaden.  

Generellt ligger kvinnors resultat några procentenheter lägre än mäns. Det är 

generellt en större andel män som gått till nystartsjobb och arbete utan stöd, och en 

 
113 Antalet deltagare som lämnat validering och arbetsträning för vissa nyanlända var mycket lågt. Analys av 
dessa siffror bör därför göras med försiktighet. 
114 Resultatet för arbetsträning för vissa nyanlända baseras på så få personer att det undantas från denna analys. 
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större andel kvinnor som gått till arbete med stöd. Inom arbetsmarknadsutbildning 

har utrikes födda kvinnor den lägsta andelen till arbete (19 procent) följt av utrikes 

födda män (26 procent). 

Tabell 4.8: I arbete 90 dagar efter avslutat program, 2018–2020.115 

Andel (%) av deltagare (16–64 år) som avslutat program, samt antal i arbete 2020 

  2018 2019 2020 

  Andel Andel Andel* 

varav 
arbete 

utan 
stöd 

varav 
arbete 

med stöd 

varav 
nystarts-

jobb 
Antal 

Arbetsmarknadsutbildning 42 40 27 15 4 8 2 498 

Kvinnor  36 33 24 13 7 4 506 

Män 44 42 27 15 3 9 1 992 

Arbetspraktik 42 38 36 7 19 10 9 255 

Kvinnor  37 33 35 7 21 7 3 581 

Män 45 41 38 7 18 12 5 674 

Arbetsträning för vissa nyanlända116 20 14 21 2 19 - 12 

Kvinnor  15 13 29 3 26 - 10 

Män 25 16 9 0 9 - 2 

Förberedande insatser  21 17 14 5 6 2 8 317 

Kvinnor  19 15 13 5 7 1 3 802 

Män 22 18 15 6 6 3 4 515 

Projekt med arbetsmarknadspolitisk 
inriktning 

25 19 23 4 13 6 1 194 

Kvinnor  20 15 20 3 14 4 582 

Män 31 23 26 5 12 8 612 

Stöd till start av näringsverksamhet 78 79 68 67 0 0 1 168 

Kvinnor  78 80 70 69 0 0 537 

Män 77 79 66 66 0 0 631 

Validering117 18 14 10 6 2 2 26 

Kvinnor  22 41 3 3 0 0 1 

Män 18 13 11 7 2 3 25 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  

I tabell 4.9 redovisas andelen deltagare som gick till arbete eller påbörjade reguljära 

studier efter att ha avslutat en upphandlad arbetsförmedlingstjänst. Resultat för 

deltagare efter olika arbetsförmedlingstjänster ska inte jämföras med varandra, då de 

är inriktade på att tillgodose olika behov hos de arbetssökande, därav kan syftet med 

olika tjänster variera. Andelen som gick till arbete efter stöd och matchning sjönk för 

alla grupper. Övergångar till studier var dock högre 2020 jämfört med både 2019 och 

2018. Arbetsförmedlingen har i dialog med leverantörerna inom stöd och matchning 

understrukit vikten att styra mot utbildning, givet situationen på arbetsmarknaden. 

Andelsmässigt sjönk resultaten mest för inrikes födda. Den enda gruppen som 

 
115 Statistiken avser personer som har avslutat respektive program från 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. 
116 Analys av arbetsträning för vissa nyanlända bör göras med försiktighet på grund av att det totala antalet som 
lämnat programmet varit lågt. 
117 Analys av validering bör göras med försiktighet på grund av att det totala antalet som lämnat programmet 
varit lågt. 

file:///C:/Users/poujl/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4150B1CC.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/poujl/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4150B1CC.xlsx%23RANGE!A26
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jämfört med 2019 hade ett positivt resultat sett till övergångar till arbete och studier 

var utrikes födda kvinnor. Utvecklingen innebar att resultatskillnaden mellan inrikes 

och utrikes födda minskade jämfört med 2019. 

Tabell 4.9: I arbete eller reguljära studier 90 dagar efter avslutad upphandlad 
arbetsförmedlingstjänst, 2018–2020.118, 119, 120  

Andel (%) av deltagare (16–64 år) som avslutat tjänst 

Arbetsförmedlingstjänst Kvinnor     Män     Totalt     

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Kundval Rusta och 
matcha121 

  
53 

  
54 

  
53 

varav till arbete 

  
25 

  
42 

  
35 

varav till reguljära 
studier 

  
28 

  
12 

  
18 

Introduktion till arbete122 18 14   22 17   20 15   

varav till arbete 16 12   20 15   18 13   

varav till reguljära 
studier 

2 1   2 1   2 1   

Introduktion till arbete123     12     11     12 
varav till arbete     8     10    9 

varav till reguljära studier     4     2     3 

Stöd och matchning 28 24 23 33 30 26 31 27 25 

varav till arbete 24 20 17 31 27 22 28 24 20 

varav till reguljära 
studier 

4 4 6 3 3 4 3 3 5 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

 

Resultatförsämringen till arbete beror i huvudsak på att färre gick till ett 

osubventionerat arbete, vilket till stor del bedöms bero på konjunkturnedgången 

under 2020. Övergångarna till anställning med stöd dämpade resultatnedgången 

något då dessa ökade med o,3 procentenheter. Förvisso innebar ökningen av 

anslagen och den interna styrningen under 2020 att fler personer utanför 

ramprogrammen124 anvisades till tjänsten jämfört med 2019, men denna grupp gick 

framför allt in i tjänsten under andra halvan av 2020. Den positiva effekt detta kan få 

för resultaten har därmed ännu inte fått genomslag på de totala resultaten. Avseende 

resultat inom Introduktion till arbete är det viktigt att poängtera att målgruppen för 

 
118 Arbetsmarknadsutbildningen redovisas i tabell 4.8. Uppgifter om andel som går till reguljära studier efter 
arbetsmarknadsutbildning redovisas inte i årsredovisningen 2020, det är en skillnad gentemot årsredovisningen 
2019. Eftersom målet med arbetsmarknadsutbildning är arbete, bedöms förändringen inte utgöra ett problem. 
119 Avser personer som har avslutat respektive tjänst från oktober föregående år till september aktuellt år.  
120Statistiken skiljer sig gentemot statistiken för årsredovisningen 2019. Detta beror på att retroaktiva avslut inte 
medräknades i årsredovisningen 2019. Dessa medtas nu vilket får till följd att både population och utfall 
påverkas. 
121 Notera att de redovisade resultaten för Kundval rusta och match (KROM) inte är jämförbara med de som 
redovisas för de andra insatserna. Orsaken är att KROM är en tjänst som startade under 2020 och att deltagare 
kan delta i tjänsten i upp till tolv månader. Resultaten 90 dagar efter avslutad tjänst blir därmed något 
missvisande då inga deltagare ännu hunnit avsluta tjänsten efter att ha deltagit fullt ut utan att ha hittat 
sysselsättning 
122 Avser den tjänst som avslutades i december 2018. Det innebär att resultatet avseende 2019 enbart baserar på 
de som lämnat tjänsten oktober till december 2018. I maj 2019 startade den tjänst som ersatte och antalet som 
lämnat tjänsten sedan start är för få för att redovisas för 2019. 
123 Avser den nya tjänsten som startade i maj 2019. 
124 Anvisade deltagare har jämfört med deltagare inom ramprogrammen oftast kortare arbetslöshetstid och står 
generellt sett närmare arbetsmarknaden.  
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tjänsten är arbetssökande som ännu inte är redo att matchas mot ett arbete eller 

studier och som därför har behov av arbetsförberedande insatser.  

4.2  Subventionerade anställningar 

Genom subventionerade anställningar ges arbetsgivare incitament att anställa 

arbetssökande som bedöms ha svårt att få ett osubventionerat arbete. 

Subventionerade anställningar i offentlig sektor kommer ofta till genom samverkan 

och överenskommelser. Motsvarande anställningar i privat sektor uppkommer bland 

annat genom uppsökande och proaktivt arbetsgivararbete. För att hantera pandemins 

effekter genomförde myndigheten ett flertal åtgärder, bland annat anpassades 

handläggningsrutinerna vid beslut om extratjänster och introduktionsjobb.125  

Förvaltningskostnaden har ökat jämfört med 2019. En viktig del i förklaringen är att 

det har fattats betydligt fler nya beslut om extratjänster under 2020 än 2019 (13 088 

nya beslut år 2020, 4 440 år 2019).  

Tabell 4.10: Subventionerade anställningar, 2018–2020.126 

 Kostnader (i miljoner kronor) och antal beslut samt deltagare 

  2018 2019 2020 

Tillgängliga personalresurser (procent)  5,9 6,9 9,1 

Förvaltningskostnad  571 623 796 

Styckkostnad handlägga subventionerad anställning, kronor 
per unik deltagare  

2 854 3 508 5 256 

Styckkostnad handlägga subventionerad anställning, kronor 
per beslut 

1 906 2 400 3 561 

Ersättning till arbetsgivare 23 222 23 304 18 323 

Beslut om subventionerade anställningar 299 613 259 463 223 610 

Kvinnor 110 397 97 370 87 055 

Män 189 216 162 093 136 555 

Inskrivna med subventionerad anställning 200 075 177 510 151 491 

Kvinnor 74 062 66 799 59 401 

Män 126 013 110 711 92 090 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager, Tajma och Raindance. 

Under 2020 fattades cirka 123 600 nya beslut om subventionerade anställningar 

(2019: cirka 135 600, 2018: cirka 177 000).127 Flest nya beslut avser nystartsjobb 

(cirka 45 200 beslut), följt av lönebidrag för anställning (cirka 23 300 beslut) och 

lönebidrag för trygghet i anställning (cirka 20 100 beslut). Jämfört med 2019 har 

antalet nya beslut endast ökat för en typ av subventionerad anställning; extratjänster 

(se ovan). Ökningen är inte förvånande då det rådde anvisningsstopp till extratjänster 

 
125 Internt beslut 20-03-20. Dnr Af-2020/0015 0657. 
126 Mot bakgrund av den stora variationen i användning av Tajma mellan olika verksamhetsområden och 
avdelningar redovisas viktade värden för myndighetens tidsredovisning. För att få jämförbarhet har även 2018 
och 2019 års siffror räknats om enligt samma metod. Det medför att siffrorna för dessa år är andra än de som 
redovisades i Årsredovisningen 2019, se appendix. 
127 Avser nya beslut om de subventionerade anställningarna i tabell 4.11 och 4.12. 
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under större delen av 2019 samtidigt som extratjänster har varit en prioriterad insats 

under 2020.128  

Av de nya besluten gick 39 procent till kvinnor och 61 procent till män. Det kan 

jämföras med att kvinnors andel av samtliga inskrivna var 49 procent. Sett till 

födelseland fick utrikes födda kvinnor en marginellt mindre andel av besluten och 

utrikes födda män en större andel av besluten i förhållande till deras andel av de 

inskrivna. Utrikes födda kvinnor utgjorde 22 procent av samtliga inskrivna och fick 

21 procent av besluten (2019: 17 procent av besluten, 2018: 18 procent). Utrikes 

födda män utgjorde 23 procent av de inskrivna och fick 33 procent av besluten (2019: 

33 procent av besluten, 2018: 35 procent). Utrikes födda män är särskilt 

överrepresenterade inom nystartsjobb; 58 procent av de nya besluten om 

nystartsjobb gick till utrikes födda män. Att utrikes födda kvinnors andel av de nya 

besluten ökat kan tyda på att prioriteringen av extratjänster till utrikes födda kvinnor 

gett effekt.  

Nedgången i antal nya beslut var störst under april-maj, under pandemins första våg. 

Vissa branscher i privat sektor har drabbats hårt av pandemin, exempelvis handel, 

tillverkning och hotell- och restaurang, inom vilka antalet nya beslut minskade med 

cirka 8 400 år 2020 jämfört med 2019. I offentlig sektor återfinns många 

verksamheter som inte stängts eller dragits ner på under pandemin, däribland 

förskolor, skolor och omsorg. I offentlig sektor ökade det totala antalet nya beslut 

jämfört med 2019, vilket berodde på ökningen av extratjänster. Nya beslut om övriga 

subventionerade anställningar minskade även i offentlig sektor, med undantag för 

Introduktionsjobb som låg på samma nivå som 2019.  

Antalet nya beslut låg på en lägre nivå jämfört med 2019 även i början av året, vilket 

innebär att pandemin inte är den enda förklaringen till nedgången. Arbetsmarknaden 

hade börjat mattas av redan innan pandemin, vilket bedöms vara en orsak. En annan 

möjlig förklaring är myndighetens omställning 2019 med färre medarbetare som 

följd.  

 Deltagare 

Under 2020 minskade antalet deltagare inom alla subventionerade anställningar. 

Nedgången berörde såväl kvinnor som män och såväl inrikes som utrikes födda. Sett 

till antalet deltagare totalt var nedgången störst för utrikes födda män och minst för 

utrikes födda kvinnor. Se tabell 4.11 och 4.12.  

 
128 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2020 (reviderad 2020-06-12) dnr Af-2019/0017 2992. 
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Tabell 4.11: Deltagare i anställningsstöd, nystartsjobb och yrkesintroduktion, 

2018–2020.129  
Antal unika individer (16–64 år) med nya och pågående beslut130  

  
Kvinnor Män  Samtliga 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019   2020 

Extratjänst 12 638 10 958 7 933 12 215 9 848 5 100 24 853 20 806 13 033  

  varav inrikes födda 2 607 1 801 598 3 101 2 280 797 5 708 4 081 1 395  

  varav utrikes födda 10 031 9 157 7 336 9 114 7 569 4 304 19 145 16 726 11 640  

Moderna beredskapsjobb131   1 704 536 15 2 689 662 34 4 393 1 198 49  

Introduktionsjobb inklusive 
avvecklade anställningsstöd132 

6 031 4 677 3 201 12 599 8 678 5 259 18 630 13 355 8 460  

Introduktionsjobb133 2 704 4 274 3 201 5 953 8 014 5 259 8 657 12 288 8 460  

  varav inrikes födda 576 801 445 1 083 1 475 814 1 659 2 276 1 259  

  varav utrikes födda 2 128 3 473 2 757 4 870 6 539 4 446 6 998 10 012 7 203  

Förstärkt särskilt 
anställningsstöd 

828 149 - 1 363 243 - 2 191 392 -  

Instegsjobb 1 097 0 - 3 583 2 - 4 680 2 -  

Särskilt anställningsstöd 1 895 369 - 3 272 626 - 5 167 995 -  

Traineejobb inom 
bristyrkesområden 

50 2 - 21 1 - 71 3 -  

Traineejobb inom 
välfärdssektorn 

304 20 - 150 2 - 454 22 -  

Nystartsjobb 19 437 18 663 
16 

272 
47 501 44 483 34 567 66 938 63 146 50 839  

varav inrikes födda 5 002 3 547 2 712 10 085 7 614 5 546 15 087 11 161 8 258  

varav utrikes födda 14 439 15 116 
13 

567 
37 424 36 871 29 038 51 863 51 987 42 605  

Yrkesintroduktionsanställning 242 186 121 1 209 1 035 700 1 451 1 221 821  

varav inrikes födda 218 165 106 1 066 894 609 1 284 1 059 715  

varav utrikes födda 24 21 15 144 141 91 168 162 106  

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  

Antalet individer som hade en extratjänst ökade successivt under 2020, vilket bland 

annat förklaras av att anslag 1:3 kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 

insatser ökade för 2020 liksom att extratjänster var en prioriterad insats. Vid slutet 

av 2020 var det fler personer som hade en extratjänst än vid slutet av 2019.  

I likhet med tidigare år var andelen av dem som tog del av extratjänster högst bland 

utrikes födda kvinnor. Utrikes födda kvinnor utgjorde 57 procent av deltagarna följt 

av utrikes födda män (33 procent). 

I regleringsbrevet för 2020 gavs myndigheten i uppdrag att verka för att extratjänster 

kommer till stånd hos statliga myndigheter för att fånga upp dem som står långt från 

arbetsmarknaden. Under 2020 hade totalt 365 individer (2019: 22, 2018: 89) en 

 
129 Antal unika individer kan ej summeras då en person kan delta i mer än en typ av subventionerad anställning. 
130 Antalet inrikes- och utrikesfödda summerar inte till totalen pga. förekomst av senare registrering av 
födelseland, vilket inneburit att ett fåtal individer registrerats som såväl inrikes- som utrikesfödd under samma 
period. 
131 Avvecklades 2018. 
132 Avser särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb och traineejobb. 
133 Introduktionsjobb ersatte 1 maj 2018 särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb 
och traineejobb. 
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extratjänst hos statliga myndigheter.134 Antalet extratjänster i staten var därmed 

betydligt högre under 2020 än under 2018 och 2019.  

Inom anställningsstöden och nystartsjobben minskade det mest inom privat sektor, 

vilket framför allt förklaras av att den ekonomiska nedgången hade större 

följdverkningar på rekryteringsbehovet inom den privata sektorn jämfört med den 

offentliga.  

Könsfördelningen är ojämn inom nystartsjobb där andelen män är 68 procent och 

andelen kvinnor 32 procent. En förklaring är att nystartsjobb i hög utsträckning går 

till mansdominerade branscher såsom tillverkning, byggverksamhet och transport. 

Vidare görs inte arbetsmarknadspolitiska bedömningar vid dessa beslut vilket 

reducerar Arbetsförmedlingens utrymme att prioritera stödet gentemot olika 

målgrupper. 

Sammantaget tog fler män än kvinnor del av de olika subventionerade 

anställningarna. Skillnaden har dock minskat sedan föregående år med tre 

procentenheter.  

Liksom tidigare år var könsfördelningen för merparten av de olika anställningsstöden 

relativt jämn för anställningar i offentlig sektor, medan en större del av de som tar del 

av anställningarna i privat sektor var män.  

 

Tabell 4.12 visar antalet deltagare i lönestöd avsedda för personer med 

funktionsnedsättning. Antalet minskade i samtliga lönestöd under 2020 jämfört med 

2019. Störst var nedgången för lönebidrag för utveckling i anställning. Den 

nedåtgående trenden bedöms ha flera orsaker. En är det försämrade 

arbetsmarknadsläget. Det rådande läget har även inneburit begränsade möjligheter 

för arbetssökande att få praktik eller arbetsträning vilket ofta föregår en anställning 

med lönestöd. 

En annan orsak till nedgången bedöms vara att det stora inflödet av nya arbetslösa på 

Arbetsförmedlingen har tagit stora resurser i anspråk. Handläggningen av lönebidrag 

inbegriper en omfattande process där myndighetens personal bedömer individens 

arbetsförmåga i relation till det aktuella arbetet. Myndighetens omställningsprocess 

2019 bedöms också fortsatt ha en påverkan. En annan orsak till det mindre antalet 

deltagare kan vara att antalet inskrivna som har en funktionsnedsättning fortsatte att 

minska under året.  

Ovan nämnda beslut (om att tillfälligt göra avsteg från arbetsplatsbesök vid ny- och 

förlängningsbeslut) bedöms ha dämpat minskningen. En annan förändring som kan 

ha påverkat antalet anställningar i positiv riktning är att takbeloppet höjdes (från 

19 100 kr till 20 000 kr) den 1 januari 2020, vilket innebär att stödet nu 

harmoniserar med de övriga arbetsgivarstöden.  

Kvinnor var fortsatt underrepresenterade bland dem som tog del av lönestöd, under 

2020 var fördelningen 41 procent kvinnor och 59 procent män. Andelen nya beslut 

om lönestöd som avsåg kvinnor minskade och uppgick till 39 procent 2020 (2019: 40 
 

134 Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 
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procent, 2018: 39 procent), trots en intern styrning mot en större andel beslut om 

lönestöd till kvinnor.135  

Omkring 17 procent av deltagarna i lönestöd under året var utrikes födda (7 procent 

kvinnor respektive 10 procent män). Det är oförändrat jämfört med 2019 och 2018. 

Antalet personer under 30 år som hade någon form av lönebidrag minskade mer än 

bland samtliga. En förklaring är att antalet inskrivna med en funktionsnedsättning 

minskade i större utsträckning bland unga jämfört med övriga. Vidare är många unga 

anställda i branscher som drabbats hårt av pandemin, exempelvis handel. 

Tabell 4.12: Deltagare i lönestöd, 2018–2020 136  
Antal unika deltagare (16–64 år) med nya och pågående beslut 137 
  Kvinnor Män Samtliga 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Lönebidrag för 
anställning 

14 175 13 394 12 791 21 078 20 003 18 972 35 253 33 397 31 763 

   varav inrikes födda 11 593 10 847 10 385 17 276 16 243 15 436 28 869 27 090 25 821 

   varav utrikes födda 2 582 2 547 2 406 3 803 3 760 3 536 6 385 6 307 5 942 

varav under 30 år 1 846 1 691 1 640 4 421 4 113 3 833 6 267 5 804 5 473 

Lönebidrag för trygghet 
i anställning 

16 241 15 732 14 867 23 722 23 031 21 725 39 963 38 763 36 592 

   varav inrikes födda 13 656 13 239 12 534 20 530 19 968 18 919 34 186 33 207 31 453 

   varav utrikes födda 2 586 2 493 2 333 3 193 3 063 2 809 5 779 5 556 5 142 

varav under 30 år 1 332 1 153 1 017 3 366 2 979 2 538 4 698 4 132 3 555 

Lönebidrag för 
utveckling i anställning 

8 111 8 293 6 625 12 573 11 546 8 949 20 684 19 839 15 574 

   varav inrikes födda 6 561 6 749 5 419 10 112 9 350 7 366 16 673 16 099 12 785 

   varav utrikes födda 1 550 1 544 1 206 2 463 2 196 1 583 4 013 3 740 2 789 

varav under 30 år 2 987 2 484 1 798 6 208 4 919 3 472 9 195 7 403 5 270 

Skyddat arbete hos 
offentlig arbetsgivare 

876 826 765 2 120 1 888 1 711 2 996 2 714 2 476 

   varav inrikes födda 634 614 565 1 648 1 476 1 334 2 282 2 090 1 899 

   varav utrikes födda 242 212 200 472 412 377 714 624 577 

varav under 30 år 113 112 98 219 217 225 332 329 323 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  

Ersättning till arbetsgivare 

Ersättningen till arbetsgivare för subventionerade anställningar 2020 var lägre än 

2019, se tabell 4.13. Förändringen följer i stort utvecklingen av antalet personer som 

tog del av respektive typ av subventionerad anställning. Vad gäller de tre typerna av 

lönebidrag har ersättningen till arbetsgivare minskat mindre än antalet deltagare. 

Snittkostnaden för lönebidragen har ökat jämfört med 2019, vilket delvis kan 

förklaras av att takbeloppet höjdes den 1 januari 2020. 

 
135 Se Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2020 (dnr: Af-2019/0017 2992). 
136 Siffrorna för unga under 30 år skiljer sig från Årsredovisningen 2019. I år ingår alla som ingått i 
åldersgruppen och samtidigt deltagit i något av lönestöden under året. Tidigare togs ålder fram på den senaste 
perioden för respektive program, vilket medförde att individer som under programtiden (och året) fyllt trettio 
inte togs med i urvalet.  
137 Antalet inrikes- och utrikesfödda summerar inte till totalen pga. förekomst av senare registrering av 
födelseland, vilket inneburit att ett fåtal individer registrerats som såväl inrikes- som utrikesfödd under samma 
period. 
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Tabell 4.13: Ersättning till arbetsgivare för subventionerade anställningar, 2018–

2020 138 

Belopp i miljoner kronor. 

  Ersättning till arbetsgivare  

  2018 2019 2020 

Extratjänster 4 209 4 179 1 980 

Moderna beredskapsjobb  546 264 6 

Introduktionsjobb139  1 796 1 777 900 

Lönebidrag för anställning 3 791 4 124 3 995 

Lönebidrag för trygghet i anställning 5 365 5 654 5 397 

Lönebidrag för utveckling i anställning 2 053 2 253 1 945 

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 390 373 328 

Nystartsjobb 5 009 4 624 3 733 

Yrkesintroduktionsanställning  63 56 39 

Totalt 23 222 23 304 18 323 

Källa: Arbetsförmedlingen, Raindance.  

God förvaltning inom subventionerade anställningar 

Inom Arbetsförmedlingens arbete med god förvaltning följdes rättssäkerheten upp i 

handläggningen av lönebidrag, nystartsjobb och introduktionsjobb. Myndigheten har 

en generell förväntan att samtliga ärenden handläggs rättssäkert men har under 

2020 haft ett internt mål på att 60 procent av ärenden inom lönebidrag, nystartsjobb 

och introduktionsjobb handläggs utan avvikelse rörande regelefterlevnad och 

kvalitet. För 2020 uppgick andelen av granskade ärenden med korrekt handläggning 

till 72 procent, således nåddes målet. Resultaten låg på mellan 58 och 82 procent i de 

kvartalsvisa granskningarna. 

Jämfört med 2019 är det en klar förbättring då årsgenomsnittet låg på 48 procent.140 

En av förklaringarna till förbättringen kan kopplas till att det inom myndigheten 

under en längre tid pågått ett utvecklingsarbete i syfte att öka god förvaltning i 

ärendehandläggningen. Bidragande orsaker till det förbättrade resultatet kan vara 

myndighetens fokus på god förvaltning, en ökad medvetenhet gällande krav på 

dokumentation samt myndighetens förflyttning från generalist till specialist. Bland 

annat har arbetsgivarkontrollen centraliserats som bidrar till en större enhetlighet 

och noggrannhet.141 

 
138 Ersättning till arbetssökande och leverantörer är hämtade ur Arbetsförmedlingens redovisningssystem där 
personuppgifter inte ingår. Det är därför inte möjligt att könsuppdela statistiken. 
139 Introduktionsjobb ersatte från den 1 april 2018 särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, 
instegsjobb och traineejobb. I år har de ersatta stöden slagits ihop med introduktionsjobb i denna tabell.  
140 Jämförelse har inte gjorts med 2018 då granskningen det året gjordes separat för olika stöd medan det för 
2019 och 2020 gjordes samma sorts urval för tre stöd gemensamt. 
141 Arbetsförmedlingen (2020), Resultatmåttet: andel kvalitetsgranskade ärenden utan avvikelse. Dnr: Af-
2020/0021 4004. 
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 Resultat efter subventionerad anställning 

Generellt visar tillgängliga utvärderingar av subventionerade anställningar på goda 

arbetsmarknadseffekter för de personer som anställs med stöd.142  

För de tre största anställningsstöden sett till antal deltagare (nystartjobb, 

extratjänster och introduktionsjobb) sjönk resultaten jämfört med 2019 för 

nystartsjobb och extratjänster medan resultaten förbättrades för introduktionsjobb.  

Extratjänster och introduktionsjobb är exempel på stöd som har målgrupper som står 

längre ifrån arbetsmarknaden och därmed kan ha svårare att få ett osubventionerat 

arbete direkt efter avslutad anställning. Dessa personer får därför i högre grad nya 

anställningar med annat stöd eller nystartsjobb.  

Tabell 4.14: I arbete 90 dagar efter avslutat anställningsstöd, nystartsjobb och 
yrkesintroduktionsanställning, 2018–2020.143 
Andel (%) av deltagare (16–64 år) som avslutat, samt antal i arbete 2020 
  2018 2019 2020 

  Andel Andel Andel* 

varav 
arbete 

utan 
stöd 

varav 
arbete 

med stöd 

varav 
nystarts-

jobb 
Antal 

Extratjänst 33 32 29 4 6 19 1 967 

Kvinnor  29 27 27 3 6 18 959 

Män 38 36 31 4 6 21 1 008 

Moderna beredskapsjobb  49 23 50 11 8 31 144 

Kvinnor  49 27 46 10 7 29 51 

Män 50 21 52 11 9 32 93 

Introduktionsjobb 25 42 43 7 7 29 2 400 

Kvinnor  23 34 36 7 7 23 718 

Män 25 45 47 7 7 32 1 682 

Förstärkt särskilt anställningsstöd 52 60 - - - - - 

Kvinnor  51 57 - - - - - 

Män 53 62 - - - - - 

Instegsjobb 58 68 - - - - - 

Kvinnor  54 57 - - - - - 

Män 59 71 - - - - - 

Särskilt anställningsstöd 48 64 - - - - - 

Kvinnor  47 58 - - - - - 

Män 49 67 - - - - - 

Traineejobb 49 66 - - - - - 

Kvinnor  51 69 - - - - - 

Män 46 59 - - - - - 

Nystartsjobb 44 41 30 22 1 8 10 111 

Kvinnor  43 36 26 19 1 6 2 543 

Män 45 42 32 23 1 8 7 568 

Yrkesintroduktionsanställning 74 69 62 59 3 1 380 

Kvinnor  68 61 47 43 1 3 46 

Män 75 71 65 62 3 0 334 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

 
142 Forslund A. (2018), Subventionerade anställningar – Avvägningar och empirisk evidens, IFAU rapport 
2018:14 
143 Statistiken avser personer som har avslutat respektive program från 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. 
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Resultatet försämrades relativt kraftigt för nystartsjobb 2020, se tabell 4.14 ovan. 

Minskningen var något större för kvinnor än för män. En förklaring till minskningen 

är att arbetsmarknaden befinner sig i en lågkonjunktur som gör det besvärligare att få 

en osubventionerad anställning som tidigare ofta följde efter ett nystartsjobb.  

Andelen i arbete 90 dagar efter avslutad extratjänst minskade jämfört med 

föregående år med fem procentenheter för män, medan resultatet för kvinnor var 

oförändrat. Trots resultatnedgången för män går män fortfarande i högre grad till 

arbete än kvinnor. Utrikes födda män hade högsta andelen till arbete.  

Tabell 4.15: I arbete 90 dagar efter avslutat lönestöd, 2018–2020 144 

Andel (%) av deltagare (16–64 år) som avslutat lönestöd, samt antal i arbete 2020 

  2018 2019 2020 

  Andel Andel Andel* 

varav 
arbete 

utan 
stöd 

varav 
arbete 

med 
stöd 

varav 
nystarts-

jobb 
Antal 

Lönebidrag för anställning 54 51 46 12 34 0 4 877 

Kvinnor  54 52 46 11 35 0 1 917 

Män 54 50 46 12 34 0 2 960 

Lönebidrag för trygghet i anställning 45 46 45 12 33 0 3 082 

Kvinnor  44 45 45 12 33 0 1 235 

Män 46 47 46 12 33 0 1 847 

Lönebidrag för utveckling i anställning145 51 55 54 6 48 0 5 300 

Kvinnor  50 55 54 6 48 0 2 177 

Män 52 56 54 6 48 0 3 123 

Lönebidrag för utveckling i anställning hos 
Samhall AB146 

 52 38 13 24 2 809 

Kvinnor   45 34 12 20 2 240 

Män  56 41 13 26 2 569 

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 43 43 34 7 26 1 294 

Kvinnor  45 47 38 9 27 2 100 

Män 42 42 32 6 25 1 194 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  

Sammantaget försämrades resultatet efter de olika lönestöden riktade till personer 

med funktionsnedsättning 2020. Andelen till arbete 90 dagar efter lönebidrag för 

trygghet i anställning var oförändrad för kvinnor och minskade för män, medan 

andelen för de övriga lönestöden minskade för båda könen, se tabell 4.15. 

Minskningen återfanns både bland inrikes och utrikes födda.  

 
144 Statistiken avser personer som har avslutat respektive program från 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.  
145 Från och med 2019 har Arbetsförmedlingen möjlighet att dela upp resultatet för lönebidrag för utveckling i 
anställning hos Samhall AB och övriga lönebidrag för utveckling i anställning. I år är första året som de 
redovisas separat. Under 2019 var det få personer som hunnit lämna sökandekategorin lönebidrag för 
utveckling i anställning hos Samhall AB. Andelen till arbete för lönebidrag för utveckling i anställning 2019 
påverkas inte av att resultatet för 2019 delats upp i år. 
146 Under 2019 var det få personer som hunnit lämna sökandekategorin lönebidrag för utveckling i anställning 
hos Samhall AB, och andelen för 2019 ska därför tolkas med försiktighet. 
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Den huvudsakliga förklaringen till minskningen bedöms vara det försämrade 

arbetsmarknadsläget med anledning av pandemin. Pandemin påverkade även 

möjligheten för Arbetsförmedlingen att besöka arbetsplatser vilket försvårar 

möjligheten att erbjuda arbetsgivare våra insatser.147  

4.3 Rustande och stärkande insatser 

Rustande och stärkande insatser avser främst förstärkta förmedlingsinsatser samt 

stöd och insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Genom förstärkta 

förmedlingsinsatser läggs tid på att klargöra arbetsförutsättningar, anpassa 

arbetssituationen genom exempelvis hjälpmedel, stödja och vägleda. I prestationen 

ingår även extern samverkan.  

Såväl resurserna som lagts på rustande och stärkande insatser som 

förvaltningskostnaden ligger på en något högre nivå än förra året, men lägre än 2018. 

Minskningen jämfört med 2018 kan bland annat förklaras av färre arbetsförmedlare 

och professioner inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som en följd av 

omställningsprocessen 2019. 

Tabell 4.16: Prestationen rustande och stärkande insatser, 2018–2020  

Andel av tillgängliga personalresurser, förvaltningskostnad. 

  2018 2019 2020 

Tillgängliga personalresurser (procent) 16,1 13,0 13,7 

Förvaltningskostnad (miljoner kronor) 1 562 1 181 1 198 

Källor: Arbetsförmedlingen, Tajma, Raindance. 

Färre individer tog del av olika rustande och stärkande insatser kopplat till 

arbetslivsinriktad rehabilitering under 2020, se tabell 4.17. Det gäller såväl totalt som 

bland unga under 30 år. Antalet som tog del av gemensam kartläggning var dock 

marginellt högre än 2019.  

Antalet individer som tog del av någon form av specialistinsats148 har minskat med 45 

procent sedan 2018. Omställningsprocessen under 2019 medförde en minskad 

tillgång på bland annat socialkonsulenter och psykologer. Något som sannolikt 

bidragit till minskningen av antalet personer som tagit del av sådana insatser. Även 

det lägre antalet arbetsförmedlare bedöms ha bidragit till nedgången. Detta då 

arbetsförmedlare ofta är dem som uppmärksammar särskilda behov hos de 

arbetssökande.   

 
147 Arbetsförmedlingen (2020), Prognos för utbetalningar 2020–2023. Dnr: Af-2020/0054 9964.  
148 Specialistinsatser avser beslut om insatser som utförs av arbetsterapeuter/sjukgymnaster, audionomer, 
dövkonsulenter, psykologer, socialkonsulenter och synspecialister.   
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Tabell 4.17: Unika individer och beslut om rustande och stärkande insatser, 2018–

2020  
  Kvinnor Män Totalt 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Insatser inom 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering, antal unika 
individer med nya och 
pågående beslut 149 150 151 

            

Bidrag för personligt biträde 7 444 6 038 4 449 11 007 8 538 6 338 18 451 14 576 10 787 

   varav inrikes födda 6 128 4 948 3 673 9 205 7 114 5 334 15 333 12 062 9 007 

   varav utrikes födda 1 316 1 090 776 1 802 1 424 1 004 3 118 2 514 1 780 

varav under 30 år 1 560 1 103 779 3 233 2 182 1 459 4 793 3 285 2 238 

Bidrag till hjälpmedel på 
arbetsplatsen 

4 723 4 388 3 500 3 614 3 399 2 746 8 337 7 787 6 246 

   varav inrikes födda 3 866 3 598 2 887 2 844 2 652 2 152 6 710 6 250 5 039 

   varav utrikes födda 858 790 613 770 747 594 1 628 1 537 1 207 

varav under 30 år 460 402 322 545 462 372 1 005 864 694 

Bidrag till uppstartskostnader 
vid start av näringsverksamhet 

615 568 538 494 436 433 1 109 1 004 971 

   varav inrikes födda 503 469 440 324 294 287 827 763 727 

   varav utrikes födda 112 99 98 170 142 146 282 241 244 

varav under 30 år 60 52 51 59 50 54 119 102 105 

Gemensamma kartläggningar, 
antal nya deltagare152 

5 360 5 260 5 219 3 402 3 234 3 338 8762 8 494 8 557 

varav under 30 år 1 192 1 207 1 281 1 155 1 107 1 124 2 347 2 314 2 405 

Specialistinsats 15 877 11 533 9 029 17 321 11 716 9 168 33 198 23 249 18 197 

   varav inrikes födda 9 988 7 594 6 192 10 910 7 691 6 278 20 898 15 285 12 470 

   varav utrikes födda 5 889 3 939 2 837 6 411 4 025 2 890 12 300 7 964 5 727 

varav under 30 år 3 518 2 209 1 490 5 613 3 436 2 090 9 131 5 645 3 580 

Särskild stödperson för 
introduktions- och 
uppföljningsstöd (SIUS) 

7 993 7 969 7 131 11 110 10 513 9 661 19 103 18 482 16 792 

   varav inrikes födda 6 430 6 426 5 771 9 001 8 504 7 897 15 431 14 930 13 668 

   varav utrikes födda 1 563 1 544 1 360 2 110 2 009 1 764 3 673 3 553 3 124 

varav under 30 år 2 550 2 397 2 011 4 813 4 343 3 761 7 363 6 740 5 772 

Insatser inom 
etableringsuppdraget, antal 
nya och pågående beslut 

            

Etableringsplan under aktivitet 32 632 12 241 - 39 708 12 369 - 72 340 24 610 - 

Etableringsersättning under 
medverkan 

680 - - 597 - - 1 277 - - 

Etableringsersättning för 
deltagande av aktivitet 

45 993 14 781 - 55 418 14 864 - 101 411 29 645 - 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager och SUS.  

