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Förord  

Denna rapport har tagits fram med anledning av följande uppdrag i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 20221: 

3.4 Utvecklade matchningstjänster 

Arbetsförmedlingen har tidigare fått i uppdrag att införa utvecklade 

matchningstjänster. Den inriktning som framgår av dessa uppdrag ska gälla för det 

fortsatta arbetet med utvecklade matchningstjänster (A2019/02310, A2021/02081). I 

statens budget har medel tillförts för 2022 och beräknats för 2023 och 2024 som ger 

Arbetsförmedlingen utrymme att väsentligt öka volymerna för utvecklade 

matchningstjänster. 

Arbetsförmedlingen ska vidare redovisa och beskriva utvecklingen av 

matchningstjänsterna avseende: 

• vilket slags stöd som deltagare tar del av inom tjänsterna, stödets omfattning 

i tid samt hur detta stöd varierar mellan olika grupper av deltagare, mellan 

olika spår och beroende på deltagarnas bedömda jobbchanser inom 

respektive spår, 

• hur resultaten i form av övergångar till arbete och reguljär utbildning varierar 

mellan olika grupper av deltagare, mellan olika spår och beroende på 

deltagarnas bedömda jobbchanser inom respektive spår, 

• andelen deltagare som gör ett aktivt val av leverantör och leverantörsbyten 

samt hur detta varierar mellan olika grupper av arbetssökande och mellan 

olika leveransområden, samt 

• hur marknadsutbudet av matchningstjänsterna har utvecklats, bl.a. vad gäller 

antalet leverantörer i respektive leveransområde, typen av och storleken på 

leverantörerna, användningen av underleverantörer samt var leverantörerna 

har etablerat verksamhetsställen inom olika leveransområden. 

Arbetsförmedlingen ska redovisa och beskriva utvecklingen av matchningstjänsterna 

till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 13 april och senast 

den 3 oktober 2022. 

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. Föredragande har 

varit huvudskribenten Joanna Román. Övriga som deltagit i den slutliga 

 
1 Arbetsmarknadsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsförmedlingen. 
Regeringsbeslut den 22 december 2021. Dnr A2021/02394 m.fl. 
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handläggningen är överdirektör Lars Lööw, ledningsstabschef Thomas Hagman och 

enhetschef Joel Phalén.  

Beslutet är fastställt digitalt i diariet och saknar därför namnunderskrifter. 

 

Maria Mindhammar, generaldirektör 

 

Joanna Román, kvalificerad handläggare  
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1 Sammanfattning 

1.1 Stödet till deltagarna 

Utifrån statistik som bygger på information hämtad från de periodiska rapporter av 

genomförda aktiviteter som leverantören lämnar månadsvis för deltagare i tjänsten 

rusta och matcha kan konstateras att det genomsnittliga stödet uppgår till drygt åtta 

timmar i månaden. De vanligast förekommande typen av stöd är individuellt möte, 

kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer samt praktiskt stöd (som 

till exempel inkluderar stöd i att hitta och söka jobb och att utforma 

ansökningshandlingar).   

Skillnader i stöd mellan olika deltagargrupper är inte betydande, även om vissa 

skillnader kan identifieras. Kvinnor och män får generellt samma stöd, även om 

stödet till män inom kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer är 

marginellt högre. Utrikes födda män får också något mer av aktiviteten kontakter 

med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer jämfört med utrikes födda kvinnor. 

Stödets omfattning är jämnt fördelat mellan de olika åldersgrupperna även om 

gruppen 25–55 år i viss grad ges mer stöd jämfört med övriga åldersgrupper. 

grupperna utrikes födda (där en stor del utgörs av utomeuropeiskt födda) och 

individer med ej fullföljd gymnasieutbildning ges generellt mer stöd. Samtidigt ges 

individer med funktionsnedsättning mindre stöd jämfört med individer utan 

funktionsnedsättning.  

I en jämförelse mellan nivåerna i tjänsten (deltagarna delas in i nivå A, B och C, där A 

bedöms stå närmast och C längst ifrån arbetsmarknaden) förekommer inga 

väsentliga skillnader i stödets omfattning. Detta tyder på att individer ges samma 

stöd oavsett deras position på arbetsmarknaden.  

Även detta kan anses stärka den bedömning Arbetsförmedlingen gjorde i rapporten 

”Vissa förutsättningar för matchningstjänster” att det kan finnas behov av att utöka 

utförarkraven på leverantörerna, med eventuellt differentiering av kraven beroende 

på målgrupp eller nivå.2 

1.2 Resultat 

Statistik för övergångar till arbete och utbildning redovisas för två tidsperioder: mars 

2020 till november 2020 (fönster 1) samt december 2020 till juli 2021 (fönster 2). 

Detta eftersom det vid dessa tidpunkter skett större justeringar i de nivågränser som 

avgör vilka arbetssökande som får ta del av tjänsten. Den sista tidsperioden, efter 

augusti 2021, omfattas inte av denna rapport då den ligger så pass nära i tid att det är 

svårt att säga något om resultatet för den gruppen ännu.  

Arbetssökande som påbörjat tjänsten under 2020 har alla haft möjlighet att delta tolv 

månader i tjänsten. I denna grupp är det mellan 30–34 procent som gått till arbete 

 
2 Arbetsförmedlingen. Vissa förutsättningar för matchningstjänster. Dnr Af-2021/0081 0047.  



Utvecklade matchningstjänster Sammanfattning 
 
 
 
 

8 

eller studier med varaktighet på fyra månader. Den högre andelen resultat avser i 

nivå A medan nivå B och C ligger på 30 procent. Andelen som nått varaktiga resultat 

är lägre för de arbetssökande som påbörjat tjänsten under fönster 2, men det är 

förväntat då det har funnits kortare tid för dessa att hinna få ett varaktigt arbete.  

 

I fönster 1 finns de deltagare som har haft störst möjlighet att gå vidare till arbete och 

studier då de startade tjänsten först i tid. Fönster 2 har dock större utflöde till arbete 

och studier. Detta är naturligt då arbetsmarknadsläget förbättrades betydligt under 

2021 jämfört med 2020 och att fönster 2 är öppet för en större målgrupp än fönster 1, 

dvs. främst fler deltagare med större jobbchanser.  

Vid uppföljning av resultaten i nivåer i tjänsten så går deltagarna genomgående ut i 

arbete och studier i förhållande till vilken nivå de befinner sig i, oberoende av fönster. 

Till exempel går deltagare i nivå A ut i arbete och studier i högre grad än de i nivå B, 

samt de i nivå B går ut i arbete i högre grad än de i nivå C. Detsamma gäller inom de 

olika deltagargrupperna. Till exempel i går kvinnor i nivå A ut i arbete och studier i 

högre grad än de i nivå B, samt de i nivå B går i arbete i högre grad än de i nivå C. 

Motsvarande resultat som för nivåer finns för inskrivningstid inom respektive nivå. 

Samtidigt finns det indikationer på att inskrivningstid möjligen inte beaktas fullt ut i 

spårindelningen. Exempelvis är resultatet för arbetssökande med lång inskrivningstid 

som bedömts ha litet stödbehov (nivå A) inte högre än motsvarande för 

arbetssökande med kort inskrivningstid som bedömts ha stort stödbehov (nivå C). 

Desto längre arbetslöshetstid en deltagare som befinner sig inom respektive nivå har 

ju lägre sannolikhet för övergång till arbete eller studier. Undantaget i fönster 1 är för 

de 55 år och äldre, där utflödet till arbete och studier nästan är lika stort i nivå C som 

i nivå A. Andelen i arbete eller utbildning är också betydligt lägre för arbetssökande 

äldre än 55 år som deltagit i spår A jämfört med yngre arbetssökande som deltagit i 

Spår B och C. 

Resultatandelen från R1 (gått till arbete eller studier) till R2 (gått till arbete eller 

studier med varaktighet på fyra månader) sjunker dock mer i fönster 2 än fönster 1. 

Detta är dock förväntat, dvs. det har funnits kortare tid för arbetssökande i fönster 2 

att hinna få ett varaktigt arbete. 

Övergripande verkar uppdelningen i nivå A, B och C således fungera som det är tänkt, 

dvs. att de som står närmast arbetsmarknaden hamnat i spår A och de längst ifrån i 

spår C. Samtidigt finns det en mycket liten skillnad i resultat mellan de olika nivåerna 

för deltagare som varit i arbete eller studier minst fyra månader, vilket tyder på att 

tjänsten inte når den ”omfördelning i arbetslöshetskön” som eftersträvas inom 

arbetsmarknadspolitiken. Vissa arbetssökande som bedöms ha en viss jobbchans når 

inte heller alls samma utfall i tjänsten som andra arbetssökande som bedömts ha 

motsvarande eller till och med lägre jobbchans. Detta är särskilt tydligt avseende 

gruppen som är äldre an 55 år. Genom att kontinuerligt följa resultaten för olika 

grupper av deltagare och utveckla arbetet med att anpassa nivågränser utifrån 

arbetssökande och arbetsmarknad – i kombination med utveckling av utförarkraven 

– kan Arbetsförmedlingen förbättra de arbetsmarknadspolitiska effekterna av stödet. 
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1.3 Val och byte av leverantör  

Under perioden oktober 2020 - september 2021 har totalt 79 procent av deltagarna 

gjort ett aktivt val av leverantör. Kvinnor gör aktivt val i något högre grad än män, 81 

respektive 78 procent, medan inrikes födda i större utsträckning utnyttjar 

möjligheten att göra aktivt val jämfört med utrikes födda, 84 respektive 76 procent. 

Andelen aktiva val skiljer sig generellt inte markant mellan nivåerna: 79, 80 

respektive 79 procent. Aktiva val för både inrikes och utrikes födda är dock högre i de 

nivåer som riktar sig till individer som står längre ifrån arbetsmarknaden.  

Jämfört mellan olika leveransområden går det att observera väsentliga skillnader i 

fördelningen av aktiva val. Det skiljer 29 procentenheter mellan det leveransområde 

som har högst andel aktiva val (Lidköping - 92 procent) respektive lägst andel aktiva 

val (Hagfors - 53 procent). Men med undantag för dessa extremvärden ligger en 

majoritet av leverantörsområdena på andelarna över aktiva val på omkring 80 

procent. Inga särskilda mönster framträder avseende skillnader mellan de olika 

nivåerna.   

Efter september 2021 har skett en kraftig trend mot ickevals-alternativet. Orsakerna 

till denna trend behöver närmare analyseras. 

1.4 Utbudet av leverantörer 

Uppföljningen av utbudet av leverantörer sträcker sig från införandet av tjänsten stöd 

och matchning under 2014 och framåt.  

Inom stöd och matchning och rusta och matcha har hittills 340 leverantörer vid 

något tillfälle varit godkända att leverera matchningstjänst inom minst ett av de två 

valfrihetssystemen. Högsta antal samtidiga leverantörer har det varit vid årssluten 

2020 och 2021 då 194 leverantörer samtidigt var godkända att leverera tjänsterna.  

Av de 318 leverantörer som varit godkända inom tjänsten stöd och matchning har 

hittills 109 leverantörer även blivit godkända att leverera tjänsten rusta och matcha. 

En anledning till att inte fler leverantörer som levererat tjänsten stöd och matchning 

inte också godkänns att leverera tjänsten rusta och matcha om de ansökt om detta är 

för att de saknar ett ytterligare matchande eller rustande referensuppdrag förutom 

tjänsten stöd och matchning. Detta har dock inte föranlett en sämre tillgång på 

leverantörer generellt, utan de leverantörer som godkänts har i snitt etablerat sig 

inom fler leveransområden. Inom tjänsten rusta och matcha har totalt 131 

leverantörer godkänts, varav 22 leverantörer aldrig levererat stöd och matchning.  

Leverantörer har inom tjänsten stöd och matchning över tid i snitt etablerat sig i 

omkring fyra leveransområden. Antalet avtal (leverantörerna har separata avtal för 

varje leveransområde) har varit cirka 600 fram tills tjänsten rusta och matcha 

etablerades. Inom tjänsten rusta och matcha har leverantörer hittills i snitt etablerat 

sig inom åtta leveransområden. Ett antal leveransområden har saknat leverantör 

under hela eller delar av den tid då stöd och matchning samt rusta och matcha varit i 

gång. Över tid har det rört sig om sex-sju leveransområden, med något enstaka 

undantag. I februari 2022 var det sju leveransområden som saknar leverantör inom 
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det egna området. Antalet arbetssökande som berörs av att inte ha en leverantör för 

matchningstjänst inom det egna leveransområdet kan uppskattas till cirka 160. Dessa 

erbjuds i stället tjänsten i ett närliggande leveransområde. 

Inom leveransområdena så redovisar Arbetsförmedlingen antalet verksamheter 

genom begreppet godkända adresser, vilket innebär att leverantören har en 

verksamhet på en adress inom en kommun som är godkänd och därmed möjlig att 

välja för en arbetssökande i det systemstöd som Arbetsförmedlingen använder för 

deltagarna i tjänsten att välja leverantör. En leverantör som har ett avtal för ett 

leveransområde kan därmed ha flera godkända adresser, både inom olika kommuner 

som ingår i leveransområdet och på flera godkända adresser inom en och samma 

kommun. I slutet av februari 2022 uppgick antalet godkända adresser totalt sett för 

tjänsten rusta och matcha till 1 946, samtidigt som antalet avtal uppgick till 963. 

Därmed finns i genomsnitt två godkända adresser per avtal. För de 121 leverantörer 

som finns inom rusta och matcha så blir genomsnittet 16 godkända adresser. Det 

finns ett tydligt samband mellan hur många arbetssökande och hur många godkända 

adresser som återfinns inom kommunerna. I genomsnitt återfinns en godkänd adress 

per 190 arbetssökande i en kommun och sju godkända adresser per kommun.  

För närvarande är det dock 62 kommuner som inte har en leverantör med godkänd 

adress inom den egna kommunen. Av de 62 kommunerna så är 38 

pendlingskommuner nära storstad, större stad eller mindre tätort. Sex kommuner är 

lågpendlingskommuner nära större stad, och 18 kommuner är landsbygdskommuner 

med eller utan besöksnäring. Det är för sju av de 18 landsbygdskommunerna som det 

också saknas leverantör i det egna leveransområdet, då dessa endast består av just 

den enskilda kommunen. Resterande elva landsbygdskommuner har i genomsnitt 14 

leverantörer inom det leveransområde som kommunen är en del av. 

Vid en analys över utbetalda medel till leverantörerna gällande matchningstjänster så 

har andelen utbetalningar som gått till de 10 största leverantörerna för varje år 

motsvarat strax under 40 procent inom stöd och matchning under åren 2017–2021. 

För rusta och matcha utbetalades under 2021 motsvarande 65 procent av de 

ekonomiska medlen till de tio största leverantörerna. Detta antyder att tjänsten rusta 

och matcha i förhållande till tjänsten stöd och matchning har inneburit en ökad 

marknadskoncentration. 
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2 Inledning 

I denna rapport redovisar och beskriver Arbetsförmedlingen utvecklingen av 

matchningstjänsterna genom att redovisa statistik på de i uppdraget fyra efterfrågade 

områdena:  

• stödet till deltagarna (avsnitt 3) 

• resultat av tjänsten (avsnitt 4) 

• aktiva val och byte av leverantör (avsnitt 5), samt  

• marknadsutbud (avsnitt 6).  

I rapporten görs inga fördjupade analyser av resultaten. Rapporten innehåller dock i 

vissa beskrivningar av det övergripande mönster som kan identifieras och möjliga 

förklaringar till de observationer som görs. Utifrån redovisad statistik kommer 

Arbetsförmedlingen att identifiera områden som är intressanta att fördjupa sig i och 

göra vidare analyser av i det fortsatta arbetet. Dessa kommer att redovisas i 

rapporten den 3 oktober 2022.  

2.1 Övergripande definitioner och avgränsningar 

Med ”vidareutvecklade matchningstjänster” avses i denna rapport tjänsten rusta och 

matcha (ibland kallad KROM). Tjänsten, som levereras i form av ett valfrihetssystem, 

riktar sig till arbetssökande som kan ta ett arbete, men som behöver mer stöd för att 

hitta arbete eller börja studera. Tjänsten rusta och matcha har under 2020 och 2021 

successivt ersatt tidigare tjänst, stöd och matchning. Eftersom utvecklingen av 

marknadsutbudet av matchningstjänster till viss del började redan under tjänsten 

stöd och matchning har Arbetsförmedlingen bedömt att det är relevant att redovisa 

viss statistik även för denna tjänst inom ramen för denna fråga (avsnitt 6).  

I uppdraget anges att redovisningen inom de två första områdena, stödet till 

deltagarna och resultat, ska avse olika grupper av deltagare, mellan olika spår och 

beroende på deltagarnas bedömda jobbchanser inom respektive spår. Även 

redovisningen av aktiva val och byta av leverantör ska redovisas på grupper av 

deltagare.  

