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Arbetsförmedlingen 
Enheten Styrning och Uppföljning 

Johan Vikström 
 
 

Sammanställning av mått och uppföljning av 
verksamhetsplanens genomförande  

1. Struktur för uppföljningen 
Verksamhetsplanen beskriver myndighetens årliga styrning och ligger till grund för 
den uppföljning som görs. Myndighetens uppföljning ska bidra till en ändamålsenlig 
styrning genom att säkra att planerade aktiviteter genomförs och att de bidrar till att 
uppsatta mål nås. Den ska hantera avvikelser från plan och bidra till lärande och 
ökad kunskap om orsaker till myndighetens resultat. Slutsatser från uppföljningen 
ska omhändertas och vid behov ligga till grund för justerad styrning.   

Uppföljningen av myndighetens verksamhetsplan består av tre delar:  

• Månadsuppföljning av resultatutveckling utifrån verksamhetsplanens mål 
och mått, samt ekonomisk uppföljning utifrån budget och utgiftsprognos.     

• Fördjupade uppföljningsrapporter – en bred uppföljning av 
genomförandet av verksamhetsplanen. Innehåller utöver uppföljning av 
resultatutveckling och ekonomisk uppföljning även uppföljning av status på 
aktiviteter, analyser av avvikelser, samt bedömning av risker och intern 
styrning och kontroll.  

• Särskilda tematiska uppföljningar och analyser - fördjupningar inom 
olika sakområden baserat på återrapporteringskrav i regleringsbrev, 
myndighetens utvärderingsplan och andra identifierade behov av ökad 
kunskap. De mest väsentliga slutsatserna från dessa sammanställs och tas 
med i fördjupade uppföljningsrapporter.     

Strukturen för myndighetens planering och uppföljning bygger på en så kallad 
effektkedja där aktiviteter, prestationer och resultat ska relateras till varandra med 
tydlig koppling mot de långsiktiga effekter som verksamheten ska bidra (se bilden 
nedan). Kopplingarna mellan de olika delarna ska baseras på aktuell kunskap och 
erfarenhet om hur resultat och effekter bäst nås. För de viktigaste prestationerna och 
resultaten sätts mål, mått och målnivåer (se avsnitt 2). Därtill finns kompletterande 
mått för att följa och analysera andra viktiga delar i verksamhetsplanen (se avsnitt 
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3)1. För de områden där enskilda mått inte räcker för en ändamålsenlig uppföljning 
kommer ett antal bredare och djupare analyser ske under året (se avsnitt 4).   

 

 

 

 

 

2 Mått för uppföljning av myndighetens prestations- och 
resultatmål    

Typ av mål Mål Mått Kopplingar effektkedjan och 
motivering 

Resultat Öka andelen 
långtidsarbetslösa 
kvinnor och män som 
går till arbete eller 
studier.  

Omsättning till arbete eller studier 
för långtidsarbetslösa. 

Resultat 90 dagar efter 
matchningstjänst. 

Resultat 90 dagar efter AUB. 

Största utmaningen på arbetsmarknaden 
nu är den växande långtidsarbetslösheten. 
Myndigheten ska prioritera de som står 
långt ifrån och Arbetsförmedlingens stöd 
och insatser har större betydelse för 
resultaten för långtidsarbetslösa jämfört 
med den generella omsättningen till arbete 
för alla arbetssökande.   

Matchningstjänster och AUB är två viktiga 
insatser som ska användas för att både 
förhindra och bryta långtidsarbetslöshet.  
Att lyckas öka antalet deltagare från 
ramprogrammen som deltar i insatser (se 
mål nedan) utan att tappa för mycket i 
resultaten efter insats är en viktig del i att 
öka utflödet från långtidsarbetslöshet.   
Resultat efter matchningstjänster och AUB 
ger också vissa indikationer på hur väl 

 
1 Dessa mått är viktiga för att förstå hur väl olika aspekter av hur styrningen fungerar, men är av olika skäl inte 
anpassade för direkt styrning.  