Arbetsförmedlingen beslutade i april 2020 att en del av SIUS-konsulenterna tillfälligt 

skulle förstärka andra delar av verksamheten, för att kunna hantera det stora inflödet 

 
149 Siffrorna för unga under 30 år skiljer sig från Årsredovisningen 2019. I år ingår alla som ingått i 
åldersgruppen och samtidigt deltagit i någon av insatserna under året. Tidigare togs ålder fram på den senaste 
perioden för respektive program, det gjorde att individer som under programtiden (och året) fyllt 30 inte togs 
med.  
150 Gäller inte gemensamma kartläggningar, där avses antal nya deltagare.   
151 Antalet inrikes- och utrikesfödda summerar inte till totalen pga. förekomst av senare registrering av 
födelseland, ett fåtal individer registrerats som såväl inrikes- som utrikesfödd under samma period. 
152 Siffrorna skiljer sig från Årsredovisningen 2019 på grund av retroaktivitet. 
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av nya arbetssökande.153 En anledning till att just SIUS-konsulenterna tillfälligt 

förstärkte andra delar var att av SIUS-konsulenternas arbetsuppgifter var svåra att 

genomföra på grund av pandemin. Även denna tillfälliga omfördelning av 

myndighetens personal bedöms ha bidragit till att färre personer fick en SIUS-insats 

under 2020 jämfört med åren innan. 

Att bidrag för personligt biträde och bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen minskat 

kan delvis förklaras av det försämrade arbetsmarknadsläget. Även minskningen av 

antalet arbetsförmedlare och personal inom arbetslivsinriktad rehabilitering kan ha 

bidragit till nedgången.  

Könsfördelningen i de rustande och stärkande insatserna inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering varierar. Det är en större andel kvinnor som tar del av bidrag till 

hjälpmedel på arbetsplatsen, bidrag till uppstartskostnader vid start av 

näringsverksamhet och gemensamma kartläggningar. En större andel män tar del av 

bidrag för personligt biträde och SIUS. Störst könsskillnad var det för gemensamma 

kartläggningar. Könsfördelningen bland personer som tagit del av gemensam 

kartläggning speglar könsfördelningen i stort bland personer med sjuk- och 

rehabiliteringspenning. 

Totalt sett speglar utrikes föddas andel av Arbetsförmedlingens insatser inom den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen deras andel av inskrivna personer med 

funktionsnedsättning, men även här varierar andelen mellan olika insatser. Utrikes 

är överrepresenterade bland dem som tar del av specialistinsats men 

underrepresenterade bland dem som tar del av bidrag för personligt biträde, bidrag 

till hjälpmedel och SIUS. Vad gäller bidrag till uppstartskostnader vid start av 

näringsverksamhet är andelen utrikes födda män högre än deras andel av 

målgruppen, medan andelen utrikes födda kvinnor är lägre.  

Att insatserna kopplade till etableringsuppdraget upphört under 2020 beror på att 

etableringsprogrammet sedan den 1 januari 2018 successivt ersatt det tidigare 

regelverket där deltagarna hade en etableringsplan.  

Utgifterna kopplat till etableringsplan minskade i takt med att etablerings-
programmet ersatte etableringsplan, se tabell 4.18. 
 

Tabell 4.18: Ersättning till deltagare och leverantörer för etableringsplan, 2018–

2020 154Belopp i miljoner kronor. 

  Ersättning till deltagare  Ersättning till leverantör 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Totalt  3 572 893 4 943 231 33 

Källa: Arbetsförmedlingen, Raindance 

 
153 Internt beslut 2020-04-06. Dnr: Af-2020/0015 4410. 
154 Ersättning till leverantör för 2019 skiljer sig från Årsredovisningen 2019. Det beror på att uppgiften 
justerades i februari 2020, men justeringen gjordes inte i årsredovisningen. 
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4.4  Personer i behov av reguljär utbildning 

Bland de som saknar gymnasial utbildning har andelen som gått till reguljär 

utbildning minskat under 2020. Bland samtliga inskrivna har dock andelen ökat. 

Minskningen i resultatet för personer med kort utbildning kan delvis förklaras av att 

utbildningsstarter har ställts in och att arbetssökande med svaga språkkunskaper har 

haft svårt att påbörja studier till följd av pandemin. Den totala ökningen av antal och 

andel som gick till reguljär utbildning kan bland annat förklaras av regeringens stora 

satsningar på utbildningsområdet. Samtidigt väljer många att studera i lägen med en 

svagare konjunktur.  

Under året har Arbetsförmedlingen även haft som mål att andelen med kort 

utbildning som övergår till studiemotiverande och vägledande program ska öka. 

Andelen är oförändrad jämfört med 2019.  

Sammantaget gör Arbetsförmedlingen bedömningen att resultatet är under 

myndighetens förväntan. Detta då resultatet minskat för dem som saknar gymnasial 

utbildning, samtidigt som andelen som övergått till studiemotiverande och 

vägledande program är oförändrad.155 

Av samtliga inskrivna 2020 hade 28 procent kort utbildning156 157 .Andelen med kort 

utbildning var lägre än föregående år (31 procent), vilket speglar att flera av dem som 

blev arbetslösa under 2020 hade minst en gymnasieutbildning (se kapitel 1). Andelen 

med kort utbildning var högre bland män än bland kvinnor. Bland utrikes födda hade 

40 procent av kvinnorna och 42 procent av männen kort utbildning. Bland inrikes 

födda var andelen 15 procent av kvinnorna och 21 procent av männen. Både bland 

inrikes och utrikes födda var det en något lägre andel som hade kort utbildning 2020 

jämfört med 2019. 

 Resultat 

Andelen och antalet arbetssökande med kort utbildning som övergår till reguljära 

studier minskade under 2020 i jämförelse med 2019, se tabell 4.19. Resultatet låg 

därmed under målet i regleringsbrevet och Arbetsförmedlingens internt satta mål.158 

Minskningen berodde på en resultatförsämring bland män, sett till både antal och 

andel. Bland kvinnor ökade antalet något och andelen var oförändrad. Bland inrikes 

födda ökade andelen till studier något, vilket berodde på att kvinnors andel ökade. 

Bland utrikes födda minskade andelen för såväl kvinnor som män. 

Minskningen av övergångar till studier bland kortutbildade kan delvis förklaras av att 

utbildningsstarter har ställts in och att arbetssökande med svaga språkkunskaper har 

 
155 I Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2020 sattes följande mål: Omsättning till studier bland inskrivna 
utan fullständig gymnasieutbildning ska uppgå till minst 1,1 procent. Omräknat till övergångar är målnivån 6,9 
procent. (Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2020. Reviderad 2020-06-12. Dnr: Af-2019/0017 2992). 
156 Med kort utbildning avses högst förgymnasial utbildning.  
157 Se tabell 1.5 i avsnitt 1.5 för utvecklingen 2018–2020. 
158 I Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2020 (Dnr: Af-2019/0017 2992) sattes följande mål: Omsättning till 
studier bland inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning ska uppgå till minst 1,1 procent. Omräknat till 
övergångar är målnivån 6,9 procent. 
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haft svårt att påbörja studier till följd av pandemin.159 Nedgången kan dock inte 

enbart förklaras av pandemin, då antalet övergångar var lägre även i början på året. 

Minskningen i början på året har sannolikt en koppling till kontorsnätsanpassningen 

som har inneburit nya förutsättningar för myndigheten att bedriva samverkan med 

kommunerna.160  

Resultatet för övergångar till studier bland kortutbildade är fortsatt högre för kvinnor 

än för män, samt generellt högre bland utrikes födda i jämförelse med inrikes födda. 

Att kvinnor i högre grad övergår till studier kan bland annat förklaras av att 

utbildningsutbudet inom komvux yrkesutbildningar attraherar fler kvinnor än 

män161. Utrikes födda kvinnor har under 2020 fortsatt att övergå till studier i högre 

grad än övriga grupper, vilket sannolikt delvis kan förklaras av ett ökat fokus på 

studier inom etableringen och utbildningsplikten som infördes 2018.162  

Såväl antalet som andelen som gick till reguljära studier bland samtliga inskrivna 

ökade bland både kvinnor och män under 2020. Såväl andel som antal har ökat bland 

inrikes födda kvinnor och män och bland utrikes födda kvinnor. Bland utrikes födda 

män har andelen dock minskat, medan antalet ligger på samma nivå som 2019. Även 

här kan en förklaring vara att arbetssökande med svaga språkkunskaper har haft 

svårt att påbörja studier till följd av pandemin.163  

Tabell 4.19: Väsentliga resultat avseende personer med kort/behov av utbildning, 
2018–2020.  
Antal och andel av inskrivna med högst förgymnasial utbildning respektive samtliga 

  Kvinnor Män Samtliga 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Huvudresultat             

Unika individer med kort 
utbildning som övergår till studier, 
andel (%) 

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

Unika individer med kort 
utbildning som övergår till studier, 
antal 

8 373 8 790 9 018 7 552 7 831 7 310 15 925 16 621 16 328 

Unika individer som övergår till 
studier bland samtliga inskrivna, 
andel (%) 

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

Unika individer som övergår till 
studier bland samtliga inskrivna, 
antal 

25 918 26 844 34 789 20 974 20 308 25 065 46 892 47 152 59 854 

Unika individer med kort 
utbildning som övergår till 
studiemotiverande och 
vägledande program, andel (%) 

0,9 1,0 1,0 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  

Andelen arbetslösa med kort utbildning som övergår till studiemotiverande och 

vägledande program är oförändrad jämfört med 2019. Det gäller såväl kvinnor som 

män. Sett till antal har det dock skett en ökning bland såväl kvinnor som män under 

året (totalt cirka 13 750 personer 2020; cirka 12 000 personer 2019). Andelen som 

 
159 Skolverket (2020). Coronapandemins påverkan på vuxenutbildningen. Dnr 2020:854.  
160 Arbetsförmedlingen (2020). Utbildningsplikt för personer med kort utbildning i etableringsuppdraget. 
Återrapport. Dnr: Af-2020/0040 8101. 
161 SCB (2019). Vuxenutbildningens betydelse i det svenska utbildningssystemet.  
162 Arbetsförmedlingen (2020). Utrikes födda kvinnor. Återrapport. Dnr: Af-2019/0047 4273.  
163 Skolverket (2020). Coronapandemins påverkan på vuxenutbildningen. Dnr: 2020:854.  
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går till studiemotiverande och vägledande program är högre bland kvinnor än bland 

män.  

Antalet som studerar inom etableringsprogrammet har minskat sedan 2019 (se tabell 

4.20), vilket speglar att antalet deltagare inom programmet har minskat under 2020. 

Dock har andelen som studerar inom etableringsprogrammet ökat under 2020 (se 

avsnitt 4.5). Det är fortsatt fler kvinnor än män som studerar inom 

etableringsprogrammet.  

Antalet som deltidsstuderar i kombination med jobb- och utvecklingsgarantin har 

ökat sedan 2019. Ökningen kan sannolikt kopplas till det ökade antalet inskrivna.  

Tabell 4.20: Övergångar till studier uppdelat på studieväg, 2018–2020.164  
Antal övergångar per studieväg för samtliga inskrivna samt särredovisning av personer med kort utbildning 

  Kvinnor Män Samtliga 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Unika individer med kort 
utbildning 

            

Avaktualiserad mot reguljära 
studier 

5 665 5 796 6 864 4 758 5 608 6 013 10 423 11 404 12 877 

Studier med 
etableringsplan/inom 
etableringsprogrammet 

1 085 1 768 1 340 1 124 1 232 911 2 209 3 000 2 251 

Förberedande insats - studier 
med aktivitetsstöd  

576 814 835 318 461 429 894 1 275 1 264 

Deltidsstudier i kombination 
med jobb- och 
utvecklingsgarantin 

151 228 314 119 119 158 270 347 472 

Utbildningskontrakt165 1 116 455   1 423 617   2 539 1 072   

Unika individer bland 
samtliga inskrivna 

            

Avaktualiserad mot reguljära 
studier 

19 278 20 577 29 716 14 491 15 962 22 072 33 769 36 539 51 788 

Studier med 
etableringsplan/inom 
etableringsprogrammet 

3 364 3 446 2 584 3 398 2 099 1 648 6 762 5 545 4 232 

Förberedande insats - studier 
med aktivitetsstöd  

1 697 2 194 2 314 1 135 1 387 1 275 2 832 3 581 3 589 

Deltidsstudier i kombination 
med jobb- och 
utvecklingsgarantin 

616 877 1 119 431 486 527 1 047 1 363 1 646 

Utbildningskontrakt 1 660 667   2 117 906   3 777 1 573   

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  

 

 Arbetsförmedlingens insatser för att fler inskrivna med kort 

utbildning ska börja studera 

Samverkan 

I lokal samverkan inom utbildningsområdet hanteras gemensamma frågor som rör 

till exempel utbildningsplikt, studiestartsstöd och kommunernas utbildningsutbud.  

 
164 Tabellen avser samma grupp personer som redovisas i tabell 4.19, men det går inte att summera de olika 
studievägarna då en individ kan ha tagit flera olika studievägar under ett år.   
165 Regeringen beslutade i november 2019 att utbildningskontrakt skulle avvecklas. Beslutet innebar att det från 
och med den 1 januari 2020 inte längre var möjligt att ingå nya överenskommelser om utbildningskontrakt. 
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Kring utbildningsplikten sker en kontinuerlig samverkan mellan kommuner och 

Arbetsförmedlingen. En ändamålsenlig samverkan är en viktig framgångsfaktor för 

att lyckas med uppdraget. Arbetsförmedlingens återrapport om utbildningsplikten 

visar att de flesta av Arbetsförmedlingens lokala kontor har ett inrättat forum för 

strategisk samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Där möts 

företrädare med beslutande mandat för att bland annat diskutera behovet av 

kommunal vuxenutbildning för personer som omfattas av utbildningsplikt.  

De lokala arbetsförmedlingskontoren ansvarar idag för samverkan med fler 

kommuner än tidigare, samtidigt som färre medarbetare har möjlighet att involveras 

i den operativa samverkan. Svårigheter har framkommit med att behålla befintliga 

strukturer för samverkan på operativ nivå samt att skapa nya sådana. På vissa håll 

har även samverkan avstannat helt i och med de förändrade förutsättningarna för 

myndigheten. Arbete pågår med att utforma nya överenskommelser som är bättre 

anpassade för de förutsättningar som gäller i och med Arbetsförmedlingens nya 

kontorsnät och organisation.166 

På regional nivå medverkade Arbetsförmedlingen i det regionala tillväxtarbetet.167 

Det innebär att på olika sätt stödja med kunskaper och resurser som tillför till 

regionala mål och prioritera myndighetsgemensamma insatser. I övrigt har den 

regionala samverkan varierat runt om i landet. I vissa fall har Arbetsförmedlingen 

varit med i framtagandet av utbildningsutbud, till exempel genom lokala 

arbetsmarknadsråd, i det regionala utvecklingsarbetet eller branschsamverkan. 

Samverkan på lokal och regional nivå är en stor utmaning för myndigheten. Det 

motiverande och förberedande arbetet sker idag främst hos fristående aktörer. 

Arbetsförmedlingen har under året gjort insatser för att höja kunskapen om 

utbildning hos fristående aktörer och för att de ska involveras mer i den 

arbetssökandes väg till reguljär utbildning. 

På nationell nivå har Arbetsförmedlingen samverkat med andra myndigheter och 

organisationer som verkar inom skolväsendet. Under året har Arbetsförmedlingen 

tagit flera initiativ till samverkan med andra myndigheter och aktörer kring 

utvecklingen av digitala karriärvägledningstjänster samt digitalt informationsutbyte 

kopplat till reguljär utbildning. Arbetsförmedlingen deltog bland annat i samverkan 

med Skolverket om utveckling av digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning 

samt i myndighetsnätverket för vägledningsfrågor. Arbetsförmedlingen deltog även i 

det vuxenutbildningsnätverk som drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

och hade löpande dialoger med till exempel SKR, Skolverket och Centrala 

studiestödsnämnden (CSN).168  

 
166 Arbetsförmedlingen (2020): Utbildningsplikt för personer med kort utbildning i etableringsuppdraget. 
Återrapport. Dnr: Af-2020/0040 8101. 
167 Det regionala tillväxtarbetet utgörs av insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling, enligt 
förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Arbetet utgår bland annat från den nationella strategin för 
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 (Näringsdepartementet, dnr: N2015:31).   
168 Vuxenutbildningsnätverket hanterar frågor inom vuxenutbildning och arbetsmarknad och representeras av 
vuxenutbildningschefer över hela landet.   
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Karriärvägledning 

Fördjupat stöd genom karriärvägledning är viktigt för att öka övergångar till studier 

och arbete, inte minst för arbetssökande med kort utbildning. Behovet av 

karriärvägledning ökar i tider av stora omställningar på arbetsmarknaden. För att 

möta olika behov av karriärvägledning erbjuder Arbetsförmedlingen, via olika 

kanaler, tre nivåer inom karriärvägledning: karriärvägledande information, 

orienterande karriärvägledning samt kvalificerad karriärvägledning. Samverkan med 

andra aktörer är inkluderat i alla nivåer.169 

En ny karriärvägledningstjänst för kvalificerad karriärvägledning har tagits fram 

under 2020, med planerad start i januari 2021. Bakgrunden är att det hösten 2019 

genomfördes en behovsanalys som visade ett stort behov av kvalificerad 

karriärvägledning bland alla målgrupper.170  

Aktuell information om yrken, utbildningsutbud och arbetsmarknadsutsikter erbjuds 

framförallt via digitala kanaler.  

Utbildningsplikt 

Under 2020 omfattades 18 442 personer av utbildningsplikt, varav 64 procent 

kvinnor och 36 procent män (2019: 21 893 personer, varav 61 procent kvinnor och 39 

procent män, 2018: 14 740, varav 54 procent kvinnor och 46 procent män).171 

Resultatet för övergångar till reguljära studier bland personer som omfattas av 

utbildningsplikt var sämre år 2020 i jämförelse med 2019. Totalt gick 10,8 procent 

till reguljära studier (2019: 11,6 procent, 2018: 6,6 procent). Bland kvinnor var 

andelen 10,6 procent (2019: 11,7 procent, 2018: 6,5 procent) och bland män 11,1 

procent (2019: 11,4 procent, 2018: 6,8 procent). Det försämrade resultatet bedöms 

bland annat bero på förändrade förutsättningar till följd av omställningen 2019, samt 

ett behov av att rikta resurser mot inskrivning av arbetssökande i och med ett kraftigt 

ökat inflöde av nya arbetssökande under 2020.172 Även distansstudier hos 

kommunernas vuxenutbildning till följd av pandemin, samt inställda eller uppskjutna 

utbildningsstarter, bedöms ha haft en inverkan på övergångarna.173 

Återrapporten om utbildningsplikt visade att sanktioner och varningar relaterade till 

utbildningsplikten sker i låg omfattning. En majoritet av deltagarna med 

utbildningsplikt som hade anvisats till att söka reguljär utbildning hade inte uppgett i 

sin aktivitetsrapport att de följt anvisningen. Samtidigt hade en mycket liten andel av 

dessa personer fått ett sanktionsbeslut. I mars 2020 tog en koncentrerad 

kontrollfunktion inom Arbetsförmedlingen över granskning av aktivitetsrapporter, 

vilket förväntas stärka kontroll- och sanktionsarbetet kopplat till anvisningar att söka 

reguljär utbildning.174  

 
169 Arbetsförmedlingens nationella strategi för karriärvägledning. 
170 Arbetsförmedlingen (2019): Vägledning och arbetsorienterande insatser. 
171 Avser unika individer. Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 
172 Arbetsförmedlingen (2020). Utbildningsplikt för personer med kort utbildning i etableringsprogrammet. 
Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2020. Dnr: Af-2020/ 0040 8101. 
173 Skolverket (2020). Coronapandemins påverkan på vuxenutbildningen. Dnr 2020:854.  
174 Ibid. 

https://arbetsformedlingen.se/statistik/analyser-och-prognoser/analys-och-utvardering/utbildningsplikt-for-personer-med-kort-utbildning-i-etableringsprogrammet
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Utöver förbättrad granskning och kontroll av anvisningar har Arbetsförmedlingen 

förbättrat möjligheterna till en kontinuerlig uppföljning av handläggning av 

utbildningsplikten, påbörjat en översyn av Arbetsförmedlingens bidrag till planering 

och dimensionering av utbildningsutbudet hos kommunernas vuxenutbildning, samt 

utvecklat processerna för anvisning till att söka reguljär utbildning.  

Studiestartsstöd 

Under 2020 ansökte 6 770 personer om studiestartsstöd (2019: 5 495 ansökningar, 

2018: 6 358), varav 4 623 var kvinnor och 2 147 var män.175 Det ökade antalet 

ansökningar under 2020 kan bland annat bero på arbetsmarknadsläget som kan ha 

bidragit till ett ökat intresse av att studera.  

Samarbete med folkhögskolor 

Antalet deltagare i insatsen etableringskurs på folkhögskola minskade under 2020, se 

tabell 4.21. Detta förklaras till stor del av färre deltagare i etableringsuppdraget. 

Andelen kvinnor har ökat något och låg under 2020 på drygt 60 procent. 

Könsfördelningen i etableringskurs speglar utvecklingen inom etableringsuppdraget i 

sin helhet. Det var fler personer som tog del av studiemotiverande folkhögskolekurs 

(SMF) 2020 i jämförelse med 2019. Av deltagarna befann sig 8 procent i 

etableringen. Från april har SMF varit en prioriterad insats för ungdomar som saknar 

fullföljd gymnasieutbildning och är i behov av utbildning när de skrivs in i 

jobbgarantin för ungdomar. Av deltagarna var 40 procent unga, 18–24 år. 

Yrkesinriktad folkhögskoleutbildning är en insats som riktar sig till personer inom 

jobb- och utvecklingsgarantin eller etableringsprogrammet. Antalet deltagare 

minskade under 2020. Det beror på att Arbetsförmedlingen i december 2018 införde 

ett stopp för godkännande av nya yrkesinriktade utbildningar på folkhögskola. Det 

finns därmed inte några utbildningsstarter att anvisa till. De utbildningar som pågår 

har fått sina utbildningsstarter godkända före stoppet. 

Tabell 4.21: Folkhögskoleutbildningar, 2018–2020  
Antal unika individer med övergångar under året 

  Kvinnor Män Samtliga 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Folkhögskoleutbildning 
inom 
etableringsuppdraget 3 003 1 726 1 148 2 470 1 058 685 5 473 2 784 1 833 

Folkhögskoleutbildning i 
studiemotiverande syfte 2 026 1 892 2 308 1 991 1 893 2 199 4 017 3 785 4 507 
Yrkesinriktad 
folkhögskoleutbildning  320 100 8 176 44 4 496 144 12 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

Återrapport: Utbildningsplikt för personer med kort utbildning i 

etableringsprogrammet lämnades in den 1 oktober 2020. 

 
175 Siffrorna skiljer sig ifrån Årsredovisningen 2019 på grund av att CSN ändrat definition.  
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4.5 Etablering av nyanlända 

Resultatet efter etableringsuppdraget var fem procentenheter lägre 2020 jämfört 

med 2019. Utvecklingen förklaras framför allt av att färre män gick till arbete. För 

kvinnorna förbättrades resultatet under 2020 vilket berodde på att en högre andel 

gick till studier medan andelen som gick till arbete minskade något. Även bland män 

gick en högre andel till studier under året.  

Det försämrade resultatet bedöms främst bero på den försämrade konjunkturen 

vilken har drabbat männen i högre grad. En ökning av antalet extratjänster under 

slutet av 2019 och 2020 har bidragit till att kvinnornas resultat till arbete endast har 

minskat något. Resultatnedgången har också dämpats av att en högre andel gått till 

studier.  

Arbetsförmedlingen förväntade sig att resultatet skulle sjunka till följd av 

konjunkturnedgången. Resultatförsämringen dämpades dock genom att en större 

andel påbörjade studier och att fler kvinnor gick till extratjänster. Sammantaget gör 

Arbetsförmedlingen bedömningen att resultatet var över myndighetens förväntan.176   

 Resultat 

Sammantaget försämrades resultatet under 2020 jämfört med 2019 och 2018. 

Försämringen under 2020 beror på att männens resultat har sjunkit, medan 

kvinnornas resultat har förbättrats något. Det förbättrade resultatet för kvinnor beror 

på att fler gick till studier, se tabell 4.23. Även för männen ökade andelen som 

studerade 90 dagar efter etableringsuppdraget. 

En förklaring till skillnaden mellan resultatet för kvinnor och män är att män i högre 

utsträckning går till nystartsjobb och osubventionerade anställningar, medan kvinnor 

ofta går till extratjänster. De flesta nystartsjobben återfinns i privat sektor, medan de 

flesta extratjänster finns i offentlig sektor, vilket också förklarar att resultatet för 

männen har påverkats mer av en försämrad konjunktur och arbetsmarknad under 

2019 0ch 2020. En ökning av antalet extratjänster under slutet av 2019 och 2020 har 

bidragit till att kvinnornas resultat till arbete inte har minskat. Andelen som hade ett 

osubventionerat arbete 90 dagar efter etableringsuppdraget minskade för både 

kvinnor och män.   

 
176 Interna målnivåer sattes i myndighetens verksamhetsplan för 2020, dnr Af-2019/0017 2992. Målet för andel 
i arbete eller studier 90 dagar efter etableringsuppdraget var 32 procent. Målnivån var 25 procent för kvinnor 
och 38 procent för män. 
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Tabell 4.22: Väsentliga resultat för etableringsuppdraget, 2018–2020  
Antal och andel i arbete eller studier 90 dagar efter etableringsuppdraget 177 

  Kvinnor Män Samtliga 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Huvudresultat178             
I arbete eller studier 90 dagar 
efter etableringsuppdraget, 
andel (%)  

30,0 28,6 29,1 54,3 48,6 42,1 44,5 39,7 34,5 

I arbete eller studier 90 dagar 
efter etableringsuppdraget, 
antal 

4 599 5 410 4 663 12 325 11 378 4 719 16 924 16 788 9 382 

 
Källa: Arbetsförmedlingen, Datalagret.  

Under 2020 fortsatte andelen som gick till reguljära studier efter etablerings-

uppdraget att öka för både kvinnor och män. Arbetsförmedlingen bedömer att den 

främsta förklaringen till uppgången är myndighetens fokus på utbildning och att det 

samtidigt varit konjunkturnedgång. Andelen som gick till reguljära studier var högre 

bland kvinnor, vilket delvis kan förklaras av att fler kvinnor än män saknar 

arbetslivserfarenhet och därför i högre grad bedöms behöva reguljära studier för att 

kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det speglar också att fler kvinnor än män är 

elever inom den kommunala vuxenutbildningen.179 

Tabell 4.23: I arbete respektive studier 90 dagar efter etableringsuppdraget, 2018–
2020.180  
Antal och andel av deltagare som avslutat etableringsplan eller etableringsprogrammet. 

  Kvinnor Män Samtliga 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Arbete, andel (%) 22,4 18,1 17,6 48,7 40,8 33,7 38,1 30,7 24,3 

Arbete, antal  3 436 3 421 2 823 11 039 9 549 3 776 14 475 12 970 6 599 

Reguljära studier, andel (%) 7,6 10,5 11,5 5,7 7,8 8,4 6,4 9,0 10,2 

Reguljära studier, antal 1 163 1 989 1 840 1 286 1 829 943 2 449 3 818 2 783 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalagret.  

 Arbetsförmedlingens insatser för att främja en snabb och effektiv 

etablering av nyanlända 

Arbetsförmedlingens arbete med etableringsuppdraget påverkades under 2020 av de 

förändrade förutsättningarna som myndigheten fick 2019 liksom av den pågående 

pandemin och det försämrade läget på arbetsmarknaden. Under 2020 har 

myndigheten omfördelat personalresurser för att kunna hantera det ökade antalet 

nyinskrivna.  

 
177 Statistiken avser personer som har avslutat etableringsprogrammet/etableringsplan oktober föregående år till 
september aktuellt år. 
178 Antal och andel för 2018 skiljer sig jämfört med Årsredovisningen 2019. Siffran för 2018 togs fram i oktober 
2019 till Årsredovisningen 2019. Denna siffra korrigerades till helår i statistiken, men uppdaterades inte i 
årsredovisningen. 
179 SCB (2019). Vuxenutbildningens betydelse i det svenska utbildningssystemet. 
180 Antal och andel till studier 2018 skiljer sig jämfört med Årsredovisningen 2019. Siffran för 2018 togs fram i 
oktober 2019 till Årsredovisningen 2019. Denna siffra korrigerades till helår i statistiken, men uppdaterades inte 
i årsredovisningen. 
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Arbetsförmedlingen har under 2020 bistått Arbetsmarknadsdepartementet med 

underlag och förberedelser inför införandet av Intensivåret.181  

Samverkan 

Arbetsförmedlingen fortsatte under året tillsammans med kommunerna att utveckla 

lokala jobbspår som en del av den fördjupade samverkan. Dessa utformades i 

samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och en eller flera lokala 

arbetsgivare utifrån lokala behov av arbetskraft. Arbetet med snabbspåren har 

fortsatt och pandemin har påskyndat införandet av distanslösningar för deltagarna. 

På nationell nivå samverkade Arbetsförmedlingen med Migrationsverket, 

Försäkringskassan, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt länsstyrelserna 

inom ramen för en nationell samverkansdelegation kring frågor som rör mottagande 

och etablering av asylsökande, ensamkommande barn och nyanlända invandrare. 

Under 2020 har 2 100 personer sökt till praktikprogrammet jobbsprånget och drygt 

330 personer har fått praktik. Av de som sökte praktik inom ramen för jobbsprånget 

var 55 procent kvinnor och 45 procent män och bland dem som fick en praktikplats 

var 60 procent kvinnor och 40 procent män (motsvarande uppgifter för 2018 och 

2019 saknas). De ökade möjligheterna att göra praktik helt eller delvis på distans har 

påverkat programmet positivt då det underlättat för sökande att matchas mot 

lämpliga arbetsgivare i hela Sverige. 

Aktiviteter inom etableringsprogrammet 

De vanligaste aktiviteterna för kvinnor och män i etableringsprogrammet var svenska 

för invandrare (SFI) (44 procent), nätverk, språkutveckling och förberedande 

insatser (20 procent) och förberedande utbildningar (12 procent). Av kvinnorna hade 

46 procent SFI som aktivitet, 21 procent nätverk, språkutveckling och förberedande 

insatser och 12 procent deltog i förberedande utbildningar. Motsvarande siffror för 

män var 42 procent, 19 procent och 11 procent. 

Flera aktiviteter har påverkats av den pågående pandemin. Bland annat har andelen 

som deltar i arbetspraktik och arbetsträning minskat. Reguljär utbildning och 

arbetsmarknadsutbildningar har delvis skett på distans. Arbetspraktik kan till viss 

mån ske på distans för yrken där distansarbete är möjligt, men många deltagare har 

tidigare gjort praktik i yrken som kräver fysisk närvaro, exempelvis inom 

restaurangbranschen. 

Andelen som studerar vuxenutbildning inom etableringsuppdraget ökade under 

2020 till 11,0 procent (2019: 9,5 procent, 2018: 5,4 procent).182 Bland kvinnor 

studerade 11,3 procent och bland män 10,5 procent.  

 
181 Uppdrag att införa ett intensivår. Regeringsbeslut 2020-10-14. A2020/00220, A2020/02108. 
182 Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. Avser andel som studerar inom etableringsprogrammet per månad, 
årsgenomsnitt. Uppgifterna skiljer sig från årsredovisningen 2019 av två anledningar. (i) I år avser uppgifterna 
enbart etableringsprogrammet. I årsredovisningen 2019 slogs uppgiften ihop med andel som studerade inom 
etableringsplan. (ii) I år räknas en individ som studerat endast en gång, oavsett antal beslut om utbildningar. I 
årsredovisningen 2019 räknades individer med flera beslut flera gånger.   
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Nationellt EU-projekt 

Projektet Jämställd etablering är en del av myndighetens arbete med att höja 

sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor genom att identifiera verksamma 

metoder för specifikt kvinnor. Till och med december 2020 hade 1 574 kvinnor och 1 

287 män påbörjat en insats inom projektet. Projektet erbjuder matchningsinsatser till 

hela målgruppen, utan att göra någon arbetsmarknadspolitisk bedömning. 

Matchningsinsatserna har visat sig leda till arbete för projektdeltagarna i stort, samt 

specifikt för kvinnor; efter 11 månader har insatserna medfört att 30 procent fler är i 

arbete eller studier än de annars skulle ha varit.183  

Asylsökandes kartläggning av sin kompetens 

Genom Arbetsförmedlingens digitala kartläggningsverktyg, jobskills.se, kan den 

asylsökande registrera sin utbildning och yrkeslivserfarenhet på sitt modersmål för 

att sedan direkt få det översatt till ett cv på svenska. Den asylsökande kan även 

tillgängliggöra sina kompetenser gentemot potentiella arbetsgivare. Under 2020 

arbetade Arbetsförmedlingen med att integrera den funktionalitet som finns i det 

digitala kartläggningsverktyget Jobbskills till det generella tjänsteutbudet för att 

införliva målgruppen långsiktigt i myndighetens arbete som en del av ordinarie 

uppdrag.  

Vidare har ett insiktsarbete genomförts för att öka och bredda kunskapen om 

målgruppen ”Nya i Sverige”, vilket inkluderar asylsökande. Detta insiktsarbete skapar 

förutsättningar för att vidareutveckla det digitala tjänsteutbudet genom förbättringar 

som rör exempelvis nya inloggningsmöjligheter och den språkliga tillgängligheten. 

Återrapporter:  

• Aktivitetsgraden och förekomsten av sanktioner inom etableringsprogrammet 

lämnades in den 8 maj 2020. 

• Utrikes födda kvinnor lämnades in den 21 februari 2020. 

4.6 Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Resultatet till arbete och studier för personer med funktionsnedsättning minskade 

jämfört med 2019. Minskningen gällde både kvinnor och män och såväl inrikes som 

utrikes födda. Utvecklingen berodde på att kvinnor och män gick till arbete i lägre 

utsträckning. Andelen som gick till studier låg på samma nivå som förra året. Det var 

en nedgång både till osubventionerat arbete och subventionerat arbete. Effekterna av 

pandemin bedöms vara den huvudsakliga förklaringen. Dess konsekvenser syns även 

i att andelen som gick till arbeten med lönestöd minskade. Arbetet med att anvisa till 

praktik eller arbetsträning, som ofta föregår en anställning med lönestöd, har 

försvårats av pandemin. Samtidigt kan myndighetens omställningsprocess och 

omfördelningen av resurser med anledning av pandemin ha bidragit till nedgången 

då det är ett personalintensivt arbete att få till stånd lönestöd. Myndigheten justerade 

 
183 Matchningsinsatser för personer som nyligen fått uppehållstillstånd - Delrapport från socialfondsprojektet 
Jämställd etablering, dnr: Af-2020/0015 0851. 
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ner resultatförväntningarna med hänsyn till arbetsmarknadsläget i juni. 