Arbetsförmedlingen definierar i denna rapport grupper av deltagare som: 

• Man/kvinna 

• Inrikesfödd/utrikesfödd  

• Utrikesfödd kvinna/man 

• Med funktionshinderkod eller inte  

• Ålder: under 25 år/25–55 år/över 55 år 

• Utbildningsnivå: högst förgymnasial/minst gymnasial 

 

Uppdelningen av grupper har valts utifrån att dessa parametrar följs av 

Arbetsförmedlingen på flera olika områden och ses som centrala för att säkerställa ett 
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likvärdigt stöd till olika kundgrupper med olika typer av utmaningar på 

arbetsmarknaden. Det är också uppgifter som finns tillgängliga för att göra 

sammanställningar utifrån i systemen.  

Vad avser redovisning utifrån ”spår”, så benämns detta i rapporten som ”nivåer”. 

Inför placering i tjänsten rusta och matcha delas deltagarna in i nivåer utifrån en 

statistisk bedömning av avståndet till arbetsmarknaden. Deltagare som har ett 

kortare avstånd till arbetsmarknaden hamnar på nivå A, deltagare som har ett längre 

avstånd till arbetsmarknaden hamnar på nivå B eller, om avståndet är ännu längre, 

på nivå C. Till skillnad från spåren i tjänsten stöd och matchning, så skiljer sig inte 

kraven på innehåll i nivåerna i tjänsten rusta och matcha åt. Ersättningen till 

leverantörerna skiljer sig dock åt mellan nivåerna.  

En särskild utmaning i arbetet med rapporten har varit att hitta sätt att kunna 

redovisa stödet till deltagare och resultat utifrån den arbetssökandes bedömda 

jobbchans inom respektive nivå. För att förstå metoden för redovisningen av denna 

fråga är det viktigt att förstå hur det statistiska bedömningsstödet bidrar till 

bedömningen huruvida en arbetssökande ska delta i tjänsten rusta och matcha och, i 

så fall, vilken nivå deltagaren tillhör.   

Två faktorer avgör om en arbetssökande bedöms som lämplig för tjänsten: predicerad 

jobbchans att övergå till arbete vid inskrivning och inskrivningstid på 

Arbetsförmedlingen. Verktyget beräknar först sannolikheten för en arbetssökande att 

övergå till arbete (osubventionerat arbete på hel- eller deltid) inom sex månader vid 

inskrivningstidpunkten. Här används historiska data från Arbetsförmedlingens 

register för att beräkna sannolikheten. Exempel på variabler som används i 

beräkningen är kön, ålder, utbildningsnivå, och den arbetssökandes hemkommun. 

Eftersom det statistiska verktyget primärt togs fram för bedömning av nyinskrivna, 

och därmed inte inkluderar inskrivningstid, överskattas jobbchanserna för personer 

med längre inskrivningstid. För att kompensera för detta hanteras inskrivningstid 

som en faktor i ett senare led med hjälp av nivågränser. Inskrivningstiden är en 

faktor som påverkar sannolikheten till arbete framåt; allt annat lika ger längre 

inskrivningstid lägre jobbchans. Inskrivningstiden hämtas från Arbetsförmedlingens 

system och räknas från den dag en sökande registrerade sig som arbetslös. 

Den beräknade sannolikheten och inskrivningstiden relateras sedan till på förhand 

bestämda gränser för att avgöra om tjänsten rusta och matcha är en lämplig tjänst för 

den arbetssökande, samt i vilken nivå (A, B eller C) den sökande bör hamna i om 

denne bedömts lämplig. Målsättningen är att arbetssökande med störst behov av 

hjälp (dvs. lägst bedömd jobbchans) ska profileras till fördjupat stöd utanför tjänsten, 

och de med minst behov av hjälp ska i stället profileras till främst självservice utanför 

tjänsten.  

Figuren nedan visar ett exempel på hur gränserna används. På y-axeln anges den 

predicerade jobbchansen och på x-axeln anges inskrivningstid. Linjerna i figuren 

illustrerar de olika gränserna som avgör vilken insats en arbetssökande profileras till. 

De personer som hamnar ovanför den översta linjen i tabellen längst upp är de som 

bedöms stå så nära arbetsmarknaden att de inte tillhör målgruppen för tjänsten. De 

som är under den översta linjen är de som ingår i spår A. Sedan följer indelningen i 
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spår B, C och längst ner de som står för långt ifrån arbetsmarknaden för att ingå i 

målgruppen för tjänsten. Att kurvorna lutar uppåt beror på att med samma 

profilerade jobbchans som start minskar personens möjlighet till arbete desto längre 

tid en person varit arbetslös. 

Figur 1.1: Illustration av ett exempel på tillämpningen av det statistiska 

bedömningsstödet för tjänsten rusta och matcha 

 

 

Eftersom bedömningen av jobbchans idag inte innefattar inskrivningstid, skulle 

statistik baserat på uppgifter från denna inte spegla den arbetssökandes faktiska 

jobbchans. Den skulle således inte möta det som efterfrågas i uppdraget. 

Arbetsförmedlingen har därför – för denna rapport – valt att i stället använda det 

starka sambandet mellan inskrivningstid och jobbchans för att på ett approximativt 

sätt gruppera arbetssökande som tillhör samma spår efter faktisk jobbchans. 

Uppdelningen som görs inom respektive spår är om den deltagande personen har 

varit arbetslös mindre än 1 år, mellan 1–2 år och mer än 2 år. Jobbchansen är inte 

högre för alla arbetssökande med mindre än ett års inskrivningstid jämfört med 

arbetssökande med längre inskrivningstid, men i genomsnitt kommer jobbchansen 

att skilja sig mellan grupperna. Det pågår ett utvecklingsarbete på 

Arbetsförmedlingen som förväntas leda till att modellen ger mer rättvisande 

jobbchanser för alla arbetssökande oavsett inskrivningstid. 

  

A 

B 
C 
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3 Stödet till deltagarna 

I detta avsnitt redovisas vilket slags stöd som deltagare tar del av inom tjänsterna, 

stödets omfattning i tid samt hur detta stöd varierar mellan olika grupper av 

deltagare, mellan olika spår och beroende på deltagarnas bedömda jobbchanser inom 

respektive spår.  

3.1 Inledning  

3.1.1 Metod och urval  

Redovisningen av stödet till deltagaren bygger på statistik från den periodiska 

rapport av genomförda aktiviteter som leverantören är ålagd att lämna månadsvis 

under hela tjänstens gång. Rapporten innehåller information om art och omfattning 

av aktiviteterna under föregående deltagarmånad. 

Statistiken från de olika inrapporterade aktiviteterna presenteras i genomsnittstid 

(timmar) per månad. Statistiken är baserad på rapporter som avser perioden april 

2020 till och med september 2021.  

I tabellerna kan det förekomma att genomsnittstider för specifika aktiviteter inte 

stämmer med totalsumman. Detta beror på att samtliga siffror i tabellen, även 

totalsumman, avrundas innan de förs in i tabellen. För att minska avvikelser till följd 

av avrundningen korrigeras inte totalsumman, utan den ursprungliga siffran står 

kvar i sin avrundade form. 

Först kommer det redovisas jämförelser mellan olika deltagargrupper avseende 

omfattning och typ av stöd. Därefter analyseras skillnader mellan olika nivåer och 

avslutningsvis presenteras jämförelser inom olika nivåer baserat på inskrivningstid.  

3.1.2 Regleringen av aktiviteter i tjänsten rusta och matcha 

Enligt förfrågningsunderlaget3 för tjänsten ska leverantören planera och, inom de 

ramar som ges av Arbetsförmedlingen, tillhandahålla det stöd och de aktiviteter som 

sökande behöver för att nå målet med tjänsten. För varje deltagare ska leverantören 

upprätta en individuell utvecklingsplan som visar vilka aktiviteter deltagaren ska 

utföra eller medverka i för att nå målet i tjänsten. Aktiviteter genomföras både enskilt 

och i grupp. Aktiviteterna kan tillhandahållas på distans om det är fördelaktigt och 

sker i överenskommelse med varje enskild deltagare.  

Det är obligatorisk för leverantören att genomföra ett enskilt, individuellt 

utvecklingsmöte om minst 30 minuter med varje deltagare minst en gång per 14 

kalenderdagar. Leverantören ska även varje vecka för varje deltagare planera och 

tillhandahålla minst en aktivitet som genomförs vid ett fysiskt möte, utöver det 

individuella utvecklingsmötet. Undantag från detta gäller om deltagaren under sin tid 

 
3 Arbetsförmedlingen. Inbjudan Kundval Rusta och matcha. Publicerad den 14 oktober 2021. Dnr Af-
2021/00760 034.   
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i tjänsten deltar i en annan arbetsmarknadspolitisk insats, till exempel praktik eller 

validering, som motsvarar hela dennes arbetsutbud.  

Som stöd för leverantören har Arbetsförmedlingen i förfrågningsunderlaget tagit 

fram en förteckning över valbara aktiviteter. Dessa redovisas, tillsammans med den 

obligatoriska aktiviteten individuellt utvecklingsmöte i tabell 3.1. Det är dessa 

aktiviteter som Arbetsförmedlingen följer upp och som ligger till grund för 

redovisningen i denna rapport.  

Tabell 3.1: Förteckning över aktiviteter inom rusta och matcha 
 

Aktivitet Beskrivning 

Hälsofrämjande åtgärder  
Kan tillhandahållas i form av till exempel seminarier eller föreläsningar 
gällande till exempel kost, sömn och motion.  

Individuellt utvecklingsmöte 

Obligatorisk. Leverantören ska genomföra enskilt, individuellt 
utvecklingsmöte om minst 30 minuter med varje 
deltagare minst en gång per 14:e kalenderdag.  

Information 

Till exempel information om arbetsmarknaden och arbetslivet, orientering 
inom olika yrkesområden, information om utbildning och dess betydelse för 
etablering på arbetsmarknaden.  

Insats hos annan aktör 

Om Arbetsförmedlingen bedömer att det är arbetsmarknadspolitiskt 
motiverat kan deltagaren delta i vissa arbetsmarknadspolitiska insatser 
under sin tid i tjänsten, som längst tre (3) månader. Exempel på insats kan 
vara de arbetsmarknadspolitiska programmen praktik, 
yrkeskompetensbedömning eller validering. 

Kartläggning  Kartläggning av deltagarens färdigheter, kompetenser och förutsättningar 

Kontakter med arbetsgivare 
eller andra relevanta aktörer 

Till exempel studiebesök, arbetsplatsbesök, presentation av deltagare för 
arbetsgivare, rekryteringsevents, mentorskap.  

Kortare utbildning 

Utbildningen får uppta maximalt 20 timmar och ska ha en direkt och tydlig 
koppling till en eller flera specifika lediga tjänster eller en reguljär 
utbildningsplats. Den kortare utbildningen ska tillhandahållas av 
leverantören. Med kortare utbildning avses inte utbildning som kräver ett 
beslut från Arbetsförmedlingen, till exempel arbetsmarknadsutbildning, 
eller utbildning som kan generera resultatersättning.  

Motiverande samtal Motiverande samtal ska ges utifrån kvalitetssäkrade metoder.  

Praktiskt stöd 

Till exempel stöd i att hitta och söka jobb, utforma ansökningshandlingar, 
träning inför intervjuer och arbetsgivarkontakter, uppföljning av sökta jobb 
samt stöd i att söka utbildning.  

Studie- och yrkesvägledning 

Med vägledning mot arbete eller utbildning avses individuellt inriktat stöd 
som bidrar till ökad självkännedom och förmåga att medvetet ta ställning 
till möjlig yrkesverksamhet och utbildning. Vägledningen ska aktivt 
motverka sådana begränsningar av val av yrkesverksamhet och utbildning 
som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell 
bakgrund.  

Stöd för att stärka deltagarens 
digitala kompetens 

Till exempel stöd för att stärka individens förmåga att hantera digitala 
verktyg för att öka förutsättningen för arbete eller utbildning.   

Stärka språkkunskaper Stöd för att stärka deltagarens språkkunskaper 

 

3.1.3 Tillförlitlighet i data 

Som anges ovan bygger statistiken på uppgifter från leverantörens periodiska rapport 

av genomförda aktiviteter. Den aggregerade statistiken från de periodiska 

rapporteringarna har dock vissa brister som kan påverka tillförlitligheten.  

Arbetsförmedlingen genomför i nuläget ingen fortlöpande kontroll över att de 

aktiviteter som leverantörerna redovisar faktiskt har genomförts. Leverantörerna 
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intygar på heder och samvete att den information de lämnar är korrekt. Ett 

utvecklingsarbete ska påbörjas inom myndigheten för att utveckla uppföljningen av 

aktiviteterna.  

Vidare har leverantörerna svagare incitament att redovisa de valfria än de 

obligatoriska aktiviteterna. Detta eftersom de sanktionsmöjligheter som finns för de 

obligatoriska aktiviteterna inte finns avseende de valfria. Det kan också finnas 

gränsdragningsproblem där vissa aktiviteter kan bedömas tillhöra flera av de olika 

aktivitetskategorierna. Olika leverantörer kan ha olika rutiner för hur de redovisar en 

aktivitet.  

Den minsta tidsenheten för redovisning av aktiviteter är en timme, vilket kan 

innebära en risk för både under- och överrapportering. Dels avseende omfattningen 

på stödet som helhet i de fall aktiviteten inte uppgår till en timme, dels avseende 

stödets innehåll beroende på hur leverantören redovisar ett möte på en timme som 

till exempel innehåller både kontakter med arbetsgivare och praktiskt stöd.  

Det finns också en problematik att längre mer kvalitativa möten i data inte går att 

särskilja från kortare telefonkontakt. Om det finns skillnader mellan olika grupper av 

arbetssökande i detta, t ex att en grupp har fler kortare möten medan en annan har färre 

men längre möten, så kommer detta tolkas som att den förstnämnda får mer stöd.  

3.2 Stödet jämfört mellan olika deltagargrupper 

Deltagare i tjänsten rusta och matcha tar i genomsnitt del av stöd som uppgår till 

drygt åtta timmar i månaden. Den mest förekommande aktiviteten är individuellt 

möte, vilket sannolikt kan förklaras av att det är en obligatorisk aktivitet enligt 

tjänstens förfrågandeunderlag. Den näst vanligaste aktiviteten är praktiskt stöd följt 

av kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer. De tre aktiviteterna 

som använts minst är hälsofrämjande aktiviteter, kortare utbildning samt insats hos 

annan aktör.4 Utifrån att tjänsten rusta och matcha riktar sig till en bred målgrupp, 

där många arbetssökande har en låg utbildningsnivå men också andra komplexa 

behov kommer Arbetsförmedlingen att vidare analysera bland annat varför 

aktiviteterna insats hos annan aktör och kortare utbildning används eller redovisas i 

ytterst begränsad omfattning. Särskilt viktigt blir det att säkerställa leverantörernas 

roll i den samverkan som sker mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna och andra 

aktörer för att öka möjligheten för deltagare i tjänsten att sina individuella behov 

tillgodosedda genom insatser som ges parallellt med deltagandet i 

matchningstjänsten.   

Fördelningen av stödet för deltagarna kan anses stärka den bedömning 

Arbetsförmedlingen gjorde i rapporten ”Vissa förutsättningar för 

matchningstjänster” att det kan finnas behov av att utöka utförarkraven på 

leverantörerna, med eventuellt differentiering av kraven beroende på målgrupp.5 

 
4 Se bilaga 8.1.1. 
5 Arbetsförmedlingen. Vissa förutsättningar för matchningstjänster. Dnr Af-2021/0081 0047.  
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3.2.1 Kvinnor och män 

Kvinnor och män får generellt samma stöd inom tjänsten rusta och matcha. Inom 

aktiviteterna kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer får dock 

män marginellt mer stöd jämfört med kvinnor. 

Tabell 3.2: Genomsnittliga aktiviteter timmar per månad, sammanlagt samt 
uppdelat på kön 
 

  
      

Sammanlagt Kvinnor Män 

Hälsofrämjande aktiviteter 0,0 0,0 0,0 

Individuellt möte 2,4 2,5 2,4 

Information 0,7 0,7 0,7 

Insats hos annan aktör 0,0 0,0 0,0 

Kartläggning  0,5 0,4 0,5 

Kontakter med 
arbetsgivare eller andra 
relevanta aktörer 1,2 1,1 1,3 

Kortare utbildning 0,0 0,0 0,0 

Motiverande samtal 0,2 0,3 0,2 

Praktiskt stöd 2,3 2,2 2,3 
Studie- och 
yrkesvägledning 0,9 0,9 0,9 

Stärka digital kompetens 0,1 0,1 0,1 

Stärka språkkunskaper 0,2 0,2 0,2 

Totalsumma 8,4 8,4 8,4 

Antalet unika deltagare i 
urvalet 

17 477 7 370 10 107 

 
Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

3.2.2 Utbildningsbakgrund 

Det föreligger vissa skillnader i stödets omfattning beroende på om en individ har en 

gymnasieutbildning eller inte. Individer utan fullföljd gymnasieutbildning får stöd i 

något större utsträckning. Detta beror främst på att de ges lite mer stöd inom 

aktiviteterna individuellt möte, praktiskt stöd och stärka språkkunskaper.  