Mål, mått och målnivåer  Kompletterande mått och fördjupade 
analyser  
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samarbetet med leverantörer och 
uppföljningen av insatser fungerar. 

Öka andelen 
arbetssökande kvinnor 
och män med 
funktionsnedsättning 
som går till arbete eller 
studier. 

Omsättning till arbete eller studier 
för arbetssökande med 
funktionsnedsättning. 

Arbetet med arbetssökande med 
funktionsnedsättning är en central del i att 
prioritera de som står långt ifrån. Insatser 
för denna grupp finansieras också med ett 
eget anslag, vilket motiverar ett eget 
resultatmål.  

Öka andelen 
kortutbildade kvinnor 
och män som påbörjar 
studier. 

Omsättning till studier för 
arbetssökande som saknar 
gymnasieutbildning 

 

Att öka den generella utbildningsnivån är 
en viktig del i uppdraget. Studier ökar 
omställningsförmågan och är avgörande 
för en långsiktigt fungerande matchning. 
Reguljära studier är särskilt viktigt för de 
arbetssökande som saknar 
gymnasieutbildning.  

Prestationer Öka antalet som har en 
anställning med stöd 
eller nystartsjobb.  

Antal deltagare i särskilda insatser 
för personer med 
funktionsnedsättning2 

Antal deltagare i 
introduktionsjobb 

Antal deltagare i nystartsjobb 

Anställningsstöden är de viktigaste och 
mest effektiva insatserna för att bryta 
långtidsarbetslöshet. Myndigheten kan 
påverka volymerna genom proaktiv och 
riktad kommunikation till arbetsgivare och 
leverantörer, SIUS (för lönebidrag) samt 
utvecklat samarbete och effektiva processer 
för handläggning av beslut och tillsättning 
av platser.  

Volymerna följs upp och analyseras i 
relation till planerade volymer enligt 
utgiftsprognos.  

Öka antalet deltagare i 
matchningstjänster 

Antal deltagare i 
matchningstjänster 

Volymerna i matchningstjänster är en 
avgörande del i reformeringen. 
Matchningstjänster är också viktiga 
insatser för att förhindra och bryta 
långtidsarbetslöshet.   

Volymerna följs upp och analyseras i 
relation till planerade volymer enligt 
utgiftsprognos.  

Öka antalet deltagare i 
arbetsmarknads-
utbildning 

Antal deltagare i 
arbetsmarknadsutbildning (AUB) 

AUB är en viktig insats för förbättrad 
matchning genom ökade möjligheter till 
omställning och genom att arbetsgivare får 
den kompetens de efterfrågar. Den är också 

 
2De olika anställningsstöd och insatser som finansieras på anslag 1:4 och inkluderar offentligt skyddad arbete 
och de olika typerna av lönebidrag.  
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generellt en effektiv insats på lång sikt, 
särskilt för arbetssökande som står lite 
längre från arbetsmarknaden.   

Volymerna följs upp och analyseras i 
relation till planerade volymer enligt 
utgiftsprognos.  

Öka antal anvisningar 
till att söka reguljär 
utbildning och öka 
antal deltagare i 
vägledande- och 
studiemotiverande 
insatser.   

Antal anvisningar till att söka 
reguljära studier. 

Antal deltagare i vägledande- och 
studiemotiverande insatser.  

Användning av studiemotiverande insatser 
och antal anvisningar är viktiga delar i 
myndighetens arbete med att öka 
övergångar till studier. 

Rikta insatser till 
arbetssökande med 
störst behov.  

Antal deltagare i 
matchningstjänster från 
ramprogrammen 

Antal deltagare i AUB från 
ramprogrammen 

Mått att utveckla: insatser för 
arbetssökande som bedöms stå för 
långt ifrån arbetsmarknaden för 
att ta del av Rusta och Matcha 
(KROM).   