Arbetsförmedlingen gör sammantaget bedömningen att resultatet är över 

myndighetens förväntan.184 

Under 2020 var sammanlagt 178 861 personer med en funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga inskrivna på Arbetsförmedlingen, varav 45 procent var 

kvinnor och 55 procent var män. Antalet har minskat jämfört med 2019. Detta kan 

delvis bero på att de fysiska besöken på kontor har minskat sedan 2018.185 Eventuella 

funktionsnedsättningar torde vara svårare att upptäcka vid distansmöten och digitala 

kontakter. En annan faktor som kan ha påverkat är att vården varit belastad under 

pandemin vilket försvårat inhämtande av medicinska underlag för att styrka en 

funktionsnedsättning.186  

 Resultat 

Andelen inskrivna personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga som gick till arbete eller studier var lägre år 2020 jämfört med år 

2019, se tabell 4.24. Nedgången var lika stor för kvinnor som för män och resultatet 

var fortfarande högre för män än för kvinnor. Resultatutvecklingen beskrivs mer i 

detalj i tabell 4.25. 

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att anvisa personer med långa tider utan arbete till 

lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall AB. Unga vuxna under 30 år ska 

prioriteras. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i uppdraget.187 För 2020 skulle 

omfattningen uppgå till minst 2 500 anställda i genomsnitt. Resultatet blev 2 441 

personer i genomsnitt, se tabell 4.24. Kvinnor hade 34 procent av anställningarna, 

vilket är samma nivå som föregående år. Som en jämförelse utgör kvinnor 45 procent 

av alla inskrivna med funktionsnedsättning, och 37 procent av de unga inskrivna med 

funktionsnedsättning (under 30 år). Under året har Arbetsförmedlingen tillsammans 

med Samhall tagit fram underlag och haft dialog om gemensamma jämställdhetsmål 

och hur dessa ska följas upp.188 

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att minst 40 procent av rekryteringen till Samhall 

AB kommer från de prioriterade grupper som Samhall AB och Arbetsförmedlingen 

enats om.189 Under 2020 var andelen som kommer från dessa grupper på en fortsatt 

hög nivå, tydligt över målet, se tabell 4.24. 

 
184 I myndighetens verksamhetsplan för 2020, dnr Af- 2019/0017 2992, sattes ett internt mål om att omsättning 
till arbete och studier för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska uppgå till 
minst 4,0 procent. Omräknat till övergångar motsvarar det en målnivå på 20,7 procent.   
185 Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  
186 Arbetsförmedlingen 2020. Säkerställa kompetens för ett fungerande stöd. Återrapport om stöd och insatser 
till personer med funktionsnedsättning. 2020-09-01. Dnr: Af-2020/0006 0192. 
187 Arbetsförmedlingens regleringsbrev. 
188 Se även kapitel 8. 
189 Arbetsförmedlingens regleringsbrev år 2020. Målet avser anställningar inom Samhall AB:s kärnuppdrag, 
även kallat skyddat arbete hos Samhall. I överenskommelsen omfattas personer med psykisk 
funktionsnedsättning, personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga, personer med specifik kognitiv 
funktionsnedsättning i kombination med hörselskada, synnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning, samt 
personer med mer än en funktionsnedsättning som tillsammans medför omfattande nedsättning av 
arbetsförmågan enligt följande: teckenspråkig/barndomsdöv i kombination med någon annan 
funktionsnedsättning, synnedsättning i kombination med annan funktionsnedsättning samt nedsatt eller 
begränsad rörelseförmåga i kombination med annan funktionsnedsättning.   
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Tabell 4.24: Väsentliga resultat avseende arbetslivsinriktad rehabilitering, 2018–

2020 
  Kvinnor Män Samtliga 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Unika individer som har övergått till 
arbete eller studier, andel (%) 28,4 26,2 23,6 31,5 28,6 25,8 30,1 27,5 24,8 

Unika individer som har övergått till 
arbete eller studier, antal 26 074 22 916 19 187 34 824 29 889 25 219 60 898 52 805 44 406 
Lönebidrag för utveckling hos 
Samhall AB, antal i genomsnitt 906 879 821 1 584 1 722 1 619 2 490 2 601 2 441 
Rekrytering till Samhall AB, andel 
(%) från prioriterade grupper 69 74 65 65 72 62 67 73 63 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager och Samhall AB.  

Resultatförsämringen bestod av ett lägre resultat till arbete, medan andelen som gick 

till studier låg på samma nivå som 2019. Det var en lägre andel som gick till arbete 

bland såväl kvinnor som män och det var en minskning både till osubventionerat och 

subventionerat arbete, men nedgången var större till osubventionerat arbete. Det var 

dock en ökning till extratjänster. Den främsta förklaringen till nedgången bedöms 

vara den försämrade situationen på arbetsmarknaden på grund av pandemin. Det 

rådande läget har inneburit begränsade möjligheter för arbetssökande att få praktik 

eller arbetsträning vilket ofta föregår en anställning med lönestöd (se även avsnitt 

4.2.1). Samtidigt kan myndighetens omställningsprocess och omfördelningen av 

resurser med anledning av pandemin ha bidragit till nedgången då det är ett 

personalintensivt arbete att få till stånd lönestöd. 

Tabell 4.25: Övergångar till arbete och studier för personer med funktions-
nedsättning, per på typ av övergång, 2018–2020 190 
Antal och andel av inskrivna personer med funktionsnedsättning  

  Kvinnor Män Samtliga 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Arbete, andel (%) 26,6 24,3 21,7 30,2 27,3 24,5 28,5 25,9 23,2 

Arbete, antal 24 396 21 215 17 597 33 382 28 505 23 908 57 778 49 720 41 505 

Reguljära studier, andel (%) 2,1 2,2 2,2 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 

Reguljära studier, antal 1 921 1 907 1 752 1 694 1 567 1 434 3 615 3 474 3 186 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

 Arbetsförmedlingens insatser för att stärka den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen 

Arbetsförmedlingen erbjuder fördjupat stöd och särskilda insatser till arbetssökande 

med funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan. Utöver de tjänster som 

arbetsförmedlare kan erbjuda finns personalgrupper med kompetens inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering såsom psykologer, arbetsterapeuter/sjukgymnaster, 

socialkonsulenter, synspecialister, dövpedagoger/dövkonsulenter och audionomer. 

Antalet genomförda insatser som dessa yrkesgrupper utfört minskade jämfört med 

 
190 Tabellen avser samma grupp personer som redovisas i tabell 4.24, men det går inte att summera arbete och 
studier då en individ kan haft båda övergångarna under ett år.   
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2019.191 Myndigheten har genomgått en stor omställning vilket resulterat i att antalet 

medarbetare med kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering minskat.192 Se 

även 4.3 om övriga insatser.  

Samverkan med Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i uppdrag att gemensamt ge förstärkt 

stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning. 

Arbetsförmedlingen ska när det gäller unga med funktionsnedsättning särskilt 

samverka med skolan och med Försäkringskassan för att öka möjligheten till egen 

försörjning genom arbete.193 På grund av pandemin fick myndigheterna ställa om 

från fysiska till digitala möten. Bedömningen är dock att detta fallit ut väl och antalet 

genomförda möten ligger på samma nivå som 2019. Antalet personer som påbörjade 

insatser inom det förstärkta samarbetet minskade under 2020, se tabell 4.26. 

Minskningen var större för kvinnor än för män. Den viktigaste förklaringen till 

minskningen bedöms vara pandemin. 

Tabell 4.26: Insatser inom det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan, 2018–2020 194 
Antal nya unika individer som påbörjat insats 

  Kvinnor Män Totalt 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Totalt 4 584 4 556 3841 2 854 2 590 2307 7 438 7 146 6148 

varav under 30 år 1 000 961 840 978 836 737 1 978 1 797 1577 

 
Källa: Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens gemensamma uppföljningssystem SUS.  

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har även i uppdrag att säkerställa goda 

förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som har 

nedsatt hälsa men som Försäkringskassan bedömt ha arbetsförmåga 195. Antalet 

omställningsmöten som skett i detta syfte låg på samma nivå som 2019, se tabell 

4.27. Bland unga under 30 ökade antalet för kvinnor men låg på samma nivå för män.  

Tabell 4.27: Omställningsmöten för personer som övergår från sjukförsäkringen till 
Arbetsförmedlingen, 2018–2020 196 Antal unika individer 

  Kvinnor Män Totalt 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Totalt 1677 2484 2488 872 1293 1305 2549 3777 3793 

varav under 30 år 43 85 121 35 70 71 78 155 192 

Källa: Försäkringskassans handläggningssystem, DOA. 

 
191 Se avsnitt 4.3 för utveckling av specialistinsatser. 
192 Se vidare Arbetsförmedlingen (2020). Säkerställa kompetens för ett fungerande stöd. Återrapport om stöd 
och insatser till personer med funktionsnedsättning. Dnr: Af-2020/0006 0192. 
193 Förordning (2017:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. Gruppen unga med funktionsnedsättning 
omfattar personer som inte fyllt 30 år. 
194 SUS baseras på manuellt införande av uppgifter och det förekommer retroaktiv registrering som påverkar 
statistiken historiskt. Därför skiljer sig värden i nuvarande statistik från det som redovisades i föregående 
årsredovisning. 
195 Dessa personer har inte längre rätt till ersättning från sjukförsäkringen. 
196 Definitionen har ändrats vilket innebär en skillnad i antal jämfört med föregående årsredovisning. 
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Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam) 

Det pågår sedan ett antal år tillbaka ett utvecklingsarbete hos myndigheterna i syfte 

att öka medvetenheten om samverkansformen och vikten av att påverka i rollen som 

medlemmar i samordningsförbund. Utmaningen och möjligheten med 

samverkansformen är att det inte går att styra vilka insatser som ska finansieras från 

nationell nivå. De samordnade rehabiliteringsinsatserna är beroende av hur det ser ut 

lokalt hos alla samverkansparter och påverkas också av nya eller förändrade uppdrag 

till de samverkande myndigheterna.197 

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. Under 2020 

minskade antalet deltagare i samverkande insatser med Kriminalvården, se tabell 

4.28.  

Tabell 4.28: Antal unika individer i samverkande insatser med Kriminalvården, 
2018–2020198 

Antal unika individer i pågående insatser under året 

  Kvinnor Män Totalt 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Totalt 391 344 302 3 768 3 946 3 866 4 159 4 290 4 168 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  

Återrapporter:  

• Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 

2019 lämnades in den 31 mars 2020. 

• Insatser finansierade genom samordningsförbund för personer som är 

långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med 

aktivitetsersättning lämnades in den 8 maj 2020. 

• Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med 

aktivitetsersättning lämnades in den 8 maj 2020. 

• Säkerställa kompetens för ett fungerande stöd – återrapport om stöd och 

insatser till personer med funktionsnedsättning lämnades in den 1 september 

2020.  

 
197 Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan (2020), Insatser finansierade genom samordningsförbund för 
personer som är långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning. 
Återrapportering enligt regleringsbreven för 2019. Dnr. Af-2020/0074726.   
198 I Årsredovisningen 2019 redovisades genomsnitt per månad. Från och med i år redovisas unika individer. 
Siffrorna skiljer sig därför från Årsredovisningen 2019. 
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5 Arbetsförmedlingens uppdrag i 

arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet och 

etableringsersättningen 

Syftet med Arbetsförmedlingens kontrollfunktion är att bidra till en bättre matchning 

på arbetsmarknaden genom att skapa incitament för den arbetssökande att 

upprätthålla ett aktivt arbetssökande, samtidigt som villkoren för ersättningen 

uppfylls. Motsvarande gäller även för arbetssökande som kan få aktivitetsstöd, 

utvecklingsersättning199 eller etableringsersättning. 

Sammanfattande resultatbedömning:  

Arbetsförmedlingens resultat har påverkats av att kontrollfunktionen var tillfälligt 

stoppad mellan den 17 mars-31 maj i syfte att förhindra smittspridning till följd av 

coronautbrottet.  

Arbetsförmedlingen bedömer trots det att myndigheten under 2020 har utfört 

kontrolluppdraget på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt än tidigare. 

Sökaktiviteten hos de arbetssökande har ökat och Arbetsförmedlingen agerar i större 

utsträckning när det kan antas att arbetssökande inte följer regelverken för 

ersättning, trots att personalresurserna och förvaltningskostnaden minskat under 

2020. 

Arbetsförmedlingen har särskilt skärpt kontrollen av att arbetssökande som får 

ersättning aktivt söker lämpliga arbeten. 

5.1 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 arbetslöshetsersättning200.  

  

 
199 En programdeltagare som är 18–24 år kan få utvecklingsersättning, se även 10 och 11 § förordning (2017:819) 
om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 
presenteras i kapitlet under samlingsnamnet aktivitetsstöd. 
200 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. 
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Tabell 5.1: Andel (%) som fick arbetslöshetsersättning oktober 2017-september 

2020.201 

Grupper 
Kvinnor Män Totalt 

Okt 17- 
sept. 18 

Okt 18 – 
sept. 19 

Okt 19 – 
sep 20 

Okt 17- 
sept. 18 

Okt 18 – 
sept. 19 

Okt 19 – 
sep 20 

Okt 17- 
sept. 18 

Okt 18 – 
sept. 19 

Okt 19 – 
sep 20 

Öppet 
arbetslösa 

36,1 40,7 46,7 41,0 46,7 51,6 38,7 43,9 49,3 

- inrikes 
födda 

51,7 51,7 54,4 49,1 49,1 51,4 50,2 50,3 52,8 

- utrikes 
födda 

25,3 31,4 38,5 33,9 44,2 51,8 29,7 37,8 45,5 

Deltids-
arbetslösa 

39,1 39,3 39,9 36,9 37,2 38,9 38,3 38,6 39,6 

- inrikes 
födda 

44,2 44,0 43,5 45,7 45,4 44,3 44,6 44,4 43,7 

- utrikes 
födda 

30,7 31,6 33,6 28,2 29,3 33,0 29,7 30,7 33,4 

Timanställda 45,1 46,6 48,7 43,2 45,2 47,4 44,4 46,1 48,2 

- inrikes 
födda 

51,4 52,3 52,6 49,3 50,7 50,7 50,6 51,8 51,9 

- utrikes 
födda 

35,5 37,9 42,4 34,8 38,0 42,6 35,2 37,9 42,5 

Källa: IAF. 

Andelen öppet arbetslösa som fick arbetslöshetsersättning ökade under perioden. 

Utvecklingen kan förklaras av att andelen nyinskrivna arbetslösa som kom från 

arbete har ökat under 2020. En annan förklaring är de tillfälliga kvalificeringsregler 

som trädde i kraft den 13 april, som bland annat innebar att varje månad som 

medlem av en a-kassa från och med mars 2020 räknades som fyra. Ökningen kan 

framför allt ses bland utrikes födda även om det fortfarande finns betydande 

skillnader mellan inrikes respektive utrikes födda kvinnor. Eftersom rätten till 

arbetslöshetsersättning villkoras mot i vilken utsträckning man tidigare arbetat kan 

en del av förklaringen bakom skillnaderna vara att utrikes födda kvinnor har 

generellt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.202 Bland män är det i stort sett 

ingen skillnad mellan inrikes och utrikes födda när det kommer till andelen öppet 

arbetslösa som fått arbetslöshetsersättning under 2020. 

Män fortsätter att vara överrepresenterade bland öppet arbetslösa med 

arbetslöshetsersättning, men skillnaden har minskat något. En anledning till att 

andelen öppet arbetslösa kvinnor som fick arbetslöshetsersättning ökat under 2020 

kan vara att det framför allt varit kvinnodominerade branscher, såsom restaurang 

och service, som drabbats av högre arbetslöshet till följd av coronakrisen. Inom dessa 

 
201 På grund av att arbetslöshetsersättningen betalas ut retroaktivt redovisas 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. Statistiken skiljer sig från motsvarande redovisning i 
Årsredovisning 2019 på grund av att arbetssökande kan ansöka om ersättning retroaktivt.  
202 Arbetsförmedlingen (2020). Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden - Kunskapsläget i korthet. Dnr: Af-
2020/0009 8277 
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branscher är det även vanligt med tillfälliga anställningar, inom vilka kvinnor utgör 

en större andel än män.203  

Under perioden har andelen timanställda med arbetslöshetsersättning fortsatt att 

öka. Andelen deltidsarbetslösa med arbetslöshetsersättning har också ökat. En 

förklaring till det är att kravet på antal arbetade timmar för att ha rätt till ersättning 

minskades till följd av de tillfälliga kvalificeringsreglerna. Både bland timanställda 

och deltidsarbetslösa är skillnaderna mellan könen relativt små även om det var en 

något större andel deltidsarbetande och timanställda kvinnor som fick 

arbetslöshetsersättning. Däremot finns det tydliga skillnader mellan inrikes och 

utrikes födda. Skillnaderna är särskilt tydliga bland kvinnor, men minskade under 

2020 genom att en större andel deltidsarbetande och timanställda utrikes födda 

kvinnor fick arbetslöshetsersättning. 

Tabell 5.2: Antalet arbetssökande som kan få arbetslöshetsersättning, 
aktivitetsstöd respektive etableringsersättning, 2018–2020 204 

  

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Årsmedelvärdet 2020 beräknas utifrån de månader som inte omfattades av det 

tillfälliga stoppet, det vill säga januari-mars och juli-december. Statistiken skiljer sig från motsvarande redovisning i 

Årsredovisningen 2019 på grund av att deltagare med etableringsplan inte exkluderades föregående år samt retroaktiva 

förändringar i dataunderlaget. **Årsmedelvärdet 2020 beräknas utifrån de månader som inte omfattades av det 

tillfälliga stoppet, det vill säga januari-mars och juli-december. Statistiken skiljer sig från motsvarande redovisning i 

Årsredovisningen 2019 på grund av retroaktiva förändringar i dataunderlaget. ***Etableringsplanen upphörde 2019. 

**** Statistiken (gällande totalt 2019) skiljer sig från motsvarande redovisning i Årsredovisningen 2019 på grund av 

felaktig avrundning. 

Tabell 5.2 visar omfattningen av det totala uppföljningsansvaret kopplat till 

arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd och etableringsersättning varje månad.  

 
203 Arbetsförmedlingen (2020). Arbetsmarknadsutsikterna våren 2020. Dnr: Af–2020/0027 1163 
204 Årsmedeltal. Tabellen visar antalet programdeltagare som kan få aktivitetsstöd respektive 
arbetslöshetsersättning samt omfattas av kravet att aktivitetsrapportera, se 2 kap. förordningen (2017:819) om 
ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 

 
Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Arbetslöshetsersättning
* 

63 683 67 704 95 482 62 175 67 734 102 461 125 857 135 438 197 944 

- inrikes födda 37 836 39 171 56 780 34 594 36 356 57 120 72 429 75 527 113 900 

- utrikes födda 25 847 28 533 44 746 27 581 31 378 46 126 53 428 59 911 84 043 

Aktivitetsstöd** 57 389 57 238 73 690 64 367 64 202 80 869 121 755 121 440 154 559 

- inrikes födda 25 968 23 439 28 944 30 297 27 430 34 743 56 265 50 869 63 687 

- utrikes födda 31 421 33 799 38 702 34 069 36 773 45 342 65 490 70 571 90 872 

Etableringsersättning 
med plan*** 

20 553 5 086 - 23 036 4 458 - 43 589 9 544 - 

Etableringsersättning 
i program**** 

9 306 16 794 13 361 9 463 12 463 9 334 18 769 29 258 22 695 

Etableringsersättning 
Totalt 

29 860 21 880 13 361 32 498 16 922 9 334 62 358 38 802 22 695 

Ersättning totalt 150 931 146 822 182 533 159 040 148 858 192 665 309 970 295 680 375 198 
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Årsmedelvärdet gällande arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd beräknas utifrån 

hur många arbetssökande med respektive ersättning som omfattas av kravet att 

lämna in aktivitetsrapport. Eftersom möjligheten att skicka in aktivitetsrapporter 

tillfälligt stoppades den 17 mars 2020 och öppnades igen den 1 juli 2020 beräknas 

årsmedelvärdet för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd endast utifrån de 

månader där aktivitetsrapporteringen var igång (se avsnitt 5.2). Årsmedelvärdet 

gällande etableringsersättning beräknas inte på samma sätt och påverkas inte av det 

tillfälliga stoppet. 

Arbetssökande som kan få arbetslöshetsersättning har ökat kraftigt under 2020, 

vilket framför allt beror på en stor ökning av inskrivna. Antalet arbetssökande som 

kan få aktivitetsstöd har också ökat. Samtidigt fortsätter antalet arbetssökande som 

kan få etableringsersättning att minska. 

5.2  Säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som 
omställningsförsäkring 

Den 17 mars 2020 beslutade Arbetsförmedlingen att tillfälligt upphöra med att fatta 

beslut om åtgärder och att skicka underrättelser till arbetslöshetskassorna med 

anledning av utebliven aktivitetsrapport.205 Arbetsförmedlingen beslutade också om 

att tillfälligt upphöra med att fatta beslut om sanktioner för programdeltagare samt 

att skicka underrättelser till arbetslöshetskassorna.206 Besluten fattades för att 

förhindra smittspridning genom att arbetssökande inkom för att lämna sina 

aktivitetsrapporter på blankett eller muntligt vid Arbetsförmedlingens lokaler eller 

statens servicecenter, samt i syfte att frigöra personalresurser från 

Arbetsförmedlingens enheter för granskning och prövning av ersättning för att 

säkerställa samhällsviktiga funktioner.207 Besluten påverkar därmed även 

Arbetsförmedlingens  resultat. 

Arbetsförmedlingen har utfört kontrolluppdraget med en mindre andel 

personalresurser och till en lägre förvaltningskostnad under 2020 jämfört med 

tidigare år. Samtidigt har antalet arbetssökande som omfattas av kontrolluppdraget 

ökat kraftigt under 2020. Det innebär att Arbetsförmedlingen utfört 

kontrolluppdraget mer effektivt under 2020. 

 

  

 
205 Tillfälligt stopp för sanktioner med anledning av utebliven aktivitetsrapport. (Internt beslut). Dnr: Af-
2020/0014 1554 
206 Tillfälligt stopp för sanktioner och underrättelser. (Internt beslut). Dnr: Af-2020/0014 1916. 
207 Upprätthållande av kontrollfunktionen – Regleringsbrevsuppdrag för budgetår 2020. Dnr: Af-2019/0056 
5712. 
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Tabell 5.3: Säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en 
omställningsförsäkring. Kostnader och volymer 2018–2020.  

 
2018 2019 2020 

Tillgängliga personalresurser (procent)* 2,0 2,6 2,0 

Förvaltningskostnad (miljoner kronor)** 200 231 176 

Totalt antal granskade  
Aktivitetsrapporter inom 14 dagar 
(medel per månad)208 

194 589 219 409 211 784*** 

Andel granskade aktivitetsrapporter  
inom 14 dagar 

81,8 84,3 64,4*** 

Antal underrättelser till 
arbetslöshetskassan  
(per 1 000 arbetssökande) 

258 275 222***** 

Antal underrättelser  
(per 1 000 programdeltagare) 

135 159 153****** 

Totalt antal beslutade åtgärder 
för programdeltagare209 

162 962 124 941 133 133 

Källa: Arbetsförmedlingen, prestationsmätning och Datalager. *Uppgifterna för 2018 och 2019 skiljer sig från tidigare 

årsredovisningar på grund av att uppgifterna baseras på viktade värden. **Uppgifterna för 2018 och 2019 skiljer sig 

från tidigare årsredovisningar på grund av att uppgifterna baseras på viktade värden.***Antalet är beräknat utifrån de 

månader där aktivitetsrapporter inkom till Arbetsförmedlingen som vanligt, det vill säga januari-mars och juli-

december ****Andelen är beräknad utifrån de månader där aktivitetsrapporter inkom till Arbetsförmedlingen som 

vanligt, det vill säga januari-mars och juli-december. *****Antalet inkluderar även den period då kontrolfunktionen var 

tillfälligt stoppad. Antalet underrättelser i genomsnitt under de perioder då kontrollfunktionen var igång var 319 per 1 

000 arbetssökande. I november 2020 var dock antalet meddelanden per 1 000 lägre än normalt till följd av 

driftstörningar i aktivitetsrapporteringen vilket innebar att Arbetsförmedlingen inte skickade några underrättelser på 

grund av uteliven aktivitetsrapport denna månad (Dnr: Af-2020/0064 5882). ******Antalet inkluderar även den period 

då kontrolfunktionen var tillfälligt stoppad. Antalet underrättelser i genomsnitt under de perioder då 

kontrollfunktionen var igång var 210 per 1 000 programdeltagare. I november 2020 var dock antalet meddelanden per 

1 000 lägre än normalt till följd av driftstörningar i aktivitetsrapporteringen vilket innebar att Arbetsförmedlingen inte 

skickade några underrättelser på grund av utebliven aktivitetsrapport denna månad (Dnr: Af-2020/0064 5882). 

Arbetsförmedlingen har granskat färre antal aktivitetsrapporter inom 14 dagar i 

genomsnitt per månad. Andelen granskade inom 14 dagar är också betydligt lägre än 

tidigare år. Detta beror delvis på den stora ökningen av inskrivna och 

rapporteringsskyldiga till Arbetsförmedlingen under 2020 samt att granskningen av 

aktivitetsrapporter flyttades till en central funktion i mars 2020 vilket till en början 

innebar en långsammare hantering. Arbetsförmedlingen bedömer trots det att 

granskningen av aktivitetsrapporter genomförts med högre kvalitet än tidigare210, 

vilket bland annat kan ses genom den stora ökningen av skickade underrättelser på 

grund av att arbetssökande inte aktivt söker lämpliga arbeten. Att en 

aktivitetsrapport inte granskas inom 14 dagar innebär inte att den inte granskas, eller 

att den granskas med lägre kvalitet. Under senare delen av 2020 har andelen 

granskade aktivitetsrapporter inom 14 dagar ökat kraftigt.211 

 
208 Statistiken skiljer sig från motsvarande redovisning i Årsredovisningen 2019 på grund av retroaktiva 
förändringar i dataunderlaget.  
209 Statistiken skiljer sig från motsvarande redovisning i Årsredovisningen 2019 på grund av retroaktiva 
förändringar i dataunderlaget. 
210 IAF konstaterar att Arbetsförmedlingens centralisering av granskningen av aktivitetsrapporter utifrån ett 
kontrollperspektiv, som genomfördes i mars 2020, har bidragit till en ökning av underrättelser på grund av att 
arbetssökande inte aktivt söker lämpliga arbeten och innebär en bättre kontroll av att de arbetssökande 
uppfyller kraven i regelverket. IAF 2020:8, Arbetsförmedlingens centralisering av kontrollarbetet. 
211 I november-december granskades i genomsnitt knappt 90 procent av alla aktivitetsrapporter inom 14 dagar. 



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020 Arbetsförmedlingens uppdrag i 
arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet och 

etableringsersättningen 
 
 
 
 
 

89 

Under den period som aktivitetsrapporteringen och kontrollfunktionen var tillfälligt 

stoppad skickades det fortfarande underrättelser men i mycket mindre omfattning än 

jämfört med övriga perioder, vilket kraftigt påverkat resultatet. Till exempel så 

skickades det under perioden inga underrättelser på grund av att arbetssökande inte 

redovisar aktivitetsrapport, vilket är den vanligaste underrättelseorsaken.212 Under 

de månader som aktivitetsrapporteringen och kontrollfunktionen var igång skickade 

Arbetsförmedlingen dock fler underrättelser per 1 000 arbetssökande både till 

arbetslöshetskassan och avseende programdeltagare jämfört med tidigare år. 

Arbetsförmedlingen har under 2020 fattat fler beslut om åtgärder för 

programdeltagare. Detta trots att inga beslut om åtgärder fattades under det tillfälliga 

stoppet.  

5.3 Sökaktivitet och aktivitetsrapportering 

 Sökaktivitet 

Sökaktiviteten fortsätter att öka för arbetssökande som får eller kan få 

arbetslöshetsersättning, se tabell 5.4 nedan. Under 2020 har även sökaktiviteten 

tydligt ökat för programdeltagare. Ökningen utgörs i princip helt av sökta jobb. En 

förklaring till det är att Arbetsförmedlingen kontinuerligt arbetat med att 

understryka vikten av att aktivt söka lämpliga arbeten, samt att åtgärdssystemets 

handlingskorrigerande effekt i högre grad börjat uppnås genom att 

Arbetsförmedlingen skickar fler meddelanden på grund av att arbetssökande inte 

aktivt sökt lämpliga arbeten. Arbetsförmedlingen har under 2020 även lanserat ett 

nytt systemstöd för att beräkna en lämplig sökaktivitet för arbetssökande med 

arbetslöshetsersättning som också kan antas ha bidragit till att de arbetssökande 

söker fler jobb. 

Kvinnor med arbetslöshetsersättning rapporterar i genomsnitt fler aktiviteter 

sammanlagt, medan män rapporterar fler sökta jobb. Män som deltar i program 

rapporterar även fler sökta jobb än kvinnor. En förklaring till det kan vara att män i 

program står närmre arbetsmarknaden och att kvinnor i högre utsträckning anses ha 

godtagbara skäl att inte aktivt söka lämpliga arbeten. Utrikes födda arbetssökande 

har en högre sökaktivitet än inrikes födda och utrikes födda kvinnor med 

arbetslöshetsförsäkring söker fler jobb i genomsnitt än inrikes födda män, vilket 

innebär att mönstret med skillnaden mellan kön inte är entydigt. 

 

 

 

 
212 2019 motsvarade underrättelser på grund av att den arbetssökande inte redovisar aktivitetsrapport inom 
arbetslöshetsförsäkringen 68,8 procent av alla underrättelser. 
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Tabell 5.4: Genomsnittlig sökaktivitet (antal aktiviteter) enligt uppgifter i inlämnade 
aktivitetsrapporter, 2018–2020.  

 
Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020* 2018 2019 2020* 2018 2019 2020* 

Total sökaktivitet –  
Arbetslöshetsersättning 

7,2 7,7 8,4 6,8 7,4 7,9 7,0 7,5 8,2 

- inrikes födda 7,1 7,6 8,6 6,4 7,0 7,7 6,8 7,3 8,2 

- utrikes födda 7,2 7,8 8,2 7,3 7,8 8,2 7,2 7,8 8,2 

Total sökaktivitet –  
Aktivitetsstöd 

4,9 4,8 5,6 5,0 5,1 6,0 4,9 4,9 5,8 

- inrikes födda 4,9 5,4 6,3 4,9 5,3 6,1 4,9 5,4 6,2 

- utrikes födda 4,8 4,5 5,3 5,0 4,9 5,9 4,9 4,7 5,6 

Sökt annonserat jobb  
och lämnat intresseanmälan –  
arbetslöshetsersättning 

4,5 5,0 5,7 4,9 5,5 6,1 4,7 5,3 5,9 

- inrikes födda 3,8 4,2 5,2 4,0 4,6 5,3 3,9 4,4 5,3 

- utrikes födda 5,5 6,1 6,5 5,9 6,6 6,9 5,7 6,4 6,7 

Sökt annonserat jobb 
och lämnat intresseanmälan –  
aktivitetsstöd 

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

- inrikes födda 2,8 3,3 4,0 3,3 3,9 4,5 3,1 3,6 4,2 

- utrikes födda 3,7 3,4 4,1 4,0 3,9 4,9 3,9 3,6 4,5 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. * Statistiken utgår från uppgifter i aktivitetsrapporterna vilket innebär att ingen 
statistik finns från perioden som omfattades av det tillfälliga stoppet. Uppgifterna är därför hämtade ur inkomna 
aktivitetsrapporter under de månader då inlämningen var igång, det vill säga januari-mars och juli-december. 

Andelen arbetssökande som uppger att de har ägnat tid åt arbetssökande (tabell 5.5) 

har fortsatt ligga på relativt höga nivåer. Den minskning som skett 2020 ligger inom 

felmarginalen. Skillnaderna är tydliga mellan arbetssökande med 

arbetslöshetsersättning jämfört med programdeltagare, där de senare kan ha 

godtagbara skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten. Även här uppger utrikes 

födda arbetssökande i högre utsträckning att de har ägnat tid åt arbetssökande 

jämfört med inrikes födda. 
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Tabell 5.5: Andel (%) öppet arbetslösa och programdeltagare som har ägnat tid åt 

arbetssökande, fördelat på kön, 2018–2020.213 

 
          Kvinnor                   Män              Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Totalt – andel som ägnat tid åt 
 Arbetssökande 

82 86 87 89 92 90 86 89 89 

- inrikes födda 77 81 83 85 89 87 81 85 85 

- utrikes födda 90 92 91 94 94 93 92 93 92 

Arbetslöshetsersättning – andel 
som ägnat tid åt arbetssökande 

91 93 93 93 96 94 92 95 94 

- inrikes födda 91 90 92 91 95 93 91 93 93 

- utrikes födda 91 97 93 95 97 95 93 97 94 

Aktivitetsstöd – andel som ägnat 
tid åt arbetssökande 

76 79 80 86 88 85 81 84 83 

- inrikes födda 67 72 74 81 83 80 74 78 77 

- utrikes födda 89 88 88 92 91 91 90 90 89 

Källa: Arbetsförmedlingen, Sökandeundersökningen.  

Andelen aktivitetsrapporter där arbetssökande uppgett att de inte har något att 

rapportera har fortsatt att minska och ligger nu under 1 procent (tabell 5.6). Det tyder 

på att Arbetsförmedlingens arbete med att särskilt fokusera på de arbetssökande som 

är lågaktiva har gett effekt.214 Även här utmärker sig utrikes födda genom att i lägre 

utsträckning markera aktivitetsrapporter med ”inget att rapportera”. 

Tabell 5.6: Andel (%) aktivitetsrapporter där sökande markerat ”Inget att 
rapportera”, fördelat på kön, 2018–2020 

 
Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 202 2018 2019 2020 

Andel - inget att rapportera 4,8 3,3 0,9 4,6 3,5 0,9 4,7 3,4 0,9 

- inrikes födda 5,0 3,1 1,2 4,5 3,3 1,3 4,8 3,2 1,3 

- utrikes födda 4,6 3,4 0,6 4,6 3,6 0,6 4,6 3,5 0,6 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  

 Inlämning av aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen 

Andelen programdeltagare som har lämnat in sin aktivitetsrapport i tid fortsätter att 

ligga på en hög och stabil nivå, men har minskat för arbetssökande inom 

arbetslöshetsersättningen (tabell 5.7). Minskningen beror framför allt på en lägre 

inlämningsgrad i juli när kontrollfunktionen aktiverades igen efter det tillfälliga 

stoppet och en större andel av de rapporteringsskyldiga var nyinskrivna. Under 

hösten har dock inlämningsgraden ökat igen.  

 
213 Personer som har svarat att de ska påbörja/har påbörjat arbete eller studier är undantagna. I tidigare 
årsredovisningar har statistiken redovisats med en decimal. 
214 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2020. Dnr: Af-2019/0017 2992 
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Tabell 5.7: Andel (%) som har lämnat in sin aktivitetsrapport i tid, 2018–2020 

Ersättning 
Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Aktivitetsstöd 85,6 85,8 86,7 83,9 84,1 84,4 84,7 84,9 85,5 

- inrikes född 84,6 85,3 86,1 82,9 83,5 82,9 83,7 84,3 84,4 

- utrikes född 86,5 86,2 87,1 84,8 84,6 85,4 85,6 85,4 86,2 

Arbetslöshetsersättning 76,1 76.2 74,6 73,4 73,0 70,6 74,8 74,6 72,5 

- inrikes född 74,8 75,0 75,4 72,7 72,0 69,0 74,9 74,7 72,1 

- utrikes född 74,8 75,0 73,4 74,2 74,1 72,6 74,5 74,5 73,0 

Etableringsersättning i 
etableringsprogrammet 

86,3 90,2 91,4 86,9215 89,9 90,7 86,6 90,1 91,1 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  

Den digitala inlämningen av aktivitetsrapporter fortsätter att öka för alla 

arbetssökande (tabell 5.8). Detta trots att Arbetsförmedlingen från och med juni 

2020 månadsvis skickade ut aktivitetsrapportblanketter och svarskuvert till cirka 13 

000 arbetssökande samt möjliggjorde aktivitetsrapportering per telefon, i syfte att 

förhindra smittspridning216. Det tyder på att Arbetsförmedlingens arbete med att 

främja digital inlämning har varit framgångsrikt. Den största ökningen har skett 

inom etableringsprogrammet där den digitala inlämningen nu är nästan lika hög som 

bland övriga programdeltagare. 