Tabell 3.3: Genomsnittliga aktiviteter timmar per månad, utbildningsbakgrund 
 

  
  

Ej gymnasial utbildning 
Gymnasial utbildning 

eller högre 

Hälsofrämjande aktiviteter 0,0 0,0 

Individuellt möte 2,6 2,3 

Information 0,7 0,7 

Insats hos annan aktör 0,0 0,0 

Kartläggning 0,4 0,5 

Kontakter med arbetsgivare 
eller andra relevanta aktörer 

1,2 1,2 

Kortare utbildning 0,0 0,0 
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Motiverande samtal 0,2 0,2 

Praktiskt stöd 2,4 2,2 

Studie- och yrkesvägledning 0,9 1,0 

Stärka digital kompetens 0,1 0,1 

Stärka språkkunskaper 0,3 0,1 

Totalsumma 8,8 8,2 

Antalet unika deltagare i 
urvalet 

6 299 11 193 

 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

3.2.3 Åldersgrupper 

Stödets omfattning är jämnt fördelat mellan de olika åldersgrupperna även om 

gruppen 25–55 år i viss grad ges mer stöd jämfört med övriga åldersgrupper. Det är 

ingen särskild aktivitet som skiljer ut sig betydligt i omfattning mellan grupperna.    

Tabell 3.4: Genomsnittliga aktiviteter timmar per månad, åldersgrupper 
 

  
  

16–24 år 25–55 år 56–65 år 

Hälsofrämjande aktiviteter 0,0 0,0 0,0 

Individuellt möte 2,4 2,4 2,4 

Information 0,7 0,7 0,6 

Insats hos annan aktör 0,0 0,0 0,0 

Kartläggning 0,5 0,4 0,5 

Kontakter med arbetsgivare 
eller andra relevanta aktörer 

1,1 1,2 1,1 

Kortare utbildning 0,0 0,0 0,0 

Motiverande samtal 0,2 0,2 0,2 

Praktiskt stöd 2,1 2,3 2,3 

Studie- och yrkesvägledning 1,0 0,9 0,8 

Stärka digital kompetens 0,0 0,1 0,1 

Stärka språkkunskaper 0,1 0,2 0,1 

Totalsumma 8,1 8,6 8,1 

Antalet unika deltagare i 
urvalet 
 

3 422 11 597 2 729 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

3.2.4 Utrikes/inrikes födda 

Utrikes födda tar del av cirka en timmes mer stöd per månad jämfört med inrikes 

födda. Detta gäller särskilt inom praktiskt stöd, kontakter med arbetsgivare eller 

andra relevanta aktörer samt stärka språkkunskaper. Samtidigt tar inrikes födda i 

större utsträckning del av studie- och yrkesvägledning. Utrikes födda kvinnor får i 

princip samma stöd som utrikes födda män. Utrikes födda män tenderar dock att få 

mer av aktiviteten kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer. 
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Tabell 3.5: Genomsnittliga aktiviteter timmar per månad, födelseland 
 

  
    

Inrikes 
född 

Utrikes 
född 

Utrikes födda 
kvinnor 

Utrikes födda 
män 

Hälsofrämjande aktiviteter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Individuellt möte 2,3 2,5 2,5 2,4 

Information 0,7 0,6 0,6 0,6 

Insats hos annan aktör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kartläggning 0,5 0,4 0,4 0,5 

Kontakter med 
arbetsgivare eller andra 
relevanta aktörer 

1,0 1,3 1,1 1,4 

Kortare utbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Motiverande samtal 0,2 0,2 0,3 0,2 

Praktiskt stöd 1,9 2,5 2,5 2,5 

Studie- och 
yrkesvägledning 

1,1 0,8 0,8 0,8 

Stärka digital kompetens 0,1 0,1 0,1 0,1 

Stärka språkkunskaper 0,0 0,3 0,3 0,2 

Totalsumma 7,8 8,8 8,7 8,8 

Antalet unika deltagare i 
urvalet 

6 986 10 494 4 552 5 943 

 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

3.2.5 Funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan  

Deltagare med någon form av funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan får 

på totalen mindre omfattande stöd jämfört med de som inte har en 

funktionsnedsättning. I synnerhet är det inom aktiviteterna praktiskt stöd och 

kontakter med arbetsgivare eller andra relevanta aktörer där de största 

skillnaderna går att identifiera. 

Det kan finnas många förklaringar till att personer med funktionsnedsättning ges 

mindre stöd. Det kan till exempel tyda på att individer med funktionsnedsättning 

riskerar att parkeras i tjänsten. Det kan också handla om att leverantörerna i vissa fall 

har bristande kompetens inom frågor rörande funktionsnedsättning. Det är samtidigt 

viktigt att understryka att det inom gruppen återfinns individer som befinner sig 

olika långt ifrån arbetsmarknaden och därmed har olika behov av stöd. Skillnaderna i 

stöd kvarstår dock inom de olika nivåerna för individer med funktionsnedsättning 

jämfört med individer utan funktionsnedsättning, se vidare i bilaga 8.1.1.  

Tabell 3.6: Genomsnittliga aktiviteter timmar per månad, funktionsnedsättning 
 

  
  

Ej funktionsnedsättning Funktionsnedsättning 

Hälsofrämjande aktiviteter 0,0 0,0 

Individuellt möte 2,4 2,3 

Information 0,7 0,7 
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Insats hos annan aktör 0,0 0,0 

Kartläggning 0,5 0,4 

Kontakter med arbetsgivare 
eller andra relevanta aktörer 

1,2 1,0 

Kortare utbildning 0,0 0,0 

Motiverande samtal 0,2 0,3 

Praktiskt stöd 2,3 1,7 

Studie- och yrkesvägledning 0,9 1,0 

Stärka digital kompetens 0,1 0,1 

Stärka språkkunskaper 0,2 0,0 

Totalsumma 8,5 7,4 

Antalet unika deltagare i 
urvalet 16 785 781 

 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

3.3 Stödet mellan olika nivåer, deltagargrupper och 
inskrivningstid 

3.3.1 Stödet jämfört mellan olika nivåer 

Inom de olika nivåerna är stödet jämnt fördelat. Deltagare inom nivå C ges marginellt 

mer stöd, följt av nivå B. Att fördelningen på stödet mellan nivåerna är så pass jämnt 

kan ha olika förklaringar och behöver utredas ytterligare. Att individer med mindre 

stödbehov får stöd i samma omfattning som individer som står längre ifrån 

arbetsmarknaden skulle kunna vara en indikation på att arbetssökande längre från 

arbetsmarknaden inte får tillräckligt med stöd och således löper viss risk att parkeras 

i tjänsten. Även detta kan anses stärka den bedömning Arbetsförmedlingen gjorde i 

rapporten ”Vissa förutsättningar för matchningstjänster” att det kan finnas behov 

av att utöka utförarkraven på leverantörerna, med eventuellt differentiering av 

kraven inte bara utifrån målgrupp, utan även utifrån nivå.6 

Tabell 3.7: Genomsnittliga aktiviteter timmar per månad, uppdelat per nivå 
 

  
      

Nivå A Nivå B Nivå C 

Hälsofrämjande aktiviteter 0,0 0,0 0,0 

Individuellt möte 2,4 2,4 2,4 

Information 0,7 0,6 0,7 

Insats hos annan aktör 0,0 0,0 0,0 

Kartläggning 0,4 0,5 0,5 

Kontakter med arbetsgivare 
eller andra relevanta aktörer 

1,2 1,2 1,1 

Kortare utbildning 0,0 0,0 0,0 

Motiverande samtal 0,2 0,2 0,3 

Praktiskt stöd 2,1 2,3 2,3 

 
6 Arbetsförmedlingen. Vissa förutsättningar för matchningstjänster. Dnr Af-2021/0081 0047.  
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Studie- och yrkesvägledning 0,9 0,9 0,9 

Stärka digital kompetens 0,1 0,1 0,1 

Stärka språkkunskaper 0,1 0,2 0,2 

Totalsumma 8,3 8,4 8,5 

Antalet unika deltagare i 
urvalet 

5 194 5 292 7 439 

 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

3.3.2 Stödet jämfört mellan olika nivåer och inskrivningstider 

Kompletteras statistiken med inskrivningstid inom respektive nivå uppkommer ett 

mönster där skillnaderna i stödets omfattning generellt är små. Det finns till exempel 

inga betydande skillnader inom nivåerna A, B och C för de deltagare som har varit 

inskrivna på Arbetsförmedlingen i minst två år. För deltagare som varit inskrivna 

mellan ett och två år finns det en differentiering mellan nivåerna där deltagare inom 

nivå A får mindre omfattande stöd än deltagare inom nivå B och C. För deltagare med 

kortast inskrivningstid får deltagare inom nivå A och B samma stöd medan nivå C tar 

del av mer stöd.   

Det finns vissa skillnader mellan den grupp som varit inskrivna i minst två år och de 

grupperna som varit inskrivna i högst ett år och mellan ett och två år. Gruppen som 

varit inskrivna i minst två år har i genomsnitt tillhandahållits mer stöd jämfört med 

de två grupperna med kortare inskrivningstid.  

Tabell 3.8: Genomsnittliga aktiviteter timmar per månad, utifrån inskrivningstid 
och nivå 
 

  
max 1 år 1-2 år minst 2 år 

Nivå A Nivå B Nivå C Nivå A Nivå B Nivå C Nivå A Nivå B Nivå C 

Hälsofrämjande 
aktiviteter 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Individuellt möte 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 

Information 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 

Insats hos annan 
aktör 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kartläggning 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 

Kontakter med 
arbetsgivare eller 
andra relevanta 
aktörer 

1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,5 1,2 1,2 

Kortare utbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Motiverande samtal 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

Praktiskt stöd 2,1 2,1 2,5 1,9 2,0 2,2 2,4 2,5 2,4 

Studie- och 
yrkesvägledning 

1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,8 0,9 0,9 1,0 

Stärka digital 
kompetens 

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Stärka 
språkkunskaper 

0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 

Totalsumma 8,1 8,1 8,7 7,7 8,2 8,3 8,8 8,7 8,6 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 
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I bilaga 8.1.1 går det att ta del av tabeller över omfattning och typ stöd mellan olika 

deltagargrupper inom de olika nivåerna.  

Den generella bilden är att det inte förekommer några väsentliga skillnader rörande 

typ och omfattning av stöd inom de olika nivåerna för olika grupper av deltagare. 

Utrikes födda och individer med funktionsnedsättning tar exempelvis del av 

aktiviteter i ungefär samma omfattning oavsett nivåindelning. Vissa undantag finns. 

Exempelvis tar deltagare inom åldersspannet 56–65 år del av mindre kontakter med 

arbetsgivare eller andra relevanta aktörer inom nivå C.  
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4 Resultat  

I detta avsnitt redovisas hur resultaten i form av övergångar till arbete och reguljär 

utbildning varierar mellan olika grupper av deltagare, mellan olika spår och beroende 

på deltagarnas bedömda jobbchanser inom respektive spår.  

4.1 Inledning 

4.1.1 Metod och urval  

Den statistik som presenteras i detta avsnitt avser dels resultaten uppdelat på alla 

som gått till arbete och studier, dels alla som har varit i arbete och studier med en 

varaktighet längre än fyra månader. Den första gruppen kallas R1 och den andra 

gruppen kallas R2. Uppgifterna hämtas ifrån de resultatrapporter som leverantörerna 

skickar in och som sedan verifieras av Arbetsförmedlingen innan utbetalning. 

Resultatrapport 1 skickas in så snart deltagaren börjat arbete eller studier, och 

resultatrapport 2 skickas in när deltagaren varit i arbete eller studier i fyra månader. 

Med arbete menas både subventionerade och osubventionerade arbeten. I den här 

rapporten behandlas övergången till arbete och utbildning som ett sammantaget 

resultat, detta för att ett större underlag på ett bättre sätt möjliggör uppdelning i flera 

dimensioner (tidsperiod, nivå och grupp av arbetssökande). En uppdelning av 

resultaten i olika typer av utfall planeras för rapporten som ska lämnas i oktober. 

Uppföljningen av övergångar till arbete och utbildning kommer göras både mellan 

och inom respektive nivå i tjänsten. Jämförelsen inom spåren görs med utgångpunkt 

i deltagarnas arbetslöshetstid, se resonemang om detta ovan i avsnitt 2.1.  

Arbetssökande som har påbörjat tjänsten rusta och matcha kan delas in i tre 

tidsperioder: 

• Mars 2020 till november 2020 (fönster 1) 

• December 2020 till juli 2021 (fönster 2) 

• Augusti 2021 tills nu (fönster 3) 

 

Anledningen till denna uppdelning är att det i december 2020 samt augusti 2021 

gjordes större justeringar i de olika nivågränserna som avgör vilka personer som kan 

delta i tjänsten och inom vilket spår, vilket kan påverka jämförbarheten mellan 

perioderna. Dessa tidsperioder definieras här som fönster 1, fönster 2 och fönster 3.  

Statistiken i denna rapport omfattar fönster 1 och fönster 2. Det blir naturligt att i 

första hand titta på resultaten från den första tidsperioden (fönster 1). Detta då 

deltagarna i den gruppen har ingått i tjänsten tillräckligt länge för att ha möjlighet att 

gå klart tjänsten, samt att det finns en längre uppföljningshorisont för att bättre 

kunna bedöma effekten i form av övergång till arbete och studier. En längre 

tidsperiod underlättar jämförelse av resultat mellan spåren och varaktiga utfall. 

Särskilt viktig blir det för deltagarna i spår C, då det går att anta att det tar längst tid 

att få ett arbete för deltagarna som står längst ifrån arbetsmarknaden. Den sista 

tidsperioden, dvs fönster 3, ligger så pass nära i tid att det är svårt att säga något om 
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resultatet för den gruppen ännu. Därför omfattas inte denna grupp av denna 

resultatuppföljning inte använt oss av den gruppen. 

4.2 Resultaten jämfört mellan olika fönster  

4.2.1 Utflöde i olika fönster 

I fönster 1 finns de deltagare som har haft störst möjlighet att gå vidare till arbete och 

studier då de startade tjänsten först i tid. Fönster 2 har dock större utflöde till arbete 

och studier. Detta är naturligt då arbetsmarknadsläget förbättrades betydligt under 

2021 jämfört med 2020 och att fönster 2 är öppet för en större målgrupp än fönster 1, 

dvs. främst fler deltagare med större jobbchanser.  

4.2.2 Utflöde mellan och inom olika nivåer  

Sammanfattningsvis kan konstateras att genomgående går deltagarna i tjänsten rusta 

och matcha ut i arbete och studier i förhållande till vilken nivå de befinner sig i. Till 

exempel går deltagare i nivå A ut i arbete och studier i högre grad än de i nivå B, samt 

de i nivå B går ut i arbete i högre grad än de i nivå C. Övergripande verkar 

uppdelningen i nivå A, B och C således fungera som det är tänkt, dvs. att de som står 

närmast arbetsmarknaden hamnat i spår A och de längst ifrån i spår C.  

Tabell 4.1: Utflöde till arbete och studier i procent, utifrån fönster 

 

  
  

Fönster 1 Fönster 2 

Nivå A 49 55 

Nivå B 44 48 

Nivå C 43 41 

 

Motsvarande resultat finns för inskrivningstid inom respektive nivå. Desto längre 

arbetslöshetstid en deltagare som befinner sig inom respektive nivå har ju lägre 

sannolikhet för övergång till arbete eller studier. Detta samband gäller även mellan 

olika fönsterperioder.  

Tabell 4.2: Utflöde till arbete och studier i procent, utifrån arbetslöshetstid, för 
fönster 1 och 2  

Fönster 1    

  

  

Arbetslös 
upp till 1 år 

Arbetslös 
1–2 år 

Arbetslös 
över 2år 

Nivå A 52 50 46 

Nivå B 48 45 40 

Nivå C 46 41 42 
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Fönster 2    

  

  

Arbetslös 
upp till 1 år 

Arbetslös 
1–2 år 

Arbetslös 
över 2år 

Nivå A 56 50 45 

Nivå B 58 49 45 

Nivå C 45 41 35 

 

Sammantaget tyder detta på att profileringen och bedömningen av deltagare 

övergripande fungerat som tänkt avseende placering av arbetssökande i spår utifrån 

deras respektive jobbchans. Samtidigt finns det indikationer på att inskrivningstid 

möjligen inte beaktas fullt ut i spårindelningen. Exempelvis är resultatet för 

arbetssökande med lång inskrivningstid som bedömts ha litet stödbehov (nivå A) inte 

högre än motsvarande för arbetssökande med kort inskrivningstid som bedömts ha 

stort stödbehov (nivå C). 