 

Att rikta AUB och matchningstjänsterna 
främst till ramprogrammen är en viktig del 
i ett ökat fokus mot att bryta 
långtidsarbetslöshet.  Detta ska också bidra 
till en hög aktivitetsnivå i garantierna.  

Därtill finns behov av ett särskilt mått för 
att följa upp vilka insatser som ges till de 
arbetssökande som bedöms stå för långt 
ifrån arbetsmarknaden för att vara aktuella 
för Rusta och Matcha (KROM). 

Öka jämställdheten och 
jämlikheten i tillgången 
på insatser 

Andel nybeslut särskilda insatser 
som går till kvinnor 

Andel nybeslut nystartsjobb som 
går till kvinnor 

Andel nybeslut introduktionsjobb 
som går till kvinnor 

Andel nybeslut AUB som går till 
kvinnor 

Andel nybeslut 
matchningstjänster som går till 
kvinnor 

Att jämställdhetsintegrera verksamheten 
och verka för en minskad könssegregering 
på arbetsmarknaden är viktiga uppdrag för 
myndigheten. Fokus för styrningen bör 
vara på de viktigaste insatserna och på nya 
beslut där vår påverkan är mest tydlig och 
direkt.  
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Öka kvalitet* i 
ärendehandläggning 

Andel kvalitetsgranskade 
arbetsgivarsstöd3 utan avvikelse 

Andel kvalitetsgranskade stöd till 
arbetssökande4 utan avvikelse 

Andel ärenden som handläggs i 
BÄR 

Hög kvalitet i ärendehandläggning är 
viktigt för att säkra rättssäkerhet och 
effektivitet. Det är även viktigt för 
allmänhetens förtroende för myndigheten. 
Granskningar av ärenden görs kvartalsvis 
som indikation på hur kvaliteten utvecklas. 
Resultat av särskilda interna och externa 
granskningar kommer också användas som 
komplement i bedömning av 
måluppfyllelse.  

Utveckling av BÄR är en av myndighetens 
viktigaste åtgärder för att öka 
regelefterlevnaden.    

*Med kvalitet menas här att handläggning är fullständig och korrekt, att beslut som fattas har stöd i 
regelverket, samt att medborgare och kunder behandlas opartiskt och får den information de 
behöver.  

3. Kompletterande mått för uppföljning 
Kompletterande mått Motivering 

Utbud av AUB-platser i relation till behov 
enligt utgiftsprognos och i relation till 
nyttjande.  

Kännedom om utbud och nyttjande av AUB-platser är en 
förutsättning för att veta vad som är de viktigaste hindren för ökade 
volymer. Detta mått ska utvecklas under 2022.  

Prestationsmått. 

Inflöde till långtidsarbetslöshet och aktiviteter 
i ramprogrammen, med fokus på 
arbetsplatsförlagda och upphandlade insatser. 

 

Inflödet till långtidsarbetslöshet påverkar prioritering av resurser 
och möjligheter att nå resultat. Det ger också en indikation på 
behovet av insatser utanför ramprogrammen. Aktivitetsnivåer ger en 
bild av behovet av insatser till långtidsarbetslösa. Svagheter i 
registerkvalitet gör måttet trubbigt att styra på, därför sker istället 
styrning på volymmålen med fokus på ramprogrammen, vilket bör 
påverka aktivitetsnivåerna. 

Prestationsmått. 

Andelen med arbetslöshetsersättning eller 
aktivitetsstöd som har lagt tid på att söka 
arbete (sökaktivitet). 