Tabell 5.8: Andel (%) digitalt inlämnade aktivitetsrapporter, 2018–2020 

Ersättning 
Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Alla 89,1 93,5 96,2 87,7 92,7 95,6 88,4 93,1 95,9 

- inrikes född 92,6 95,2 97,2 89,1 92,5 95,6 90,9 93,9 96,4 

- utrikes född 85,8 92,2 95,4 86,5 92,8 95,7 86,1 92,5 95,5 

Aktivitetsstöd 87,0217 92,1 95,0 86,6 91,6218 94,4 86,8 91,8 94,7 

- inrikes född 89,4 92,2 95,0 86,8 90,0 93,4 88,0 91,0 94,2 

- utrikes född 85,0 92,0 95,0 86,4 92,7 95,2 85,7 92,4 95,1 

Arbetslöshetsersättning 94,2 96,6 98,1 91,9 95,0 97,2 93,1 95,8 97,7 

- inrikes född 95,4 97,1 98,5 92,1 94,8 97,2 93,9 96,1 97,9 

- utrikes född 92,4 95,8 97,5 91,7 95,2 97,2 92,0 95,5 97,4 

Etableringsersättning i 
etableringsprogrammet 

72,9 89,0 92,9 75,7 90,7 94,1 74,4 89,7 93,4 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  

 

 
215 Statistiken skiljer sig från motsvarande redovisning i Årsredovisningen 2019 på grund av felaktig avrundning.  
216 Mellan oktober-december 2020 skickades i genomsnitt 13 118 aktivitetsrapporter på blankett ut per månad 
till arbetssökande som tidigare aktivitetsrapporterat via blankett. 
217 Statistiken skiljer sig från motsvarande redovisning i Årsredovisningen 2019 på grund av felskrivning.  
218 Statistiken skiljer sig från motsvarande redovisning i Årsredovisningen 2019 på grund av felskrivning. 
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 Arbetsförmedlingens granskning av aktivitetsrapporter 

Arbetsförmedlingen har under 2020 granskat färre aktivitetsrapporter inom 14 dagar 

än tidigare (tabell 5.9). Arbetsförmedlingens bedömning är dock att granskningen 

trots det skett med högre kvalitet än tidigare (se avsnitt 5.2). Under den senare delen 

av hösten har andelen aktivitetsrapporter som granskats inom 14 dagar dessutom 

ökat igen.  

Tabell 5.9: Aktivitetsrapporter granskade inom 14 dagar, 2018–2020  

Ersättning 
Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Alla 81,5219 84,0 63,8 82,0 84,6 65,2 81,8 84,3 64,4 

- inrikes född 82,6 85,4 61,9 82,8 85,6 62,2 82,7 85,5 61,9 

- utrikes född 80,6 82,9 65,5 81,3 83,7 67,8 81,0 83,3 66,5 

Aktivitetsstöd 79,2 81,3 66,3 79,8 81,9 67,3 79,5 81,6 66,8 

- inrikes född 80,5 81,8 63,6 80,6 82,1 63,6 80,5 82,0 63,6 

- utrikes född 78,1 81,0 68,1 79,2 81,7 69,9 78,7 81,4 69,0 

Arbetslöshetsersättning 83,3 87,1 63,4 84,0 88,0 64,9 83,6 87,6 64,1 

- inrikes född 83,8 87,1 61,5 84,7 88,0 61,9 84,2 87,5 61,7 

- utrikes född 82,4 87,1 66,2 83,3 88,1 68,5 82,8 87,6 67,4 

Etableringsersättning i 
etableringsprogrammet 

84,8 78,9 58,5 84,7 78,4 58,6 84,7 78,7 58,5 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. 

Aktivitetsrapporter avseende deltagare i etableringsprogrammet granskades i lägre 

utsträckning inom 14 dagar, vilket kan bero på att små variationer i granskningen får 

större genomslag då antalet deltagare i etableringsprogrammet är mycket färre 

jämfört med hela gruppen programdeltagare eller arbetssökande med 

arbetslöshetsersättning. Det finns fortfarande en viss tendens till att mäns 

aktivitetsrapporter granskas inom 14 dagar i högre grad än kvinnors. Skillnaderna 

varierar dock över tid och är små. 

Tidigare kunde granskningstiderna variera på grund av att vissa arbetsförmedlare 

arbetade särskilt med vissa arbetssökande, till exempel deltagare i 

etableringsprogrammet, och därmed även ansvarade för att granska dessa rapporter. 

I och med centraliseringen av kontrollfunktionen fördelas aktivitetsrapporterna 

numera dock slumpmässigt och mer enhetligt. 

Den automatiska och riskbaserade granskningen av aktivitetsrapporter som 

Arbetsförmedlingen införde 2018 har utvecklats så att drygt 28 procent av alla 

aktivitetsrapporter under 2020 granskades automatiskt (tabell 5.10). Det är 

anledningen till att antalet manuellt granskade aktivitetsrapporter endast ökade med 

drygt 10 000 trots att antalet aktivitetsrapporter att granska totalt kraftigt ökade 

under 2020. 

 
219 Statistiken varierar från motsvarande redovisning i Årsredovisningen 2019 på grund av felaktig avrundning.  
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Tabell 5.10: Andel (%) automatiskt granskade aktivitetsrapporter och antal 
automatiskt, manuellt och totalt granskade aktivitetsrapporter (medel per månad), 
2018–2020 

 
Totalt 

2018 2019 2020 

Andel – automatiskt granskade 2,3 14,4 28,4 

Medelvärde månad – automatiskt granskade aktivitetsrapporter 5 401 37 548 95 370* 

Medelvärde månad - manuellt granskade aktivitetsrapporter 232 066 221 653 232 928* 

Medelvärde månad – totalt antal granskade aktivitetsrapporter 238 160 260 429 335 580* 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Medelvärden är beräknade utifrån de månader då aktivitetsrapporter inkom till 

Arbetsförmedlingen som vanligt, det vill säga januari-mars och juli-december. 

 Arbetsförmedlingens arbete med att meddela berörd 

arbetslöshetskassa 

Arbetsförmedlingen har under 2020 skickat färre underrättelser till 

arbetslöshetskassan per 1 000 arbetssökande än tidigare år (tabell 5.11). Detta beror 

på att kontrollfunktionen var tillfälligt stoppad under en period (se avsnitt 5.2). 

Under det tillfälliga stoppet skickades inga underrättelser för de vanligaste 

underrättelse-orsakerna, vilka är att de arbetssökande inte redovisar 

aktivitetsrapport eller har besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen enligt 

överenskommelse.  

Undantaget den period då kontrollfunktionen var tillfälligt stoppad så skickade 

Arbetsförmedlingen dock fler underrättelser till arbetslöshetskassan per 1 000 

arbetssökande under 2020220. Trots att inga underrättelser skickades på grund av att 

arbetssökande inte aktivt sökt lämpliga arbeten under det tillfälliga stoppet, så har 

Arbetsförmedlingen skickat fler underrättelser på denna grund till a-kassan under 

2020. En förklaring till det är Arbetsförmedlingens arbete med att tydliggöra kravet 

på att vara aktivt arbetssökande (se avsnitt 5.3.1).  

  

 
220 Antalet underrättelser till arbetslöshetskassan per 1 000 arbetssökande i genomsnitt under de perioder då 
kontrollfunktionen var aktiv var 319 per 1 000 arbetssökande. 
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Tabell 5.11: Totalt antal underrättelser fördelat efter de tre vanligaste orsakerna 
samt antal underrättelser per 1 000 arbetssökande med arbetslöshetsersättning, 
2018–2020. 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Antalet inkluderar även den period då kontrolfunktionen var tillfälligt stoppad. 

Liksom tidigare år så skickade Arbetsförmedlingen under 2020 fortfarande fler 

underrättelser per 1 000 arbetssökande män jämfört med kvinnor. IAF har tidigare 

konstaterat att män är överrepresenterade bland arbetssökande som drabbas av 

åtgärder och att könsfördelningen blir allt mer ojämn ju fler åtgärder, och därmed 

längre avstängningar från ersättning, den arbetssökande drabbas av.222 

Arbetsförmedlingen skickade underrättelser i större utsträckning för inrikes födda 

arbetssökande med arbetslöshetsersättning än för utrikes födda. Särskilt tydligt var 

skillnaden bland män. Detta skiljer sig från resultatet från granskningar av hur 

åtgärdssystemen implementeras223 men kan förklaras med att underrättelser på 

grund av de vanligaste underrättelseorsakerna kraftigt minskade under 2020 på 

grund av att kontrollfunktionen var tillfälligt stoppad. Däremot ökade 

Arbetsförmedlingen som tidigare nämnts förekomsten av underrättelser på grund av 

att arbetssökande inte aktivt sökte lämpliga arbeten. Denna ökning var särskilt tydlig 

 
221 Uppgiften skiljer sig från motsvarande statistik i årsredovisningen 2019 på grund av felaktig avrundning.  
222 IAF 2015:1, Vem missköter sitt arbetssökande? 
223 IAF 2020:16, Underrättelser och sanktioner 2019. 

 
Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Antal underrättelser till 
arbetslöshetskassan  
(per 1 000 
arbetssökande) 

250 264 216* 266221 285 228* 258 275 222* 

- inrikes född 241 257 217* 270 294 242* 255 275 230* 

- utrikes född 263 275 215* 261 274 209* 262 275 212* 

Antal skickade 
underrättelser till 
Arbetslöshetskassorna 

305 958 338 514 392 489 325 997 369 563 438 318 632 019 708 235 832 101 

- inrikes född 185 128 203 538 247 494 193 814 217 108 268 003 378 942 420 646 515 497 

- utrikes född 120 830 134 976 144 995 132 183 152 455 170 315 253 013 287 431 315 310 

Inte lämnat in sin 
aktivitetsrapport 
 i tid 

206 895 226 611 209 346 227 726 258 236 256 699 434 622 484 847 466 048 

- inrikes född 120 627 130 201 124 223 132 408 147 575 152 397 253 035 277 776 276 620 

- utrikes född 86 268 94 410 85 123 95 318 110 661 104 302 181 586 207 071 189 425 

Inte besökt/kontaktat 
enligt 
Överenskommelse 

17 037 25 966 42 959 24 531 33 946 57 654 41 568 60 001 100 637 

- inrikes född 10 519 17 115 29 108 14 564 21 436 37 301 25 083 38 551 66 409 

- utrikes född 6 518 8 851 13 851 9 967 12 510 20 353 16 485 21 361 34 204 

Söker inte arbete 
aktivt 

7 611 16 541 55 828 6 934 15 298 47 980 14 546 31 850 104 775 

- inrikes född 4 413 10 084 37 428 4 022 9 006 31 559 8 435 19 090 68 987 

- utrikes född 3 198 6 457 18 400 2 912 6 292 16 421 6 110 12 749 34 821 
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bland inrikes födda män som också sökte färre jobb i genomsnitt jämfört med både 

utrikes födda män och utrikes födda kvinnor (se avsnitt 5.3.1). 

5.4 Arbetsförmedlingens arbete med att initiera åtgärdsärenden 
och besluta om åtgärd avseende aktivitetsstöd 

Tabell 5.12: Totalt antal underrättelser fördelat efter de fyra vanligaste orsakerna 
samt antal underrättelser per 1 000 programdeltagare, 2018–2020 

 
Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Antal skickade 
underrättelser för 
programdeltagare  
(per 1 000) 

116224 137 133 151 180 173 135 159 153* 

- inrikes födda 99 100 119 151 158 165 127 132 144 

- utrikes födda 127 155 140 150 192 178 139 173 159 

Antal skickade 
underrättelser för 
programdeltagare 

118 489 142 061 157 035 174 071 197 545 214 746 292 574 339 635 371 981 

- inrikes födda 39 326 34 569 48 425 70 564 64 019 80 725 109 890 98 588 129 150 

- utrikes födda 79 163 107 492 108 610 103 507 133 526 134 021 182 670 241 018 242 631 

Ej lämnat in aktivitets-
rapport i tid 

88 396 96 975 71 112 122 999 127 936 94 136 211 395 224 912 165 258 

- inrikes födda 30 731 25 784 21 083 53 176 46 308 38 519 83 907 72 092 59 602 

- utrikes födda 57 665 71 191 50 039 69 823 81 628 55 617 127 488 152 819 105 656 

Ej besökt/kontaktat 
enligt 
överenskommelse 

20 838 23 251 8 758 36 985 39 109 13 795 57 832 62 379 22 559 

- inrikes födda 6 483 4 862 2 846 13 490 10 780 5 451 19 973 15 642 8 297 

- utrikes födda 14 355 18 389 5 912 23 495 28 329 8 344 37 850 46 718 14 256 

Ej deltagit i insats 
inom programmet 

3 799 11 738 40 014 7 001 18 807 70 233 10 802 30 551 110 286 

- inrikes födda 529 1 351 10 541 1 463 3 484 22 302 1 992 4 835 32 843 

- utrikes födda 3 270 10 387 29 473 5 538 15 323 47 931 8 808 25 710 77 404 

Söker inte arbete 
aktivt 

3 921 8 611 36 024 4 735 9 352 34 932 8 658 17 966 71 111 

- inrikes födda 1 068 2 201 13 595 1 614 2 752 13 884 2 682 4 953 27 479 

- utrikes födda 2 853 6 410 22 429 3 121 6 600 21 048 5 974 13 010 43 477 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Antalet inkluderar även den period då kontrolfunktionen var tillfälligt stoppad. 

Antalet underrättelser i genomsnitt under de periode då kontrollfunktionen var aktiv var 210 per 1 000 

programdeltagare. 

Arbetsförmedlingen har under 2020 skickat färre underrättelser för arbetssökande 

inom arbetsmarknadspolitiska program, vilket beror på att kontrollfunktionen varit 

tillfälligt stoppad under en period (se avsnitt 5.2 och 5.3.4). Borträknat den period då 

kontrollfunktionen var tillfälligt stoppad så skickade Arbetsförmedlingen dock fler 

underrättelser för programdeltagare (227 per 1 000 arbetssökande). 

Arbetsförmedlingen har framför all skickat fler underrättelser under 2020 på grund 

av att programdeltagare inte aktivt söker lämpliga arbeten. Ökningen kan förklaras 

 
224 Statistiken skiljer sig från motsvarande redovisning i Årsredovisningen 2019 på grund av felaktig 
avrundning.  
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med att Arbetsförmedlingen understrukit vikten av att aktivt söka lämpliga arbeten 

även för programdeltagare, vilket även kan ses på den ökade sökaktiviteten (se 

avsnitt 5.3). Även bland programdeltagare skickar Arbetsförmedlingen fler 

underrättelser för män än för kvinnor (se tabell 5.12). Skillnaden märks framför allt 

genom underrättelser på grund av att arbetssökande inte deltagit i en insats eller 

aktivitet inom programmet. Bland programdeltagare har kvinnor ofta färre aktiviteter 

i sina handlingsplaner, vilket kan var en förklaring till att deltagande i olika insatser 

följs upp i lägre utsträckning beroende på kön. Arbetsförmedlingen skickade 

underrättelser i högre utsträckning för utrikes födda programdeltagare även om 

skillnaderna mellan utrikes och inrikes födda minskade under 2020.  

Tabell 5.13: Totalt antal beslut om åtgärder varav antal formella varningar och 
avstängningar för programdeltagare, 2018–2020 

 
Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Totalt antal åtgärder225 63 343 49 530 54 674 99 619 75 411 78 459 162 962 124 941 133 133 

- inrikes födda 22 951 13 262 16 524 46 968 32 204 33 996 69 919 45 466 50 520 

- varav utrikes födda 40 392 36 268 38 150 52 651 43 207 44 463 93 043 79 475 82 613 

- Varav antal formella 
varningar226 

23 777 23 480 20 899 32 460 30 654 26 570 56 237 54 134 47 469 

- inrikes födda 7 513 5 205 6 767 13 096 11 552 11 975 20 609 16 757 18 742 

- utrikes födda 16 264 18 275 14 132 19 364 19 102 14 595 35 628 37 377 28 727 

- Varav antal avstängningar227 39 566 26 050 33 775 67 159 44 757 51 889 106 725 70 807 85 664 

- inrikes födda 15 438 8 057 9 757 33 872 20 652 22 021 49 310 28 709 31 778 

- utrikes födda 24 128 17 993 24 018 33 287 24 105 29 868 57 415 42 098 53 886 

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.  

 Arbetsförmedlingen har under 2020 fattat fler beslut om åtgärder för 

programdeltagare. Ökningen har skett trots att inga beslut om åtgärder fattades 

under det tillfälliga stoppet (se avsnitt 5.2). Under hösten har Arbetsförmedlingen 

kraftigt ökat antalet fattade beslut. Arbetsförmedlingen fattade fler beslut om 

åtgärder för män än kvinnor och en större andel av åtgärder riktade mot män 

utgjordes av avstängningar. IAF och IFAU har konstaterat att män i större 

utsträckning drabbas av åtgärder än kvinnor.228 Tendensen är därmed densamma 

som för arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning.229 

 
225 Statistiken (totalt 2019 och kvinnor 2019) skiljer sig från motsvarande redovisning i Årsredovisningen 2019 
på grund av retroaktiva förändringar i dataunderlaget. 
226 Statistiken (totalt 2019 och kvinnor 2019) skiljer sig från motsvarande redovisning i Årsredovisningen 2019 
på grund av retroaktiva förändringar i dataunderlaget. 
227 Statistiken (totalt 2019 och kvinnor 2019) skiljer sig från motsvarande redovisning i Årsredovisningen 2019 
på grund av retroaktiva förändringar i dataunderlaget. 
228 IAF 2017:7, Underrättelser och sanktioner för personer med aktivitetsstöd; IAF, 2020:16, Underrättelser 
och sanktioner 2019; IFAU 2019:23, Arbetsförmedlingens kontrollarbete, sanktioner och de arbetslösas 
beteende. 
229 IAF 2015:1, Vem missköter sitt arbetssökande? 
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6 Felaktiga utbetalningar 

En korrekt, effektiv och rättssäker användning av statens medel är grundläggande för 

ett hållbart välfärdssystem samt för förtroende och tillit till 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. 

6.1  Coronapandemins påverkan på kontrollarbetet 

De planerade kontrollerna av arbetsgivare som får lönestöd fick med anledning av 

Coronapandemin ändras något. En av de riktade kontrollerna som planerats inom 

myndigheten har fått skjutas fram på grund av resursomfördelning för att hantera 

den ökade arbetslösheten. Även en annan riktad kontroll har fått flyttas fram något 

då branschen som skulle kontrolleras drabbades så pass hårt av pandemin att en 

riktad kontroll bedömdes mindre lämplig vid tidpunkten. Arbetsförmedlingen har 

bestämt att arbetsplatsbesök inte ska ske hos arbetsgivaren om det inte är lämpligt 

utifrån pandemin. Detta sammantaget har inneburit att belopp och antal beslut i 

tabell 6:1 i flera fall har minskat jämfört med 2019. Med anledning av pandemin 

betalas olika stöd ut av flertalet myndigheter vilket har startat en ny 

myndighetssamverkan230 för att upptäcka, stoppa och motverka felaktiga 

utbetalningar och brott mot välfärdssystemet.  

 
Tabell 6:1: Huvudsakliga resultat 2018–2020 

Källa: Arbetsförmedlingen KAU, ABS, EES, Diariet, Raindance.  

 
230 Samverkande myndigheter är Arbetsförmedlingen Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, 
Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Tillväxtverket och Åklagarmyndigheten. 

 

 

2018 2019 2020 

Antal återkravsbeslut exkl. etableringsärenden  5 571 5 333 4 830 

Antal återkravsbeslut etableringsärenden 3 255 1 189 29 

Belopp återkravsbeslut exkl. etableringsärenden (miljoner kronor) 138,5 128,7 86,9 

Belopp återkravsbeslut etableringsärenden (miljoner kronor) 15,9 7,5 0,2 

Antal nekade utbetalningar 1 958 1 036 507 

Belopp nekade utbetalningar (miljoner kronor) 32,9 23,0 8,9 

Fordringsstock återkrav 
Återkravsbelopp (miljoner kronor) 
Värdereglerat som osäker fordran (miljoner kronor) 
Utestående fordringsbelopp (miljoner kronor) 

 
 
 

273,2 
227,7 
45,5 

 
 
 

267,1 
214,3 
52,8 

 
 
 

229,9 
211,3 
18,6 

Andel osäker fordran (%)  83,3 80,2 92,2 

Polisanmälningar 
Antal bedrägerier 
Antal bidragsbrott 
Anmält belopp (miljoner kronor) 

 
39 
11 

61,4 
 

 
43 
4 

60,6 
 

 
43 
40 

39,9 
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6.2  Återkravsbeslut 

Den vanligaste orsaken till beslut om återkrav är att stödmottagaren inte meddelat 

att personen som stödet avser har slutat och utbetalning har skett för period efter att 

personen slutat. Under 2020 uppgår den typen av återkrav till knappt 19 miljoner 

kronor vilket motsvarar cirka 21,6 procent av det totala återkravsbeloppet. 

Två andra vanliga orsaker till återkravsbeslut är att arbetsgivare inte styrkt att 

korrekt lön utbetalats samt att arbetsgivare har ändrat sina uppgifter som ligger till 

grund för utbetalning efter att utbetalning skett. Dessa två orsaker uppgår till cirka 14 

respektive 10,6 miljoner kronor. De flesta återkravsbesluten har avsett nystartsjobb 

och lönebidrag och beloppsmässigt utgör de två stöden knappt 72 procent av de totalt 

beslutade återkraven. När det gäller etableringsersättning har både antal ärenden och 

felaktigt utbetald ersättning minskat kraftigt under 2020. Anledningen är att 

Försäkringskassan tagit över hanteringen av felaktiga utbetalningar avseende beslut 

om etableringsersättning fattade från 2018 och framåt.  

6.3  Nekade utbetalningar 

Antalet nekade utbetalningar har minskat vilket till största delen beror på att 

arbetsgivare som inte redovisar tillräckliga arbetsgivaravgifter och arbetsgivare som 

inte betalar ut lön via konto har minskat kraftigt. 

Minskningen gällande nekade utbetalningar kopplat till arbetsgivaravgifterna är en 

följd av att Arbetsförmedlingen numera hämtar uppgifter som ligger till grund för 

utbetalning av stöd direkt från Skatteverket. Under 2018 ändrades bestämmelserna 

så att arbetsgivare med stöd från Arbetsförmedlingen är tvungna att betala ut lönen 

elektroniskt till arbetstagaren vilket många arbetsgivare inte uppmärksammade i 

samband med att de nya bestämmelserna infördes. Detta fick till följd att många 

beslut fattades under 2019 om att neka utbetalningar. 

6.4  Fordringshantering 

 

Tabell 6:2: Huvudsakliga resultat fordringshantering 2018–2020 

Tabell 6:2 Huvudsakliga resultat 

fordringshantering 2018-2020  

    
 

2018 2019 
 

2020 

Antal utskickade fakturor utifrån fattade beslut                                                                               3 715 5 950 4 507 

Antal betalt i tid av utskickade fakturor utifrån fattade beslut 2 240 2 594 3 171 

Antal utskickade inkassokrav 1 547 905 615 

Nya avbetalningsplaner   698 660 405 

Brutna avbetalningsplaner    300 175 224 

Källa: Arbetsförmedlingen Predator, Raindance 

Under 2020 har arbetet med automatisering och proaktivitet fortsatt. Gäldenärer 

som inte betalat sin skuld till Arbetsförmedlingen söks upp i ett tidigt skede vilket har 
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fortsatt lett till att andelen fakturor som går till inkasso minskat från 15,2 procent 

2019 till 13,6 procent 2020. Genom att löpande förbättra tydligheten gentemot 

kunder som har kontakt med oss via telefon, mejl eller utskick ökar vi förtroendet för 

Arbetsförmedlingen och bidrar till förutsebarhet för gäldenärerna. Andelen osäkra 

fordringar är drygt 92 procent och den höga andelen understryker vikten av ett 

förebyggande arbete så att felaktiga beslut inte fattas, se tabell 6:1.  

6.5  Polisanmälningar 

Under 2020 har Arbetsförmedlingen gjort 83 polisanmälningar som omfattar cirka 

39,9 miljoner kronor. Av dessa polisanmälningar avser 43 bedrägerier varav 30 grovt 

bedrägeri. Resterande 40 anmälningar avser bidragsbrott, varav 1 grovt bidragsbrott. 

Arbetsförmedlingen har i 35 utredningsärenden bedömt att det inte funnits tillräcklig 

grund för anmälan.  

Anmälningarna avseende bedrägeri och fyra av bidragsbrottsanmälningarna231 utgörs 

av 241 beslut om ekonomiskt stöd till arbetsgivare, anordnare eller leverantörer varav 

cirka 40 procent avser beslut om nystartsjobb. Bidragsbrotten utgörs till största delen 

av beslut om programresor.   

Beslut om stöd och matchning genom tjänsteleverantör utgör cirka 0,7 procent av 

antalet anmälda beslut men utgör cirka 30 procent av totalt anmält belopp. En av 

orsakerna är att de ärenden där leverantör ingår har blivit mer komplexa och 

omfattar större belopp.  

6.6  Riskbaserade åtgärder och kontroller 

De senaste årens grova bedrägerier mot välfärdssystemen 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. För att kunna korrekt 

bedöma om en arbetsgivare uppfyller villkoren för att anställa en arbetssökande med 

stöd har systemstödet för kontroll av arbetsgivare utvecklats.  

Möjligheterna till en ökad digital åtkomst till uppgifter utreds i syfte att förenkla 

kontroller inför beslut. 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. 

6.7  Effektivare kontrollarbete genom samverkan 

Arbetsförmedlingen arbetar själva och tillsammans med andra myndigheter för att 

motverka oegentligheter och felaktigt utnyttjande av våra anslag och av 

 
231 Sen 1 januari 2020 anmäls misstänkt brott avseende lönestöd som bidragsbrott enligt ändring i 
Bidragsbrottslagen 2007:612 (SFS 2019:652 lag om ändring i bidragsbrottslagen 2007:612). 
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välfärdssystemet. Genom samverkan med andra myndigheter får Arbetsförmedlingen 

information om felaktigheter och brister som sannolikt inte skulle ha upptäckts på 

egen hand. Arbetsförmedlingen har medverkat och medverkar i flera statliga 

utredningar mot ekonomisk brottslighet till exempel i ”Delegationen för korrekta 

utbetalningar från välfärdssystemen” och ”Samordning av statliga utbetalningar från 

välfärdssystemet”. Ett aktivt arbete som har resulterat i flera viktiga åtgärder till stöd 

för Arbetsförmedlingens möjligheter att kontrollera lämnade uppgifter.  

Arbetsförmedlingen är en av tolv myndigheter som ingår i det 

myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. Samverkan har under 

året lett till att vi återkrävt cirka 5,4 miljoner kronor och förhindrat felaktiga 

utbetalningar på närmare 12,6 miljoner kronor232. Det myndighetsgemensamma 

arbetet har också bidragit till att myndigheten har gjort 12 polisanmälningar för 

misstanke om bidragsbrott233.  

6.8 Metodutvecklingsuppdraget 

Det myndighetsgemensamma uppdraget234 att ta fram en metod för att motverka 

fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet avslutades den 31 december. 

Myndigheten har implementerat rutiner för att omhänderta uppgifter som vi får 

genom samverkan och gör riktade kontroller utifrån det. Tillsammans med de andra 

myndigheterna har Arbetsförmedlingen under året genomfört riktade kontroller i 

identifierade riskbranscher235 och som i några av fallen lett till administrativa 

åtgärder. Arbetsförmedlingen har under perioden 2018-2020 återkrävt drygt 5,5 

miljoner kronor. 

Till följd av pandemin blev det under våren en kort paus i samverkan, dels i de fysiska 

kontrollerna, dels i arbetsmötena eftersom digitala lösningar skiljer sig åt mellan de 

samverkande myndigheterna.  

6.9  Handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar 

Arbetsförmedlingen fick i maj 2019 i uppdrag av regeringen att ta fram en 

handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar. Handlingsplanen 

överlämnades till regeringen i oktober samma år och omfattar 16 olika aktiviteter och 

följs upp i samband med myndighetens tertialuppföljningar.  

Med denna årsredovisning slutredovisar Arbetsförmedlingen genomförandet av 

handlingsplanen. 

 
232 Avser utfall för all myndighetsgemensam samverkan mot organiserad brottslighet inklusive särskild 
samverkan enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet mot viss organiserad brottslighet  
233 Utgör en del av det totala antalet polisanmälningar som gjorts under året. 
234 Tillsammans med Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, 
Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.  
235 Skönhetsvård, restaurang, bygg, transport 
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1. Utreda möjligheten att införa ett krav att stödmottagare ska ha ekonomiska 

förutsättningar att betala ut lön oavsett ekonomiskt stöd från 

Arbetsförmedlingen. 

2. Identifiera och ta fram förslag på regelförändringar som behövs för en 

effektiv kontroll som motverkar felaktiga utbetalningar. 

Arbetsförmedlingen har utrett möjligheten att införa ett krav enligt punkt 1. 

För att det ska vara möjligt krävs ändring i regelverken och en hemställan 

med ett sådant förslag har tagits fram. Hemställan innehåller även andra 

regelförändringar som myndigheten behöver för en effektiv kontroll i arbetet 

mot felaktiga utbetalningar.    

3. Införa en automatiserad löpande kontroll av väsentligt inflytande, 

släktskap samt om arbetstagaren är företagare. 

Arbetsförmedlingen har infört automatiserade kontroller som säkerställer att 

en stödmottagare inte har ett väsentligt inflytande hos arbetsgivaren eller 

återkallad F-skatt. De rättsliga förutsättningarna för släktskap utreds liksom 

en definition av begreppet arbetstagare i detta sammanhang.  

4. Införa riskbaserade kontroller (bland annat utifrån mönstersökning) innan 

beslut om arbetsgivarstöd. 

5. Införa en scoringmodell (rangordning) för arbetsgivare. 

Arbetsförmedlingen utreder de rättsliga förutsättningar för scoringmodeller 

och därefter ska tester genomföras och modellerna tas i produktion. 

Modellerna är en förutsättning för att införa riskbaserade kontroller inför 

beslut. 

6. Utveckla arbetet med rättslig styrning och styrande dokument. 

Utveckling av arbetet med rättslig styrning och styrande dokument är 

ständigt aktuellt och pågående. Det sker bland annat genom att kontinuerligt 

ge rättsligt stöd och rättslig styrning i pågående prioriterade 

utvecklingsarbeten, varav flera har indirekt påverkan på arbetet mot felaktiga 

utbetalningar.   

7. Stärka förståelsen för statstjänstemannarollen inom myndigheten. 

Det pågår olika insatser för att stärka statstjänstemannarollen hos 

myndighetens medarbetare. Bland annat har myndigheten tagit fram en helt 

ny webbutbildning för nyanställda som går igenom den statliga värdegrunden 

och Arbetsförmedlingens värdeord. På intranätet finns en specifik sida med 

samlad information om god förvaltning som bland annat innehåller 

information om innebörden av god förvaltning på Arbetsförmedlingen och 

den statliga värdegrunden, redovisningar av granskningsresultat och 

pågående förbättringsarbeten.  
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8. Utveckla en struktur för att följa upp god förvaltning i verksamheten. 

Ett långsiktigt arbete pågår med att utveckla former och strukturer för 

uppföljning av god förvaltning. En modell för fördjupad uppföljning av god 

förvaltning är framtagen och i bruk. Myndighetens granskningsplan för 

regelefterlevnad innehåller området felaktiga utbetalningar och bidrar på så 

sätt till att ansvaret för en förtroendefull hantering av statens medel 

uppmärksammas.   

9. Införa en centraliserad granskning av avvikelserapporter. 

10. Vidareutveckla automatiserad och riskbaserad granskning av 

aktivitetsrapporter. 

11. Införa en centraliserad granskning av aktivitetsrapporter som inte har 

granskats automatiskt. 

12. Inrätta en funktion som ska följa upp Arbetsförmedlingens tillämpning av 

kontrolluppdraget för arbetssökande med individersättning (compliance). 

Arbetsförmedlingen har inrättat enheten Granskning och kontroll som sedan 

december 2019 granskar alla avvikelserapporter. Enheten har operativt 

ansvar för Arbetsförmedlingens kontrollfunktion genom att löpande 

kontrollera om arbetssökande uppfyller villkoren för individersättning som 

betalas ut av arbetslöshetskassorna eller Försäkringskassan. Automatiserad 

granskning av aktivitetsrapporter och centraliserad hantering av de rapporter 

som inte automatgranskas har vidareutvecklats. En funktion för att följa upp 

Arbetsförmedlingens tillämpning av kontrollfunktionen för arbetssökande 

som får individersättning är införd.     

13. Införa utökade stickprov av aktivitetsrapporter. 

Arbetsförmedlingen genomförde de första stickproven för granskning 

gällande redovisade sökta arbeten i december 2019 och januari 2020. Då 

granskningen krävde en omfattande manuell hantering är stickproven 

pausade sedan dess och utveckling pågår för att göra granskningen mer 

automatiserad.  

14. Utvärdera införandet av organisatoriskt koncentrerat beslutsfattande. 

Specialisering och en enhetlig, standardiserad process bidrar stort till de goda 

resultat Arbetsförmedlingen ser i de senaste mätningarna. Det är en tydlig 

förflyttning i positiv riktning som talar för att koncentrerat beslutsfattande 

minskar risken för felaktiga utbetalningar och bidrar till god förvaltning. 

Forum har inrättats både på nationell och regional nivå som ett led i att 

säkerställa en enhetlig, korrekt och effektiv hantering av lönestöd. 

15. Förtydliga och vidareutveckla kontroller som avser leverantörer av 

upphandlade tjänster. 
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Ett tvärfunktionellt samarbete om kontroll och uppföljning pågår, med en 

bred representation från de olika verksamhetsdelar i myndigheten som 

genomför kontroller av arbetsgivare, anordnare, fristående aktörer och 

kontroll av individer. Det omfattar kompetenshöjande insatser och att 

vidareutveckla kontrollverksamheten, rutiner och dialoger. Centrala delar av 

pågående utvecklingsarbete gällande kontroll av fristående aktörer och den 

verksamhet de bedriver har beskrivits i Arbetsförmedlingens ”Förbereda för 

reformeringen av myndigheten”, diarienummer Af-2020/0034 2118.  

16. Ta fram en övergripande karta över de kontroller som genomförs i 

myndigheten och som har bäring på ersättningar och stöd till 

arbetssökande, arbetsgivare, anordnare och leverantörer av 

arbetsförmedlingstjänster. 

Vi har gjort en kartläggning över kontroller som myndigheten gör med bäring 

på felaktiga utbetalningar och som avser arbetsgivare, anordnare, 

arbetssökande och fristående aktörer. Kontrollkartan ger en nulägesbild över 

Arbetsförmedlingens kontrollförmåga och den kommer att utgöra ett viktigt 

underlag när myndigheten planerar uppbyggnad och kompetensbehov för 

kontrollverksamheten i en reformerad myndighet. 
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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 

arbetsförmedlingarna (PES-nätverket) som samordnas av EU-kommissionen. I slutet 

av 2020 tog EU beslut att förlänga nätverkets mandat för en ny sjuårsperiod 2021–

2027. Syftet är fortsatt att bidra till EU:s tillväxt- och sysselsättningsmål genom att 

förbättra arbetsförmedlingarnas effektivitet och kapacitet. Inom PES-nätverket sker 

regelbundna datainsamlingar, benchmarking av verksamhet och resultat och 

ömsesidigt lärande om gemensamma utmaningar. Under 2020 har arbetet fokuserat 

på framtidens arbetsmarknad och digitalisering, utförande och leverans av tjänster, 

resultat- och prestationsledning samt synliggörande och mervärde. 

Arbetsförmedlingen har initierat ett samarbete kring taxonomier som syftar till att 

skapa en kunskapsbank och samla expertis inom området.  

Under 2020 påverkades nätverkets aktiviteter av den pågående pandemin. 