4.2.3 Utflöde i förhållande till varaktighet 

Andelen som har gått till arbete och studier och där varaktigheten, på arbetet eller 

studierna, varit minst fyra månader (R2) sjunker jämfört med alla som gått över till 

arbete och studier (R1). Som exempel sjunker resultatandelen i fönster 1 nivå A från 

49 procent till 34 procent vid varaktighet på minst fyra månader. Detta är i sig 

förväntat då det är svårare för många arbetssökande att få ett mer varaktigt arbete än 

ett mer tillfälligt.  

Resultatandelen från R1 till R2 sjunker mer i fönster 2 än fönster 1. Utifrån den 

kortare tidsperioden för arbetssökande i fönster 2 är detta förväntat, dvs. det har 

funnits kortare tid för arbetssökande i fönster 2 att hinna få ett varaktigt arbete.  

Tabell 4.3: Utflöde till varaktiga arbete och studier i procent, utifrån varaktighet, 
för fönster 1 och 2 
 

Fönster 1   

  

  

Initialt alla (R1) 
Varaktighet mer 
än 4 mån (R2) 

Nivå A 49 34 

Nivå B 44 30 

Nivå C 43 30 

   

Fönster 2   

  

  

Initialt alla (R1) 
Varaktighet mer 
än 4 mån (R2) 

Nivå A 55 27 

Nivå B 48 20 

Nivå C 41 16 
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Arbetsmarknadspolitiken har bland annat i syfte att utjämna jobbchanserna mellan 

olika personer, så till vida att ge mer stöd till arbetssökande som står längre från 

arbetsmarknaden för att de ska öka sin sannolikhet att få ett arbete. Ibland uttrycks 

det här som att det sker en ”omfördelning i arbetslöshetskön”. I fönster 1 ser vi att det 

är en mycket liten skillnad i resultat mellan de olika nivåerna för deltagare som varit i 

arbete eller studier minst fyra månader. I denna analys framgår inte vad utflödet 

skulle varit utan deltagande tjänsten, men de små skillnaderna mellan nivåerna 

skulle kunna tolkas som att jobbchanserna har utjämnats när deltagarna har fått mer 

varaktigt arbete. För att utröna om en förändring i jobbchanser har skett och för rätt 

individer krävs vidare effektstudier. Här skulle det i idealfallet behövas en jämförelse 

med arbetssökandes jobbchans utan och med deltagande i tjänsten rusta och matcha.  

4.2.4 Resultatet jämfört mellan olika deltagargrupper 

Att deltagarna i tjänsten rusta och matcha går genomgående ut i arbete och studier i 

förhållande till vilken nivå de placerats i gäller också inom de olika 

deltagargrupperna. Till exempel i fönster 1 går kvinnor i nivå A ut i arbete och studier 

i högre grad än de i nivå B, samt de i nivå B går i arbete i högre grad än de i nivå C. 

Detsamma gäller resultat i fönster 2.  

Undantaget i fönster 1 är för de 55 år och äldre, där utflödet till arbete och studier 

nästan är lika stort i nivå C som i nivå A.  

Vid en jämförelse av olika grupper uppstår skillnader beroende på fönster. Den grupp 

som har svårast att komma till arbete och studier generellt är äldre än 55 år. Utöver 

det är personer som inte har en fullföljd gymnasieutbildning, utrikesfödda kvinnor 

och personer med funktionsnedsättning grupper som har svårt att komma till arbete 

och studier. Personer under 25 år eller som har minst en gymnasial utbildning är de 

grupper som har störst möjlighet att gå till arbete eller studier.  

Att det ser ut så här är inte förvånande då det följer de generella jobbchanserna 

mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Om arbetsmarknadspolitiken ska ha 

effekten att ”sortera om i kön” behöver dock Arbetsförmedlingen hitta vägar att 

ytterligare öka möjligheterna till arbete för de grupper som oavsett har svårare att 

komma in på arbetsmarknaden. Detta kan ske exempelvis genom att differentiera 

utförarkraven för olika grupper av arbetssökande.   

Att utflödet är olika mellan grupper av arbetssökande som tillhör samma nivå måste 

tolkas med viss försiktighet, då nivåerna är breda och innehåller högre och lägre 

jobbchanser. Däremot är det säkert att de arbetssökande som deltar i nivå A alla 

bedömts ha högre jobbchanser jämfört med de som deltar i nivå B, samt motsvarande 

för nivå B och C. Att exempelvis andelen män som går till arbete eller utbildning i 

nivå B är högre än motsvarande andel för kvinnor i nivå A har således ett tydligt 

signalvärde om ett behov av fortsatt fokus på likabehandlingsfrågor. Samma 

resonemang gäller så klart också för andra grupper av arbetssökande.   

Det finns skillnader mellan grupper utifrån olika spår. Som framgått tidigare sticker 

gruppen arbetssökande äldre än 55 år ut med särskilt låg andel som gått till arbete 

eller utbildning. Andelen i arbete eller utbildning är betydligt lägre för deltagare äldre 

än 55 år i nivå A jämfört med yngre deltagare i nivå B och C. Detta syns i tabellen 
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nedan. De tydligaste exemplen är markerade i grått där resultatet i nivå A för de över 

55 år är mindre än resultatet för nivå C för de under 25 år. 

Tabell 4.4: Utflöde till arbete och studier i procent, ålder 
 

  
Fönster 1 Fönster 2 

Nivå A Nivå B Nivå C Nivå A Nivå B Nivå C 

Under 25 59 54 52 62 57 49 

25–55 50 47 44 53 48 43 

Över 55 29 25 28 37 34 22 

 

Liknande resultat syns för andra grupper av arbetssökande. I gruppen som inte har 

en gymnasieutbildning och för utrikesfödda kvinnor, samt till viss del för personer 

med funktionsnedsättning och för kvinnor som helhet jämfört med män. I tabellen 

nedan är inom respektive jämförelsegrupp avvikelserna utifrån nivå A markerade 

med grått. 

Som exempel uppgår andel med ej gymnasieutbildning som går till arbete i fönster 1 

spår A till 43 procent. Det är ett lägre resultat än för personer med 

gymnasieutbildning som bedöms ha lägre jobbchans, dvs som placerats i nivå B och 

C. Av dessa är andelen som gått till arbete och studier 47 respektive 45 procent. 

Övergången till arbete är alltså högre för de som bedöms ha behov av större stöd.  

Tabell 4.5: Utflöde till arbete och studier i procent, deltagargrupp 

  

Fönster 1 Fönster 2 

Nivå A Nivå B Nivå C Nivå A Nivå B Nivå C 

Kvinnor 46 41 39 56 48 40 

Män 51 47 46 54 48 41 

Utrikesfödd 47 45 43 50 48 41 

Inrikesfödd 52 43 44 58 48 40 

Utrikesfödd kvinna 43 40 37 47 45 38 

Utrikesfödd man 50 49 47 52 50 43 

Funktionshinder 56 44 42 44 41 39 

Ej funktionshinder 49 44 43 55 48 41 

Gymn.utb. 52 47 45 59 51 42 

Ej gymn.utb. 43 40 41 43 41 39 

 

 

 

Skillnaderna som redovisas ovan är inte nödvändigtvis statistiskt signifikanta och ska 

därmed tolkas försiktigt. I R2 (när varaktigheten är minst fyra månader) så blir 

skillnaderna också mindre, men det går fortfarande att se samma övergripande 

tendens. Därför är det viktigt att vidare undersöka orsaken till att arbetssökande som 

bedöms ha en viss jobbchans inte alls når samma utfall i tjänsten som andra 
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arbetssökande som bedömts ha motsvarande eller till och med lägre jobbchans. En 

möjlig förklaring är att ålder inte tillmäts tillräcklig betydelse som försvårande faktor 

för jobbchansen i profileringen; särskilt kopplat till hur jobbchansen förändras med 

arbetslöshetstid för de som är äldre än 55 år. Andra tänkbara förklaringar är att de 

som är äldre har en svårare situation på arbetsmarknaden, att leverantörerna inte vet 

hur de ska arbeta med den här gruppen på rätt sätt, och/eller fokuserar på 

arbetssökande som är lättare att uppnå resultat för. Samma resonemang gäller för 

övriga grupper som nämnts ovan. 

Det omvända gäller då för till exempel gruppen under 25 år och de med en högre 

utbildningsnivå. De har högre övergång till arbete, särskilt i nivå A. De har en högre 

övergång till arbete och utbildning jämfört personer som är äldre och har en lägre 

utbildningsnivå, både när de jämförs med personer inom samma nivå som bedöms 

ha likvärdiga jobbchanser och när de jämförs med personer i nivåer som har bedömts 

ha högre jobbchans. Detta kan tyda på att de även utan deltagande i tjänsten haft 

goda möjligheter till arbete, med viss risk för dödvikseffekter. En annan förklaring 

skulle kunna vara att leverantörerna fokuserar mer på de här grupperna då det är 

lättare att få resultat.  

Genom att kontinuerligt följa resultaten för olika grupper av deltagare och utveckla 

arbetet med att anpassa nivågränser utifrån arbetssökande och arbetsmarknad – i 

kombination med utveckling av utförarkraven – kan Arbetsförmedlingen förbättra de 

arbetsmarknadspolitiska effekterna av stödet. 
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5 Val och byte av leverantör  

I detta avsnitt redovisas andelen deltagare som gör ett aktivt val av leverantör och 

leverantörsbyten samt hur detta varierar mellan olika grupper av arbetssökande och 

mellan olika leveransområden.  

5.1 Inledning  

5.1.1 Metod och urval  

Statistiken över aktivt val och leverantörsbyte bygger på data från och med oktober 

2020 till och med september 2021. För aktivt val har även tagits fram statistik för 

perioden från och med april 2020 till och med februari 2022. Dessa resultat 

redovisas särskilt eftersom Arbetsförmedlingen efter september 2021 har sett en 

kraftig trend mot ickevals-alternativet. Orsakerna till denna trend behöver närmare 

analyseras. Om resultaten redovisats sammantaget skulle denna förändring inte 

synliggjorts.  

Statistiken i avsnittet har hämtats från Arbetsförmedlingens två olika ärende- och 

beslutshanteringssystem: AIS och BÄR. I AIS är det enbart Arbetsförmedlingens 

handläggare som registrerar deltagarens val, såväl aktivt val som ickevals-

alternativet. Även i BÄR kan handläggarna göra detta men skillnaden är att den 

arbetssökande också har möjlighet att själv registrera sitt val.    

Inledningsvis redovisas aktivt val utifrån deltagargrupper och spår samt 

leveransområden för perioden oktober 2020 – september 2021 följt av andel aktiva 

val för perioden april 202o – februari 2022. Därefter redovisas byte av leverantör per 

leveransområde och spår.  

5.1.2 Valfrihetens roll i tjänsten rusta och matcha 

Tjänsten rusta och matcha är ett valfrihetssystem; möjligheten för den arbetssökande 

att fritt välja leverantör är en viktig komponent för individens egenmakt och en del i 

incitamentsstrukturen för att skapa kvalitet hos leverantörerna.  

När avtal har tecknats med en leverantör publicerar Arbetsförmedlingen information 

om leverantören på sin hemsida. Informationen lämnas av leverantören i 

Arbetsförmedlingens elektroniska systemstöd. Efter att Arbetsförmedlingen har 

beslutat att en arbetssökande ska anvisas till matchningstjänsten kan den 

arbetssökande själv välja leverantör med hjälp av sökfunktion på 

Arbetsförmedlingens hemsida. De leverantörer som redan nått sitt eventuella 

kapacitetstak ingår inte i underlaget för den arbetssökandes val. Utöver 

informationen som lämnats av leverantörerna har de arbetssökande numera även 

tillgång till uppgifter om vilket betyg som leverantörerna har fått i 

Arbetsförmedlingens betygssystem.7 Arbetsförmedlingen kan vara behjälplig med att 

 
7 Arbetsförmedlingens betygssystem infördes i januari 2022. Deltagare under mätperioden har således enbart 
haft tillgång till tjänstedeklarationen.  
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ta fram information inför valet genom att hjälpa till med sökningen och förklara den 

skriftliga informationen.8 

De arbetssökande är inte begränsade till att endast välja leverantörer inom det 

leveransområde där de bor. Däremot måste den arbetssökande vara beredd att 

bekosta sina egna resor i anslutning till tjänsten i de fall de väljer en leverantör som 

inte ligger inom rimligt pendlingsavstånd, om det finns andra leverantörer som gör 

det. Arbetssökande som saknar leverantör i det egna leveransområdet har i dagsläget 

möjlighet att kunna delta hos leverantör i närliggande leveransområde med resor 

bekostade av Arbetsförmedlingen.  

Om den arbetssökande inte kan eller vill välja leverantör själv används ett så kallat 

ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet är den leverantör som har en sökbar lokal 

geografiskt närmast deltagarens bostadsadress och har en tillgänglig plats utifrån 

eventuellt kapacitetstak. Arbetsförmedlingen fastställer vilken leverantör som är 

närmast med hjälp av ett webbaserat sökverktyg på sin hemsida.9 

Valfrihetssystemet innebär att den arbetssökande även har rätt att byta leverantör 

under hela sin placeringstid i tjänsten. Deltagaren har en uppsägningstid på fjorton 

(14) kalenderdagar. Det innebär att deltagaren går kvar hos den tidigare leverantören 

i fjorton (14) kalenderdagar, räknat från dagen för uppsägning, innan denne påbörjar 

tjänsten hos den nya leverantören. Som uppsägningsdag avses den dag då deltagaren 

meddelar Arbetsförmedlingen att byte av leverantör önskas. Leverantören har rätt att 

neka att ta emot deltagare vars placering är kortare än sextio (60) kalenderdagar.10  

5.2 Aktivt val för perioden  

5.2.1 Aktivt val, jämförelse mellan deltagargrupper och nivåer oktober 

2020 – september 2021 

Totalt har 79 procent av deltagarna under mätperioden gjort ett aktivt val av 

leverantör. Resultatet är i princip jämnt fördelad mellan de olika nivåerna.  

Kvinnor gör aktivt val i något högre grad än män, 81 procent respektive 78 procent. 

För båda könen råder inga nämnvärda skillnader mellan nivåerna. 

Avseende födelseland och aktivt val nyttjar inrikes födda i större utsträckning 

möjligheten att göra aktivt val jämfört med utrikes födda. En trolig orsak är att 

inrikes födda har bättre språkliga förutsättningar att tillgodogöra sig information om 

respektive leverantör och således kunna göra ett välinformerat val. Aktiva val för 

både inrikes och utrikes födda är högre i de nivåer som riktar sig till individer som 

står längre ifrån arbetsmarknaden. I nivå C gör högst andel ett aktivt val, följt av nivå 

B. Denna trend är tydligast inom gruppen inrikes födda.  

 
8 Arbetsförmedlingen. Inbjudan Kundval Rusta och matcha. Publicerad den 14 oktober 2021. Dnr Af-
2021/0076 0034. Avsnitt 4.2. 
9 Arbetsförmedlingen. Inbjudan Kundval Rusta och matcha. Publicerad den 14 oktober 2021. Dnr Af-
2021/0076 0034. Avsnitt 4.2. 
10 Arbetsförmedlingen. Inbjudan Kundval Rusta och matcha. Publicerad den 14 oktober 2021. Dnr Af-
2021/0076 0034. Avsnitt 4.2.3. 
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En annan observation är att individer med funktionsnedsättning gör aktiva val i 

högre grad än de utan funktionsnedsättning. Vidare är andelen av individer med 

funktionsnedsättning som gör aktivt val högst inom nivå C (86 procent) jämfört med 

nivå B (83 procent) och nivå A (81 procent). 

Slutligen är det en tydlig trend att andelen aktiva val ökar med gruppens ålder. 

Fördelat på åldersgrupper och nivåer verkar ett generellt mönster vara att andelen 

aktiva val är i viss grad högre i nivåerna som bedöms står närmare arbetsmarknaden. 