Sökaktiviteten är viktig för matchningen och för att A-kassan ska 
fungera som en omställningsförsäkring. Sökaktiviteten är hög i 
nuläget, därav bedöms det ej finnas behov av att lyfta upp detta mått 

 
3 Granskningarna görs av ett slumpmässigt och representativt urval av ärenden gällande lönebidrag, 
nystartsjobb och introduktionsjobb. Måttet visar hur stor andel av de granskade ärendena som bedöms som 
korrekta. Bedömningarna görs utifrån fastställda kriterier som bygger på regelverk och handläggarstöd. 
4 Granskningarna görs av ett slumpmässigt och representativt urval av ärenden gällande Rusta och matcha, 
Jobb och utvecklingsgarantin och Arbetsmarknadsutbildning. Måttet visar hur stor andel av de granskade 
ärendena som bedöms som korrekta. Bedömningarna görs utifrån fastställda kriterier som bygger på regelverk 
och handläggarstöd. 
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 som direkt styrande, men om aktiviteten skulle sjunka kan åtgärder 
behövs vidtas.   

Prestationsmått. 

Andel som övergår från nystartsjobb, 
etableringsjobb respektive introduktionsjobb 
till en anställning utan stöd. 

En del i att följa hur väl vi lyckas med en kedja av insatser som leder 
till etablering på arbetsmarknaden. 

Andelen som efter att ha deltagit i 
studiemotiverande- eller vägledande insatser 
påbörjar reguljära studier. 

En del i att följa hur väl vi lyckas med en kedja av insatser som leder 
till etablering på arbetsmarknaden 

Enkäter till kunder om hur de upplever 
deltagande i insatser och i vilken utsträckning 
de hjälper dem närmare ett jobb eller studier 

Ökad kunskap om hur kunder upplever våra tjänster är viktig 
information för att identifiera rätt typ av förbättringsåtgärder, men 
passar ej för direkt styrning.     

Prestationsmått. 

Felsignaler 

Förhindrade felaktiga utbetalningar5 

Återkrav och återbetalda medel 

 

Felsignaler, återkrav och förhindrade felaktiga utbetalningar ger 
indikationer på hur kontrollarbetet för att minska felaktiga 
utbetalningar fungerar. Utfallen behöver analyseras noggrant då de 
kan vara svårtolkade. De passar därför ej för direkt styrning.  

Prestationsmått. 

Andel ändrade beslut vid omprövning 

 

Andel ändrade beslut vid omprövning ger en indikation på kvalitet i 
handläggning. Utfallen kan behöva analyseras tillsammans med 
andra mått för att tydliggöra om orsaker till förändringar har att 
göra med kunders benägenhet att begära omprövningar eller att 
myndigheten fattar mer korrekta beslut.   

Prestationsmått. 

Service- och bemötandeindex 

 

Service och bemötande index fångar arbetssökandes upplevelse av 
myndighetens service och bemötande. Det är en viktig aspekt att 
följa, men måttet är inte anpassat för direkt styrning, bland annat 
eftersom det inte kan brytas ned på operativ nivå. 

Prestationsmått. 

Användarupplevelse BÄR 

 

Användarupplevelse av BÄR ger information om i vilken 
utsträckning som systemet underlättar handläggning och vad som 
eventuellt behöver utvecklas.  

 
5 En förhindrad felaktig utbetalning är en utbetalning gällande anställningsstöd, lönebidrag, nystartsjobb eller 
bidrag till personligt biträde som hindrats på grund av att stödmottagaren inte uppfyller villkoren för att få stöd. 
Den förhindrade utbetalningen kan vara till följd av en avslagen ansökan om stöd, nekat beslut om stöd, 
omprövning av pågående beslut eller en nekad utbetalning. 
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Aktivitetsmått.  

Andel arbetssökande med tillgänglig fristående 
aktör i sitt geografiska närområde. 

Enkäter till leverantörer om hur de uppfattar 
att samarbetet med Arbetsförmedlingen 
fungerar.  

Utbudet av leverantörer är avgörande för att möjliggöra valfrihet 
och konkurrens. I nuläget är tillgängligheten generellt hög, därav 
bedöms det inte finnas behov av en allmän styrning på måttet, men 
där tillgängligheten brister behöver åtgärder vidtas.  

En enkät till leverantörer görs två gånger per år. Svaren analyseras 
samlat som grund för att identifiera potential till förbättringar.     

Aktivitetsmått.  

Mätning av myndighetens anseende och 
förtroende. 