Samarbetet intensiverades genom att nätverket snabbt ställde om till digitala 

lösningar, vilket gav en positiv effekt med frekventare möten och bredare deltagande 

i aktiviteter. Nya mötesformer testades för dialog kring olika former av krishantering, 

exempelvis så kallade jour fixe, där en mindre grupp arbetsförmedlingar diskuterar 

problemlösning. Flera möten och webbinarier har lett till nya förfrågningar och 

fortsatt utbyte av information om åtgärder för att lindra effekterna av Covid-19 på 

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har bidragit månadsvis till PES-nätverkets 

sammanställning om vilka åtgärder och insatser som tagits på 

arbetsmarknadsområdet inom medlemsländerna, samt nya arbetssätt, metoder och 

tjänster inom arbetsförmedlingarna till följd av Covid-19.  

Inom ramen för benchlearninginitiativet bidrog Arbetsförmedlingen under 2020 till 

revideringen av bedömningsmodellen och utarbetandet av en virtuell 

bedömningsmodell som testades till följd av Covid-19.  

7.2 Matchning inom EU 

Som medlemsland i EU har Sverige förbundit sig att underlätta arbetskraftens fria 

rörlighet och bidra till att stärka den gemensamma europeiska arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingen gör det genom Eures-samarbetet. I december 2020 ingick 

följande i det svenska Eures-nätverket: Arbetsförmedlingen, Iris Hadar AB, Hesore 

Consulting AB, Företagsutveckling i Lund AB, Lansera AB/Work International, JJ 

Bemanning AB/Galo Bemanning, Quickstep Team AB, Worktasker AB, 

Handelskammaren Mälardalen Service AB samt Beteendekliniken Sverige.  
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 Ett system för överföring av meritförteckningar till Eures-portalen vid den 

arbetssökandes samtycke, har under 2020 utvecklats och beräknas finnas på plats på 

Arbetsförmedlingens webbplats under första kvartalet 2021. Arbete med överföring 

av meritförteckningar från övriga Eures-medlemmar och partner i Sverige planeras 

levereras under 2021. Arbetsförmedlingen stöttar utvecklingen av Europeiska 

arbetsmyndigheten (ELA) genom expertis kring tillgängliggörande av information till 

arbetsgivare och arbetssökande.  

Under 2020 har Arbetsförmedlingen arbetat för att Sverige ska uppfylla de krav om 

digital information som förordningen om en gemensam digital ingång236 innebär. För 

Arbetsförmedlingen har detta inneburit att bland annat säkerställa information på 

engelska, användarstatistik och användaråterkoppling237.  

 Matchningsresultat inom EU 

Efter en stadig ökning av rekryteringar av medborgare från andra EU/EES-länder till 

Sverige under de senaste åren, ses nu en kraftig minskning som en följd av Covid-19 

(se tabell 7.1). Trots det förekommer rekryteringar, främst via digitala 

rekryteringslösningar och inom bristyrken såsom IT-personal, ingenjörer och 

sjukvårdspersonal.  

Tabell 7.1: Matchningsresultat inom EU, 2018–2020.*, 238 
 

2018 2019 2020 

EU/EES-medborgare 
som fått arbete i 
Sverige.  
  

1 363 1 517 332 

Arbetssökande från 
Sverige som fått 
arbete i annat 
EU/EES-land.  
  

840 863 202 

Arbetsgivare (i 
Sverige och andra 
EU/EES-länder) som 
kontaktats för 
transnationell 
rekrytering och 
information. 

19 604 21 906 13 413 

 
*) Siffrorna baseras det rapporteringssystem som Europeiska samordningsbyrån tagit fram: Performance Measurement 
System (Kommissionens genomförandebeslut EU 2018/170). Från och med 2019 ingår statistik från privata Eures-
medlemmar och Eures-partner. Vissa siffror för tidigare år har justerats till slutligt redovisade siffror och stämmer 
därför inte med tidigare årsredovisningar. Detta p.g.a. tidigare olikheter i rapporteringstider där resultat gällande Eures 
inte blivit definitiva förrän efter årsredovisningens publicering. 
 
 

Av det totala antalet arbetsgivarkontakter är andelen svenska arbetsgivare i majoritet 

både 2018 och 2019 på grund av fokus på kompetensförsörjning till svenska 

arbetsgivare. Under 2020 är arbetsgivarkontakter i andra EU/EES-länder i majoritet. 

Arbetssökande från Sverige får främst arbete i Danmark, Storbritannien, Spanien och 

 
236 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en 
gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och 
problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012. 
237 Inom ”Söka arbete i annan medlemsstat” och ”Europeiska nätverket för Arbetsförmedlingar – Eures” 
238 I nuvarande resultatredovisningssystem finns en stor osäkerhet vad gäller kvalitén på den könsuppdelade 
statistiken. Ambitionen är att åtgärda det framöver och presentera könsuppdelad statistik.  
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Malta, vanligtvis inom kundtjänst. Arbetsförmedlingen bedriver EaSI239-finansierade 

projekt för att kombinera mobilitetstjänster med ekonomiskt stöd för arbetssökande 

och rekryterande arbetsgivare. 

7.3 EU-fondfinansierad verksamhet 

Arbetsförmedlingen har under året bidragit till arbetet med utformningen av det nya 

nationella programmet för nästa programperiod 2021–2027, ESF+, samt deltagit i 

referensgrupper och myndighetsdialoger med ESF-rådet och andra aktörer. 

Arbetsförmedlingen har lämnat synpunkter på regeringens förslag för EU:s 

återhämtningsfond Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of 

Europe (React-EU). Under 2020 har Arbetsförmedlingen och ESF-rådet förstärkt 

dialogen och samarbetet för att underlätta hantering av digital rapportering, 

förberedelse inför nästa programperiod och hantering av återhämningsfonden. 

Tabell 7.2: Arbetsförmedlingens ESF-projekt 

 2018 2019 2020 

I egen regi 15 14 11 

Medfinansierar 119 123 80 

Källa : ESF-rådets projektdatabas EBS2020.  

Arbetsförmedlingen har under 2020 varit projektägare till elva ESF-projekt, varav sju 

nationella och fyra regionala projekt. Myndigheten har medfinansierat 80 externa 

projekt med personal och medfinansiering via deltagarersättning, varav elva projekt 

har startat under året. De flesta av projekten som Arbetsförmedlingen bidrar till 

riktas till nyanlända med särskilt fokus på nyanlända kvinnor, samt unga som står 

långt från arbetsmarknaden och andra som är långtidsarbetslösa.  

Tre nya egenägda projekt har beviljats under året. ESF-projektet Rusta och matcha 

har startat och är den viktigaste satsningen inom ESF under 2020. ESF-projektet 

löper parallellt med regeringsuppdraget att utveckla en ny matchningstjänst (Rusta 

och matcha). Syftet med ESF-projektet är att testa och utvärdera den nya 

leverantörsmodellen.  

Under året har Arbetsförmedlingens ESF-projekt anpassat projektverksamheten till 

distanslösningar på grund av Covid-19. Justeringar har skett i samarbete med ESF-

rådets samordnare och projektperioden för flera projekt har förlängts för att kunna 

nå fastställda mål i överenskommelse med ESF-rådet. I vissa fall har projektmålen 

sänkts. Ökat utbud av Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster har resulterat i en 

minskning av deltagandet i pågående ESF-projekt. Under året har inga projekt inom 

ramen för Europeiska globaliseringsfonden (EGF) pågått och revision har avslutats 

utan anmärkningar.  

 
239 EU-programmet för sysselsättning och social innovation 
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7.4 Internationellt erfarenhetsutbyte 

Intresset för internationellt erfarenhetsutbyte har fortsatt trots utbrottet av Covid-19. 

Mycket av utbytet har kanaliserats via etablerade samarbeten som PES-nätverket och 

världsorganisationen för offentliga arbetsförmedlingar (Wapes). Arbetsförmedlingen 

har ställt om till virtuella studiebesök och möten via digitala plattformar. Det redan 

upparbetade formatet med webbinarier har fått stor spridning och metodiken har 

delats med många andra länder som ett kostnadseffektivt sätt att fortsätta dela 

kunskap och information.  

Totalt har sju bilaterala, virtuella erfarenhetsutbyten genomförts med Tyskland, 

England, Finland, Turkiet, Nederländerna, Israel och Frankrike. Det har funnits ett 

stort intresse mellan länder att utbyta erfarenheter kring åtgärder för att lindra 

effekterna av pandemin på arbetsmarknaden. Utöver det har Arbetsförmedlingens 

arbete med digitalisering, kanalförflytning och förberedelserna inför myndighetens 

reform varit återkommande teman vid årets studiebesök. 

7.5 Internationellt utvecklingssamarbete och tjänsteexport 

 Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete grundar sig på 

utvecklingsmålen i Agenda 2030240, EU:s biståndspolitik241 och Sveriges politik för 

global utveckling (PGU)242. Myndigheten bidrar till utvecklingen av 

arbetsmarknadsmyndigheter och arbetsmarknader i andra länder, framför allt genom 

att stärka kapaciteten hos de offentliga arbetsförmedlingarna. 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. 

Det internationella utvecklingssamarbetet bedrivs framför allt i projektform genom 

tjänsteexport. Under 2020 har myndigheten bedrivit totalt 14 projekt inom det 

internationella utvecklingssamarbetet. Arbetsförmedlingen har utökat användningen 

av digitala verktyg i projekten för att motverka effekterna av Covid-19. Det finns ett 

behov av att vidareutveckla digitala verktyg för att verksamheten ska kunna fortsätta 

bedrivas. Tillkomsten av nya projekt har minskat främst beroende på Covid-19, det 

försämrade säkerhetsläget i flera samarbetsländer och regeringens förändrade 

biståndspolitik.  

Tjänsteexporten finansieras av bidrag och avgifter från Sida, EU och andra externa 

parter. Arbetsförmedlingen driver två internationella utbildningsprogram (ITP) där 

deltagarna bedriver förändringsprojekt i sina egna länder. Deltagarna kommer från 

Bangladesh, Kambodja, Kenya, Mocambique, Rwanda, Sudan, Uganda, Zambia och 

Zimbabwe. Det ena ITP syftar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och 

hur en välfungerande arbetsmarknadspolitik bidrar till ökad ekonomisk utveckling, 

minskad fattigdom och ett mer inkluderande och jämställt samhälle. Det andra 
 

240 https://agenda2030delegationen.se/agenda-2030/om-agendan 
241 https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-
future_en 
242 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/hallbar-utvecklingspolitik/sveriges-politik-for-global-
utveckling/ 

https://agenda2030delegationen.se/agenda-2030/om-agendan
https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
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/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/hallbar-utvecklingspolitik/sveriges-politik-for-global-utveckling/
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fokuserar på sociala trygghetssystem och Arbetsförmedlingen driver det tillsammans 

med ett sydafrikanskt forskningsinstitut (EPRI) och med deltagande av 

Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsverket. Under 2020 pågick ett intensivt 

arbete med att digitalisera programmen för att möjliggöra deltagande på distans. En 

tidig analys visar på ett visst bortfall av deltagare på grund av den extraordinära 

situation som pandemin innebär. Vidare är lärandet i programmen svårare att 

förankra och följa upp. Resandet under programmen har minskat radikalt vilket 

inneburit minskad miljöpåverkan och kostnadseffektivisering av programmen. 

Arbetsförmedlingen har under 2020 utöver ITP-programmen bedrivit projekt i 

Kambodja, Azerbajdzjan och Västafrika samt avslutat projektet i Vitryssland. 

Samtliga projekt syftar till att på olika sätt stärka kapaciteten hos den offentliga 

arbetsförmedlingen i samarbetsländerna.  

Tabell 7:3: Antal pågående och avslutade projekt. 

Källa Arbetsförmedlingen; Raindance. 

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 7:4 Resultat för tjänsteexport. 

Verksamhet, tkr 
Ack. +/- 

t.o.m. 
2018 

+/- 2019 Int. 2020 
Kost. 
2020 

+/- 2020 
Ack +/- 

utgången 
2020 

Uppdragsfinansierad 
verksamhet 

1 363 57 12 906 -10 961 1 945 3 365 

Bidragsfinansierad 
verksamhet 

340 13 2 571 -4 609 -2 038 -1 685 

Totalt tjänsteexport 1 703 70 15 477 -15 570 -93 1 680 

Budget enligt 
regleringsbrev* (helår) 

1 703 342 8 035 8 000 35 2 080 

Källa: Arbetsförmedlingen; ekonomisystemet. *Budgeten är baserad på blandad verksamhet. I samband med 
förtydligande i regleringsbrevet för 2021 särskiljs tjänsteexporten i avgiftsfinansierad och bidragsfinansierad 
projektverksamhet. 

Sedan år 2020 har Arbetsförmedlingen ett nytt ekonomiskt mål, full 
kostnadstäckning. 

Antal 2018 2019 2020  

Sida      

Pågående projekt 8 12 8 

Avslutade projekt 0 0 3 

EU    

Pågående projekt 4 3 2 

Avslutade projekt 0 1 1 



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020 Övriga återrapporter enligt uppdrag i 
regleringsbrev 

 
 
 
 
 

110 

8 Övriga återrapporter enligt uppdrag i 

regleringsbrev 

Arbetsförmedlingen ska redovisa resultat av de åtgärder avseende 

jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till 

att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. Därtill ska Arbetsförmedlingen vidta 

åtgärder för kvinnor och män att få likvärdig tillgång till stöd, särskilt bland utrikes 

födda. Det senare redovisas dels integrerat i övriga kapitel, dels övergripande 

relaterat till de jämställdhetspolitiska målen i detta kapitel.  

Sammanfattande resultatbedömning 2020 

Myndighetens åtgärder för att omfördela resurser i ökad grad till kvinnors 

arbetsmarknadsetablering, i synnerhet utrikes föddas, har främst skett genom tydlig 

styrning. Bedömningen är att det haft viss påverkan på andelen kvinnor i nya beslut 

om arbetsmarknadsutbildningar och matchningstjänster under 2020, samt andelen 

utrikes födda kvinnor i nya beslut om extratjänster.  

Dock kvarstår utmaningen att kvinnor, i synnerhet utrikes födda kvinnor, är 

underrepresenterade i totalen av både nya och pågående stöd avseende 

arbetsmarknadsutbildningar, matchningstjänster och subventionerade anställningar. 

Arbetsförmedlingens bedömning är trots detta att myndighetens samlade bidrag till 

målen för jämställdhetspolitiken har förbättrats något under 2020. 

Bedömningen är att Arbetsförmedlingens verksamhet framför allt kan bidra till 

ekonomisk jämställdhet eftersom uppdraget till stor del handlar om att förbättra 

arbetssökandes möjligheter till arbete och egen försörjning. Indirekt finns det även 

kopplingar till andra jämställdhetspolitiska delmål243.  

Myndighetens övergripande åtgärder för en jämställd verksamhet  

I Arbetsförmedlingens verksamhetsplan för 2020 har det tydliggjorts att en högre 

andel av myndighetens resurser ska användas till utrikes födda kvinnors, inklusive 

nyanlända kvinnors, arbetsmarknadsetablering. Vidare att Arbetsförmedlingen ska 

säkerställa att tillgängliga resurser i alla delar av verksamheten fördelas lika mellan 

arbetssökande kvinnor och män. Strategin är att ändra könsfördelningen av nya 

beslut för att få en bättre könsfördelning på totalen av insatser. 

I linje med detta har särskilda jämställdhetsmått använts under 2020: ”andel av nya 

beslut om arbetsmarknadsutbildning som går till kvinnor” samt ”andel av nya beslut 

om lönestöd som går till kvinnor”. Dessutom har myndighetens statistikapplikationer 

utvecklats visuellt för att underlätta jämställdhetsanalyser på alla nivåer. Detta för att 

kunna fördjupa den löpande resultatanalysen.  

 
243 Det övergripande jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att utforma 
samhället och sina egna liv. Detta mål är nedbrutet i sex delmål, bland annat ekonomisk jämställdhet, jämställd 
utbildning och mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
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 Bidrag till ekonomisk jämställdhet 

Ett av Arbetsförmedlingens främsta och över tid bestående jämställdhetsproblem är 

att män i högre grad än kvinnor får del av myndighetens stöd och att män framför allt 

får del av de stöd som har nära koppling till arbetsmarknaden och som därmed ger 

större chans till arbetsmarknadsetablering.  

Upphandlade matchningstjänster  

Bland inrikes födda gick 42,6 procent244 av nya beslut om upphandlade 

matchningstjänster (STOM och KROM) till kvinnor, vilket kan jämföras med att de 

utgör 48 procent245 av samtliga inrikes födda inskrivna. På motsvarande sätt gick 

45,5 procent246 av nya beslut om matchningstjänster till utrikes födda kvinnor trots 

att de utgör 49 procent247 av samtliga utrikes födda inskrivna. Både inrikes och 

utrikes födda kvinnor är alltså fortfarande underrepresenterade bland dem som 

anvisas upphandlade matchningstjänster. Dock har det skett en ökning under 2020 

av andelen nya beslut om matchningstjänster som går till kvinnor i jämförelse med 

tidigare år och sannolikt har den tydligare styrningen mot ökad jämställdhet bidragit 

till ett svagt positivt trendbrott.  

Resultat efter upphandlade matchningstjänster skiljer sig mellan kvinnor och män på 

så sätt att kvinnor i högre grad går vidare till studier, även om det finns en generell 

trend 2020 att fler deltagare i upphandlade matchningstjänster har börjat studera 

givet läget på arbetsmarknaden. Slår man ihop resultaten till arbete och studier är 

kvinnors resultat fortfarande något lägre än mäns, även om resultaten sjönk för båda 

i jämförelse med förra året.248  

Subventionerade anställningar  

Under 2020 gick 39 procent249 av beslut om olika typer av subventionerade 

anställningar till kvinnor, vilket skulle kunna jämföras med att kvinnor utgör 49 

procent av samtliga inskrivna. Det är en ökning med en procentenhet mot förra året, 

men fortfarande är kvinnor som grupp sannolikt underrepresenterade. Utrikes födda 

kvinnor fick 21 procent av besluten, vilket kan jämföras med att de utgjorde 22 

procent av samtliga inskrivna.250 Att stödet till utrikes födda kvinnor är 

representativt kan tyda på att prioriteringen av extratjänster till utrikes födda kvinnor 

fått ett genomslag i verksamheten på alla nivåer samtidigt som Arbetsförmedlingens 

anslag att finansiera dessa ökade under 2020 i jämförelse med 2019 då det rådde 

anvisningsstopp under större delen av året på grund av anslagsneddragningar.  

Under 2020 fanns även ett uttalat mål att prioritera kvinnor till de lönestöd som 

finns riktade till personer med en funktionsnedsättning som innebär nedsatt 

arbetsförmåga. Trots målet uppgick kvinnors andel av nya beslut om lönestöd till 39 

procent, vilket var en minskning med en procentenhet mot föregående år. 251 Det ska 

 
244 Se tabell 3.5 
245 Se tabell 1.5 
246 Se tabell 3.5 
247 Se tabell 1.5 
248 Se tabell 4.9 
249 Se tabell 4.10 
250 Se avsnitt 4.2  
251 Se avsnitt 4.2  
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också jämföras med att kvinnor utgör 45 procent av de inskrivna med en 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.252  

Resultaten efter subventionerade anställningar är delvis också en del av 

Arbetsförmedlingens jämställdhetsproblem, då ett återkommande mönster är 

andelen män som går till arbete är större oberoende vilken typ av subventionerat 

arbete som föregått.253 Mönstret återfinns dock inte bland kvinnor och män som 

lämnar olika lönebidragsanställningar, där är kvinnors och mäns chanser till ny 

anställning likvärdiga. Undantaget är de kvinnor som lämnar en anställning med 

lönebidrag för utveckling i anställning på Samhall där statistiken pekar på att deras 

chanser till arbete är sämre än männens.254 Under året har Arbetsförmedlingen 

tillsammans med Samhall tagit fram underlag och haft dialog om gemensamma 

jämställdhetsmål och hur dessa ska följas upp.  

Rustande och stärkande insatser till inskrivna som har en funktionsnedsättning, 

För bidrag för personligt biträde samt SIUS utgjorde andelen kvinnor 41 procent 

respektive 42 procent.255 Det kan jämföras med att andelen kvinnor bland inskrivna 

med funktionsnedsättning var 45 procent. Båda insatserna är kopplade till ett arbete 

och den skevhet som syns i lönebidragsanställningar för kvinnor och män kan vara en 

förklaring till att den återfinns även här.  

Stöd till personer med svagare konkurrensförmåga på arbetsmarknaden    

Resultaten efter avslutad JOB, UGA och etablering har generellt försämrats i 

jämförelse med tidigare år för in- och utrikes födda män256 samt inrikes födda 

kvinnor, både på grund av den försämrade konjunkturen och effekterna av 

pandemin. Däremot har resultatet för utrikes födda kvinnor förbättrats, mycket tack 

vare ökningen av extratjänster under 2020 och att dessa prioriterats till utrikes födda 

kvinnor. Dock kvarstår faktumet att det är utrikes födda kvinnor som har störst 

utmaning med att få arbete.257  

Det har därför varit viktigt för Arbetsförmedlingen att utveckla arbetsmetoder för att 

förbättra just utrikes födda kvinnors möjligheter att komma ut i arbete, se  avsnitt 

4.5.2.  

 Bidrag till jämställd utbildning  

Myndighetens ambition är en inkluderande och normbrytande studievägledning, 

exempelvis genom att låta personer av det underrepresenterade könet företräda olika 

yrken på bild, film, intervjuer258. En av Arbetsförmedlingens 

jämställdhetsutmaningar är att öka andelen kvinnor som deltar i 

arbetsmarknadsutbildningar och därför har andelen kvinnor i nya beslut följts upp 

regelbundet. Den ökade styrningen mot en mer jämställd fördelning av 

 
252 Se avsnitt 4.6 
253 Se tabell 4.14 
254 Se tabell 4.15 
255 Se tabell 4.17 
256 Inrikes födda män och kvinnor ingår inte i målgruppen för etableringsprogrammet 
257 Se tabell 4.7 
258 De digitala vägledningstjänsterna är också konstruerade på ett sätt som undviker att återskapa 
yrkesstereotyper utifrån egenskaper som exempelvis ”praktisk” och ”omsorgsfull”. 
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utbildningsplatser har dock inte fått något stort genomslag. Bland inrikes födda utgör 

kvinnor 28,4 procent av gruppen med pågående och nya beslut om 

arbetsmarknadsutbildning sammanslaget, vilket kan jämföras med kvinnors andel på 

29 procent av nya beslut tagna under 2020.259  

Motsvarande jämförelse bland utrikes födda är 26,1 procent kvinnor i gruppen med 

pågående och nya beslut om arbetsmarknadsutbildning sammanslaget och 26,6 

procent av nya beslut om arbetsmarknadsutbildning.260 Därmed har styrningen mot 

ökad jämställdhet i arbetsmarknadsutbildningar bidragit till att vända de senaste två 

årens trend med en minskad andel kvinnor bland nya beslut om 

arbetsmarknadsutbildning. Ett arbete har även påbörjats för att se över nuvarande 

utbud av arbetsmarknadsutbildningar utifrån att kvinnor är underrepresenterade, 

likväl som försök med riktad information om arbetsmarknadsutbildningar till enbart 

kvinnor. Resultaten efter avslutad arbetsmarknadsutbildning är också en del av 

jämställdhetsutmaningen. Under 2020 var det generellt svårare för både in- och 

utrikes födda kvinnor och män i jämförelse med förra året att få en anställning efter 

avslutad arbetsmarknadsutbildning och störst resultatskillnad var det för män, 

främst på grund av den vikande konjunkturen. Dock kvarstår mönstret att det 

framför allt är utrikes födda kvinnor som har svårt att gå vidare till arbete efter 

avslutad arbetsmarknadsutbildning.261  

 Bidrag till ökad upptäckt av våld 

Målet för 2020 var att öka medarbetares kunskaper på området.  

Webbutbildningen Ökad upptäckt av våld, lanserades den 25 november och till den 

31 december 2020 var det sammanlagt 815 medarbetare som hade genomgått 

utbildningen. Ett fördjupningsmaterial i form av en intervjuserie där ett 20-tal olika 

experter delar med sig om sin kunskap har också producerats och lanserats. 

Därutöver har under året 955 medarbetare genomgått en grundläggande webbaserad 

introduktionsutbildning från Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) och 279 

medarbetare har deltagit i en webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck.262 Som 

ett ytterligare stöd har samtliga regioner under 2020 haft olika interna 

kunskapshöjande aktiviteter. Innehållet har varierat från genomgångar av 

regeringsuppdraget, genomgångar av handläggarstöd, workshops, dialogmöten både 

för medarbetare och i ledningsgrupper, informationsutskick med mera vid 

sammanlagt 137 tillfällen.263 

  

 
259 Se tabell 3.4. 
260 Ibid. 
261 Se tabell 3.3. 
262 Lägesrapport Regeringsuppdraget ökad upptäckt av våld, dnr. Af-2019/00384338. 
263 Ibid. 
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9 Kompetensförsörjning 

Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska statliga 

myndigheter redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa 

myndighetens kompetensförsörjning. Arbetsförmedlingen ska ha rätt kompetens för 

att fullgöra de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och 

regleringsbrev. I redovisningen ska myndigheten gjort en bedömning av hur de 

vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till fullgörandet av ovannämnda 

uppgifter. 

9.1 Sammanfattande bedömning 

Arbetsförmedlingens kompetensförsörjning har under 2020 präglats av den 

pågående pandemin, med påföljande varsel på arbetsmarknaden och stigande 

arbetslöshet. Myndigheten har fått anpassa sin strategi till att stärka upp resurser och 

kompetenser som den förändrade omvärlden kräver. För att klara detta har 

myndigheten använt sig av tillfällig omfördelning av personalen, konsulter samt 

visstidsanställningar. 

Arbetsförmedlingens bedömning är att de insatser som har gjorts under 2020 

sammantaget har bidragit att anpassa organisationen till de givna förutsättningarna 

och bidragit till att myndigheten har kunnat leverera resultat. Givet förutsättningarna 

har det dock varit svårt att fullt ut säkra relevant och kritisk kompetens och 

hälsofrämjande arbetsplatser. 

9.2 Förutsättningar för 2020 

 Effekterna efter omställningsåret 2019 

Som en effekt av myndighetens omställningsarbete under 2019 hade 

Arbetsförmedlingen vid ingången av 2020 en minskning av antalet medarbetare med 

drygt 3 200 anställda.  

Anställningsstopp i kombination med uppsägningar, både från arbetsgivaren och 

arbetstagares sida under 2019, har bidragit till obalanser i kompetens och resurser, 

geografiskt och organisatoriskt samt en stundtals ansträngd arbetsmiljö på vissa håll. 

Effekten av omställningen i form av minskade personalresurser ses främst ute på 

arbetsförmedlingskontoren. 

 

 Antalet medarbetare 

Rekryteringen av nya medarbetare i kombination med att frånvaron (tjänstlediga, 

sjuka med mera) sjönk innebar att medeltalet för årsarbetskrafter inte minskade lika 

mycket som medelantalet anställda.  
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 Tabell 9.1: Medelantal anställda, årsarbetskraft och genomsnittsålder, 2018–2020 

Definition 
Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Medelantal anställda 9 322 8 160 7 061 4 741 4 097 3 674 14 064 12 257 10 735 

Årsarbetskraft 8 302 6 989 6 247 4 425 3 716 3 425 12 726 10 705 9 671 

Ålder 46 47 48 47 48 49 46 48 48 

Källa: Arbetsförmedlingens Årsredovisning och Lasso (2020).               

 Effekterna av covid-19 

Covid-19 har ställt nya krav på oss som arbetsgivare. Sedan mars har distansarbete i 

hemmet varit den form av arbete som myndigheten rekommenderat. En 

undersökning på hösten visade att 78 procent av medarbetarna jobbade hemma alla 

eller flera dagar i veckan264. Nya rutiner för dokumentation kring hemarbete 

säkerställde att en dialog mellan chef och medarbetare skedde om arbetsmiljön i 

hemmet. Alla medarbetare erbjöds IT-utrustning och arbetsstol för hemlån. 

 Organisationsutveckling 

Kontor har stängts ner helt eller blivit ombildade till kontor dit medarbetare åker. 

Övergång av Kundtorg till Statens servicecenter har pågått och fortsätter att pågå 

under 2021. Allt detta har lett till att medarbetare blivit övertaliga och uppsagda på 

grund av arbetsbrist. Under 2020 berördes 23 medarbetare. I flertalet fall har dock 

situationen kunnat hanteras genom omplacering av personalen. 

En strategiskt viktig insats är införandet av en ny inriktning för medarbetar- och 

chefskap, med medarbetar- och chefskriterier. Syftet med insatsen är att tydliggöra 

förväntningar på chefer och medarbetare, bidra till ett bättre resultat samt skapa en 

god arbetsmiljö. 

Därutöver har Arbetsförmedlingen startat ett utvecklingsarbete som kallas 

”Morgondagens arbetsplats”. Det omfattar en översyn av bland annat kultur och 

värdegrund, våra möjligheter till samarbete, ledarskap och medarbetarskap. Utifrån 

en nulägesanalys kommer en plan att tas fram för vad vi vill behålla och vad vi vill 

utveckla för att bli ännu mer attraktiva.  

När myndighetens uppdrag förändras behöver vi anpassa våra arbetssätt, 

befattningar och roller. Vissa arbetsuppgifter ska vi sluta att utföra och andra 

kommer att tillkomma. Därför ligger i planeringen också att se över och förbereda för 

förändrade befattningar och kompetenskrav. Det är ett långsiktigt arbete som görs av 

ledningen tillsammans med de fackliga organisationerna. 

 

 

 
264 Medarbetarpulsen tema OSA 202012 
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9.3 Åtgärder för att säkra kompetensförsörjning 

Till övervägande del var rekryteringarna under året kopplade till det ökade inflödet 

av nya inskrivna, myndighetens digitala utveckling och leverans av digitala tjänster 

gentemot kund.  

 Tabell 9.2: Antal nyanställda, 2018–2020265 

  
Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Antal nyanställda tillsvidare 386 131 705 198 91 347 584 222 1 052 

Antal nyanställda visstid 70 8 375 31 5 184 101 13 559 

Antal nyanställda total 456 139 1 080 229 96 531 685 235 1 611 

Källa: Arbetsförmedlingen Lasso 

Rekryteringsarbetet har under året centraliserats och processerna utvecklats för att  

ge högre grad av träffsäkerhet, resurseffektivitet och rättvisa i rekryteringarna. 

Utrymmet för subjektivitet och godtycklighet ska vara minimalt. En process fri från 

såväl direkta som indirekta diskriminerande inslag.  

Arbetsförmedlingens modell för kompetensförsörjningsplanering är en integrerad del 

av myndighetens verksamhetsplanering och uppföljning. Fortsatt utveckling och 

implementering av modellen har skett under året för att den i högre grad ska bidra 

till bättre kvalitet. 

Under 2020 har volymen av genomförda kompetensutvecklingsinsatser som 

anordnas centralt, återgått till normala nivåer efter nedgång under 2019. Fördelning 

kvinnor/män följer procentuellt samma mönster som tidigare år. 

 Kompetensförsörjning och covid-19 

I syfte att stärka personalresurserna för att möta den stigande arbetslösheten 

arbetsleddes drygt 600 arbetsförmedlare från lokala kontor till Af-Direkt, 

medarbetare lånades in från Migrationsverket och bemanningskonsulter hyrdes in. 

Dessutom skapades en ny befattning; beslutshandläggare, med begränsade 

arbetsuppgifter inom inskrivning och beslut om stöd och matchning kunde de med 

kortare introduktion än normalt, påbörja handläggningen.  

Under 2019 startades ett arbete med att omvandla lektionssalsutbildningar till 

distansutbildningar inom myndigheten. Det innebar att myndigheten under våren 

2020 hade kommit igång med distansutbildningar och kunde under Covid-19 

fortsätta kompetensutvecklingen i nästan samma omfattning som tidigare. 

Distansutbildning var även här en förutsättning för att vi klarade av att introducera 

och utbilda den stora mängden nya medarbetare på kort tid. 

9.4 Utvecklingen av sjukfrånvaron och vidtagna åtgärder 

Under 2020 har sjuktalen totalt sett minskat. Den största minskningen har skett 

bland de långa sjukfallen. Under flera år har kvinnors sjuktal legat klart över 

 
265 Siffrorna för 2018 och 2019 överensstämmer inte helt med Årsredovisning 2019 pga eftersläpning i register 
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männens. Detta faktum kvarstår men talen har sjunkit för kvinnor och ökat något för 

män. Skillnaden mellan könen har således minskat. 

 Tabell 9.3: Sjukfrånvaro (i procent) , ålder, kön och totalt, 2018-2020 

Åldersgrupper 
Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Upp till -29 5,8 6,8 4,9 3,5 3,3 3,1 5,0 5,6 4,3 

Mellan 30-39 7,0 6,7 5,9 3,3 3,3 3,3 5,8 5,7 5,1 

Mellan 40-49 8,2 7,6 7,1 4,1 3,7 3,7 6,9 6,4 6,0 

Mellan 50-59 8,5 8,3 7,7 4,9 4,6 4,8 7,2 7,0 6,6 

Över 60- 8,9 8,8 7,9 5,5 5,5 5,1 7,6 7,5 6,8 

Totalt 7,9 7,8 7,1 4,3 4,2 4,2 6,7 6,6 6,1 

Källa: Arbetsförmedlingens Årsredovisning och Lasso (2020). 

Ett specialiserat HR-stöd till chefer vid de långa sjukfallen har byggts upp. Stödet 

samt förtydliganden i rehabiliteringsarbetet med fokus på uppföljning och 

dokumentation har bidragit till att minska de långa sjukfallen.  

Tabell 9.4: Långtidssjukskrivna över 60 dagar, andel (i procent) av totalt 

sjukskrivna 2018-2020 

  
Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Andel i procent 61,8 59,7 57,5 47,3 42,3 42,5 58,6 55,9 53,9 

Källa: Arbetsförmedlingens Årsredovisning och Lasso (2020). 

I samband med utbrottet av Covid-19 i mars ökade den korta sjukfrånvaron 

dramatiskt. Arbetsförmedlingen började därför följa talen per månad och i jämförelse 

med två år bakåt i tiden. Sjukfrånvaron steg kraftigt i mars, men därefter har 

sjuktalen under hela året legat klart under de två föregående åren. Detta gäller 

särskilt för kvinnor. Våra undersökningar266 visar att det förbättrade sjuktalet delvis 

kan kopplas till det förändrade arbetssätt; hemarbetet har lett till att medarbetare 

upplever sig ha större tillgång till sin chef genom korta och täta uppföljningar. Många 

medarbetare upplever också en minskad stress då man inte längre pendlar till 

arbetsplatsen. Utöver detta har den fysiska distanseringen minskat spridningen av 

andra sjukdomar (utöver Covid-19).  

9.5 Arbetsklimat, organisatorisk och social arbetsmiljö 

Nyckeltalsinstitutet gör årligen en jämförelse mellan olika arbetsgivare (både privata 

och offentliga); Hälsoindex 2019267. Resultatet visar att Arbetsförmedlingens värden 

för rehabilitering, arbetsmiljöarbetet och friskvård ligger på resultat bättre än eller i 

nivå med medianen, medan värden för myndighetens korttidssjukfrånvaro, 

långtidssjukfrånvaro och risk för rehabiliteringsbehov är något sämre än för andra 

arbetsgivare. Resultaten är ungefär samma som föregående år. För att arbeta 
 

266 Rapport Krisledning Covid 20200922 
267 Hälsoindex 2020 (avser 2019) 
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systematiskt och främja dialoger kring arbetsmiljö, hälsa och verksamhetsutveckling 

på arbetsplatsträffar använder sig Arbetsförmedlingen av verktyget 

Medarbetarpulsen. Under 2020 gjordes en satsning på att stödja chefer vid 

dialogerna om resultatet av de veckovisa mätningarna. Under början av 2020 har 

resultatet på frågan har haft en positiv utveckling och ligger sedan sommaren 2020 

inom det positiva fältet (över grön linje).  

Diagram 9.5: Arbetsklimat - hur är stämningen på arbetet just nu? 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Medarbetarpulsen HealthWatch 

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) har mätts vid två tillfällen under 

2020, maj och november268. De förändringar som genomförts under året i stora delar 

av myndigheten i kombination med pandemin har inneburit stora utmaningar för 

ledarskapet, och ställt krav på chefer att styra och följa upp digitalt och i större 

utsträckning är tidigare leda på distans.  Utmaningarna har varit stora men 

myndighetens chefer har hanterat den ansträngda situationen på ett sätt som över lag 

har säkrat en god arbetsmiljö. 