Tabell 5.1: Genomsnittlig andel aktiva val per deltagargrupper och nivåer 

          

  Totalt Nivå A Nivå B Nivå C 

Kvinnor 81% 81% 81% 81% 

Män 78% 79% 79% 78% 

Inrikes född 84% 82% 84% 86% 

Utrikes född 76% 75% 76% 77% 

Ej funktionsnedsättning 79% 79% 80% 79% 

Funktionsnedsättning 85% 81% 83% 86% 

18–24 72% 73% 72% 71% 

25–29 78% 81% 78% 75% 

30–39 80% 80% 81% 80% 

40–49 81% 82% 82% 80% 

50–59 84% 86% 84% 83% 

60– 86% 89% 88% 83% 

Totalt 79% 79% 80% 79% 

 

5.2.2 Aktivt val, jämförelse mellan leveransområden oktober 2020 – 

september 2021 

Jämfört mellan olika leveransområden går det att observera väsentliga skillnader i 

fördelningen av aktiva val. Det skiljer 29 procentenheter mellan det leveransområde 

som har högst andel aktiva val (Lidköping - 92 procent) respektive lägst andel aktiva 

val (Hagfors - 53 procent). Men med undantag för dessa extremvärden ligger en 

majoritet av leverantörsområdena på andelarna över aktiva val på omkring 80 

procent. Inga särskilda mönster framträder avseende skillnader mellan de olika 

nivåerna.   

Tabell 5.2: Genomsnittligt antal aktiva val per leveransområde och nivå  

          

  Totalt Nivå A Nivå B Nivå C 

Blekinge 80% 82% 78% 79% 

Eskilstuna 86% 82% 87% 87% 

Fagersta 78% 68% 83% 79% 

Filipstad 80% 67% 69% 87% 

Gotland 75% 65% 70% 84% 

Hagfors 53% 58% 62% 38% 
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Hällefors 67% 67% 50% 81% 

Karlskoga 80% 77% 77% 84% 

Karlstad 80% 76% 82% 80% 

Kristianstad 88% 86% 87% 88% 

Lidköping 92% 90% 92% 94% 

Oskarshamn 82% 86% 82% 79% 

Torsby 64% 78% 60% 57% 

Trollhättan 78% 79% 80% 76% 

Umeå 88% 88% 89% 87% 

Västerås 75% 73% 76% 75% 

Årjäng 85% 100% 89% 80% 

Örebro 68% 73% 72% 64% 

Östergötland 80% 78% 79% 82% 

 

5.2.3 Aktiva val efter mätperioden 

Efter mätperioden av den insamlade statistiken har observerats väsentliga 

minskningar i andelen aktiva val. Minskningarna skedde samtidigt som tjänsten 

rusta och matcha infördes i flera stora leveransområden samt att en majoritet av 

besluten började fattas i Arbetsförmedlingens nya ärende-och 

beslutshanteringssystem (BÄR). Bytet av system har inte påverkat deltagarens 

möjlighet till aktivt val. Närmare utredning och analyser av vad denna minskning 

beror på pågår och kommer vara klara under våren 2022.   

Tabell 5.3: Andelen aktiva val mellan perioden april 2020 och februari 2022 
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5.3 Leverantörsbyten 

Av deltagarna har totalt åtta procent använt sig av möjligheten att byta leverantör 

under sin anvisning till tjänsten. Tre procentenheter fler byter leverantör i nivå C 

jämfört med nivå A.  

Kvinnor och män ligger på omkring samma andel leverantörsbyten, sju respektive 

åtta procent. Inom gruppen män är spridningen inom nivåerna dock större. Bland 

männen i nivå C är det tio procent som byter leverantör jämfört med åtta procent i 

nivå B och sex procent i nivå A.  

Utrikes födda gör leverantörsbyten betydligt oftare jämfört med inrikes födda, tio 

procent respektive fem procent.  Denna skillnad är svårförklarad och det finns behov 

av att fördjupa analysen av detta. Individer med funktionsnedsättning ligger 

andelsmässigt i stort på samma nivå som individer utan funktionsnedsättning.  

Utifrån olika åldersgrupper är andelen leverantörsbyten jämnt fördelad.  I viss mån 

gör dock individer inom åldersspannet 18–24 år färre byten.   

Tabell 5.4: Genomsnitt leverantörsbyten för deltagargrupper och nivåer 

  Totalt Nivå A Nivå B Nivå C 

Kvinnor 7% 6% 6% 8% 

Män 8% 6% 8% 10% 

Inrikes född 5% 3% 5% 6% 

Utrikes född 10% 10% 10% 11% 

Ej funktionsnedsättning 8% 6% 7% 9% 

Funktionsnedsättning 7% 8% 7% 8% 

18–24 6% 5% 6% 8% 

25–29 8% 6% 7% 10% 

30–39 8% 7% 8% 9% 

40–49 9% 8% 8% 9% 

50–59 8% 7% 8% 8% 

60– 8% 4% 6% 12% 

Totalt 8% 6% 7% 9% 

 

Inom tio av leverantörsområdena ligger andelen leverantörsbyten på mellan sex och 

nio procent. Inom sex av leverantörsområdena ligger andelen leverantörsbyten 

mellan två och fem procent. Inom två av leverantörsområdena ligger andelen 

leverantörsbyten på mellan tio och tolv procent. Inom ett leverantörsområde ligger 

andelen leverantörsbyten på sjutton procent.  

Det är svårt utifrån nuvarande statistik hitta tydliga förklaringar till dessa skillnader. 

Möjliga orsaker skulle kunna vara att leverantörsområden med flera olika 

leverantörer underlättar möjligheten till att byta leverantör, att informationsinsatser 

om rätten att kunna byta leverantörer från Arbetsförmedlingen ser annorlunda ut 

eller att det i vissa leveransområden finns en högre andel av de grupper av deltagare 

som i högre grad tenderar att använda möjligheten till byte.   
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Tabell 5.5: Genomsnitt leverantörsbyten per leveransområde 

  Totalt Nivå A Nivå B Nivå C 

Blekinge 7% 6% 7% 8% 

Eskilstuna 9% 8% 9% 10% 

Fagersta 17% 18% 11% 18% 

Filipstad 7% 0% 8% 8% 

Gotland 3% 0% 3% 4% 

Hagfors 3% 0% 0% 8% 

Hällefors 2% 0% 0% 5% 

Karlskoga 5% 2% 7% 4% 

Karlstad 6% 5% 5% 8% 

Kristianstad 7% 5% 6% 8% 

Lidköping 7% 6% 6% 8% 

Oskarshamn 5% 3% 5% 7% 

Torsby 9% 0% 30% 0% 

Trollhättan 5% 3% 6% 6% 

Umeå 6% 5% 5% 8% 

Västerås 12% 10% 11% 13% 

Årjäng 11% 33% 11% 7% 

Örebro 8% 5% 8% 8% 

Östergötland 7% 5% 5% 9% 
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6 Utbudet av leverantörer 

I detta avsnitt redovisas hur marknadsutbudet av matchningstjänsterna har 

utvecklats, bl.a. vad gäller antalet leverantörer i respektive leveransområde, typen av 

och storleken på leverantörerna, användningen av underleverantörer samt var 

leverantörerna har etablerat verksamhetsställen inom olika leveransområden. 

6.1 Inledning  

6.1.1 Metod och urval  

Eftersom utvecklingen av marknadsutbudet av matchningstjänster till viss del 

började redan under tjänsten stöd och matchning har Arbetsförmedlingen bedömt att 

det är relevant att redovisa viss statistik även för denna tjänst. Uppföljningsperioden 

sträcker sig således från införandet av tjänsten stöd och matchning under 2014 och 

framåt.  Statistiken bygger på uppgifter som hämtats från Arbetsförmedlingens 

avtalsregister.  

6.1.2 Leverantörsområdenas utformning 

Marknadsutbudet av matchningstjänsterna har utvecklats över tid i de två 

matchningstjänsterna stöd och matchning samt rusta och matcha. Tjänsten stöd och 

matchning startade i december 2014, medan tjänsten rusta och matcha startade i 

etapper från och med mars 2020 till och med december 2021. Tjänsten rusta och 

matcha ersatte då stöd och matchning i de leveransområden som ingick i respektive 

växlingsetapp.  

Inom tjänsterna stöd och matchning och rusta och matcha har en uppsättning om 72 

leveransområden använts, som utgår ifrån Tillväxtverkets indelning från 2005 av 

riket i funktionella analysregioner (så kallade FA-regioner). FA-regionerna är 

områden som kan klassificerats som gemensamma arbetsmarknader genom 

arbetspendlingsmönster mellan kommuner. Vissa leveransområden rymmer flera 

kommuner, som mest upp till 36 kommuner, medan 29 leveransområden består av 

endast en kommun vardera. Leveransområdena varierar också till sin storlek sett till 

antalet arbetssökande, från att rymma cirka 97 000 arbetssökande som mest inom 

leveransområde Stockholm vilket motsvarar närmaste 27 procent av riket, till att 

rymma cirka 30 arbetssökande som minst i leveransområde Arjeplog vilket 

motsvarar 0,01% av riket.  

Leverantörer ansöker om att få leverera matchningstjänsten för varje 

leveransområde, även om huvuddelen i ansökan är gemensam oavsett 

leveransområde. Referensuppdrag och ekonomisk förmåga bedöms för att godkännas 

till valfrihetssystemet generellt, medan hyresavtal, tillgänglighetsintyg och 

tjänstedeklaration är specifika för varje leveransområde som en leverantör vill 

etablera sig i. En leverantör kan också ha flera verksamheter inom samma 

leveransområde, antingen i olika kommuner eller flera verksamheter inom samma 

kommun. Avtalsmässigt så gäller dock att en leverantör har ett avtal per 

leveransområde för samtliga verksamheter däri. 
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Arbetsförmedlingen har i rapporten ”Vissa förutsättningar för matchningstjänster”11 

framfört att det inom ramen för vidareutvecklingen av matchningstjänsten finns ett 

behov av att se över leveransområdens utformning för att säkerställa en likvärdig 

service i hela landet.  

6.2 Leverantörsutbudet inom tjänsten rusta och matcha i 
förhållande till tjänsten stöd och matchning 

Inom tjänsterna stöd och matchning och rusta och matcha har hittills 340 

leverantörer vid något tillfälle varit godkända att leverera matchningstjänst inom 

minst ett av de två valfrihetssystemen. Högsta antal samtidiga leverantörer har det 

varit vid årssluten 2020 och 2021 då 194 leverantörer samtidigt var godkända att 

leverera tjänsterna.  

Av de 318 leverantörer som varit godkända inom tjänsten stöd och matchning har 

hittills 109 leverantörer även blivit godkända att leverera tjänsten rusta och matcha, 

vilket innebär att 209 leverantörer enbart levererat stöd och matchning. Inom 

tjänsten rusta och matcha har totalt 131 leverantörer godkänts, varav 22 leverantörer 

aldrig levererat tjänsten stöd och matchning. En anledning till att inte fler 

leverantörer som levererat tjänsten stöd och matchning inte också godkänns att 

leverera tjänsten rusta och matcha om de ansökt om detta är för att de saknar ett 

ytterligare matchande eller rustande referensuppdrag förutom tjänsten stöd och 

matchning. Arbetsförmedlingen kräver två referensuppdrag för att få leverera i 

tjänsten rusta och matcha: ett rustande referensuppdrag och ett matchande sådant. 

Det står leverantören fritt att ange stöd och matchning som sitt rustande eller sitt 

matchande referensuppdrag, men det kan inte tjäna som bägge referensuppdragen 

samtidigt. 

Under 2020 ökade antalet leverantörer från tidigare år. Detta delvis utifrån att 

tjänsten rusta och matcha var en ny tjänst som lockade nya aktörer, men ökningen 

skedde även inom tjänsten stöd och matchning. Troliga förklaringar är att 

Arbetsförmedlingens uppdrag och budgetutrymme innebar en ökad förväntad 

användning av matchningstjänster samt att tjänsten stöd och matchning för många 

leverantörer kunde innebära ett viktigt referensuppdrag inför att godkännas som 

leverantör till tjänsten rusta och matcha, om man inte redan genom andra uppdrag 

kunde påvisa tillräckliga relevanta referenser.  

 

 

 

 

 

 
11 Arbetsförmedlingen. Vissa förutsättningar för matchningstjänster. Dnr Af-2021/0081 0047. 
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Tabell 6.1: Antal avtal och leverantörer inom matchningstjänster över tid12 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

(feb) 

Antal avtal Totalt 615 661 643 752 572 488 776 1461 1369 

Stöd och matchning 615 661 643 752 572 488 686 693 406 

Rusta och matcha 
      

90 768 963 

Antal 
Leverantörer 

Totalt 100 162 168 182 168 165 194 194 155 

Stöd och matchning 100 162 168 182 168 165 184 171 89 

Rusta och matcha 
      

44 96 121 

Genomsnittligt 
antal avtal per 
leverantör 

Totalt 6,2 4,1 3,8 4,1 3,4 3,0 4,0 7,5 8,8 

Stöd och matchning 6,2 4,1 3,8 4,1 3,4 3,0 3,7 4,1 4,6 

Rusta och matcha 
      

2,0 8,0 8,0 

Källa: Arbetsförmedlingens avtalsregister. 

 

I tabell 6.1 framgår att som mest hade tjänsten stöd och matchning 184 leverantörer i 

slutet av 2020 trots att sex av 72 leveransområden då redan växlat över till tjänsten 

rusta och matcha. Inom tjänsten rusta och matcha är det för närvarande 121 

leverantörer godkända. Även om fler leverantörer bedöms vara på väg att ansöka eller 

få sin ansökan godkänd att leverera tjänsten rusta och matcha, så har framför allt de 

utökade kraven på referensuppdrag i förhållande till tjänsten stöd och matchning 

inneburit att färre leverantörer godkänts. Detta har dock inte föranlett en sämre 

tillgång på leverantörer generellt, utan de leverantörer som godkänts har i snitt 

etablerat sig inom fler leveransområden. 

6.3 Leveransområdenas utveckling vad gäller tillgången till 
leverantörer 

Leverantörer har inom tjänsten stöd och matchning över tid i snitt etablerat sig i 

omkring fyra leveransområden. Antalet avtal (leverantörerna har separata avtal för 

varje leveransområde) har varit cirka 600 fram tills tjänsten rusta och matcha 

etablerades. I växlingsfasen mellan tjänsterna hade flera leverantörer avtal inom 

bägge tjänsterna i samma leveransområden, vilket föranledde perioder av förhöjda 

antal avtal. Inom tjänsten rusta och matcha har leverantörer hittills i snitt etablerat 

sig inom åtta leveransområden. Under tiden som tjänsten stöd och matchning var 

ensam matchningstjänst, mellan 2014–2019, så hade de 72 leveransområdena i snitt 

cirka nio leverantörer. Vid senast tillgängliga informationen, den sista februari 2022 

så var snittet inom tjänsten rusta och matcha 13 leverantörer för de 72 

leveransområdena. 

 

 
12 Åren motsvarar statusen vid sista december för respektive år, förutom 2022 då det motsvarar status sista 
februari. 
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Tabell 6.2: Antal leveransområden med och utan leverantör13  

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

(feb) 

Antal leverans-
områden med 
leverantör 

Totalt 66 66 65 65 63 60 66 66 65 

Antal leverans-
områden utan 
leverantör 

Totalt 6 6 7 7 9 12 6 6 7 

Genomsnitt 
antal 
leverantörer per 
leveransområde 

Stöd och 
matchning 

9,3 10,0 9,9 11,6 9,1 8,1 10,4 13,3 9,4 

Rusta och matcha 
      

15,0 10,7 13,4 

Källa: Arbetsförmedlingens avtalsregister. 

6.4 Leveransområden utan leverantör 

Ett antal leveransområden har saknat leverantör under hela eller delar av den tid då 

stöd och matchning samt rusta och matcha varit i gång. Över tid har det rört sig om 

sex-sju leveransområden, med något enstaka undantag (se ovan i tabell 6.2). Dessa 

leveransområden består generellt av enstaka mindre kommuner. Leveransområde 

Eda har aldrig haft en godkänd leverantör. Dorotea, Sorsele, Åsele, Överkalix samt 

Övertorneå har under majoriteten av åren sedan 2014 saknat leverantör. 

Leveransområdena Strömstad, Gällivare, Malung, Pajala samt Härjedalen har vid 

enstaka perioder saknat leverantör. Leveransområdet Vansbro saknade leverantör 

fram till 2019 men har numera en leverantör. 

I februari 2022 var det sju leveransområden som saknar leverantör inom det egna 

området. Det motsvarar 0,2 procent av samtliga arbetssökande, och innebär cirka 

100 arbetssökande i snitt inom respektive leveransområde. Det bör också påpekas att 

samtliga arbetssökande inte är aktuella att delta i en matchningstjänst, utan bedöms 

för tillfället i Arbetsförmedlingens senaste utgiftsprognos i februari 2022 uppgå till i 

snitt 22 procent under 2022 i riket totalt sett. Antalet arbetssökande som berörs av 

att inte ha en leverantör för matchningstjänst inom det egna leveransområdet kan 

uppskattas till cirka 160. Dessa erbjuds i stället tjänsten i ett närliggande 

leveransområde.  