Myndighetens generella anseende och våra målgruppers förtroende 
har betydelse för förutsättningarna för myndighetens alla mål. Mäts 
genom egna enkäter som analyseras samlat och genom årlig 
jämförelse med andra myndigheter i anseendeindex. 

Resultatmått. 

Andelen medarbetare som upplever att de är 
insatta i sina uppdrag, mål och prioriteringar 

Andel medarbetare som upplever att de känner 
engagemang i arbetet 

Andel medarbetare som upplever att de har 
rätt kompetens för sitt uppdrag 

Andel medarbetare som upplever att de får 
återkoppling, uppskattning och stöd från sin 
närmaste chef.  

Medarbetares tid, kompetens och engagemang är en grundläggande 
förutsättning för all verksamhet som myndigheten bedriver. De 
valda måtten ger sammantaget indikationer på hur arbetsmiljön 
utvecklas och hur väl ledning, styrning och kompetensplanering 
fungerar. Uppföljning och analys av detta ger underlag för att 
bedöma om tillräckliga och rätt aktiviteter inom området görs.    

Aktivitetsmått. 

 

4. Uppföljning av aktiviteter och genomförande av fördjupade 
analyser  
Uppföljning av aktiviteter 
De utvecklingsaktiviteter som görs ska tydligt bidra till myndighetens resultat- och 
effektmål. Utvecklingsaktiviteter är dock ofta en del av ett långsiktigt arbete där 
resultat och effekter förväntas uppstå senare än under 2022.  

Effektkedjan är grunden för uppföljning även av utvecklingsarbetet. Genomförande 
av aktiviteter och kostnadsutveckling följs upp och bedöms samlat i samband med de 
fördjupade uppföljningsrapporterna. Det pågår ett arbete med att ta fram underlag 
och data som möjliggör bättre uppföljning och mätning av resultat och effekter av 
myndighetens viktigaste utvecklingsområden. Inom detta område planeras det också 
för särskilda fördjupade analyser in (se nedan).  
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Områden för fördjupade analyser 
För att få en bra bild av utvecklingen inom vissa områden behövs en bredare och 
djupare analys med en blandning av mått och kvalitativ information. För dessa ska 
särskilda uppföljningar planeras och genomföras under 2022.  

Teman för sådana särskilda uppföljningar är:   

• Likvärdighet i stöd och service, lokal närvaro och samverkan. 
Viktiga aspekter att följa upp är resultatvariationer utifrån kluster, 
variationer i utbud av och deltagande i insatser i relation till behov, samt 
resultat av samverkan i form av övergångar till studier och arbete.   

● Nyttohemtagning och resultat av de viktigaste 
utvecklingsinitiativen. Viktiga aspekter är t. ex att kunna visa på 
realiserade tidsbesparingar och/eller förbättringar och att relatera detta till 
kostnader för utvecklingsarbetet. I bedömningar av nyttan ska mottagarna av 
utvecklingen ges en central roll.    

● Kostnadseffektivitet. Analys av myndighetens produktion, användning av 
arbetsmarknadspolitiska insatser och resultat i relation till kostnader i syfte 
att identifiera förbättringspotential för ökad kostnadseffektivitet.   

● Sammanställning av granskningar och analyser inom området 
regelefterlevnad. Det görs ett flertal externa och interna granskningar 
inom detta område. För 2022 planeras bland annat särskilda granskningar 
inom områdena kontroll av leverantörer, handlingsplaner, samt 
dokumentation och beslutsmotiveringar. En sammanfattande analys av dessa 
görs med fokus på de viktigaste slutsatserna och förbättringsåtgärderna för 
myndigheten.  

Uppföljningar av ovan ska samordnas med återrapporteringar enligt regleringsbrevet 
för 2022 och analyser som anges i myndighetens utvärderingsplan6.  

  

 
6 Arbetsförmedlingens utvärderingsplan 2022. Diarienummer: Af 2021/0094 6684 
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