9.6 Löneutvecklingen 

Löneutvecklingen i myndigheten har påverkats av rekryteringar som gjorts under 

året. Vårt löneläge ligger i nivå med staten i övrigt.269  

Tabell 9.6: Medellön 2018–2020 Medelvärden uppdelat i kategorier  

Definition 
Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Kärn 31 741 32 676 33 213 31 909 32 925 33 570 31 793 32 753 33 326 

Ledning 50 793 53 176 55 285 52 126 54 398 55 627 51 349 53 682 55 433 

Stöd 34 161 37 714 38 815 35 993 41 081 42 330 34 897 39 037 40 231 

Totalt 34 088 35 830 35 697 35 117 37 402 37 823 33 742 35 414 36 428 

Källa: Arbetsförmedlingen Lasso. 

 
268 Medarbetarpulsen Tema OSA 202012 Alla de centrala frågorna, såsom vilka arbetsuppgifter man som 
enskild medarbetare ska utföra, vilka prioriteringar som krävs samt var medarbetare kan få stöd, har utvecklats 
på ett positivt sätt mellan mättillfällena. 

269 Den kollektiva löneutvecklingen understiger den individuella löneutvecklingen och det beror på att den 
största andelen som rekryterats till myndigheten under 2020 har ett något lägre löneläge. 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Kvinna Man Annat



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020 Sammanställning väsentliga uppgifter 
 
 
 
 
 

119 

10 Sammanställning 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.270 

Belopp i tusental kronor 2020 2019 2018 2017 2016 

Låneram hos Riksgäldskontoret             

- beviljad låneram  849 000 800 000 855 000 878 000 700 000 

- utnyttjad låneram 570 821 726 784 740 072 522 207 405 081 

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  405 1 770 2 792 2 740 2 791 

- ränteintäkter 398 1 939 3 101 2 217 2 103 

Totala avgiftsintäkter           

- beräknade enligt regleringsbrev   8 035 7 672 367 0 3 207 

- Myndighetens totala avgiftsintäkter 45 234 71 758 65 007 63 848 56 797 

Anslagskredit/anslagssparande           

Anslagskredit, förvaltningsanslaget 436 328 381 043 252 069 251 433 244 468 

Utnyttjad  0 0 0 124 089 16 329 

Anslagskredit, övriga anslag 3 675 668 3 718 442 4 586 622 3 309 488 3 365 870 

Utnyttjad  0 1 389 114 536 195 40 970 0 

Anslagssparande, förvaltningsanslaget   108 970 78 181 94 336 0 0 

Anslagssparande, övriga anslag 9 527 819 1 624 905 2 184 877 5 584 765 7 205 791 

Tilldelade bemyndiganden           

Tilldelade bemyndiganden, Uo 13 1:4:1 0 0 0 2 000 000 2 000 000 

Utestående åtaganden 0 0 0 452 248 424 502 

Tilldelade bemyndiganden, Uo 14 1:3:1 9 454 000 8 990 000 8 245 000 6 965 000 6 877 000 

Utestående åtaganden 6 161 529 2 412 396 6 949 869 5 347 911 3 538 430 

Tilldelade bemyndiganden, Uo 14 1:3:5 0 1 000 000 1 000 000 0 25 000 

Utestående åtaganden 0 99 201 186 824 0 418 

Tilldelade bemyndiganden, Uo 14 1:4:1 16 000 000 15 000 000 13 400 000 13 400 000 13 400 000 

Utestående åtaganden 11 463 287 13 361 916 13 156 642 12 111 809 11 641 913 

Personal           

- antal årsarbetskrafter 9 671 10 705 12 726 13 243 13 027 

- medeltal anställda 10 735 12 257 14 064 14 554 14 314 

Driftkostnad per årsarbetskraft   879 826 747 744 711 

Kapitalförändring           

Årets kapitalförändring 4 137 -80 909 -39 198 155 924 290 778 

Balanserad kapitalförändring 68 976 149 886 189 084 33 160 -257 618 

 
 

   

 
270 Raden för intäkter av tjänsteexport är borttagen ur väsentliga uppgifter då informationen återges i 
resultatredovisningen tabell 7.4 
Årets kapitalförändring för 2018 har korrigerats, därav differens mot ÅR 2019 
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11 Styrelse och organisation 

11.1 Arbetsförmedlingens styrelse 

Arbetsförmedlingen leds av en styrelse. Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten, och 

generaldirektören är ansvarig inför styrelsen. Per den 31 december 2020 hade styrelsen 
följande ledamöter: 

 

Anders Ferbe  Ordförande (från och med 20-06-18) 

Maria Mindhammar  Generaldirektör Arbetsförmedlingen 

Hans Lindblad, ledamot  Riksgäldsdirektör Riksgälden 

Inger Klockerman, ledamot Kommunalråd Gävle Kommun 

Andreas Schönström, ledamot Kommunalråd Malmö Stad 

Anna Wallin Krasse, ledamot Verkställande direktör 

Ulrika Messing, ledamot  

Personalföreträdare under 2020 har varit:  
 
Helén Justegård (Saco), Åsa Johansson (ST, from maj 2020), Fredrik 
Andersson (ST, t.o.m. april 2020) och Mikael Listh (adj SEKO). 
 
Under 2020 lämnade följande ledamot Arbetsförmedlingens styrelse: 
 
Ingrid Petersson   Ordförande (till och med 20-06-17) 
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11.2 Ersättningar och förmåner till styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare 2020 

Maria Mindhammar 2020-01-01 – 2020-12-31 

Bruttolön m.m. 1 937 804 kr 

Förmån 128 577 kr 

Lars Lööw 2020-09-01-2020-12-31 

 448 000 kr 

Anders Ferbe 2020-06-18-2020-12-31 

Arvode 58 972 kr 

Inger Klockerman  2020-01-01 – 2020-12-31 

Arvode 45 000 kr 

Skattepliktig reseersättning 98 kr 

Hans Lindblad  2020-01-01 – 2020-12-31 

Arvode 45 000 kr 

Ulrica Messing 2020-01-01 — 2020-12-31 

Arvode 45 000 kr 

Andréas Schönström 2020-01-01 – 2020-12-31 

Arvode 45 000 kr 

Anna Wallin Krasse 2020-01-01 – 2020-12-31 

Arvode 45 000 kr 

Ledamöter  i styrelsen del av året271  

Ingrid Petersson  2020-01-01 – 2020-06-17 

Arvode 51 026 kr 

Skattepliktig reseersättning 250 kr 

 
 
 

 

 
271 Charlotta Lindmark var ledamot i styrelsen del av året och fick 37875 kr i arvode 
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11.3 Styrelsens och ledande befattningshavares övriga uppdrag  

 

 

 

 

 
 

Maria Mindhammar 

 

Trygghetsstiftelsen, ledamot tom 200402 
Skogsstyrelsen, ledamot tom 200201                      

Lars Lööw 
 

Anders Ferbe 
Regeringens samordnare för Coronans effekter på näringslivet, statlig 

utredare mars – dec 2020 
Delegationen för senior arbetskraft, ordförande jan-nov 2020 

Myndigheten för yrkeshögskolan,rådgivare, feb-dec 2020 

Inger Klockerman  
Villaägarnas Affärsservice AB, ledamot   

Villaägarnas Media AB, ledamot 
Villaägarnas Riksförbund, ledamot  

Hans Lindblad 

 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), ordförande 
Riksgäldskontoret, ledamot 

Resolutionsdelegationen, ordförande 
SNS Förtroenderåd, ledamot 

Ulrica Messing 

 

Rikshem fastighetsbolag from april 
Astrid Lindgrens värld, ordförande 

Business sweden, ordförande from mars 
Länsförsäkringar fondbolag, ledamot 

Postnord, ledamot 
SOS Alarm, ordförande 

 

Andréas Schönström 

 

Malmö Stadshus AB, ledamot 
Öresundståg AB, ledamot   

Anna Wallin Krasse 

 

Exotic snacks AB, Vd 
Premium snacks Nordic AB, Vd 

Premium snacks production AB , Vd 
Krasse & Co, suppleant 

DLF Service AB , ledamot 

Ingrid Petersson 

( I styrelsen tom 20-06-17) 

Formas forskarråd, ledamot 
Svenska Turistföreningen AB, ledamot 

Ipcon Consulting AB, ordförande 
Socialstyrelsen, ledamot 
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11.4 Arbetsförmedlingens organisation(201231) 

 

 

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, fem avdelningar och fyra 

verksamhetsområden(organisationen per 201231). 

Direktörer för staber, avdelningar och verksamhetsområden utgör tillsammans med 

generaldirektören och överdirektören Arbetsförmedlingens ledningsgrupp. 

Verksamhetsområdena Arbetssökande, Arbetsgivare och Direkt ansvarar för 

förmedlingsverksamheten. Verksamhetsområdet Direkt ger service via telefon och 

digitala kanaler samt utvecklar de digitala kanalerna i samarbete med 

verksamhetsområdet It.  
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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 förändringarna i resultatredovisningen jämfört med 2019. 

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 figu-

rer. Tabeller ska i princip kunna läsas självständigt men kommenteras i regel i anslu-

tande 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 

årsresultat är också justerat i konsekvens med detta för att skapa jämförbarhet.  

I resultatredovisningen anges källan till uppgifter, antingen genom en fotnot eller 

som referens i anslutning till text, tabell eller figur. Några av huvudkällorna 

(arbetsgivarundersökning, 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 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. 

 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. När redovisningsbasen är 

sökandekategori kan dessa summeras och därmed också relateras till varandra för att 
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till exempel redovisa samtliga kvarstående på Arbetsförmedlingen vid en viss 

tidpunkt och deras inbördes relation.  

 Beslut som redovisningsbas 

Under senare år har det blivit allt vanligare att en person har ett huvudprogram som 

genererar en sökandekategori och samtidigt deltar i ett eller flera andra program 

samtidigt. Huvudprogrammet genererar en 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 vanligare 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. 

12.3 Huvudkällor i resultatredovisningen 

 Datalager och verksamhetssystem 

Arbetsförmedlingens datalager är en databas som samlar information från flera 

produktionssystem i syfte att sammanställa rapporter och statistik.   I datalagret finns 

bland annat information om: Arbetssökande: bakgrundsdata såsom utbildningsnivå, 

sökt yrke, sökandekategori och geografiskt sökområde. Arbetsgivare: bakgrundsdata 

såsom storlek, arbetsgivarklass och näringsgren. Program/ärenden; bakgrundsdata 

såsom start- och slutdatum, avbrott, programkod och anordnare. 

 Sökandeundersökningen 

Sökandeundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar öppet arbetslösa 

och sökande i program med aktivitetsstöd som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen 

i minst tre månader. Totalurvalet under 2020 var 14 600 arbetssökande (2019: 16 

134), och svarsfrekvensen uppgick till cirka 65 procent (2019: 60 procent). Antal 

svarande under 2020 var totalt 9 247 (2019: 9 103). Resultatet sammanställs 

kvartalsvis och viktas samman till ett årsresultat. 

 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 

arbetstiden dagtid, skiftarbete eller schemalagd arbetstid. Ordern får inte vara 

återtagen. Totalurvalet för 2020 var 13 600 order (2019: 14 957) och svarsfrekvensen 

uppgick till cirka 53 procent (2019: 52 procent) efter att övertäckning tagits bort. 

Antal svar som erhölls under 2020 var 6 972 (2019: 7 358). 
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 Lämnatundersökningen  

Lämnatundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar personer som varit 

inskrivna på Arbetsförmedlingen och lämnat den för en anställning. Frågorna 

handlar bland annat om nuvarande arbetssituation, hur arbete hittades samt 

Arbetsförmedlingens stöd och hjälp. Totalurvalet är 6 000 (5 500 för 2020 då inget 

januariurval drogs) personer (500 per månad) som lämnat Arbetsförmedlingen för 

arbete, eller bytt till en sökandekategori som innebär arbete. Svarsfrekvensen 

uppgick till cirka 32% procent (1 770) år 2020. Resultatet sammanställs kvartalsvis 

och viktas samman till ett årsresultat. 

 Arbetsförmedlingens prestationer 

Den 1 oktober 2018 införde Arbetsförmedlingen tidredovisningssystemet Tajma. 

Prestationsredovisningen bygger huvudsakligen på uppföljning från detta system.272 I 

Tajma kan medarbetarna redovisa sin nedlagda tid (i kvartar, halvtimmar och 

timmar) på ett flertal aktiviteter som består av en eller flera arbetsuppgifter. Tiden 

redovisas per dag och vecka. Varje aktivitet i tidredovisningen är kopplad till en 

prestation (eller kategori). För att få fram kostnaden per prestation multipliceras 

myndighetens totala förvaltningskostnad med andel tid som är nedlagd per 

prestation.  

Arbetsförmedlingen redovisar nedlagd tid enligt följande sju olika prestationer samt 

fyra kategorier i årsredovisningen.  

• Prestation 1: Tillhandahålla infrastruktur för matchning  

I prestationen ingår tid för personal inom IT och VO Direkt. Det är tid för att bland 

annat arbeta med att tillhandahålla nuvarande och kommande 

matchningsinstrument.  

• Prestation 2: Rekryteringstjänster arbetsgivare 

I prestationen ingår tid för personal inom verksamhetsområdena Arbetsgivare, 

Arbetssökande och Direkt, som inte är knutna till Arbetsförmedlingens huvudkontor. 

Det är tid för att införskaffa kunskap eller information om arbetsgivares 

rekryteringsbehov genom arbetsgivarkontakter, branschråd och andra nätverk. I 

prestationen ingår också bland annat arbetet med ackvirering.  

• Prestation 3: Tjänster för att söka arbete 

I prestationen ingår tid för personal inom verksamhetsområdena Arbetsgivare, 

Arbetssökande och Direkt, som inte är knutna till Arbetsförmedlingens huvudkontor. 

Det är tid för att bland annat ge information om inskrivning, göra 

arbetsmarknadspolitiska bedömningar, upprätta handlingsplan, 

matchningsarbetsarbete etc.  

 
272 Medarbetare inom verksamhetsområde IT och verksamhetsområde Direkt rapporterade under 2018 och 
2019 inte alltid sin tid genom Tajma. Under dessa år rapporterade en del av medarbetare inom dessa 
verksamhetsområden sin tid genom systemen Antura och ACE. Sedan januari 2020 rapporterar samtliga 
medarbetare sin tid i Tajma.  
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• Prestation 4: Program och aktiviteter med aktivitetsstöd 

I prestationen ingår tid för personal inom verksamhetsområdena Arbetsgivare, 

Arbetssökande och Direkt, som inte är knutna till Arbetsförmedlingens huvudkontor.  

Det är tid för att förbereda, fatta beslut, anvisa och följa upp program och aktiviteter 

med aktivitetsstöd.  

• Prestation 5: Subventionerade anställningar  

I prestationen ingår tid för personal inom verksamhetsområdena Arbetsgivare, 

Arbetssökande och Direkt, som inte är knutna till Arbetsförmedlingens huvudkontor. 

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 verksamhetsområdena Arbetsgivare, 

Arbetssökande och Direkt, som inte är knutna till Arbetsförmedlingens huvudkontor. 

Det är tid för att rusta arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden, utöver 

program och anställningsstöd.  

• Prestation 7: Säkerställa arbetslöshetsförsäkringen  

I prestationen ingår tid för personal inom verksamhetsområdena Arbetsgivare, 

Arbetssökande och Direkt, som inte är knutna till Arbetsförmedlingens huvudkontor. 

Det är tid för att informera om rättigheter och skyldigheter, ersättningsvillkor och 

aktivitetsrapportering. Prestationen innehåller även arbetet med att följa upp 

arbetssökande utifrån regelverket för aktivitetsstöd etc. 

• Kategori: Ledning utanför huvudkontor 

I prestationen ingår tid för personal inom verksamhetsområdena Arbetsgivare, 

Arbetssökande och Direkt, som inte är knutna till Arbetsförmedlingens huvudkontor. 

Med Ledning avses tydliga ledningsuppgifter.  

• Kategori: Kompetensutveckling 

I prestationen ingår tid som läggs på kompetensutveckling för personal inom 

verksamhetsområdena Arbetsgivare, Arbetssökande och Direkt, som inte är knutna 

till Arbetsförmedlingens huvudkontor.  

• Kategori: Andra funktioner utanför huvudkontoret 

I prestationen ingår tid för personal inom verksamhetsområdena Arbetsgivare, 

Arbetssökande och Direkt, som inte är knutna till Arbetsförmedlingens huvudkontor. 

Här ingår arbete för de funktioner som inte direkt jobbar mot kund, såsom 

vaktmästare, assistent, fackligt arbete etc.  

• Kategori, aktivitet vid Huvudkontoret 

I kategorin ingår tid för personal inom funktioner på huvudkontoret.  
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• Kategori, Rest MO/fördelning 

I prestationen ingår tid för personal inom verksamhetsområdena Arbetsgivare, 

Arbetssökande och Direkt, som inte är knutna till Arbetsförmedlingens huvudkontor. 

Rest MO inkluderar arbete som finns i hela verksamheten men som inte kan sorteras 

in i ovanstående prestationer. Denna tid fördelas ut på prestationer 2–7 och alla 

kategorier exklusive aktivitet vid huvudkontoret.  

Uppräkning av redovisad tid  

Arbetsförmedlingens uppföljning av hur myndighetens medarbetare spenderar sin 

tid på olika aktiviteter följs, som beskrivits ovan, i första hand upp genom 

tidredovisningssystemet Tajma. Användningen av Tajma under 2020 var mycket låg 

och tydligt lägre än åren innan. År 2018 var andelen aktiva användare av Tajma 

omkring 80 procent i genomsnitt per månad. Under 2019 minskade andelen till 

omkring 45 procent och 2020 var den 34 procent.  

Samtidigt ökade variationen i användning mellan VO och avdelningar påtagligt under 

2020 jämfört med åren innan. Sammantaget innebär detta att myndighetens 

uppföljning inom området blir osäker och det finns en betydande risk för 

snedvridning av hur myndighetens medarbetare de facto spenderar tid mellan olika 

aktiviteter. 

Mot bakgrund av den stora variationen i användning av Tajma mellan VO och 

avdelningar redovisas i årsredovisningen 2020 viktade (uppräknade) värden för 

myndighetens tidsredovisning. Viktade (uppräknade) värden har bedömts Tajma ge 

den mest rättvisande bilden av hur myndigheten fördelar sin tid mellan olika 

aktiviteter. Det är dock värt att notera att de viktade (uppräknade) värdena är 

behäftade med osäkerhet. 

Metod för viktning (uppräkning) 

• Inrapporterade timmar hämtas för varje verksamhetsområde och avdelning 

samt för samtliga prestationer från källdatasystemet Tajma.  

• För varje verksamhetsområde och avdelning viktas (räknas upp) 

inrapporterade timmar per prestation upp med inversen av svarsfrekvensen. 

o Svarsfrekvensen beräknas, för varje verksamhetsområde och 

avdelning, genom att dividera antalet aktiva användare av Tajma med 

antalet anställda inom respektive verksamhetsområde. 

• De viktade (uppräknade) summeras till ett nytt antal totala timmar. 

Viktningen (uppräkningen) av inrapporterade timmar innebär att 

svarsfrekvensen (användningen), för varje VO och avdelning, blir 100 procent. 

Detta innebär ett implicit antagande om att den tid som rapporteras på olika 

aktiviteter motsvarar den faktiska nedlagda tiden på dessa aktiviteter.  
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13 FINANSIELL REDOVISNING 

13.1 Tillämpade redovisningsprinciper med mera 

 Allmänt 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag, förordningen (2000:606) om myndigheters 

bokföring, kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) och anslagsförordningen 

(2011:223) i dessa förordningars senaste lydelse jämte Ekonomistyrningsverkets 

(ESV) föreskrifter och allmänna råd till dessa förordningar. 

Kassamässig anslagsavräkning enligt 12 § p. 1 i anslagsförordningen (2011:223) har 

tillämpats för arbetsmarknadspolitiska program exklusive transfereringar till enskild.  

 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 utbildning och köp av tjänster 

redovisas mot anslag det budgetår som kostnaderna hänför sig till och redovisas i 

transfereringsavsnittet. 

Köp av AUB (Arbetsmarknadsutbildningar) från inomstatliga myndigheter redovisas 

under verksamhetens kostnader och således även i verksamhetsutfallet.  

När det gäller återkrav av bidrag redovisar Arbetsförmedlingen återkraven 

kassamässigt. 

Arbetsförmedlingen har beslutat att förändra redovisningsprincipen för vissa 

fordringar. Fordringar värderegleras 20 dagar efter förfallodag med undantag för 

inledda konkurser som värderegleras direkt. Fordringar med annan myndighet som 

motpart värderegleras ej.  

Försäkringskassan ansvarar för utbetalning av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning 

och etableringsersättning. Arbetsförmedlingen har dispositionsrätt till berörda anslag 

och betalar bidrag till Försäkringskassan. 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 

Försäkringskassan och Försäkringskassan gentemot den försäkrade. 

Arbetsförmedlingen redovisar sin del, 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 
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myndigheter för transfereringar återfinns i resultaträkningen under transfereringar på 

raden Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag.  

Anpassning av myndighetens kontorsnät  

Under 2019 tog Arbetsförmedlingen ett verksamhetsbeslut om att avveckla 132 kontor.  

För åren 2019 & 2020 har avsättningar gjorts gällande hyra för lokaler som inte 

kommer att användas. Under 2019 gjordes avsättningar för 35 kontor vilket återfördes 

under 2020. Under 2020 har avsättning gjorts för 21 av de kontor som fått beslut om 

nedläggning. 

Ansvarsförbindelser 

Arbetsförmedlingen har ett par pågående rättstvister. De har för året redovisats som 

ansvarsförbindelser, det vill säga möjliga förpliktelser, som härrör från inträffade 

händelser. Utfallet av dessa händelser ligger delvis utanför myndighetens kontroll och 

är därmed osäkra. Ansvarsförbindelser redovisas i anslutning till balansräkningen och 

i not. 

Nya regler 2020 om lån för verksamhetsinvesteringar 

Regeringen har under de senaste åren infört nya bestämmelser som rör statens 

styrning av investeringar i anläggningstillgångar. I och med de nya kraven har det blivit 

viktigare att investeringar och finansieringen av dessa redovisas – så lång det är möjligt 

– samma budgetår. ESV har gjort ändringar i föreskrifterna och allmänna råden till 2 

kap. 1-2 §§ i kapitalförsörjningsförordningen. Reglerna börjar gälla den 1 juli 2020 och 

tillämpas första gången vid låneupptag i december 2020. 

Lån ska tas upp för anläggningstillgångar som är färdigställda och som har levererats 

till myndigheten under perioden. För anläggningstillgångar som är under uppförande 

ska lån tas upp för utgifter som uppkommit i verksamheten och som bedöms ingå i 

anskaffningsvärdet.  

Det innebär att i not 23 & 24 ingår även det preliminära beloppet men i not 13 & 14 är 

bara faktiska kostnader upptagna. 

 Undantag från det ekonomiadministrativa regelverket 

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev, under Övriga bestämmelser, finns följande 

undantag från det ekonomiadministrativa regelverket: 

”Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och 

aktivitetsstöd och anslaget 1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för 

yrkesintroduktionsanställningar och anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa 

nyanlända invandrare, fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför 

framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande.” 

Arbetsförmedlingen har utestående åtaganden på anslagen 1:2 Bidrag till 

arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för 
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yrkesintroduktionsanställningar samt anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa 

nyanlända invandrare, där det inte finns några krav på bemyndiganderedovisning. 

 Brytdag 

Den löpande bokföringen av perioden 1 januari till 31 december 2020 har avslutats den 

5 januari 2021 som är gemensam brytdag för staten vid räkenskapsåret 2020. 

 Periodavgränsningsposter 

Upplupna intäkter och kostnader och förutbetalda intäkter och kostnader periodiseras 

när kostnaden eller intäkten överstiger 50 tkr. Skadestånd periodiseras i sin helhet 

oavsett belopp. 

 Värdering av omsättningstillgångar 

Tillgångar har värderats till lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 

 Värdering av anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar har värderats till anskaffningskostnad med avdrag för 

ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningarna baseras på tillgångarnas 

nyttjandeperiod. 

 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  

Belopp anges i tusentals kronor      

Verksamhetens intäkter Not  2020  2019 

Intäkter av anslag  1 8 110 549   8 259 418 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 45 234   71 759 

Intäkter av bidrag 3 631 138   621 900 

Finansiella intäkter 4 1 041   11 117 

Summa verksamhetens intäkter    8 787 962   8 964 194 

          

Verksamhetens kostnader         

Kostnader för personal 5 -6 379 900   -6 704 502 

Kostnader för lokaler 6 -640 826   -708 988 

Övriga driftkostnader 7 -1 484 740   -1 425 553 

Finansiella kostnader 8 -717   -2 906 

Avskrivningar och nedskrivningar   -287 817   -242 846 

Summa verksamhetens kostnader    -8 794 001   -9 084 795 

          

Verksamhetsutfall   -6 039   -120 601 

          

Uppbördsverksamhet         

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras   9 897   72 831 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet   -9 897   -72 831 

Saldo uppbördsverksamhet 9 0   0 

          

Transfereringar         

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag   67 298 105   58 231 164 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag   44 261   29 203 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag   7   15 

Finansiella intäkter   1 129   1 347 

Finansiella kostnader   0   0 

Lämnade bidrag  10 -67 333 326   -58 222 037 

Saldo transfereringar 11 10 176   39 692 

          

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 12 4 137   -80 910 
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15 Balansräkning  

TILLGÅNGAR (Belopp anges i tusentals kronor)         

Immateriella anläggningstillgångar Not 2020-12-31  2019-12-31 

Balanserade utgifter för utveckling   252 026   341 588 

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar   113 654   118 296 

Summa immateriella anläggningstillgångar 13 365 681   459 884 

       

Materiella anläggningstillgångar         

Förbättringsutgifter på annans fastighet   98 177   128 998 

Maskiner, inventarier, installationer m.m.   104 799   138 876 

Summa materiella anläggningstillgångar 14 202 976   267 874 

       

Finansiella anläggningstillgångar         

Andra långfristiga värdepappersinnehav   200   200 

Summa finansiella anläggningstillgångar 15 200   200 

       

Kortfristiga fordringar         

Kundfordringar   14 384   8 040 

Fordringar hos andra myndigheter   390 274   274 927 

Övriga kortfristiga fordringar   17 831   56 345 

Summa kortfristiga fordringar 16 422 489   339 312 

       

Periodavgränsningsposter          

Förutbetalda kostnader   211 102   204 251 

Upplupna bidragsintäkter   27 447   28 867 

Övriga upplupna intäkter   419     

Summa periodavgränsningsposter  17 238 967   233 118 

       

Avräkning med statsverket         

Avräkning med statsverket   -2 431   -97 678 

Summa avräkning med statsverket 18 -2 431   -97 678 

       

Kassa och bank         

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 19 823 025   865 705 

Kassa, postgiro och bank   43 297   42 097 

Summa kassa och bank   866 321   907 802 

       

SUMMA TILLGÅNGAR   2 094 204   2 110 512 
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KAPITAL OCH SKULDER (Belopp anges i tusentals kronor)       

Myndighetskapital Not 2020-12-31   2019-12-31 

Statskapital   172   172 

Balanserad kapitalförändring   68 976   149 886 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen   4 137   -80 910 

Summa myndighetskapital 20 73 286   69 148 

       

Avsättningar         

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 3 310  4 518 

Övriga avsättningar 22 117 599   124 056 

Summa avsättningar   120 908   128 574 

       

Skulder m.m.         

Lån i Riksgäldskontoret 23 496 006   717 805 

Övriga krediter i Riksgäldskontoret 24 74 815   8 978 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 25 129 244   152 702 

Leverantörsskulder 26 128 954   241 679 

Övriga kortfristiga skulder 27 143 984   135 167 

Summa skulder m.m.   973 003   1 256 331 

       

Periodavgränsningsposter          

Upplupna kostnader   915 670   634 519 

Oförbrukade bidrag   8 534   21 939 

Övriga förutbetalda intäkter   2 802     

Summa periodavgränsningsposter  28 927 006   656 458 

       

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER   2 094 204   2 110 512 

          

Ansvarsförbindelser 
        

1. Statliga garantier för lån och krediter   Inga   Inga 

2. Övriga ansvarsförbindelser, Pågående rättsliga tvister 29 3 318   27 
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16 Finansieringsanalys  

Belopp anges i tusentals kronor Not   2020-12-31   2019-12-31 

DRIFT           

Kostnader 30   -8 489 757   -8 843 193 

Finansiering av drift           

Intäkter av anslag   8 110 549   8 259 418   

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 31 44 687   72 266   

Intäkter av bidrag   631 138   621 900   

Övriga intäkter   1 041   11 117   

Summa medel som tillförts för finansiering av drift     8 787 415    8 964 701 

        

Ökning (-) minskning (+) av lager           

Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar 32   -63 625   125 054 

Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder  33   44 113   -125 311 

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL DRIFT     278 146   121 251 

           

INVESTERINGAR           

Investeringar i materiella tillgångar   -47 441   -82 404   

Investeringar i immateriella tillgångar   -103 137   -67 471   

Summa investeringsutgifter     -150 578   -149 875 

        

Finansiering av investeringar           

Lån från Riksgäldskontoret   94 342   382 618   

- amorteringar   -316 141   -242 853   

Kreditiv från Riksgäldskontoret   65 837   -153 053   

Ökning av statskapital med medel från statens budget   0   40   

Försäljning av anläggningstillgångar   -1 683   -1 616   

Summa medel som tillförts för finansiering av 
investeringar     -157 645   -14 864 

            

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder     -29 173   -8 008 

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL INVESTERINGAR     -337 396   -172 747 

            

UPPBÖRDSVERKSAMHET (EAK, EU)           

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte 
disponeras av myndigheten   9 897   72 831   

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder    6 498   -3 809   

Inbetalningar i uppbördsverksamhet     16 395   69 021 

Medel som tillförts statens budget från 
uppbördsverksamhet     -9 897   -72 831 

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL UPPBÖRDSVERKSAMHET     6 498   -3 810 

      

TRANSFERERINGSVERKSAMHET      

Lämnade bidrag   -67 333 326   -58 222 037   

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder    96 343   -284 670   

Utbetalningar i transfereringsverksamhet     -67 236 983   -58 506 707 
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Finansiering av transfereringsverksamhet Not   2020-12-31   2019-12-31 

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av 
bidrag   67 298 105   58 231 164   

Medel som erhållits från andra myndigheter för 
finansiering av bidrag   44 261   29 203   

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag   1 136   1 362   

Summa medel som tillförts för finansiering av 
transfereringsverksamhet     67 343 502   58 261 729 

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL 
TRANSFERERINGSVERKSAMHET     106 519   -244 978 

        

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL     53 767   -300 284 

            
SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA 
MEDEL 

  
        

Likvida medel vid årets början     810 124   1 110 408 

Ökning (+) minskning (-) av kassa och bank     1 200   10 724 

Ökning (+) minskning (-) av tillgodohavande 
Riksgäldskontoret     -42 681   -301 928 

Ökning (+) minskning (-) av avräkning med statsverket     95 248   -9 080 

Summa förändring av likvida medel     53 767   -300 284 

            

Likvida medel vid årets slut     863 891   810 124 
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17 Anslagsredovisning 

17.1 Redovisning mot anslag 

Anslag (Belopp anges i tkr)  
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Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 

14:1:1 Arbetsförmedlingens 
förvaltningskostnader 

 78 181 7 553 139 0  0 7 631 320 -7 522 350 108 970 

1:1:1 Förvaltningskostnader för AF 34 78 181 7 553 139 0   0 7 631 320 -7 522 350 108 970 

14:1:2 Bidrag till 
arbetslöshetsersättning och 
aktivitetsstöd 

 -603 880 45 687 125 0  0 45 083 245 -41 823 340 3 259 905 

1:2:1 Aktivitetsstöd 35 441 718 13 485 447 0  0 13 927 165 -13 463 681 463 484 

1:2:2 Bidrag till 
arbetslöshetsersättning 

36 -1 045 598 28 210 880 0  0 27 165 282 -24 368 861 2 796 421 

1:2:3 Statliga ålderspensionsavgifter  0 3 990 798 0  0 3 990 798 -3 990 798 0 

1:2:4 Utvecklingstid  0  0 0 0 0 0 0 

14:1:3 Kostnader för 
arbetsmarknadspolitiska program 
och insatser 

 165 137 10 035 857 529 682  0 10 730 676 -7 276 022 3 454 654 

1:3:1 Kostnader för 
arbetsmarknadspolitiska program 
och insatser 

37 165 137 9 948 857 529 682  0 10 643 676 -7 196 593 3 447 083 

1:3:2 Statsbidrag till kommuner för 
främjande av lokal 
överenskommelse 

 0 52 000 0  0 52 000 -48 434 3 566 

1:3:3 Främjande och 
utvecklingsinsatser för snabbspår 

38 0 35 000 0  0 35 000 -30 995 4 005 

14 1:4 Lönebidrag och Samhall 
m.m. 

 -343 516 14 154 943 0  0 13 811 427 -12 747 234 1 064 193 

1:4:1 Lönebidrag m.m. 39 -343 516 14 154 943 0  0 13 811 427 -12 747 234 1 064 193 

14 1:12 Nystartsjobb och stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar 

 332 318 5 312 634 0  -332 318 5 312 634 -3 758 731 1 553 903 

1:12:1 Nystartsjobb 40 326 670 5 194 344 0  -326 670 5 194 344 -3 732 526 1 461 818 

1:12:2 Stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar 

41 5 648 35 290 0  -5 648 35 290 -26 205 9 085 

1:12:3 Etableringsjobb 42 0 83 000 0  0 83 000 0 83 000 

14 1:14 Etableringsersättning till 
vissa nyanlända invandrare 

 140 943 2 483 622 0  -140 943 2 483 622 -2 288 458 195 164 

1:14:1 Etableringsersättning till 
vissa nyanlända invandrare 

43 140 943 2 483 622 0  -140 943 2 483 622 -2 288 458 195 164 

Avslutade anslag  549 032 0 -529 682 0 -19 350 0 0 0 

14:1:3:5 Ersättning för insatser till 
vissa nyanlända invandrare 

 529 682 0 -529 682   0 0 0 

14:1:3:6 Främjande- och 
utvecklingsinsatser för snabbspår 

 19 350 0 0  -19 350 0 0 0 

Summa totalt  318 215 85 227 320 0 0 -492 611 85 052 924 -75 416 135 9 636 789 
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17.2 Finansiella villkor, anslagskredit (tkr)  

Anslag 
Beviljad 
anslagskredit 

Utnyttjad 
anslagskredit 

Uo 14 1:1:1 Förvaltningskostnader för AF (ram) 436 328 0 

Uo 14 1:2:1 Aktivitetsstöd (ram) 674 272 0 

Uo 14 1:2:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram) 1 410 544 0 

Uo 14 1:3:1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram) 497 443 0 

Uo 14 1:4:1 Lönebidrag m.m. (ram) 707 747 0 

Uo 14 1:12:1 Nystartsjobb (ram) 259 717 0 

Uo 14 1:12:2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar (ram) 1 764 0 

Uo 14 1:14:1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram) 124 181 0 

17.3 Finansiella villkor, i övrigt (tkr) 

Anslag Not 

Enligt 
reglerings-
brev Nettoutgifter Saldo 

      

Högstbestämningar 

 

      

Uo 14 1:1:1 Kompetenskartläggning till asylsökande (ram) 44 55 000 -3 270 51 730 

Uo 14 1:2:1 Aktivitetsstöd (ram) 45 750 000 0 750 000 

Uo 14 1:3:1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 
(ram) 45 750 000 0 750 000 

Uo 14 1:3:1 Sommarjobb/jobb för ungdomar 46 280 000 -196 593 83 407 

17.4 Redovisning mot inkomsttitel (tkr)  

Inkomsttitel  Benämning  
Beräknat 
belopp Inkomster 

2394 101 Övriga ränteinkomster 0 251 

2811 104 Övriga inkomster av statens verksamhet 0 28 957 

6911 009 Europeiska globaliseringsfonden 0 -19 060 

  Saldo inkomsttitlar 0 10 148* 
 
* 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 gällande 
Delegationen för unga och nyanlända (DUA), Folkbildningsrådet samt Snabbspår avseende tidigare års anslagsmedel.    
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17.5 Redovisning mot bemyndiganden (tkr)  

 

 

   Utestående åtagandenas 
fördelning per år  

  

Anslag 
Tilldelat 
bemyndigande 

Ingående 
åtaganden 

Utestående 
åtaganden 2021 2022 2023 - Slutår Not 

Uo 14 1:3 Kostnader för 
arbetsmarknadspolitiska 
program och insatser 

        

ap.1 Kostnader för 
arbetsmarknadspolitiska 
program och insatser 9 454 000 2 511 596 6 161 529 5 785 048 218 054 158 427  47 

Villkor enligt regleringsbrev 9 454 000   8 982 300 236 000 235 700 2029  

Uo 14 1:4 Lönebidrag och 
Samhall m.m.         

ap.1 Lönebidrag m.m. 16 000 000 13 361 916 11 463 287 9 051 277 2 023 207 388 803  48 

Villkor enligt regleringsbrev 16 000 000   11 847 000 3 953 000 200 000 2024  

Summa 25 454 000 15 873 513 17 624 816 14 836 326 2 241 261 547 229   

  
Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslaget 1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd 

för yrkesintroduktionsanställningar samt anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare fatta beslut som innebär ekonomiska 

åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande. Detta framgår från regleringsbrevet – Övriga bestämmelser.   