Under coronapandemin har ett distansundantag varit gällande under 2020–2021 

samt början av 2022 vilket inneburit att deltagare fått delta i matchningstjänsterna 

helt på distans. Rusta och matcha medför också nya och större möjligheter i 

förhållande till stöd och matchning i att leverera tjänsten på distans samt genom 

tillfälliga lokaler inom det egna leveransområdet. De arbetssökande som saknar 

leverantör inom det egna leveransområdet bedöms generellt kunna delta i 

matchningstjänst inom ett närliggande leveransområde med pendlingsavstånd. 

 
13 Åren motsvarar statusen vid sista december för respektive år, förutom 2022 då det motsvarar status sista 
februari. 
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6.5 Var finns leverantörerna inom olika leveransområden? 

Av de 72 leveransområdena som används inom matchningstjänsterna så består 43 av 

dessa av minst två kommuner upp till 36 kommuner som mest. Leverantörer som 

ansöker om att leverera tjänsten måste ha minst en fast fysisk lokal där de bedriver 

sin verksamhet, men de kan välja att etablera sig på fler ställen än så inom 

leveransområdet. Det finns därför skäl att redovisa och analysera var leverantörerna 

valt att etablera sig inom respektive leveransområde.  

Inom leveransområdena så redovisar Arbetsförmedlingen antalet verksamheter 

genom begreppet godkända adresser, vilket innebär att leverantören har en 

verksamhet på en adress inom en kommun som är godkänd och därmed möjlig att 

välja för en arbetssökande i det systemstöd som Arbetsförmedlingen använder för 

deltagarna i tjänsten att välja leverantör. En leverantör som har ett avtal för ett 

leveransområde kan därmed ha flera godkända adresser, både inom olika kommuner 

som ingår i leveransområdet och på flera godkända adresser inom en och samma 

kommun. Två eller fler godkända adresser inom samma kommun eller 

leveransområde kan därmed tillhöra samma leverantör. 

I slutet av februari 2022 uppgick antalet godkända adresser totalt sett för tjänsten 

rusta och matcha till 1 946 stycken, samtidigt som antalet avtal uppgick till 963. 

Därmed finns i genomsnitt två godkända adresser per avtal. För de 121 leverantörer 

som finns inom rusta och matcha så blir genomsnittet 16 godkända adresser.  

Det finns ett tydligt samband mellan hur många arbetssökande och hur många 

godkända adresser som återfinns inom kommunerna, vilket framgår av figur 6.1. I 

genomsnitt återfinns en godkänd adress per 190 arbetssökande i en kommun. Det 

genomsnittliga antalet arbetssökande i en kommun är 1 250, vilket innebär att det i 

snitt återfinns 7 godkända adresser per kommun.  
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Figur 6.1: Antal arbetssökande och godkända adresser per kommun14 

 
Källa: Arbetsförmedlingens datalager och avtalsregister. 

6.5.1 Antalet leverantörer i olika typer av kommuner 

Sveriges 290 kommuner går att dela in i olika kategorier, baserade på en uppsättning 

villkor. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en indelning från 2017 av 

kommuner i kommungrupper som utgår från befolkningsmängd i största tätorten 

inom kommunen samt pendlingsnivåer till andra kommuner. 

Storstäder och storstadsnära kommuner 

Inom de två kommungrupper som ingår i huvudgruppen Storstäder och 

storstadsnära kommuner; storstäder och pendlingskommun nära storstad så 

återfinns 3 respektive 43 kommuner. Storstäder har minst 200 000 invånare i 

kommunens största tätort. Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har 158, 

103 respektive 88 godkända adresser. Bland pendlingskommunerna, som definieras 

av en utpendling på minst 40 procent till storstad eller storstadsnära kommun, finns 

nio kommuner som inte har någon godkänd adress inom kommunen. Av dessa är 8 

också de 8 kommuner med minst antal arbetssökande inom kommunen bland 

pendlingskommuner nära storstäder, med ett genomsnitt på 350 arbetssökande per 

kommun. 

Större städer och kommuner nära större stad 

De tre kommungrupper som ingår i huvudgruppen Större städer och kommuner 

nära större stad är större stad, pendlingskommun nära större stad samt 

lågpendlingskommun nära större stad. Större städer har mellan 40 000 och 200 000 

invånare i kommunens största tätort. De 21 kommuner som är större städer har i 

genomsnitt 25 godkända adresser och 4 600 arbetssökande, de 52 kommuner som är 

pendlingskommuner nära större städer har i genomsnitt 3 godkända adresser och 

 
14 Gäller slutet av februari 2022, och de tre största kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö är 
exkluderade för att bättre kunna grafiskt redovisa relationen för övriga kommuner. 
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520 arbetssökande, medan de 35 kommuner som är lågpendlingskommuner i 

genomsnitt har fyra godkända adresser och 640 arbetssökande. 

För 13 pendlingskommuner med i snitt 220 arbetssökande och 6 

lågpendlingskommuner med i snitt 220 arbetssökande finns det inte någon 

leverantör i den egna kommunen. Lågpendlingskommunerna definieras av en 

utpendling på mindre än 40 procent till större stad. 

Mindre städer och tätorter samt landsbygdskommuner 

De fyra kommuntyper som ingår i huvudgruppen Mindre städer och tätorter samt 

landsbygdskommuner är mindre stad eller tätort, pendlingskommun nära mindre 

stad eller tätort, landsbygdskommun samt landsbygdskommun med besöksnäring. 

Mindre städer eller tätorter har minst 15 000 och mindre än 40 000 invånare i 

kommunens största tätort. Landsbygdskommun med eller utan besöksnäring har 

mindre än 15 000 invånare i kommunens största tätort samt lågt pendlingsmönster. 

De 29 kommuner som är mindre städer eller tätorter har i genomsnitt 10 godkända 

adresser och 1 400 arbetssökande, de 52 kommuner som är pendlingskommuner 

nära mindre stad eller tätort har i genomsnitt två godkända adresser och 380 

arbetssökande. De 40 kommuner som är landsbygdskommuner har i genomsnitt tre 

godkända adresser och 400 arbetssökande, medan de 15 kommuner som är 

landsbygdskommuner med besöksnäring i genomsnitt har en godkänd adress och 

240 arbetssökande.  

Det finns inte någon godkänd adress i 16 av pendlingskommunerna med i snitt 190 

arbetssökande. Pendlingskommunerna har minst 30 procent ut- eller inpendling till 

mindre stad eller tätort. Det finns inte heller någon godkänd adress i nio av 

landsbygdskommunerna med i snitt 100 arbetssökande, samt nio av 

landsbygdskommunerna med besöksnäring med i snitt 215 arbetssökande.  

6.5.2 Kommuner utan leverantör 

Det är för närvarande 62 kommuner som inte har en leverantör med godkänd adress 

inom den egna kommunen. I genomsnitt finns 220 arbetssökande inom dessa 

kommuner, och givet en schablon för riket utifrån utgiftsprognosen i februari 2022 

om 22 procent så kan per kommun i snitt cirka 50 arbetssökande förväntas vara 

aktuella för matchningstjänst. Av de 62 kommunerna så är 38 pendlingskommuner 

nära storstad, större stad eller mindre tätort. 6 kommuner är lågpendlingskommuner 

nära större stad, och 18 kommuner är landsbygdskommuner med eller utan 

besöksnäring. Det är för 7 av de 18 landsbygdskommunerna som det också saknas 

leverantör i det egna leveransområdet, då dessa endast består av just den enskilda 

kommunen. Resterande elva landsbygdskommuner har i genomsnitt 14 leverantörer 

inom det leveransområde som kommunen är en del av. 

6.6 Mer om leverantörerna 

6.6.1 En blandad leverantörsmarknad 

Leverantörerna inom matchningstjänsterna kan delas in i olika typer; det är en 

blandning av utbildningsföretag, internationella bolag, bemanningsföretag, bolag 
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inom rehabilitering och omställning, folkhögskolor, vuxenutbildning, ideella 

föreningar, bildningsförbund med flera. Av de 131 nuvarande leverantörer inom 

tjänsten rusta och matcha levererar 30 leverantörer (motsvarande 25 procent) även 

andra arbetsmarknadstjänster åt Arbetsförmedlingen i form av 

arbetsmarknadsutbildningar, förberedande utbildningar, rehabiliterande insatser, 

validering och andra stödtjänster.  

Vad gäller leverantörernas bolagsform är den vanligaste bolagsformen aktiebolag. Så 

har det också varit sedan tjänsten stöd och matchning påbörjades. Sett totalt över tid 

har aktiebolagen har uppgått till omkring 85 procent, vilket även är fallet för 

närvarande inom tjänsten rusta och matcha. cirka 10 procent av leverantörerna 

består av stiftelser eller ideella föreningar. Enskilda firmor, ekonomiska föreningar 

samt handels- och kommanditbolag förekommer i liten utsträckning, inom rusta och 

matcha endast i enstaka fall.  

Tabell 6.3: Antal leverantörer uppdelat per bolagsform 

Bolagsform Totalt antal leverantörer inom 
matchningstjänster sedan 
2014 

varav leverantörer inom rusta 
och matcha i februari 2022 

Aktiebolag 290 104 

Stiftelse/ideell förening 31 13 

Enskild firma 8 1 

Ekonomisk förening 7 1 

Handels/kommanditbolag 4 2 

Totalt 340 121 

 
Källa: Arbetsförmedlingens avtalsregister 
 

6.6.2 Marknadskoncentration 

Vid en analys över utbetalda medel till leverantörerna gällande matchningstjänster så 

har andelen utbetalningar som gått till de 10 största leverantörerna för varje år 

motsvarat strax under 40 procent inom stöd och matchning under åren 2017–2021. 

För rusta och matcha utbetalades under 2021 motsvarande 65 procent av de 

ekonomiska medlen till de tio största leverantörerna. Detta antyder att tjänsten rusta 

och matcha i förhållande till tjänsten stöd och matchning har inneburit en ökad 

marknadskoncentration. 

6.6.3 Användningen av underleverantörer 

Leverantörer har möjlighet att ansöka om godkännande att helt eller i utvalda delar 

av leveransen nyttja underleverantörer. Arbetsförmedlingens avtalsregister möjliggör 

inte tidsanalyser av underleverantörer utan ger en nulägesbild. Inom tjänsten rusta 

och matcha finns det för tillfället 232 underleverantörsavtal registrerade. Det 

förekommer hos 34 leverantörer i 41 av 72 leveransområden, med en majoritet i de 
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större leveransområdena. Det rör totalt 135 underleverantörer. 104 av dessa har 

endast ett underleverantörsavtal, som då gäller en leverantör i ett leveransområde.  

Vid tecknandet av ett underleverantörsavtal så anges även vilken del av tjänsten som 

berörs. Medarbetare hos underleverantörer får inte ges tillgång till 

Arbetsförmedlingens systemstöd för kommunikation mellan myndighet och 

leverantör kring de arbetssökande deltagarna. I 140 av 232 underleverantörsavtal 

gäller det leverans av hela tjänsten, förutom handläggningen i systemstödet. Detta 

motsvarar 60 procent och är den klart vanligaste varianten. De vanligaste innehållet 

förutom detta är handledare, språkstöd eller tolk, studie- och yrkesvägledare samt 

områdesansvarig. Inom tjänsten rusta och matcha skedde en uppdatering gällande 

villkoren i förfrågningsunderlaget, i mitten av oktober 2021 vilket gav leverantörer 3 

månader på sig att godkänna förändringarna, där det gjordes en förändring som 

innebär att områdesansvarig och kontaktperson för leverantören inom ett 

leveransområde måste vara anställd hos huvudleverantören på minst 50 procent.  
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7 Källförteckning 

Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknaden för personer över 55 år. Dnr Af-2021/0068 

4170.  

Arbetsförmedlingen. Kundval Rusta och matcha - Uppföljning och lärdomar efter 

ett år med en ny matchningstjänst. Dnr Af-2021/0037 4739. 

Arbetsförmedlingen. Vissa förutsättningar för matchningstjänster. Dnr Af-

2021/0081 0047.  

Arbetsmarknadsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende 
Arbetsförmedlingen. Regeringsbeslut den 22 december 2021. Dnr A2021/02394 m.fl.  
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8 Bilagor  

8.1 Stödet till deltagarna 

8.1.1 Genomsnittligt stöd i timmar per månad, deltagargrupp och nivå  

 

 

 

 

 

Kvinnor Män Ej gymnasial
Gymnasial eller 

högre
16-24 år 25-55 år 56-65 år Inrikes född Utrikes född Ej funktionshinder Funktionshinder

Hälsofrämjande aktiviteter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nivå A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nivå B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nivå C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Individuellt möte 2,5 2,4 2,6 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2,5 2,4 2,3

Nivå A 2,5 2,3 2,6 2,3 2,2 2,4 2,4 2,2 2,5 2,4 2,3

Nivå B 2,5 2,4 2,6 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,5 2,4 2,3

Nivå C 2,4 2,4 2,5 2,3 2,5 2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,2

Information 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7

Nivå A 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7 0,6

Nivå B 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7

Nivå C 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7

Insats hos annan aktör 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nivå A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nivå B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nivå C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kartläggning 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4

Nivå A 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5

Nivå B 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4

Nivå C 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4

Kontakter med arbetsgivare eller

andra relevanta aktörer 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,3 1,2 1,0

Nivå A 1,2 1,3 1,1 1,3 1,0 1,3 1,5 1,1 1,3 1,2 0,9

Nivå B 1,1 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0 1,3 1,2 0,9

Nivå C 1,0 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 0,9 1,0 1,2 1,2 1,0

Kortare utbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nivå A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nivå B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nivå C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motiverande samtal 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

Nivå A 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Nivå B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

Nivå C 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Praktiskt stöd 2,2 2,3 2,4 2,2 2,1 2,3 2,3 1,8 2,5 2,3 1,7

Nivå A 2,2 2,1 2,2 2,1 1,9 2,2 2,3 1,8 2,4 2,2 1,6

Nivå B 2,3 2,3 2,6 2,1 2,1 2,3 2,2 1,9 2,6 2,3 2,0

Nivå C 2,3 2,4 2,5 2,3 2,3 2,4 2,2 1,9 2,5 2,4 1,6

Studie- och yrkesvägledning 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 1,1 0,8 0,9 0,9

Nivå A 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 1,1 0,8 0,9 1,0

Nivå B 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8

Nivå C 0,9 0,9 0,8 1,0 1,1 0,9 0,9 1,2 0,8 0,9 1,0

Stärka digital kompetens 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Nivå A 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Nivå B 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Nivå C 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Stärka språkkunskaper 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2 0,0

Nivå A 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0

Nivå B 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2 0,0

Nivå C 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0
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8.2 Resultat  

8.2.1 Fördelning efter fönster, uppdelat på spår, grupp och 

arbetslöshetstid (R1) 
 

 
 

 

8.2.2 Sammantaget resultat fördelat på spår och fönster (R1) 

 

 

Kategori Jämförelse Andel R1

diff 

(procent-

enheter)

Andel R1

diff 

(procent-

enheter)

Andel R1

diff 

(procent-

enheter)

Andel R1

diff 

(procent-

enheter)

Andel R1

diff 

(procent-

enheter)

Andel R1

diff 

(procent-

enheter)