Tilldelade bemyndiganderamar enligt regleringsbrev är indikativa. 

  



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020 Noter och tilläggsupplysningar 
 
 
 
 
 

140 

18 Noter och tilläggsupplysningar  

18.1 Resultaträkningen (tkr) 

NOT 1 Intäkter av anslag 2020-12-31 2019-12-31 

14 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 29 592 29 658 

14 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 0 -4 

14 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 566 088 602 747 

14 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader  7 514 869 7 627 017 

Intäkter av anslag 8 110 549 8 259 418 

Samtliga ovanstående intäkter finansieras med medel från statens budget. 

NOT 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar     2020-12-31 2019-12-31 

Uthyrning av lokaler     8 168 6 669 

- varav inomstatliga     6 836 5 381 

Konsultuppdrag      25 608 21 796 

- varav inomstatliga   888 2 533 

- varav tjänsteexport     12 906 39 

Annonser/prenumerationer m.m.      0 0 

- varav inomstatliga     0 0 

Övriga avgiftsintäkter     0 11 756 

- varav inomstatliga     0 11 671 

Övriga intäkter     11 458 31 538 

- varav offentligrättslig verksamhet     43 25 

- varav inomstatliga     1 924 184 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar     45 234 71 759 
 
Samtliga ovanstående avgiftsintäkter är fördelade enligt 4 § avgiftsförordningen (1992:191). 
Tjänsteexporten bedrivs enligt 8 § Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 

 

NOT 3 Intäkter av bidrag   2020-12-31 2019-12-31 

Intäkter av bidrag   631 138 621 900 

- varav inomstatliga   548 739 538 999 

- varav periodisering*   4 102 -58 333 
 
Förändringen avser främst ökade intäkter från Svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden) och Försäkringskassan. Största delen av 
bidragsintäkterna avser Rehabsamverkan från Försäkringskassan.  
 
*Det stora utfallet på periodiseringen 2019, beror på förändring av periodiseringsrutin gällande Rehabsamverkan Försäkringskassan 2018–2019. 

 

NOT 4 Finansiella intäkter     2020-12-31 2019-12-31 

Ränteintäkter      510 9 147 

- varav inomstatliga     8 8 

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret     398 1 939 

Övriga finansiella intäkter    133 31 

- varav inomstatliga     0 0 

Finansiella intäkter     1 041 11 117 
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NOT 5 Kostnader för personal   2020-12-31 2019-12-31 

Lönekostnader exkl. sociala avgifter*   -4 235 348 -4 462 522 

- varav arvode till styrelse och andra uppdragstagare   -457 -1 122 

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier, övriga avgifter och kostnader*   -2 144 552 -2 241 980 

Kostnader för personal   -6 379 900 -6 704 502 
 
Personalkostnaderna har minskat med 5 procent under perioden vilket främst är hänförbart till minskad personalstyrka jämfört med 2019. Vid årets 
slut hade antalet årsarbetskrafter minskat till 9 671 från 2019 års utfall om 10 705.   
  

NOT 6 Kostnader för lokaler     2020-12-31 2019-12-31 

Kostnader för lokaler     -640 826 -708 988 

- varav inomstatliga     -1 135 -2 550 
 
Av totalbeloppet avser 32 mnkr årets avsättning för lokaler samt 18 mnkr återföring av 2019 års avsättningar.  
Minskning av posten Kostnader för lokaler beror främst på personalminskning och hyresavtal som har upphört. 

NOT 7 Övriga driftkostnader     2020-12-31 2019-12-31 

Övriga driftkostnader     -1 484 740 -1 425 553 

Inköp av tjänster     -1 154 634 -1 015 314 

Inköp av tjänster för transferering, arbetsmarknadsutbildning     -28 809 -28 335 

Inköp av varor     -114 452 -94 056 

Licensavgifter     -120 533 -100 482 

Reparationer och underhåll     -76 562 -72 237 

Resor, representation     -57 723 -140 214 

Aktivering av immateriella kostnader      67 973 25 085 
 
Den stora förändringen av posten Inköp av tjänster avser främst ökade konsultkostnader. 
Posterna Licensavgifter och Inköp av varor ökar och posten Resor och representation minskar. Dessa förändringar kan kopplas till pandemin.  
Ökningen av aktiveringar beror på att investeringar inom egenutvecklade IT lösningar ökade och är främst kopplade till BÄR-implementationen. 

 

NOT 8 Finansiella kostnader     2020-12-31 2019-12-31 

Räntekostnader konto i Riksgäldskontoret     -405 -1 770 

Räntekostnader lån i Riksgäldskontoret     0 0 

Övriga räntekostnader     -198 -894 

- varav inomstatliga     -55 -76 

Övriga finansiella kostnader   -114 -242 

- varav inomstatliga     0 0 

Finansiella kostnader     -717 -2 906 

Då Riksgälden följer Riksbankens reporänta, som har varit 0% sedan den 8 januari 2020, har ingen räntedebitering gjorts efter kvartal 1 2020. 

 

NOT 9 Uppbördsverksamhet     2020-12-31 2019-12-31 

Medel från EU     -19 060 0 

Intäkter av andra ersättningar     28 957 72 831 

Medel som förts till och från statsbudgeten     -9 897 -72 831 

Uppbördsverksamhet     0 0 
 
Intäkter av andra ersättningar består av återbetalda anslagsmedel avseende Folkbildningsrådet samt DUA (Delegationen för unga och nyanlända till 
arbete) som utbetalats tidigare år. 
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NOT 10 Lämnade bidrag 2020-12-31 2019-12-31 

Uo 14:1:2 Aktivitetsstöd -41 823 347 -27 066 519 

 14:1:2:1 Aktivitetsstöd -13 463 688 -10 555 306 

 14:1:2:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning -24 368 861 -14 172 693 

 14:1:2:3 Statliga ålderspensionsavgifter -3 990 798 -2 338 520 

Uo 14:1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser -7 042 811 -9 959 729 

 
14:1:3:1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser -6 963 382 -9 230 950 

 14:1:3:2 Statsbidrag till kommuner -48 434 0 

 14:1:3:3 Främjande och utvecklingsinsatser för snabbspår -30 995 -35 650 

 14:1:3:5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 0 -693 129 

 varav Köp av utbildning -1 480 660 -1 647 035 

 varav Köp av tjänst från kompletterande aktörer -1 688 067 -1 036 273 

Uo 14:1:4 Lönebidrag Samhall m.m. -12 182 431 -13 065 315 

 14:1:4:1 Lönebidrag Samhall m.m. -12 182 431 -13 065 315 

Uo 14:1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar -3 758 999 -4 662 093 

 14:1:12:1 Nystartsjobb -3 732 794 -4 624 328 

 14:1:12:2 Yrkesintroduktionsanställningar -26 205 -37 765 

 14:1:12:3 Etableringsjobb 0 0 

Uo 14:1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare -2 288 458 -3 562 587 

 14:1:14:1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare -2 288 458 -3 562 587 

 Samarbete med Försäkringskassan* -43 913 -27 402 

 varav Köp av utbildning -3 766 -1 451 

 varav Köp av tjänst från kompletterande aktörer -29 753 -12 312 

  ESF-rådet -47 -108 

  Periodiseringar, återkrav 60 430 70 401 

  Periodiseringar, köp av utbildning och tjänster -205 113 86 629 

  Värdereglering -21 026 -13 314 

  Konstaterade och befarade förluster -27 611 -22 000 

 Summa Lämnade bidrag -67 333 326 -58 222 037 
 

* Lämnade bidrag finansierade av andra myndigheter. 

  

Uo 14:1:3:5 ingår från och med 2020 i anslagspost Uo 14:1:3:1  

Uo 14:1:14 benämndes Uo 13:1:3 under 2019.   

  

De tre största bidragsmottagarna som ingår i posten lämnade bidrag är Försäkringskassan 15 727 mnkr, Skatteverket 13 337 mnkr och 

Pensionsmyndigheten 3 991 mnkr.  

  

Aktivitetsstöd har ökat med 2 908 mnkr, vilket förklaras av den ökade arbetslösheten till följd av Corona-pandemin.  Ersättning till 

arbetslöshetskassorna har ökat med 10 196 mnkr varav preliminärskatter för a-kassor 2 694 mnkr.  Ökningen hänförs till att fler personer har erhållit 

ersättning under pandemin samt att ersättningen per dag för de med inkomstrelaterad ersättning har ökat till följd av de tillfälliga regelförändringar 

som införts under året. Statlig ålderspensionsavgift har ökat med 1 652 mnkr till följd av pandemin. Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program 

och insatser har minskat med 2 267 mnkr främst på grund av pandemin samt myndighetens personalsituation. Etableringsersättning har minskat 

med 1 274 mnkr, eftersom antalet deltagare i etableringsuppdraget har minskat.  
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NOT 11 Transfereringar     2020-12-31 2019-12-31 

Periodisering Lämnade bidrag, inomstatliga   68 986 45 787 

Periodisering Erhållna bidrag     -47 -108 

Återkrav av bidrag   -37 767 -6 437 

Extern finansiering     -2 927 395 

Befarade förluster     2 957 13 369 

Värdereglering fordran, inomstatliga     -21 026 -13 314 

Summa Transfereringar     10 176 39 692 

 

NOT 12 Årets kapitalförändring     2020-12-31 2019-12-31 

Anslag     

Konstaterade och befarade förluster samt värdereglering     -18 070 28 

Övrigt     

Återkrav   -31 006 -17 769 

Periodiseringsposter   68 816 43 488 

Övrigt   0 40 

                                                                                                   Delsumma   19 740 25 787 

Bidrag     

Externfinansierade projekt per finansiär         

Försäkringskassan     -4 895 -1 096 

Samordningsförbunden   -1 745 -1 451 

Hack för Sweden     1 671 -2 063 

Sida      -7 837 12 895 

EU      1 750 -351 

Resultat Tjänsteexport      -93 70 

Erhållna bidrag för projektverksamhet, bl.a. ESF-rådet     -14 056 -49 615 

Övrigt         

Periodiseringsposter*     9 602  -65 086 

                                                                                                   Delsumma   -15 603 -106 697 

Årets kapitalförändring     4 137 -80 910 
 

Arbetsförmedlingen värdereglerar fordringar enligt redovisningsprinciperna. Den stora differensen beror på justeringar av kundförluster 2019.   

 

*Den stora förändringen på posten periodiseringsposter, beror på förändring av periodiseringsrutin gällande Rehabsamverkan Försäkringskassan.  

Av årets utfall består 5 500 tkr av Tjänsteexportens avgiftsfinansierade del. 

18.2 Balansräkningen (tkr)  

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 5 000 000 kr. 



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020 Noter och tilläggsupplysningar 
 
 
 
 
 

144 

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 13 Immateriella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31 

Balanserade utgifter för utveckling    

Egenutvecklade it-system och program     

Ingående anskaffningsvärde 760 648 735 986 

- varav pågående, ej avskrivna 1 293 8 978 

Årets anskaffningar pågående, ej avskrivna 71 904 27 597 

Årets försäljningar/utrangeringar -29 378 -2 935 

Utgående anskaffningsvärde 803 174 760 648 

Ingående ackumulerade avskrivningar  -419 060 -299 638 

Årets avskrivningar -137 941 -122 357 

Årets försäljningar/utrangeringar 5 853 2 935 

Utgående ackumulerade avskrivningar -551 148 -419 060 

Bokfört restvärde egenutvecklade it-system och program 252 026 341 588 

      

Köpta it-system och program     

Ingående anskaffningsvärde 168 527 140 842 

Årets anskaffningar 31 234 39 874 

Årets försäljningar/utrangeringar -7 057 -12 189 

Utgående anskaffningsvärde 192 704 168 527 

Ingående ackumulerade avskrivningar -50 231 -35 716 

Årets avskrivningar -35 875 -26 704 

Årets försäljningar/utrangeringar 7 057 12 189 

Utgående ackumulerade avskrivningar -79 049 -50 231 

Bokfört restvärde köpta it-system och program 113 655 118 296 

      

Immateriella anläggningstillgångar 365 681 459 884 
 

Under 2020 fortsatte myndighetens inriktning mot Digitalt först och en kanalförflyttning för våra kunder.  

Investeringar inom egenutvecklade IT lösningar ökade och är främst kopplade till BÄR-implementationen.   

Ökningen av posten Årets försäljningar/utrangeringar hänför sig till en stor utrangering och en delutrangering 2020. 
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NOT 14 Materiella anläggningstillgångar     2020-12-31 2019-12-31 

Förbättringsutgifter på annans fastighet      

Ingående anskaffningsvärde     527 506 541 884 

Årets anskaffningar      16 851 20 979 

Årets försäljningar/utrangeringar     -49 782 -35 357 

Utgående anskaffningsvärde     494 575 527 506 

Ingående ackumulerade avskrivningar     -398 508 -389 320 

Årets avskrivningar     -37 516 -40 647 

Årets försäljningar/utrangeringar     39 626 31 459 

Utgående ackumulerade avskrivningar     -396 398 -398 508 

Bokfört restvärde förbättringsutgifter på annans fastighet     98 177 128 998 

  
          

Maskiner, inventarier, installationer m.m.         

Ingående anskaffningsvärde     427 412 594 092 

Årets anskaffningar     30 589 61 426 

Årets försäljningar/utrangeringar     -13 799 -228 106 

Utgående anskaffningsvärde     444 202 427 412 

Ingående ackumulerade avskrivningar      -288 536 -463 062 

Årets avskrivningar     -63 386 -52 112 

Årets försäljningar/utrangeringar     12 519 226 638 

Utgående ackumulerade avskrivningar     -339 403 -288 536 

Bokfört restvärde maskiner, inventarier, instllationer mm*     104 799 138 876 

  
          

  
          

I Maskiner, inventarier, installationer m.m ingår konst och andra ej      

avskrivningsbara inventarier med följande belopp         

Ingående anskaffningsvärde      172 132 

Årets anskaffning     0 40 

Utgående anskaffningsvärde     172 172 

Bokfört restvärde*     172 172 

Materiella anläggningstillgångar     202 976 267 874 
 

* Bokfört värde enligt balansräkningen består av maskiner, inventarier, installationer m.m. och konst.  

Den stora förändringen av posten Årets försäljningar/utrangeringar under Maskiner, inventarier, installationer mm, hänför sig till utrangering av 

datorer under 2019. 
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NOT 15 Finansiella anläggningstillgångar     2020-12-31 
 

2019-12-31 

Anskaffningsvärde bostadsrätt      200 200 

Tidigare värdereglering bostadsrätt     0 0 

Finansiella anläggningstillgångar     200 200 

 

NOT 16 Kortfristiga fordringar      2020-12-31 2019-12-31 

Kundfordringar     14 384 8 040 

Fordringar hos andra myndigheter     390 274 274 927 

- varav återkrav     302 147 208 803 

Övriga kortfristiga fordringar     17 831 56 345 

- varav återkrav     18 000 52 812 

Fordringar       422 489 339 312 
 

Fordringarna har ökat från föregående år med ca 83 mnkr. Ökningen beror på ändrade rutiner för värderegleringar samt att återkraven för 

Aktivitetsstöd och Etableringsersättning har ökat. 

 

Minskningen av posten Övriga kortfristiga fordringar beror främst på att återkrav av bidrag minskat med ca 37 mnkr från föregående år.  

De tre största utomstatliga kunderna är Samordningsförbundet Göteborg 2 103 tkr, Samordningsförbundet Stockholm 1 540 tkr och ett 

skadeståndskrav enligt dom i tingsrätt till en privatperson 745 tkr. 

 

De tre största inomstatliga kunderna är Statens Servicecenter 3 513 tkr, Svenska ESF-rådet 8 tkr och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 7 tkr. 

 

NOT 17 Periodavgränsningsposter, tillgångar     2020-12-31 2019-12-31 

Förutbetalda kostnader     87 017 87 410 

- varav inomstatliga     0 0 

Förutbetalda hyror     124 085 116 841 

- varav inomstatliga     367 366 

Upplupna bidragsintäkter     27 447 28 867 

- varav inomstatliga     0 933 

Övriga upplupna intäkter*     419 0 

- varav inomstatliga     419 0 

- varav medel från EU     0 0 

Periodavgränsningsposter, tillgångar     238 967 233 118 

* Tjänsteexporten är uppdelad på avgiftsfinansierad och bidragsfinansierad verksamhet från 2020. 
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NOT 18 Avräkning med statsverket 2020-12-31 2019-12-31 

Uppbörd      

Ingående balans     

Redovisat mot inkomsttitel -10 148 -73 075 

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde 10 148 73 075 

Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel     

Fordringar/skulder avseende uppbörd  0 0 

  
      

Anslag i icke räntebärande flöde     

Ingående balans -6 522 136 191 

Redovisat mot anslag 67 893 785 58 863 564 

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde -67 887 263 -59 006 277 

Fordringar/skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 -6 522 

     

Anslag i räntebärande flöde     

Ingående balans -78 181 -94 336 

Redovisat mot anslag 7 522 350 7 637 026 

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -7 553 139 -7 620 871 

Återbetalning av anslagsmedel     

Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde -108 970 -78 181 

  
      

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag     

Ingående balans 46 003 56 011 

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -7 481 -10 008 

Fordringar avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 38 522 46 003 

  
      

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken     

Ingående balans -58 978 -186 465 

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 1 918 748 2 400 914 

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -69 668 868 -61 206 630 

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 67 877 115 58 933 203 

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken 68 017 -58 978 

Avräkning med statsverket -2 431 -97 678 

 
 

NOT 19 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret   2020-12-31 2019-12-31 

Anslagsmedel   823 025 865 705 

- varav intäkter av bidrag   66 235 127 614 

Avgifter    0 0 

Räntekontokredit 300 000     

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret   823 025 865 705 
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NOT 20 Förändring av myndighetskapital     

 

Statskapital  

Balanserad 
kapitalförändring 
anslagsfinansierad 
verksamhet 

Balanserad 
kapitalförändring 
bidragsfinansierad 
verksamhet 

Kapitalförändring 
enligt 
resultaträkning Summa 

Utgående balans 2019 172 216 213 -66 327 -80 910 69 148 

Ingående balans 2020 172 216 213 -66 327 -80 910 69 148 

Föregående års 
kapitalförändring 0 25 787 -106 697 80 910 0 

Årets kapitalförändring 0   4 137 0 

Summa årets förändring 0 25 787 -106 697 4 137 4 137 

Utgående balans 2020 172 242 000 -173 024 4 137 73 285 

 
 

NOT 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser     2020-12-31 2019-12-31 

Ingående avsättning     4 518 5 152 

Årets pensionskostnad     1 378 2 851 

Årets pensionsutbetalningar     -2 586 -3 485 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser     3 310 4 518 

Avsättning görs till arbetstagare som beviljats avgång med pensionsersättning enligt Trygghetsavtalets regler. 

 

NOT 22 Övriga avsättningar     2020-12-31 2019-12-31 

Ingående avsättning     75 237 88 001 

Årets avsättning     6 490 6 750 

Årets utbetalningar     -9 757 -19 514 

Lokalt aktivt omställningsarbete     71 970 75 237 

Ingående avsättning   21 456 3 342 

Årets avsättning      10 511 18 114 

Årets utbetalningar     0 0 

Omställning lokaler     31 967 21 456 

Årets avsättning     13 662 27 364 

Övriga avsättningar     13 662 27 364 

Summa övriga avsättningar     117 599 124 057 
 

I posten Övriga avsättningar ingår avsättning för ett skadestånd som utbetalas årsvis fram till år 2026 och extra utbetalning av tjänstepension samt 

återföring av föregående års avsättning. 2019 års jämförelsesiffror för ingående avsättning är korrigerade p g a avrundningsfel.  
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NOT 23 Lån i Riksgäldskontoret   2020-12-31 2019-12-31 

Ingående balans   717 805 578 040 

Årets nyupptagna lån   86 657 159 797 

Omvandling kreditiv till lån   7 685 222 822 

Årets amorteringar   -316 141 -242 854 

Lån i Riksgäldskontoret   496 006 717 805 

  
        

Beviljad låneram 849 000     

Utnyttjad låneram 570 821     

- anläggningstillgångar som ännu inte har finansierats med lån 74 815     
 

ESV har ändrat reglerna från den 1 juli 2020 för verksamhetsinvesteringar som tillämpades första gången i december 2020. Se ytterligare information 

i Tillämpade redovisningsprinciper. 

Under posten Årets nyupptagna lån beror förändringen främst på de stora investeringar som gjordes 2019 och avsåg nya Huvudkontoret 

Under posten Omvandling kreditiv till lån består förändringen främst av färre färdigställda egenutvecklade IT-system under 2020 

 

 

NOT 24 Övriga krediter i Riksgäldskontoret     2020-12-31 2019-12-31 

Övriga krediter i Riksgäldskontoret     74 815 8 978 
 

Övriga krediter består av kreditiv som tas upp medan utvecklingskostnader för egenutvecklat it-system pågår.   

Investeringar inom egenutvecklade IT lösningar ökade under 2020 och är främst kopplade till BÄR-implementationen.  

ESV har ändrat reglerna från den 1 juli 2020 för verksamhetsinvesteringar, som tillämpades första gången i december 2020. Se ytterligare 

information i Tillämpade redovisningsprinciper. 

 
 

NOT 25 Kortfristiga skulder till andra myndigheter     2020-12-31 2019-12-31 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter     129 244 152 702 

Följande större poster ingår:        

Skatteverket, skuld arbetsgivaravgift     115 674 106 188 

Skatteverket, skuld mervärdesskatt     142 12 

SPV, skuld premier avtalsförsäkringar     0 0 

 

 

NOT 26 Leverantörsskulder     2020-12-31 2019-12-31 

Leverantörsskulder     128 954 241 679 
 

Leverantörsskulder har minskat med ca 113 mnkr. Förklaras av att utomstatliga leverantörsskulder minskat med 83 mnkr samt att leverantörsskulder 

för investering har minskat med 29 mnkr.  

De tre största leverantörerna är Atea Sverige AB 25 477 tkr, Fastighets AB Stenhöga Fyran 19 765 tkr och Capgemini Sverige AB 9 953 tkr. 

     

 

NOT 27 Övriga kortfristiga skulder     2020-12-31 2019-12-31 

Övriga kortfristiga skulder     143 984 135 167 

Följande större poster ingår:         

Skatteverket, skuld preliminärskatt     100 315 92 498 

Your First Eures Job     43 381 42 195 
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NOT 28 Periodavgränsningsposter, skulder     2020-12-31 2019-12-31 

Upplupna löner     9 864 5 582 

upplupna arbetsgivaravgifter på upplupna löner     3 064 1 752 

upplupna premier avtalsförsäkringar på upplupna löner     736 806 

Upplupna semesterlöner     320 399 298 220 

upplupna arbetsgivaravgifter på upplupna semesterlöner     99 857 93 213 

upplupna premier avtalsförsäkringar på upplupna semesterlöner     48 968 45 519 

Övriga upplupna kostnader     432 782 189 427 

- varav inomstatliga     7 094 6 491 

Oförbrukade bidrag     8 534 21 939 

- varav inomstatliga     8 534 19 747 

Övriga oförbrukade medel*     2 802 0 

- varav inomstatliga     2 802 0 

Periodavgränsningsposter, skulder     927 006 656 458 
 

Ökningen av posten Övriga upplupna kostnader avser till stor del periodisering av fakturor för köp av tjänst och utbildning, uppbokning av 

preliminära fakturor samt övriga reserveringar av kostnader hänförliga till 2020. 

 

* Tjänsteexporten är uppdelad på avgiftsfinansierad och bidragsfinansierad verksamhet från 2020. 

 

Förbrukningstakt på oförbrukade bidrag  

Inom 3 mån 3 165 

4-12 mån 5 369 

13-36 mån  

mer än 36 mån  

Totalt 8 534 

 

 

NOT 29 Ansvarsförbindelser     2020-12-31 2019-12-31 

Pågående rättsliga tvister     3 318 27 
 

Arbetsförmedlingen har två pågående rättsliga tvister per den 31 december 2020. Tvisterna omfattar krav på totalt 3 318 tkr.  

 

Den första tvisten avser avtalsbrott gällande uppsagt avtal av STOM och uppgår till 2 855 tkr. Muntlig förberedelse under våren 2021 och om det blir 

huvudförhandling kan den komma att ske under hösten 2021 eller tidig vår 2022. Risken värderas till medelrisk.  

 

Den andra tvisten avser felaktigt avskedande av medarbetare och uppgår till 463 tkr. Dom meddelas under våren 2021 vilket innebär att om 

Arbetsförmedlingen ska betala skadestånd blir det under våren 2021. Risken värderas till medelrisk. Om Arbetsförmedlingen förlorar tvisterna kan  

myndigheten bli skyldig att betala motpartens krav samt rättegångskostnader.   
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18.3 Finansieringsanalys (tkr)  

NOT 30 Kostnader     2020-12-31 2019-12-31 

Kostnader enligt resultaträkningen     8 794 001 9 084 795 

Justeringar:          

Avskrivningar och nedskrivningar     -287 817 -242 846 

Realisationsförlust     20 727 3 230 

Ej likviditetspåverkande poster         

Avsättningar     -37 154 -1 985 

Kostnader enligt finansieringsanalysen     8 489 757 8 843 194 

 

NOT 31 Intäkter av avgifter och andra ersättningar     2020-12-31 2019-12-31 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt resultaträkningen     45 234 71 758 

Justeringar:          

Realisationsvinst     -547 508 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt finansieringsanalysen     44 687 72 266 

 

NOT 32 Kortfristiga fordringar   2020-12-31 2019-12-31 

Fordringar och periodavgränsningsposter enligt balansräkningen, IB   -572 430 -629 763 

Fordringar och periodavgränsningsposter enligt balansräkningen, UB   661 456 572 430 

Justeringar:        

Återkrav av bidrag och aktivitetsstöd, Transferering   -31 899 -63 912 

Återkrav skattereduktion, Uppbörd   6 498 -3 809 

Kortfristiga fordringar   63 625 -125 054 

 

NOT 33 Kortfristiga skulder     2020-12-31 2019-12-31 

Skulder m.m. och periodavgränsningsposter enligt balansräkning, IB     -1 186 006 -1 540 083 

Skulder m.m. och periodavgränsningsposter enligt balansräkning, UB     1 329 188 1 186 006 

Justeringar:          

Upplupna kostnader, Transfereringar     -128 242 220 758 

Upplupna kostnader, Investeringar     29 173 8 008 

Kortfristiga skulder     44 113 -125 311 
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18.4 Anslagsredovisningen 

Nedan anges orsakerna till varför utfallet avviker väsentligt mot tilldelat belopp.  

Väsentlig avvikelse uppstår vid en avvikelse på 10% från årets tilldelning, liksom 

avvikelse på minst 100 mnkr även om det understiger 10%. Även bakgrunden till 

utökat utrymme genom tilläggsbeslut från regeringen anges. Väsentlig avvikelse för 

beställningsbemyndigande uppstår när utestående åtagande uppgår till mindre än 

75% av bemyndigandet. 

 

NOT 35 14:1:2     Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (ramanslag) 
14:1:2:1  Aktivitetsstöd (ram) 

 
Enligt två ändringsbeslut av regleringsbrevet för budgetåret 2020 har anslaget utökats med totalt 2 079 mnkr 
under året. Grund till ändringsbesluten hänförs till en ökad arbetslöshet till följd av pandemin med fler 
deltagare i garantiprogrammen och ett ökat behov av arbetsmarknadspolitiska insatser utanför garantierna. 
Arbetslöshetsprognosen har under året skrivits ner, då antalet arbetslösa inte har ökat i lika stor omfattning 
enligt tidigare bedömningar. Anslagssparandet kan även förklaras av myndighetens rådande personalsituation, 
med en hög arbetsbelastning på grund av den ökade arbetslösheten samt myndighetens egen 
omställningssituation. 

 

NOT 36 14:1:2      Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (ramanslag) 
14:1:2:2  Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram) 

 
Anslaget har utökats vid ett flertal tillfällen under året, där det sista ändringsbeslutet av regleringsbrevet är 
daterat 2020-12-07. Detta innebär en total utökning av anslaget under året med 10 648 mnkr. Grund till 
ändringsbesluten hänförs till en ökad arbetslöshet samt regelförändringar i arbetslöshetsförsäkringen på grund 
av rådande Corona-pandemi. Arbetslöshetsprognosen har under året skrivits ner och antalet personer som 
erhållit ersättning har varit lägre än tidigare bedömningar. 

 
 
 

NOT 37 14:1:3     Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ramanslag) 
14.1:3:1  Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram) 

 
Enligt ett ändringsbeslut av regleringsbrevet för budgetåret 2020 daterad 2020-07-03 har anslaget utökats 
med 1 164 mnkr i enlighet med regeringens vårändringsbudget för 2020. Grund till ökningen av anslaget är 
den ökade arbetslösheten till följd av Corona. Ökningen möjliggör att fler kan delta i insatser som leder till 
arbete och att fler som är i behov av tidiga insatser ska få sådana. Orsakerna till anslagssparandet är 
problematiken med att arbetsgivare inte har möjlighet att ta emot arbetssökande i samma utsträckning som 
tidigare. Även myndighetens arbetsbelastning på grund av den ökade arbetslösheten samt myndighetens egen 
omställningssituation påverkar.   

 
 
 

NOT 38 14:1:3     Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ramanslag) 
14.1:3:3  Främjande och utvecklingsinsatser för snabbspår (ram) 

 

  

Uppdraget under anslaget för myndigheten är att fördela ut statsbidrag till arbetsmarknadens parter  
i syfte att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.  

 
 
 

NOT 34 14:1:1    Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (ramanslag) 
14:1:1:1 Förvaltningskostnader för Arbetsförmedlingen (ram) 

 
Enligt ett ändringsbeslut av regleringsbrevet för budgetåret 2020 daterat 2020-07-02, har anslaget utökats 
med 330 mnkr för att kunna hantera den ökade arbetslösheten och säkerställa en likvärdig service i hela 
landet. Ett tidigare ändringsbeslut (2020-03-05) minskade anslaget med 49 mnkr. Total utökning under året 
är 281 mnkr. Myndigheten redovisar ett anslagssparande om 108 970 tkr, vilket hänförs till lägre kostnader för 
personal till följd av omställningen under 2019 samt försenade rekryteringar under året. Även minskade 
kostnader för resor, konferenser och kompetensutveckling till följd av coronapandemin bidrar till sparandet. 
Utöver detta innebär även det tillfälliga regelverket, där Försäkringskassan ersätter arbetsgivaren för 
sjuklönekostnader, en lägre belastning på anslaget.  
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NOT 39 14:1:4      Lönebidrag och Samhall m.m. (ramanslag) 
14:1:4:1  Lönebidrag m.m. (ram) 

 
Anslagssparandet förklaras av färre beslut på grund av den rådande pandemin. 
Det har varit svårt att hitta nya arbetsplatser då arbetsgivare inte vill eller har möjligheten att erbjuda  
arbetsplatsbesök samt att många har varslats. 

 
 

NOT 40 14:1:12      Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar (ramanslag) 
14:1:12:1  Nystartsjobb (ram) 

 
För att möta den ökade arbetslösheten till följd av Corona har en tillfällig möjlighet att förlänga den  
maximala tiden för nystartsjobb införts. Enligt ett ändringsbeslut av regleringsbrevet för budgetåret 2020 
daterat 2020-07-02 har därför anslaget utökats med 50 mnkr. 
Anslagssparandet förklaras av färre beslut på grund av restriktioner och varsel till följd av Corona.  

 
 

NOT 41 14:1:12      Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar (ramanslag) 
14:1:12:2  Stöd för yrkesintroduktionsanställningar (ram) 

 
Anslagssparandet förklaras av färre beslut på grund av restriktioner och varsel till följd av Corona.  

 
 

NOT 42 14:1:12      Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar (ramanslag) 
14:1:12:3  Etableringsjobb (ram) 

 
Då förordning har saknats under året, har denna nya reform skjutits upp till 2021. 
Anslagsposten får endast användas efter beslut av regeringen. 

 
NOT 43 14:1:14      Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ramanslag) 

14:1:14:1  Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram) 

 
Anslaget avser etableringsersättning som utbetalas till de nyanlända. Ersättningen är en rättighet  
varför anslagsbelastningen kommer att påverkas av antalet nyanlända som omfattas av lagstiftningen. 
Anslagssparandet beror på att antalet deltagare i etableringsuppdraget var färre än vad anslaget 
dimensionerats för. Anslaget dimensioneras enligt Migrationsverkets planeringsantagande.  
Under pandemin har även möjligheterna för migranter att resa både till och inom Europa kraftigt  
begränsats, vilket lett till färre asylsökande.  

 
 

NOT 44 Finansiella villkor, i övrigt 

 
Av anslaget får högst 55 000 tkr användas för att erbjuda kompetenskartläggning till asylsökande. 
Bokförda kostnader under året uppgår till 3 270 tkr.  

 
 

NOT 45 Finansiella villkor, i övrigt 

 
Enligt regleringsbrev 2019-12-19 finns en utbytbarhet mellan 14:1:2:1 och 14:1:3:1 på 750 000 tkr.  
Den möjligheten har inte nyttjats under 2020, eftersom behovet inte har uppstått. Båda anslagsposterna 
redovisar ett anslagssparande under 2020. 

 

NOT 
46 

Finansiella villkor, i övrigt 

 
Av anslaget får högst 280 000 tkr användas för bidrag till kommunerna för att skapa sommarjobb  
och jobb för ungdomar. Bokförda kostnader under året uppgår till 196 593 tkr.  
Överenskommelser skrevs med 276 av landets 290 kommuner, varav 268 kommuner begärde ersättning. Alla  
kommuner har heller inte skapat sommarjobb/jobb för unga som uppgår till det maximala belopp de blivit 
tilldelade. 
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18.5 Bemyndigande  

 

NOT 47 14:1:3      Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 
14:1:3:1  Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 

 
Bemyndiganderamarna utökades under hösten utifrån prognostiserade behov i utgiftsprognosen som  
lämnades i juli 2020. Då antalet beslut och åtagande per beslut blivit lägre, än vad som tidigare 
bedömdes, nyttjas inte hela bemyndiganderamen. 

 

NOT 48 14 1:4      Lönebidrag och Samhall m.m. 
14:1:4:1  Lönebidrag m.m. 

 
Antalet deltagare med Lönebidragsanställningar har minskat under året, vilket kan förklaras av den  
ökade arbetslösheten till följd av pandemin. Detta medför att åtagandena har minskat och att  
bemyndiganderamen därmed nyttjas i lägre omfattning. 
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19 Intern styrning och kontroll 

19.1 Övergripande utvärdering 

Den utvärdering Arbetsförmedlingen gör av Intern styrning och kontroll ( ISK) för 

2020 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 med användning av 

COSO-modellen och belyser verksamheten utifrån aspekterna intern miljö, 

riskanalys, åtgärder och kontroller, information och kommunikation samt 

uppföljning och utvärdering.  

Under 2020 gjordes en mindre revidering av delkomponenterna vilket ledde till att 

delkomponenterna Strategisk planering och Verksamhetsutveckling har tagits bort273 

och Arbetsmiljö har tillkommit som en delkomponent, detta i enlighet med önskemål 

från Styrelsen och verksamheten. Delkomponenten Informationssäkerhet har bytt 

plats till åtgärder och kontroller.  