Kvinnor 46 -5 41 -6 39 -7** 56 2 48 0 40 -2

Män 51 47 46 54 48 42

Utrikesfödd 47 -5 45 2 43 -1 50 -8*** 48 0 41 1

Inrikesfödd 52 43 44 58 48 40

Utrikesfödd kvinna 43 -7 40 -9** 37 -10*** 47 -5 45 -5 38 -5***

Utrikesfödd man 50 49 47 52 50 43

Funktionshinder 56 7 44 0 42 -1 44 -11 41 -7 39 -2

Ej funktionshinder 49 44 43 55 48 41

Gymn.utb. 52 9*** 47 7** 45 4 59 16*** 51 10*** 42 3

Ej gymn.utb. 43 40 41 43 41 39

Under 25 59 13*** 54 11** 52 11** 62 12*** 57 12*** 49 10***

25 år och över 46 43 41 50 45 39

25-55 50 2 47 8 44 3 53 -4** 48 0 43 8***

Inte 25-55 48 39 41 57 48 35

Över 55 29 -23*** 25 -23*** 28 -17*** 37 -20*** 34 -16*** 22 -22***

55 och under 52 48 45 57 50 44

Under 25 59 9*** 54 7 52 8 62 9*** 57 9*** 49 6***

25-55 50 47 44 53 48 43

Under 25 59 30*** 54 29*** 52 24*** 62 25*** 57 23*** 49 27***

Över 55 29 25 28 37 34 22

25-55 50 21*** 47 22*** 44 16*** 53 16*** 48 14*** 43 21***

Över 55 29 25 28 37 34 22

Arbetslös upp till 1 år 52 5 50 8*** 46 5 56 3 50 5*** 45 7***

Arbetslös över 1år 47 42 41 53 45 38

Arbetslös 1-2 år 48 -1 45 1 40 -4 58 4 49 2 45 6***

Ej arbetslös 1-2 år 49 44 44 54 47 39

Arbetslös över 2år 46 -5 41 -7** 42 -2 45 -11*** 41 -9*** 35 -10***

Arbetslös 2år eller mindre 51 48 44 56 50 45

Arbetslös <=1år 52 4 50 5 46 6 56 -2 50 1 45 0

Arbetslös 1-2 år 48 45 40 58 49 45

Arbetslös <=1år 52 6 50 9*** 46 4 56 11*** 50 9*** 45 10***

Arbetslös över 2 år 46 41 42 45 41 35

Arbetslös 1-2 år 48 2 45 4 40 -2 58 13*** 49 8*** 45 10***

Arbetslös över 2 år 46 41 42 45 41 35

Jamförelse arbetslös <=1 år med de 1-2 år

Jamförelse arbetslös <=1 år med de 2+ år

Jamförelse arbetslös 1-2 år med de 2+ år

Arbetlös <=1 år eller inte

Arbetslös 1-2 år eller inte

Arbetslös över 2 år eller inte

Jämförelse av de under 25 med de 25-55

Jämförelse av de under 25 med de över 55

Jämförelse av de 25-55 med de över 55

Om man är 25 eller inte

Om man är 25-55 eller inte

Om man är över 55 eller inte

Födelseland och kön 

Funktionshinder

Utbildning

Kön 

Födelseland

Fönster 2

Nivå A Nivå B Nivå C Nivå A Nivå B Nivå C

Fönster 1

0,001***

0,005**

0,01*

Kategori Jämförelse Andel R1

diff 

(procente

nheter)

Andel R1

diff 

(procente

nheter)

Andel R1

diff 

(procente

nheter)

Spår A 49 5** 55 7*** 10 3***

Spår B 44 48 7

Spår A 49 6*** 55 14*** 10 1

Spår C 43 41 9

Spår B 44 1 48 7*** 7 -2***

Spår C 43 41 9

Jämförelse spår A och B

Jämförelse spår A och C

Jämförelse spår B och C

Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3

0,001***

0,005**

0,01*
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8.2.3 Fördelning efter fönster, uppdelat på spår, grupp och 

arbetslöshetstid (R2) 

 

 

8.2.4 Sammantaget resultat fördelat på spår och fönster (R2)  

 

 

 

8.3 Utbudet av leverantörer 

8.3.1 Antal leverantörer med avtal inom respektive leveransområde inom 

tjänsten stöd och matchning. 

Leverans-
område 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
(feb) 

Arjeplog 1 1 2 2 1 1 1 1 0 

Arvidsjaur 2 2 3 3 2 1 1 1 0 

Avesta 6 4 4 6 4 5 8 10 10 

Jämförelse Kategori Andel R2

diff 

(procent-

enheter)

Andel R2

diff 

(procent-

enheter)

Andel R2

diff 

(procent-

enheter)

Andel R2

diff 

(procent-

enheter)

Andel R2

diff 

(procent-

enheter)

Andel R2

diff 

(procent-

enheter)

Kvinnor 32 -3 28 -3 28 -4 26 -2 22 1 15 -2

Män 35 31 32 28 21 17

Utrikesfödd 34 -1 31 2 30 -1 22 -9*** 22 1 17 2

Inrikesfödd 35 29 31 31 21 15

Utrikesfödd kvinna 31 -5 27 -6 27 -5 20 -4 21 -1 14 -5***

Utrikesfödd man 36 33 32 24 22 19

Funktionshinder 44 10 27 -3 29 -1 14 -14 23 2 16 0

Ej funktionshinder 34 30 30 28 21 16

Gymn.utb. 36 6** 33 6 33 6 31 12*** 23 6*** 17 1

Ej gymn.utb. 30 27 27 19 17 16

Under 25 41 9*** 37 8 37 8 33 9*** 26 6*** 20 4**

25 år och över 32 29 29 24 20 16

25-55 35 2 31 3 31 3 25 -5*** 21 0 17 3**

Inte 25-55 33 28 28 30 21 14

Över 55 18 -18*** 18 -14*** 18 -14*** 19 -9*** 15 -7*** 8 -10***

55 och under 36 32 32 28 22 18

Under 25 41 6 37 6 37 6 33 8*** 26 5** 20 3

25-55 35 31 31 25 21 17

Under 25 41 23*** 37 19*** 37 19*** 33 14*** 26 11*** 20 12***

Över 55 18 18 18 19 15 8

25-55 35 17*** 31 13*** 31 13*** 25 6 21 6*** 17 9***

Över 55 18 18 18 19 15 8

Arbetslös upp till 1 år 36 3 31 1 32 3 27 -2 22 2 19 4***

Arbetslös över 1år 33 30 29 29 20 15

Arbetslös 1-2 år 33 -1 31 1 30 0 33 6** 23 2 18 2

Ej arbetslös 1-2 år 34 30 30 27 21 16

Arbetslös över 2år 33 -2 29 -2 29 -2 23 -5 17 -6*** 13 -5***

Arbetslös 2år eller mindre 35 31 31 28 23 18

Arbetslös <=1år 36 3 31 0 32 2 27 -6 22 -1 19 1

Arbetslös 1-2 år 33 31 30 33 23 18

Arbetslös <=1år 36 3 31 2 32 3 27 4 22 5*** 19 6***

Arbetslös över 2 år 33 29 29 23 17 13

Arbetslös 1-2 år 33 0 31 2 30 1 33 10*** 23 6*** 18 5***

Arbetslös över 2 år 33 29 29 23 17 13

Om man är 25 eller inte

Om man är 25-55 eller inte

Jamförelse arbetslös <=1 år med de 1-2 år

Jamförelse arbetslös <=1 år med de 2+ år

Jamförelse arbetslös 1-2 år med de 2+ år

Jämförelse av de under 25 med de 25-55

Jämförelse av de under 25 med de över 55

Jämförelse av de 25-55 med de över 55

Arbetlös <=1 år eller inte

Arbetslös 1-2 år eller inte

Arbetslös över 2 år eller inte

Om man är över 55 eller inte

Nivå C

Kön 

Födelseland

Nivå A Nivå B Nivå C Nivå A Nivå B

Födelseland och kön 

Funktionshinder

Utbildning

Fönster 1 Fönster 2

0,001***

0,005**

0,01*

Kategori Jämförelse Andel R2

diff 

(procente

nheter)

Andel R2

diff 

(procente

nheter)

Andel R2

diff 

(procente

nheter)

Spår A 34 4 27 7*** 2 1***

Spår B 30 20 1

Spår A 34 4 27 11*** 2 1***

Spår C 30 16 1

Spår B 30 0 20 4*** 1 0

Spår C 30 16 1

Fönster 2 Fönster 3

Jämförelse spår A och B

Jämförelse spår A och C

Jämförelse spår B och C

Fönster 1

0,001***

0,005**

0,01*
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Bengtsfors 1 1 1 3 1 2 2 4 4 

Blekinge 16 13 16 13 13 7 0 0 0 

Borås 17 17 14 15 10 9 24 27 27 

Dorotea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eskilstuna 20 24 26 29 19 16 24 0 0 

Fagersta 4 3 2 4 3 4 7 0 0 

Falun/ 
Borlänge 

10 10 11 19 5 5 18 23 23 

Filipstad 5 1 5 6 3 3 7 0 0 

Gotland 4 5 5 5 3 3 4 0 0 

Gällivare 3 2 3 1 1 0 2 2 2 

Gävle 17 17 20 28 27 17 32 34 33 

Göteborg 33 48 49 61 43 40 63 73 0 

Hagfors 3 4 2 1 1 0 2 0 0 

Halmstad 13 15 14 18 10 10 20 27 27 

Haparanda 1 1 2 3 2 2 2 4 4 

Hudiksvall 6 5 6 4 3 6 9 11 9 

Hällefors 2 2 1 3 1 1 1 0 0 

Härjedalen 2 2 2 2 0 0 1 3 0 

Jokkmokk 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

Jönköping 17 16 17 18 13 12 24 32 32 

Kalmar 13 15 10 12 8 6 12 20 20 

Karlskoga 11 9 7 8 3 3 5 0 0 

Karlstad 23 22 22 21 12 12 22 0 0 

Kiruna 1 1 2 3 1 2 2 4 4 

Kramfors 6 2 2 3 2 3 3 5 5 

Kristianstad 17 18 20 21 20 16 17 0 0 

Lidköping 8 5 6 7 4 3 0 0 0 

Ljungby 5 5 7 8 7 5 10 14 13 

Ljusdal 6 5 5 5 2 2 3 5 5 

Ludvika 2 4 5 7 4 3 5 9 8 

Luleå 14 12 12 14 11 10 10 14 0 

Lycksele 2 2 3 2 2 2 4 4 4 

Malmö 36 50 50 64 55 42 57 61 0 

Malung 0 1 1 1 0 0 2 2 2 

Mora 4 1 1 1 1 1 3 7 7 

Nyköping 9 10 8 8 5 4 7 16 0 

Oskarshamn 5 7 4 4 4 2 0 0 0 

Pajala 0 1 2 1 1 1 1 2 2 

Skellefteå 8 8 9 8 5 5 8 11 10 

Skövde 16 14 10 12 10 8 14 24 24 

Sollefteå 6 3 5 4 3 3 3 4 4 
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Sorsele 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stockholm 40 66 70 81 78 74 85 97 0 

Storuman 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Strömstad 1 1 0 1 0 0 1 4 3 

Sundsvall 20 14 12 18 10 8 13 19 17 

Söderhamn 7 5 6 12 8 9 12 16 16 

Torsby 1 3 1 1 1 1 3 0 0 

Tranås 4 2 1 2 1 2 3 6 6 

Trollhättan 14 14 13 14 13 10 0 0 0 

Umeå 10 10 9 14 12 10 0 0 0 

Vansbro 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Vetlanda 3 3 2 4 3 3 6 10 10 

Vilhelmina 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

Vimmerby 4 6 3 4 2 1 4 6 6 

Värnamo 10 12 7 9 8 7 12 14 14 

Västervik 6 7 3 5 4 1 5 11 11 

Västerås 21 24 27 32 27 23 0 0 0 

Växjö 19 20 17 19 16 12 18 23 23 

Årjäng 1 2 1 1 1 1 2 0 0 

Åsele 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Älmhult 4 8 4 6 6 3 4 6 6 

Örebro 22 23 25 24 15 11 22 0 0 

Örnsköldsvik 10 9 8 7 8 7 9 9 9 

Östergötland 25 28 23 29 23 18 31 0 0 

Östersund 10 10 9 8 7 7 10 12 0 

Överkalix 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Övertorneå 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Totalt 615 661 643 752 572 488 686 693 406 

 

 

8.3.2 Antal leverantörer med avtal inom respektive leveransområde inom 

tjänsten rusta och matcha. 

Leverans-
område 

2020 2021 2022 
(feb) 

Arjeplog 0 0 0 

Arvidsjaur 0 1 2 

Avesta 0 5 8 

Bengtsfors 0 3 3 

Blekinge 16 20 22 

Borås 0 12 24 

Dorotea 0 0 0 

Eda 0 0 0 
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Eskilstuna 0 39 42 

Fagersta 0 9 10 

Falun/ 
Borlänge 

0 11 21 

Filipstad 0 6 5 

Gotland 0 8 9 

Gällivare 0 1 3 

Gävle 0 11 22 

Göteborg 0 46 57 

Hagfors 0 1 2 

Halmstad 0 13 21 

Haparanda 0 2 3 

Hudiksvall 0 5 11 

Hällefors 0 5 5 

Härjedalen 0 3 3 

Jokkmokk 0 1 1 

Jönköping 0 13 25 

Kalmar 0 10 17 

Karlskoga 0 10 10 

Karlstad 0 28 27 

Kiruna 0 3 3 

Kramfors 0 3 3 

Kristianstad 0 26 26 

Lidköping 7 15 13 

Ljungby 0 8 11 

Ljusdal 0 4 5 

Ludvika 0 7 9 

Luleå 0 15 18 

Lycksele 0 3 4 

Malmö 0 48 63 

Malung 0 1 2 

Mora 0 6 8 

Nyköping 0 17 17 

Oskarshamn 8 11 10 

Pajala 0 1 2 

Skellefteå 0 6 10 

Skövde 0 13 21 

Sollefteå 0 2 2 

Sorsele 0 0 0 

Stockholm 0 59 74 

Storuman 0 0 1 

Strömstad 0 2 3 

Sundsvall 0 11 17 
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Söderhamn 0 9 12 

Torsby 0 3 3 

Tranås 0 1 3 

Trollhättan 17 25 27 

Umeå 17 19 20 

Vansbro 0 1 1 

Vetlanda 0 6 9 

Vilhelmina 0 1 2 

Vimmerby 0 6 6 

Värnamo 0 7 12 

Västervik 0 7 10 

Västerås 25 46 45 

Växjö 0 12 21 

Årjäng 0 5 5 

Åsele 0 0 0 

Älmhult 0 4 6 

Örebro 0 36 41 

Örnsköldsvik 0 4 7 

Östergötland 0 39 42 

Östersund 0 13 16 

Överkalix 0 0 0 

Övertorneå 0 0 0 

Totalt 90 768 963 

 

 

 

8.3.3 Antal leverantörer per kommun15 

Kommun Län Tillhör 
leveransområde 

Kommungrupp Antal 
godkända 
adresser 

Ale Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 1 

Alingsås Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 7 

Alvesta Kronobergs län Växjö Pendlingskommun nära större stad 5 

Aneby Jönköpings län Jönköping Pendlingskommun nära större stad 0 

Arboga Västmanlands län Västerås Pendlingskommun nära mindre tätort 4 

Arjeplog Norrbottens län Arjeplog Landsbygdskommun med besöksnäring 0 

Arvidsjaur Norrbottens län Arvidsjaur Landsbygdskommun 2 

Arvika Värmlands län Karlstad Landsbygdskommun 6 

Askersund Örebro län Örebro Lågpendlingskommun nära större stad 3 

Avesta Dalarnas län Avesta Mindre stad/tätort 7 

Bengtsfors Västra Götalands län Bengtsfors Landsbygdskommun 3 

 
15 Status gällande godkända adresser per kommun i slutet av februari 2022. 
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Berg Jämtlands län Östersund Lågpendlingskommun nära större stad 0 

Bjurholm Västerbottens län Umeå Pendlingskommun nära större stad 0 

Bjuv Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 3 

Boden Norrbottens län Luleå Lågpendlingskommun nära större stad 7 

Bollebygd Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 0 

Bollnäs Gävleborgs län Söderhamn Landsbygdskommun 7 

Borgholm Kalmar län Kalmar Landsbygdskommun med besöksnäring 1 

Borlänge Dalarnas län Falun/Borlänge Större stad 13 

Borås Västra Götalands län Borås Större stad 18 

Botkyrka Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 16 

Boxholm Östergötlands län Östergötland Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Bromölla Skåne län Kristianstad Pendlingskommun nära mindre tätort 6 

Bräcke Jämtlands län Östersund Lågpendlingskommun nära större stad 0 

Burlöv Skåne län Malmö Pendlingskommun nära storstad 3 

Båstad Skåne län Malmö Landsbygdskommun med besöksnäring 0 

Dals-Ed Västra Götalands län Bengtsfors Landsbygdskommun 0 

Danderyd Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 0 

Degerfors Örebro län Karlskoga Pendlingskommun nära mindre tätort 2 

Dorotea Västerbottens län Dorotea Landsbygdskommun 0 

Eda Värmlands län Eda Landsbygdskommun med besöksnäring 0 

Ekerö Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 0 

Eksjö Jönköpings län Jönköping Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Emmaboda Kalmar län Kalmar Pendlingskommun nära mindre tätort 2 

Enköping Uppsala län Stockholm Lågpendlingskommun nära större stad 7 

Eskilstuna Södermanlands län Eskilstuna Större stad 38 

Eslöv Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 4 

Essunga Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Fagersta Västmanlands län Fagersta Pendlingskommun nära mindre tätort 9 

Falkenberg Hallands län Halmstad Mindre stad/tätort 9 

Falköping Västra Götalands län Skövde Mindre stad/tätort 6 

Falun Dalarnas län Falun/Borlänge Mindre stad/tätort 11 

Filipstad Värmlands län Filipstad Landsbygdskommun 5 

Finspång Östergötlands län Östergötland Lågpendlingskommun nära större stad 10 

Flen Södermanlands län Eskilstuna Lågpendlingskommun nära större stad 6 

Forshaga Värmlands län Karlstad Pendlingskommun nära större stad 1 

Färgelanda Västra Götalands län Trollhättan Pendlingskommun nära större stad 1 

Gagnef Dalarnas län Falun/Borlänge Pendlingskommun nära större stad 0 

Gislaved Jönköpings län Värnamo Landsbygdskommun 10 

Gnesta Södermanlands län Stockholm Pendlingskommun nära större stad 1 

Gnosjö Jönköpings län Värnamo Pendlingskommun nära mindre tätort 1 

Gotland Gotlands län Gotland Mindre stad/tätort 8 

Grums Värmlands län Karlstad Pendlingskommun nära större stad 2 

Grästorp Västra Götalands län Trollhättan Pendlingskommun nära större stad 0 

Gullspång Västra Götalands län Skövde Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Gällivare Norrbottens län Gällivare Landsbygdskommun 3 

Gävle Gävleborgs län Gävle Större stad 14 

Göteborg Västra Götalands län Göteborg Storstäder 103 
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Götene Västra Götalands län Lidköping Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Habo Jönköpings län Jönköping Pendlingskommun nära större stad 0 

Hagfors Värmlands län Hagfors Landsbygdskommun 2 

Hallsberg Örebro län Örebro Pendlingskommun nära större stad 7 

Hallstahammar Västmanlands län Västerås Pendlingskommun nära större stad 7 

Halmstad Hallands län Halmstad Större stad 19 

Hammarö Värmlands län Karlstad Pendlingskommun nära större stad 0 

Haninge Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 19 

Haparanda Norrbottens län Haparanda Landsbygdskommun 3 

Heby Uppsala län Stockholm Pendlingskommun nära större stad 1 

Hedemora Dalarnas län Avesta Pendlingskommun nära mindre tätort 4 

Helsingborg Skåne län Malmö Större stad 39 

Herrljunga Västra Götalands län Göteborg Lågpendlingskommun nära större stad 2 

Hjo Västra Götalands län Skövde Pendlingskommun nära mindre tätort 1 

Hofors Gävleborgs län Gävle Lågpendlingskommun nära större stad 2 

Huddinge Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 15 

Hudiksvall Gävleborgs län Hudiksvall Mindre stad/tätort 7 

Hultsfred Kalmar län Vimmerby Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Hylte Hallands län Halmstad Lågpendlingskommun nära större stad 4 

Håbo Uppsala län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 4 

Hällefors Örebro län Hällefors Landsbygdskommun 4 

Härjedalen Jämtlands län Härjedalen Landsbygdskommun med besöksnäring 3 

Härnösand Västernorrlands län Sundsvall Mindre stad/tätort 6 

Härryda Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 1 

Hässleholm Skåne län Kristianstad Mindre stad/tätort 14 

Höganäs Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 4 

Högsby Kalmar län Oskarshamn Pendlingskommun nära mindre tätort 5 

Hörby Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 1 

Höör Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 2 

Jokkmokk Norrbottens län Jokkmokk Landsbygdskommun 1 

Järfälla Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 19 

Jönköping Jönköpings län Jönköping Större stad 22 

Kalix Norrbottens län Luleå Landsbygdskommun 3 

Kalmar Kalmar län Kalmar Mindre stad/tätort 16 

Karlsborg Västra Götalands län Skövde Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Karlshamn Blekinge län Blekinge Mindre stad/tätort 9 

Karlskoga Örebro län Karlskoga Mindre stad/tätort 9 

Karlskrona Blekinge län Blekinge Mindre stad/tätort 16 

Karlstad Värmlands län Karlstad Större stad 23 

Katrineholm Södermanlands län Eskilstuna Mindre stad/tätort 17 

Kil Värmlands län Karlstad Pendlingskommun nära större stad 4 

Kinda Östergötlands län Östergötland Lågpendlingskommun nära större stad 0 

Kiruna Norrbottens län Kiruna Mindre stad/tätort 3 

Klippan Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 3 

Knivsta Uppsala län Stockholm Pendlingskommun nära större stad 2 

Kramfors Västernorrlands län Kramfors Landsbygdskommun 3 

Kristianstad Skåne län Kristianstad Mindre stad/tätort 26 
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Kristinehamn Värmlands län Karlstad Lågpendlingskommun nära större stad 6 

Krokom Jämtlands län Östersund Pendlingskommun nära större stad 1 

Kumla Örebro län Örebro Pendlingskommun nära större stad 4 

Kungsbacka Hallands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 7 

Kungsör Västmanlands län Västerås Pendlingskommun nära mindre tätort 4 

Kungälv Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 4 

Kävlinge Skåne län Malmö Pendlingskommun nära storstad 2 

Köping Västmanlands län Västerås Lågpendlingskommun nära större stad 10 

Laholm Hallands län Halmstad Pendlingskommun nära större stad 5 

Landskrona Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 14 

Laxå Örebro län Örebro Lågpendlingskommun nära större stad 0 

Lekeberg Örebro län Örebro Pendlingskommun nära större stad 0 

Leksand Dalarnas län Falun/Borlänge Landsbygdskommun med besöksnäring 4 

Lerum Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 1 

Lessebo Kronobergs län Växjö Pendlingskommun nära större stad 4 

Lidingö Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 1 

Lidköping Västra Götalands län Lidköping Mindre stad/tätort 11 

Lilla Edet Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 0 

Lindesberg Örebro län Örebro Lågpendlingskommun nära större stad 3 

Linköping Östergötlands län Östergötland Större stad 29 

Ljungby Kronobergs län Ljungby Mindre stad/tätort 10 

Ljusdal Gävleborgs län Ljusdal Landsbygdskommun 4 

Ljusnarsberg Örebro län Ludvika Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Lomma Skåne län Malmö Pendlingskommun nära storstad 0 

Ludvika Dalarnas län Ludvika Landsbygdskommun 7 

Luleå Norrbottens län Luleå Större stad 15 

Lund Skåne län Malmö Större stad 18 

Lycksele Västerbottens län Lycksele Landsbygdskommun 3 

Lysekil Västra Götalands län Trollhättan Lågpendlingskommun nära större stad 1 

Malmö Skåne län Malmö Storstäder 88 

Malung-Sälen Dalarnas län Malung Landsbygdskommun med besöksnäring 2 

Malå Västerbottens län Lycksele Landsbygdskommun 0 

Mariestad Västra Götalands län Skövde Mindre stad/tätort 4 

Mark Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära större stad 3 

Markaryd Kronobergs län Ljungby Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Mellerud Västra Götalands län Trollhättan Pendlingskommun nära mindre tätort 2 

Mjölby Östergötlands län Östergötland Pendlingskommun nära större stad 10 

Mora Dalarnas län Mora Landsbygdskommun 6 

Motala Östergötlands län Östergötland Lågpendlingskommun nära större stad 14 

Mullsjö Jönköpings län Jönköping Pendlingskommun nära större stad 0 

Munkedal Västra Götalands län Trollhättan Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Munkfors Värmlands län Karlstad Lågpendlingskommun nära större stad 1 

Mölndal Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 7 

Mönsterås Kalmar län Oskarshamn Pendlingskommun nära mindre tätort 4 

Mörbylånga Kalmar län Kalmar Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Nacka Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 20 

Nora Örebro län Örebro Pendlingskommun nära större stad 4 
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Norberg Västmanlands län Fagersta Pendlingskommun nära mindre tätort 1 

Nordanstig Gävleborgs län Hudiksvall Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Nordmaling Västerbottens län Umeå Pendlingskommun nära större stad 0 

Norrköping Östergötlands län Östergötland Större stad 36 

Norrtälje Stockholms län Stockholm Mindre stad/tätort 8 

Norsjö Västerbottens län Skellefteå Landsbygdskommun 0 

Nybro Kalmar län Kalmar Pendlingskommun nära mindre tätort 4 

Nykvarn Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära större stad 0 

Nyköping Södermanlands län Nyköping Mindre stad/tätort 16 

Nynäshamn Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 3 

Nässjö Jönköpings län Jönköping Lågpendlingskommun nära större stad 7 

Ockelbo Gävleborgs län Gävle Lågpendlingskommun nära större stad 0 

Olofström Blekinge län Blekinge Pendlingskommun nära mindre tätort 9 

Orsa Dalarnas län Mora Landsbygdskommun med besöksnäring 0 

Orust Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Osby Skåne län Älmhult Pendlingskommun nära mindre tätort 2 

Oskarshamn Kalmar län Oskarshamn Mindre stad/tätort 9 

Ovanåker Gävleborgs län Söderhamn Landsbygdskommun 3 

Oxelösund Södermanlands län Nyköping Pendlingskommun nära mindre tätort 1 

Pajala Norrbottens län Pajala Landsbygdskommun 2 

Partille Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 5 

Perstorp Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 1 

Piteå Norrbottens län Luleå Mindre stad/tätort 7 

Ragunda Jämtlands län Östersund Landsbygdskommun 0 

Robertsfors Västerbottens län Umeå Lågpendlingskommun nära större stad 1 

Ronneby Blekinge län Blekinge Pendlingskommun nära mindre tätort 13 

Rättvik Dalarnas län Falun/Borlänge Landsbygdskommun med besöksnäring 2 

Sala Västmanlands län Västerås Lågpendlingskommun nära större stad 8 

Salem Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 0 

Sandviken Gävleborgs län Gävle Lågpendlingskommun nära större stad 10 

Sigtuna Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 8 

Simrishamn Skåne län Malmö Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Sjöbo Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 3 

Skara Västra Götalands län Skövde Pendlingskommun nära mindre tätort 5 

Skellefteå Västerbottens län Skellefteå Mindre stad/tätort 8 

Skinnskatteberg Västmanlands län Fagersta Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Skurup Skåne län Malmö Pendlingskommun nära storstad 3 

Skövde Västra Götalands län Skövde Mindre stad/tätort 14 

Smedjebacken Dalarnas län Ludvika Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Sollefteå Västernorrlands län Sollefteå Landsbygdskommun 2 

Sollentuna Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 19 

Solna Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 23 

Sorsele Västerbottens län Sorsele Landsbygdskommun 0 

Sotenäs Västra Götalands län Trollhättan Landsbygdskommun med besöksnäring 0 

Staffanstorp Skåne län Malmö Pendlingskommun nära storstad 1 

Stenungsund Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 4 

Stockholm Stockholms län Stockholm Storstäder 158 
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Storfors Värmlands län Karlskoga Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Storuman Västerbottens län Storuman Landsbygdskommun med besöksnäring 0 

Strängnäs Södermanlands län Stockholm Pendlingskommun nära större stad 5 

Strömstad Västra Götalands län Strömstad Landsbygdskommun med besöksnäring 2 

Strömsund Jämtlands län Östersund Landsbygdskommun 2 

Sundbyberg Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 9 

Sundsvall Västernorrlands län Sundsvall Större stad 16 

Sunne Värmlands län Karlstad Landsbygdskommun 3 

Surahammar Västmanlands län Västerås Pendlingskommun nära större stad 3 

Svalöv Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 1 

Svedala Skåne län Malmö Pendlingskommun nära storstad 2 

Svenljunga Västra Götalands län Borås Pendlingskommun nära större stad 0 

Säffle Värmlands län Karlstad Lågpendlingskommun nära större stad 7 

Säter Dalarnas län Falun/Borlänge Pendlingskommun nära större stad 1 

Sävsjö Jönköpings län Vetlanda Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Söderhamn Gävleborgs län Söderhamn Landsbygdskommun 7 

Söderköping Östergötlands län Östergötland Pendlingskommun nära större stad 4 

Södertälje Stockholms län Stockholm Större stad 24 

Sölvesborg Blekinge län Kristianstad Pendlingskommun nära mindre tätort 5 

Tanum Västra Götalands län Strömstad Landsbygdskommun med besöksnäring 0 

Tibro Västra Götalands län Skövde Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Tidaholm Västra Götalands län Skövde Pendlingskommun nära mindre tätort 1 

Tierp Uppsala län Stockholm Pendlingskommun nära större stad 3 

Timrå Västernorrlands län Sundsvall Pendlingskommun nära större stad 3 

Tingsryd Kronobergs län Växjö Lågpendlingskommun nära större stad 1 

Tjörn Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Tomelilla Skåne län Malmö Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Torsby Värmlands län Torsby Landsbygdskommun 3 

Torsås Kalmar län Kalmar Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Tranemo Västra Götalands län Värnamo Lågpendlingskommun nära större stad 1 

Tranås Jönköpings län Tranås Lågpendlingskommun nära större stad 3 

Trelleborg Skåne län Malmö Pendlingskommun nära storstad 8 

Trollhättan Västra Götalands län Trollhättan Större stad 19 

Trosa Södermanlands län Stockholm Pendlingskommun nära större stad 0 

Tyresö Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 1 

Täby Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 6 

Töreboda Västra Götalands län Skövde Pendlingskommun nära mindre tätort 2 

Uddevalla Västra Götalands län Trollhättan Lågpendlingskommun nära större stad 13 

Ulricehamn Västra Götalands län Borås Lågpendlingskommun nära större stad 2 

Umeå Västerbottens län Umeå Större stad 19 

Upplands Väsby Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 10 

Upplands-Bro Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 1 

Uppsala Uppsala län Stockholm Större stad 35 

Uppvidinge Kronobergs län Växjö Lågpendlingskommun nära större stad 0 

Vadstena Östergötlands län Östergötland Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Vaggeryd Jönköpings län Jönköping Lågpendlingskommun nära större stad 4 

Valdemarsvik Östergötlands län Östergötland Lågpendlingskommun nära större stad 1 
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Vallentuna Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 2 

Vansbro Dalarnas län Vansbro Landsbygdskommun 1 

Vara Västra Götalands län Lidköping Pendlingskommun nära mindre tätort 1 

Varberg Hallands län Göteborg Mindre stad/tätort 11 

Vaxholm Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 0 

Vellinge Skåne län Malmö Pendlingskommun nära storstad 1 

Vetlanda Jönköpings län Vetlanda Landsbygdskommun 10 

Vilhelmina Västerbottens län Vilhelmina Landsbygdskommun 1 

Vimmerby Kalmar län Vimmerby Landsbygdskommun 6 

Vindeln Västerbottens län Umeå Lågpendlingskommun nära större stad 1 

Vingåker Södermanlands län Eskilstuna Pendlingskommun nära mindre tätort 3 

Vårgårda Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära mindre tätort 2 

Vänersborg Västra Götalands län Trollhättan Pendlingskommun nära större stad 11 

Vännäs Västerbottens län Umeå Pendlingskommun nära större stad 2 

Värmdö Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 0 

Värnamo Jönköpings län Värnamo Mindre stad/tätort 7 

Västervik Kalmar län Västervik Mindre stad/tätort 9 

Västerås Västmanlands län Västerås Större stad 50 

Växjö Kronobergs län Växjö Större stad 21 

Ydre Östergötlands län Tranås Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Ystad Skåne län Malmö Mindre stad/tätort 6 

Åmål Västra Götalands län Karlstad Landsbygdskommun 5 

Ånge Västernorrlands län Sundsvall Landsbygdskommun 1 

Åre Jämtlands län Östersund Landsbygdskommun med besöksnäring 0 

Årjäng Värmlands län Årjäng Landsbygdskommun 4 

Åsele Västerbottens län Åsele Landsbygdskommun 0 

Åstorp Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 4 

Åtvidaberg Östergötlands län Östergötland Pendlingskommun nära större stad 1 

Älmhult Kronobergs län Älmhult Pendlingskommun nära mindre tätort 4 

Älvdalen Dalarnas län Mora Landsbygdskommun med besöksnäring 0 

Älvkarleby Uppsala län Gävle Pendlingskommun nära större stad 0 

Älvsbyn Norrbottens län Luleå Lågpendlingskommun nära större stad 1 

Ängelholm Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 9 

Öckerö Västra Götalands län Göteborg Pendlingskommun nära storstad 0 

Ödeshög Östergötlands län Östergötland Pendlingskommun nära mindre tätort 0 

Örebro Örebro län Örebro Större stad 42 

Örkelljunga Skåne län Malmö Pendlingskommun nära större stad 1 

Örnsköldsvik Västernorrlands län Örnsköldsvik Mindre stad/tätort 6 

Östersund Jämtlands län Östersund Större stad 13 

Österåker Stockholms län Stockholm Pendlingskommun nära storstad 5 

Östhammar Uppsala län Stockholm Lågpendlingskommun nära större stad 1 

Östra Göinge Skåne län Kristianstad Pendlingskommun nära mindre tätort 4 

Överkalix Norrbottens län Överkalix Landsbygdskommun 0 

Övertorneå Norrbottens län Övertorneå Landsbygdskommun 0 

 