Självskattningen och bedömningen inom verksamheten görs sen september 2020 

helt digitalt i ett systemstöd som har tagits fram för detta ändamål, bedömning görs 

att förändringen kommer att bidra till ökad spårbarhet, enhetlighet och transparens. 

Systemstödet har tagits emot mycket positivt i verksamheten från chefer och 

verksamhetssamordnare/controllers. 

Delkomponenterna utvärderas utifrån bedömningsnivåerna etablerad (grön), 

grundläggande (gul) och otillfredsställande (röd).  

19.2 Bedömning av intern styrning och kontroll 2020 

I följande avsnitt redovisas väsentlig utveckling inom de olika komponenterna under 

2020 och hur Arbetsförmedlingen har arbetat med åtgärder för att komma tillrätta 

med delkomponenter som bedömts vara otillfredsställande.  

 
273 Innehåll i Strategisk planering och Verksamhetsutveckling ingår i delkomponenten Verksamhetsplanering.  
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Nedan: Bedömning 2020 

 

 

19.3 Utvecklingen inom intern miljö 

• Delkomponenten Organisation, roller och ansvar bedöms som etablerad.  

• Delkomponenterna Värdegrund, Ledarskap, Verksamhetsplanering, Styrande 

dokument, Otillåten påverkan och Arbetsmiljö bedöms som grundläggande.  

• Delkomponent Kompetensförsörjning bedöms ha förflyttats från 2019 års 

bedömning otillfredsställande till grundläggande nivå. 

Ledarskap 

Uppdaterade chefs- och medarbetarkriterier lanserades 2020. Eftersom kriterierna 

fortfarande är i en implementeringsfas är området svårbedömt, men givet att 

införandet går enligt plan bedöms riktlinjer kring medarbetarskap och chefskap vara 

tillgängliga och kända och därmed grundläggande.  

Värdegrund 

Värdegrunden är tillgänglig och känd på myndigheten, värdegrunden inarbetades väl i 

samband med förnyelseresan och nyanställda får ta del av den som ett led i sin 

introduktion.  

Under 2020 har medarbetar- och chefskapet diskuterats i workshops i hela myndigheten, 

vilket är en konkretisering av värdegrunden. Medarbetarna har därför under året 

diskuterat och i sin vardag konkretiserat värdegrundsfrågor.274  

 
274 
https://vis.arbetsformedlingen.se/varmyndighet/arbetsformedlingensmedarbetarskapochchefskap.4.3a877469
172bdcd437a298e1.html 

Kompetensförsörjning 
(gul)  

Effektivitet 
(gul)  

Åtgärdande av risker 
 (röd) 

Informationssäkerhet 
 (gul)  

Intern styrning och 

kontroll 

 (gul)  

Riskidentifiering 
 (gul)  

Intern miljö Riskhantering Åtgärder och 

kontroller 
Information och 

kommunikation 
Uppföljning och 

Utvärdering 
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(röd) 
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(gul)  
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 och ansvar 

(grön) 

Verksamhetsplanering 
(gul) 

Styrande dokument 
(gul)  
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Arbetsmiljö 
(gul)  

https://vis.arbetsformedlingen.se/varmyndighet/arbetsformedlingensmedarbetarskapochchefskap.4.3a877469172bdcd437a298e1.html
https://vis.arbetsformedlingen.se/varmyndighet/arbetsformedlingensmedarbetarskapochchefskap.4.3a877469172bdcd437a298e1.html
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Verksamhetsplanering  

Myndighetens verksamhetsplan har under 2020 anpassats och uppdaterats utifrån 

rådande krisläge med anledning av pandemin. Det som inledningsvis planerades inom 

ramen för verksamhetsplanen påverkades av uppkomna behov som exempelvis att styra 

om resurser till att klara inskrivningar. Något som pekar på att myndigheten har lyckats 

med att ändra styrningen och prioriteringen med kort varsel utifrån förändrade 

förutsättningar. Att flertalet riskåtgärder inte genomfördes enligt plan är dock indikation 

på att verksamhetsplaneringen inte har genomslag i hela verksamheten och är något 

myndigheten behöver bevaka. 

Beskrivning av processen för verksamhetsplanering och styrmodellen bedöms vara 

tillgänglig och känd av berörda och därmed görs bedömningen grundläggande. Samtidigt 

framkommer det inom ramen i bedömning av intern styrning att det råder otydligheter i 

befintligt material och process. Internrevisionen har även iakttagelser rörande 

spårbarheten i verksamhetsplaneringen275, det är i nuläget inte tydligt hur planerade 

åtgärder på myndighetsövergripande nivå hanteras i verksamheten. 

För utveckling av interna IT-stöd och digitala tjänster används portföljstyrning och 

produktstyrning inom ramen för verksamhetsplanering. Internrevisionen har 

granskat den interna styrningen och kontrollen i myndighetens arbete med 

digitalisering av myndighetens tjänster. 276 I rapporten framkommer bland annat att 

risker har identifierats i myndighetens planering och uppföljning av den strategiska 

kartan och att långsiktig inriktning för Arbetsförmedlingens IT-utveckling bör tas fram.  

En ny kund- och kanalstrategi (strategi för kundarbetet – digitalt först) har beslutats. 

Den nya strategin blir central för hela myndighetens verksamhet och utveckling, och 

påverkar såväl myndighetens verksamhetsplan och uppföljning som kundmötet och 

våra arbetssätt och leveranser i olika kanaler. Implementeringen av strategin 

uppfyller kraven inom flera rekommendationer från internrevisionen. 

Organisation, roller och ansvar 

Ansvarsbeskrivningar för väsentliga verksamhetsområden är tillgängliga och kända. 

Dessa utvärderas och utvecklas, inom ramen för uppföljningen uppkommit signaler 

om att samspel mellan olika ansvar behöver utvecklas, insikter som lagt grunden för 

vidare utveckling av organisationen och en översyn kommer att påbörjas. 

Styrande dokument  

Alla typer av styrande, sammanfattande och vägledande dokument finns tillgängliga 

och sökbara på intranätet. Handbok finns för att stödja framtagande, uppdatering 

samt upphävande.277 Utveckling pågår för att förbättra tillgängligheten, bland annat 

genom förbättrad sökfunktion, förbättrad presentation på intranätet och genom ökad 

 
275 Regelefterlevnad (Internrevisionsrapport 2020:4) 
276 Digitalisering av Arbetsförmedlingens tjänster (Internrevisionsrapport 2020:02) 
277 AF 2020/00334820, Internt styrande, vägledande och sammanfattande dokument.   



Arbetsförmedlingens årsredovisning 2020 Intern styrning och kontroll 
 
 
 
 
 

158 

enhetlighet. Resultatet av utvecklingsarbetet är ännu inte på plats. Fortsatt utveckling 

behövs inom området styrande dokument för att ge goda förutsättningar att göra rätt. 

Internrevisionen konstaterar att det existerar många styrdokument, exempelvis 

strategier och övergripande måldokument som styr hur Arbetsförmedlingen ska 

arbeta med digitalisering och IT-utveckling. Vid genomförda intervjuer framkommer 

det att styrdokumenten inom området är något oklara/otydliga och att det är oklart 

vilka dokument som egentligen är styrande.278 En översyn av dessa dokument har 

påbörjats i enlighet med Internrevisionens rekommendation. 

Otillåten påverkan 

Myndigheten har processer för att upptäcka och motverka korruption, otillbörlig 

påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter. Processerna är tillgängliga på 

intranätet. Inom ramen för självskattning framkommer att myndigheten har 

grundläggande kunskap inom området, men att risken för otillåten påverkan inte 

alltid beaktas i riskanalysen. Att området bedöms inom ramen för intern styrning och 

kontroll bedöms öka medvetenheten samt att arbetet framöver kommer ske mer 

strukturerat.  

Kompetensförsörjning 

Arbete har fortsatt under 2020 med att utveckla och förenkla processen för 

kompetensförsörjning. Det har dock visat sig utmanande att jobba med 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling när det fortfarande är oklart vilken 

kompetens och roller som den reformerade myndigheten efterfrågar.  

Kompetensutveckling har kunnat genomföras i samma utsträckning som tidigare år 

och myndigheten har rekryterat medarbetare till en ny tillfällig roll 

(beslutshandläggare), se kapitel om kompetensförsörjning. Ett stort antal 

rekryteringar har därtill inneburit att myndigheten har behövt kraftsamla för att 

säkerställa nya medarbetares kompetens.  

Sammantaget bedöms process för kompetensförsörjning vara tillgänglig och känd av 

berörda (grundläggande) och inte längre otillfredsställande som bedömningen var 

2019. 

Arbetsmiljö  

Bedömningen görs att myndigheten har styrande dokument och rutiner som bidrar 

till ett välfungerande arbetsmiljöarbete. Dessa är tillgängliga och kända. 

Myndighetens styrning och prioriteringar har varit tydliga under det krisläge som 

coronapandemin medfört, och medarbetarpulsen visar en fortsatt positiv utveckling 

avseende koncentrationsförmåga och arbetsklimat.  

Bedömningen från verksamheten inom ramen för självskattningen, visar att 

verksamheten känner sig övervägande trygga i vad som innefattas av arbetsmiljö. Det 

finns fortsatta utmaningar i att få till ett systematiskt arbetsmiljöarbete i 

 
278 Digitalisering av Arbetsförmedlingens tjänster (internrevisionen 2020:02) 
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verksamheten. Ett arbete har påbörjats och det finns flera planerade aktiviteter för 

att på ett strukturerat sätt kunna följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och 

förskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö. Exempel på pågående 

aktiviteter är att arbetsmiljö blivit ett nytt område i den digitala självskattningen av 

intern styrning och kontroll, och framtagandet av ett digitalt 

incidentrapporteringssystem.  

Under våren och sommaren har det tagits fram ett APT-material och stödmaterial på 

intranätet för att säkerställa att myndighetens chefer har kompetens inom området 

kränkande särbehandling. Internrevisionen har under 2020 granskat arbetsmiljö.  

19.4 Utvecklingen inom Riskhantering. 

• Delkomponenten Riskidentifiering bedöms ha förflyttats från etablerad till 

grundläggande nivå  

• Delkomponenten Åtgärdande av risker bedöms ha förflyttats från 2019 års 

grundläggande till otillfredsställande nivå.  

 

Riskidentifiering 

Process för identifiering av risker är tillgänglig och känd av berörda. Det finns inga 

indikationer på att befintliga risker skulle vara oklart identifierade eller att det saknas 

någon väsentlig risk, däremot har internrevisionen i sina rapporter indikerat att 

myndigheten behöver stärka sin riskhantering och bedömningen görs att den är 

grundläggande.  

Åtgärdande av risker 

Myndigheten har genom riskåtgärder och bedömningar av risker kunnat följa 

utvecklingen inom olika områden. En förutsättning för detta är att riskåtgärder utgör 

en integrerad del av verksamhetsplanering och uppföljning och att det finns 

spårbarhet.   

Det har under året framkommit att spårbarhet i vissa fall har saknats på riskåtgärder, 

eftersom rapporteringen ibland inte följer myndighetens krav på dokumentation. 

Risker inom regelefterlevnad har under året legat på en hög risknivå, och åtgärder för 

att hantera risken ingår i verksamhetsplaneringen. Spårbarhet har saknats i vissa fall 

i vilka planerade åtgärder som genomförts inom rapporteringen för 

uppföljningsrapporten och riskanalysen visar fortsatt höga riskvärden inom 

regelefterlevnad. Otillräcklig riskhantering leder till ökad sannolikhet att oönskade 

händelser inträffar med negativ påverkan på myndighetens förmåga styra och nå sina 

mål, att följa tillämpliga regelverk, att hushålla med statens medel och eller att 

säkerställa rättvisande rapportering.  

 

Internrevisionen noterar att kopplingen mellan riskåtgärderna och planerade 

aktiviteter utifrån verksamhetsområdenas styrkort för 2020 är knapphändig och 

bedömer sammantaget att myndighetens interna styrning och uppföljning inte har 
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omhändertagit och hanterat rapporterad regelefterlevnadsbrist från årsredovisningen 

2019 i tillräcklig och betryggande omfattning.279  

Myndigheten har med anledning av identifierade utvecklingsområden påbörjat en 

översyn av riskhantering och modell. Myndigheten ser allvarligt på iakttagelser trots 

att flera delar inom riskhanteringen fungerar enligt instruktion. 

19.5 Utveckling inom Åtgärder och kontroller 

• Delkomponenten Effektivitet bedöms ha förflyttats från 2019 års 

otillfredsställande till grundläggande nivå. 

• Delkomponenterna Hushållande med statens medel, Felaktiga utbetalningar 

och Redovisning och Rapportering bedöms som grundläggande.  

• Delkomponenten Informationssäkerhet bedöms ha förflyttat sig från 2019 års 

otillfredsställande till grundläggande nivå.  

• Regelefterlevnad bedöms som otillfredsställande.  

 

Effektivitet 

Myndigheten har under 2020 lyckats möta upp behoven på arbetsmarknaden och 

anpassat verksamheten väl efter krisen. Planerat utvecklingsarbete som 

självserviceflöde och ökad kapacitet av digitala tjänster har under 2020 fortlöpt enligt 

plan utan större avvikelser. Fler har sin kontakt med och får stöd av, 

Arbetsförmedlingen i det personliga distansmötet och genom digitala tjänster. 

Myndigheten har en hög självservicegrad i de digitala tjänsterna, vilket bland annat 

kan ha möjliggjort för verksamheten att kunna prioritera sina personella resurser 

mer effektivt.280  

Internrevisionen har bedömt myndighetens arbete med nyttohemtagning som 

informell och kommenterar uppföljningen, som enligt internrevisionen inte fokuserar 

på nyttor och uppföljning av helheten.281  

Arbetsförmedlingens uppföljning av hur personalen använder sin tid följs i första 

hand upp genom tidredovisningssystemet Tajma, inom vilket användningen, varit låg 

under 2020. Den låga användningen kan innebära att myndighetens uppföljning 

inom området blir osäker och det finns en risk för snedvridning av hur personalen på 

myndigheten de facto använder sin tid. Produktionsstyrning och ny ekonomimodell 

kommer ställa krav på tidsredovisning, där myndigheten har fortsatt stora 

utmaningar. Sammanfattande bedömning görs, trots utmaningar inom 

tidsredovisningen, att dokumenterade riskbaserade åtgärder och kontroller 

genomförs för att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och når fastställda 

mål. 

Hushållande med statens medel 

I och med reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer andra krav att ställas på 

den finansiella styrningen och uppföljningen av verksamheten. För att möta de nya 

 
279 Regelefterlevnad (Internrevisionsrapport 2020:4)  
280 Läs vidare om självserviceflödet i kapitlet om Matchning.  
281 Interrevisionsrapport 2020:2, Digitalisering av Arbetsförmedlingens tjänster. 
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kraven så pågår en översyn av myndighetens ekonomimodell. Syftet med översynen 

är att skapa en ekonomimodell som ger förbättrade underlag till verksamheten för 

rapportering och styrning avseende kostnader och resursåtgång för insatser, 

aktiviteter och åtgärder. 

Myndigheten har under året vidareutvecklat interna avtals- och uppföljningssystem 

för att kunna följa utfall på samtliga upphandlade avtal. Det kommer bidra dels till att 

enklare kan följa upp kostnader för avtal och ett bättre proaktivt arbete för att sätta 

igång nya upphandling i tid. Under slutet av 2020 har en processöversyn påbörjats 

för att utveckla myndighetens förmåga till avtalsförvaltning och 

leverantörsuppföljning inom förvaltningsanslaget, vilket bedöms leda till god 

förvaltning och ökad intern kontroll av våra avtal och leveranser. Inom 

programanslaget finns redan en utvecklad leverantörsuppföljningsmodell. 

Bedömning görs att dokumenterade riskbaserade åtgärder och kontroller genomförs 

för att säkerställa att verksamheten hushållar med statens medel och därmed 

grundläggande. 

Felaktiga utbetalningar 

Myndigheten har mottagit positiv respons på det utvecklingsarbete som pågår 

kopplat till kontrolluppdraget, bland annat från Inspektionen för 

Arbetslöshetsförsäkringen (IAF) i rapporten Arbetsförmedlingens automatiska 

beslut om sanktioner. Granskningen visar att den automatiska hanteringen av beslut 

om sanktion överlag fungerar bra,282 något som talar för att våra kontroller är 

automatiserade där det är lämpligt. Utvecklad myndighetssamverkan har även visat 

sig ge bra effekt på brott mot välfärden. Delad information med Skatteverket har 

identifierats som en möjliggörare i att automatisera kontroller ytterligare.  

Åtgärder har genomförts för att säkerställa myndighetens uppdrag kopplat till 

utbetalningar av individersättning till enskilda. Att säkra individersättningen är en av 

myndighetens mest prioriterade leveranser inom kontinuitetsplaneringsarbetet. 

Myndighetens riskbaserade kontroller mot felaktiga utbetalningar utvecklas löpande. 

För redovisning utifrån handlingsplan, se vidare i kapitel 6.  

Åtgärder har genomförts för att säkerställa myndighetens uppdrag att kontrollera 

enskildas sökbeteende kopplat till individersättning.  

Sökaktiviteten hos de arbetssökande har ökat och trots minskade resurser och 

förvaltningskostnader agerar Arbetsförmedlingen i större utsträckning när det kan 

antas att arbetssökande inte följer regelverken för ersättning. Läs mer i kapitlet 5.  

Bedömning är att dokumenterade, riskbaserade åtgärder och kontroller genomförs 

för att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte sker. Många av myndighetens 

kontroller och beslut är automatiserade där det är lämpligt och en fortsatt utveckling 

med samma inriktning pågår.  

 
282 IAF 2020:12 Arbetsförmedlingens automatiska beslut om sanktioner 30 juni 2020 
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Regelefterlevnad 

Under 2020 har ett flertal åtgärder genomförts i syfte att förbättra efterlevnaden av 

regler och det är nu möjligt att se en positiv resultatutveckling. Effekten av tidigare 

genomförda åtgärder som exempelvis koncentration av beslutfattande, specialisering 

och regionala förbättringsinsatser bedöms ha bidragit till förbättringen. 

Dokumenterade riskbaserade åtgärder och kontroller för att säkerställa att 

verksamheten bedrivs enligt gällande rätt bedöms trots förbättringen vara 

otillfredsställande. Detta eftersom resultaten fortfarande ligger inom låga nivåer och 

det är stor spridning. 

Införd specialisering på Personligt Distans Möte (PDM), centraliserade 

arbetsgivarkontrollen och Enheten Granskning och kontroll bedöms ha stärkt 

förutsättningarna för regelefterlevnad. Dock innebär förseningen av ärende- och 

beslutsstödet BÄR att förutsättningarna för medarbetarna fortfarande i stort sett är 

oförändrade. Manuella arbetssätt säkerställer inte tillräckligt handläggningen. 

Sammantaget bedöms ännu inte förutsättningarna har förbättrats tillräckligt utifrån 

medarbetarnas perspektiv för att risken för att förutsättningarna för korrekt 

ärendehandläggning och myndighetsutövning inte förbättras ska kunna sänkas.  

Kunskapen om regelverken bedöms ha förbättrats genom specialisering och 

förbättrad kommunikation av granskningsresultat. En ny avslutande utbildning i 

introduktionsprogrammet om god förvaltning har tagits fram för fördjupad reflektion 

om statstjänstemannarollen. Myndigheten har dock identifierat avsaknad av 

systematik avseende kunskapspåfyllnad samtidigt som utbildningar om 

grundläggande förvaltningsrättsliga principer (t.ex. dokumentation) inte är 

obligatoriska.  

Specialiseringen på PDM har även medfört en högre kunskapsnivå i berörda 

funktioner. Organisatorisk koncentration av beslutshantering för i första hand 

lönestöden är införd i tre regioner medan samtliga regioner i varierande grad har 

infört specialisering av funktioner inom arbetsförmedlarrollen.  

JO har under året i tio beslut kritiserat Arbetsförmedlingen, bland annat brister i 

uppfyllande av serviceskyldighet och i informationen till arbetssökande, något som 

ger signaler om låg kunskapsnivå inom förvaltningsrätt och brister i regeltolkning. 

Stödet för självskattning av området regelefterlevnad, som del i utvärderingen av 

intern styrning och kontroll, har utvecklats och förväntas bidra till en ökad tydlighet 

och förståelse för en ökad systematik i arbetet. Det myndighetsgemensamma 

regelefterlevnadsarbetet har fokus på att granskningsresultat ska analyseras och 

kommuniceras för lärande och förbättringar på berörda nivåer. Brister åtgärdas dock 

inte tillräckligt snabbt och systematiskt. Dessutom pekar internrevisionens 

granskning bland annat på att verksamheten inte har genomfört beslutade 

riskåtgärder systematiskt trots ISK-brist.  

Uppföljning och kontroll sker systematiskt och har förbättrats under 2020.  

Det myndighetsgemensamma regelefterlevnadsarbetet börjar vara etablerat och 
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granskningsplanen för 2020 är breddad utifrån kända brister. Samtidigt visar 

uppföljningen på myndighetsnivå ett behov av ökad systematik, orsaken till detta 

bedöms vara avsaknad av effektiva digitala uppföljningsverktyg och för låg 

representativitet i befintlig uppföljning, dvs. befintlig uppföljning görs på för smala 

delar av verksamheten.  

IAF (IAF 2020:8) är positiv till förändrad rollfördelning och organisation av 

kontrollfunktionen och bedömer att det finns goda förutsättningar för ett väl 

fungerande kontrollarbete.  

Måttet Andel kvalitetsgranskade ärenden utan avvikelse ska spegla kvalitén i 

ärendehandläggning. Det ackumulerade årsresultatet blir 72 procent. Därmed nås 

beslutad målnivå i myndighetens verksamhetsplan på 60 procent se  vidare 4.2 

Subventionerade anställningar. Samtidigt är det stor spridning i resultatet och 

lägstanivån är låg. Även om målnivån uppfylls är resultatet inte tillfredställande för 

handläggning i en myndighet. Måttet speglar också enbart en mindre del av 

handläggningen och urvalet omfattar endast arbetsgivarstöd. I en granskning283 där 

även arbetsmarknadsutbildning, jobb- och utvecklingsgarantin och arbetspraktik 

samt flerhandläggningsmoment ingick var andelen ärenden utan avvikelse 52 

procent.  

 

Risker inom regelefterlevnad har under året legat på en hög risknivå, och åtgärder för 

att hantera risken ingår i verksamhetsplaneringen. Även om det går att se vissa 

förbättringar har åtgärdsansvariga inte inom ramen för uppföljningsrapporten 

kunnat redovisa vilka planerade åtgärder som genomförts och riskanalysen visar 

fortsatt höga riskvärden. Eftersom riskerna kvarstår på en så pass hög nivå görs 

bedömningen att risker inom regelefterlevnaden inte är hanterad, trots att det finns 

mycket som pekar på att genomförda åtgärder har bidragit till en förbättring inom 

myndigheten. 

Redovisning och rapportering 

Nytt från och med 2020 är att myndighetens systemstöd för chefer inom budget och 

ekonomi även fungerar som ett systemstöd för myndighetens inrapportering av 

intern styrning och kontroll. Helhetsbedömningen för myndighetens redovisning och 

rapportering är att den fortsatt ligger på en grundläggande nivå. Signaler som fångats 

från inrapportering i Stella är att det till stor del beror på hög arbetsbelastning och 

konsekvensen blir därmed att man inte hinner lägga lika mycket tid på att utveckla 

och utvärdera sina processer.  

Informationssäkerhet 

Myndigheten ska ha en tillräckligt säker hantering av informationstillgångar. De 

förbättringar som har skett under året bedöms ha lett till att processer för 

säkerställande av informationssäkerhet är tillgängliga och kända för berörda och 

 
283 Af-2020/0063 7247 - Granskningen är en del av arbetet med att utveckla måttet Andel kvalitetsgranskade 
ärenden utan avvikelse för 2021 och framåt. 
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därmed förflyttar sig från otillfredsställande nivå till grundläggande. Grundläggande 

förutsättningar finns nu på plats, samtidigt som myndigheten behöver fortsätta att 

förbättra kunskap och genomförande. 

För att stärka förmågan att förebygga incidenter i informationshanteringen har 

myndigheten implementerat nya processer och ett nytt stödsystem för priviligierade 

behörigheter, vilket begränsar åtkomst till myndighetens mest känsliga information 

och system. System för attributsbaserad behörighetsstyrning är implementerat och 

driftsatt, exempel på implementerade behörighetsbegränsningar är den kontroll av 

jäv som görs i samband med sökningar i systemen. Systemet är en viktig 

förutsättning i att kunna arbeta säkert och effektivt i nya ärendehanteringen 

framöver. 

Arbetet för att stötta och verifiera god informationssäkerhet inom IT-utvecklingen 

har ytterligare förstärkts med kontinuerliga förbättringar inom ”säkerhetsresan” 

genom stöd och metodförbättringar samt ökade resurser. Arbetet inom ramen för 

informationssäkerhetsrådet har förbättrats och handboken har uppdaterats. Det är 

dock fortfarande osäkert om samtliga it-initiativ passerar informationssäkerhetsrådet 

liksom hur initiativ där rådet tillstyrker med villkor hanteras. 

För att stärka förmågan hos myndigheten att upptäcka och hantera incidenter har ett 

systemstöd för att rapportera och hantera incidenter implementerats under senare 

delen av 2020. Syftet är att systemet ska underlätta rapportering, vara ett metodstöd 

för incidentägaren vid hanteringen samt ge ett underlag för lärande och ständiga 

förbättringar. Under de två månader systemet varit i drift konstateras ett ökat antal 

rapporterade personuppgifts- och informationssäkerhetsincidenter. Den initiala 

bedömningen är att systemet leder till en ökad benägenhet att rapportera och att 

mörkertalet minskar. Det går redan att se genomslag hos chefer och en ökad 

medvetenhet. 

Systemstödet ökar på efterlevnaden av myndighetens interna instruktion, pekar 

tydligt ut ansvar och roller samt stödjer att incidenter hanteras i enlighet med de 

åtgärder som är beslutade. 

Processer och systemstöd har förbättrats under året, men delar av implementeringen 

i verksamheten kvarstår. Förflyttning av samtliga system in i myndighetens nya 

moderna målmiljö med hög säkerhetsstruktur har under året fortsatt. Samtidigt 

bedöms stöd för extern digital kommunikation av känslig information vara 

otillräcklig, något som även framkommer i verksamhetens självskattning av den 

interna styrningen och kontrollen.  

Kryptering av lagrad information har under året fortsatt även om planeringen var att 

myndigheten skulle ha kommit längre under året.  

För att öka medvetenheten och kunskapen hos medarbetare och chefer har den 

styrning inom området som har reviderats och fastställts under 2020284 åtföljts av 

 
284 Säkerhetspolicy, Instruktion informationssäkerhet och instruktion incidenter 
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olika informations- och utbildningsinsatser. Ytterligare specialistkompetens har 

tillförts myndigheten. 

Utveckling av uppföljning för intern styrning och kontroll har skett, där 

informationssäkerhet är eget område med tydliga beskrivningar som går ut till 

samtliga chefer är tydliga och därmed ökar medvetenheten. Utbildningen Digitala 

medier, riktad mot alla användare har reviderats med ett avsnitt kring säker lagring 

av information. 

Ledningsgrupper inom IT-verksamheten har avsatt tid för att diskutera innehåll och 

förändringar i styrningen och vad dessa innebär. Digitala ”mikroföreläsningar” har 

varit en annan väg att nå ut till användare och ansvariga som har ökat medvetenhet 

och kunskap under året. Arbetet med att förtydliga roller och ansvar har pågått under 

året men är ej avslutat.285 

Myndigheten bedöms ha nått det strategiska tillståndet inom informationssäkerhet, 

även om det tar tid att nå full effekt ut till kunder och användare av implementerade 

förbättringar. En starkt föränderlig omvärld inom området informationshantering 

och informationssäkerhet kommer kontinuerligt att ställa nya och högre krav på 

myndighetens förmågor inom området informationssäkerhet. Myndigheten kommer 

att hålla kvar fokus och uppföljning av området trots genomförda åtgärder.  

19.6 Utveckling inom Information och kommunikation 

• Delkomponenterna intern kommunikation, incidenthantering och krishantering 

och beredskapsplanering bedöms som grundläggande.  

• Delkomponenten extern kommunikation bedöms som etablerad. 

 

Intern kommunikation 

Under 2020 har vi förstärkt myndighetsledningens sammanhållna 

linjekommunikation och utvecklat organisationens internkommunikation för att 

under pandemin tillhandahålla snabb och korrekt kommunikation gentemot alla 

medarbetare.  

Extern kommunikation 

Under året har myndigheten stärkt och effektivare samordnat både kund- och 

myndighetskommunikation, då Coronakrisen accentuerat nödvändigheten av att 

hålla samman budskap, kanaler och organisation. 

Myndighetens roll som expert på arbetsmarknaden har fått tydligare genomslag 

genom effektivt kommunikationsarbete med bland annat prognoser, 

 
285 Övergripande ansvar för myndighetens information beskrivs i GDs arbetsordning. 
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varselinformation och flera genomförda pressträffar. Myndighetens roll som 

expertmyndighet bedöms ha stärkts. 

Incidenthantering 

Myndigheten har under året infört ett digitalt systemstöd för alla typer av incidenter. 

Systemstödet ska underlätta rapporteringen och minska mörkertalet av incidenter, 

samt ge ett metodstöd för de som ansvarar för att incidenter hanteras enligt beslutad 

instruktion. Systemstödet skapar även bättre förutsättningar för lärande och blir ett 

viktigt verktyg i arbetet med ständiga förbättringar i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Process, med tydligt definierat ansvar för incidentrapportering är tillgänglig och 

känd, utvecklingen av infört digitalt systemstöd indikerar etablerad nivå. 

Krishantering och beredskapsplanering 

Myndighetens process för krishantering har, i alla delar och nivåer av verksamheten, 

satts på prov under året med pandemins utmaningar. Den sammantagna 

bedömningen är att processer och planer är tillgängliga och kända i verksamheten 

men det finns också saker att lära av och utveckla i krishanteringen. Under arbetet 

med intern styrning och kontroll har delar av verksamheten uppmärksammat att allt 

inte varit på plats. Ansvar och roller under en kris behöver vara tydliga och planer 

behöver tränas och vara kända av alla. Sammantaget görs dock bedömningen att 

process för krishantering och beredskapsplanering är tillgänglig och känd. 

19.7 Utveckling inom Uppföljning och utvärdering,  

• Delkomponenterna Utvärdering av verksamhet och ekonomi, Uppföljning av 

verksamhet och ekonomi och Internrevision och externa granskningar bedöms 

som grundläggande. 

• Delkomponenten Intern styrning och kontroll bedöms förflytta sig från 2019 års 

etablerad till grundläggande nivå. 

 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi 

Process för verksamhets- och ekonomisk uppföljning bedöms vara tillgänglig och 

känd. Samtidigt framgår det i myndighetens verksamhetsplan att myndighetens 

verksamhetsprognoser behöver vara tillräckligt precisa för att bättre kunna tjäna som 

utgångspunkt för styrning. Myndigheten skulle därför under 2020 fortsätta att 

utveckla uppföljningen av ekonomi och verksamhet för att förbättra förmågan att 

bedöma produktionskapacitet.  Under 2020 har ett mindre uppföljningspaket tagits 

fram med indikatorer kopplade till insatser för att minska negativ effekt av 

pandemin. Detta har presenterats veckovis till generaldirektörens ledningsgrupp.  

Myndigheten har identifierat behov av att förbättra prognoser och minska 

differensen mellan budgetbeslut och medelsanvändning.  

Utvärdering av verksamhet och ekonomi 
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Process för utvärdering och omhändertagande av resultat är tillgänglig och känd.  

Internrevision och externa granskningar 

Process för att omhänderta synpunkter från interna och externa granskningar 

bedöms vara tillgänglig och känd. Vid uppföljning av åtgärder till följd av 

granskningar har dock framkommit behov att förtydliga dessa delar i processen samt 

utveckla den för att ge en bättre helhetsbild över hur synpunkter omhändertas och 

följa upp åtgärdernas effekter.  

Intern styrning och kontroll 

Själva verktyget för bedömning av intern styrning och kontroll bedöms ha stärkts 

under 2020, främst på grund av utvecklingen och implementerat systemstöd som 

skapar enhetlighet, samsyn och transparens i arbetet på hela myndigheten. Processen 

bedöms efterleva de krav som framgår i förordningen om intern styrning och 

kontroll. Modell för uppföljning av intern styrning och kontroll är tillgänglig och 

känd. 

Internrevisionen, och myndigheten, bedömer att myndighetens process för interna 

styrning och uppföljning inte har omhändertagit rapporterad regelefterlevnadsbrist 

från årsredovisningen 2019 i tillräcklig och betryggande omfattning. Internrevisionen 

har exempelvis identifierat avsaknad av rutin och information om hur åtgärder för att 

hantera brister ska beslutas, följas upp samt rapporteras. Att åtgärder inte vidtagits 

talar för att den interna styrningen och kontrollen försämrats under året, trots 

genomförda insatser att utveckla bedömningen i verksamheten på alla nivåer. Under 

året har förhållanden förändrats på grund av pandemin vilket lett till att 

myndighetsledningen accepterat större risktagande inom uppföljningen av 

regelefterlevnaden. Trots genomförda förbättringar under året påverkar 

internrevisionens iakttagelser bedömningen av delkomponenten till grundläggande 

från en etablerad nivå. Åtgärder kommer att vidtas enligt internrevisionens 

rekommendationer. 

Styrelsens överväganden 

Genom utformningen och implementeringen av systemstödet och den ökade 

användningen av självskattning inom hela myndigheten anser styrelsen att det finns 

indikationer på att processen för intern styrning och kontroll delvis har stärkts under 

året. Däremot finns det mycket som talar för att riskhanteringen har försämrats 

under året då åtgärdande av risker är otillfredsställande. Styrelsen ser allvarligt på 

detta då riskhanteringens funktion är central i att kunna uppnå mål.  

Styrelsen ser positivt på de förbättringar som har skett under året samt de åtgärder 

som genomförts inom informationssäkerhet. Styrelsen följer utfallen av vidtagna 

åtgärder och önskar fortsätta få information om effekter.  
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Under 2020 har myndigheten påverkats till stor del av rådande pandemi, något som 

lett till nödvändiga prioriteringar med kort varsel. Sammantaget har dessa 

förändringar satt befintliga processer och organisationen på prov. 

Styrelsen har i sin styrning och uppföljning under en längre tid påpekat vikten av att 

regelefterlevnaden ska förbättras, något som i förra årsredovisningen ledde till brist. 

Trots att arbetet med regelefterlevnad inte har prioriterats under året är styrelsen 

medveten om att det skett förbättringar. De positiva effekter som går att påvisa inom 

regelefterlevnad visar att åtgärder som vidtagits tidigare år nu slagit igenom. 

Styrelsen uppskattar den transparens som uppvisas i diskussion och dialog.  

Den del av bristen som berör informationssäkerhet bedömer styrelsen vara hanterad. 

Åtgärder som bedöms ge effekt inom informationssäkerhet har genomförts. 

Styrningen och uppföljningen av IT-utveckling kopplat till informationssäkerhet har 

förbättrats. 

Styrelsen ser dock allvarligt på att myndigheten inte har genomfört beslutade 

åtgärder kopplat till regelefterlevnad, samt att det dröjde innan styrelsen fick 

information om dessa omprioriteringar. Detta tyder på ett systemfel inom 

riskhanteringen. 
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Styrelsens underskrift 

 

Vi bedömer att det har funnits brister i den interna styrningen och kontrollen under 

den period som årsredovisningen avser enligt följande:  

Åtgärdande av risker inom regelefterlevnad. 

 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 

samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

 

 

 18 februari 2021 

 

 

Anders Ferbe  

Ordförande    

 

 

Inger Klockerman  Hans Lindblad 

 

 

Anna Wallin Krasse                                       Andréas Schönström 

 

 

Ulrica Messing 

 

Maria Mindhammar 

Generaldirektör 
 

 



arbetsformedlingen.se

A
rb

et
sf

ör
m

ed
lin

ge
n 

20
21

–0
2


