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Generaldirektören har ordet
Det gångna året har varit ett bra år ur arbetsmarknadssynpunkt - urstark
ekonomi och god jobbtillväxt. Vid utgången av året hade 94 000 fler personer
ett jobb att gå till jämfört med 2016. Samtidigt har sysselsättningsgraden ökat
och ligger på 78,1 procent - den högsta inom EU. Arbetslösheten är nere på 6,7
procent.
En annan positiv aspekt av jobbtillväxten är att åtta av tio nya jobb går till
utrikes födda och den trenden fortsätter även under de kommande två åren,
enligt vår senaste prognos. Det är en välkommen utveckling eftersom
arbetslösheten, ligger betydligt högre bland utrikes födda jämfört med inrikes
födda, 15,3 procent respektive 4,4 procent.
Men det finns utmaningar. Parallellt med att jobben växer ökar också bristen
på arbetskraft. Arbetsgivarna har allt svårare att hitta de kompetenser de vill
ha. Detta hämmar tillväxten och bromsar sysselsättningsökningen.
Till den stora bilden hör också att under det gångna året har drygt 1,2 miljoner
jobb anmälts till Arbetsförmedlingen, samtidigt har nästan en miljon personer
någon gång under året varit inskrivna som arbetssökande. Av dem har drygt
360 000 personer, någon gång under året, gått till jobb och över 42 000
personer gått till studier. Antal inskrivna arbetslösa vid årets utgång var cirka
360 000 personer - många saknar tyvärr de kompetenser som arbetsgivarna
efterlyser och merparten saknar gymnasiekompetens, som i dag utgör
vattendelaren på den svenska arbetsmarknaden.
Vad har då Arbetsförmedlingens verksamhet åstadkommit? En granskning av
våra resultat i förhållande till målen i Arbetsförmedlingens regleringsbrev 2017
ger en god fingervisning. I årsredovisningen kan Du läsa utförliga resonemang
om detta. Men för att kort sammanfatta: vi uppfyller fem av de sex målen i
regleringsbrevet - det är etablering av nyanlända, ungdomsarbetslöshet,
övergångar till studier, långtidsarbetslösa och personer med
funktionsnedsättning. Det enda mål som vi inte når ända fram är
matchningsmålet.
Orsaken till att vi inte når matchningsmålet beror främst på att den tillgängliga
arbetskraften inte uppfyller arbetsgivarnas krav på kompetens. En allt större
andel av de arbetssökande i dag står långt från arbetsmarknaden och saknar
ofta adekvat utbildningsbakgrund.
Jag är emellertid särskild stolt över att våra medarbetare har lyckats med
etableringen av nyanlända samt med att uppfylla 90-dagars garantin för
ungdomar och sänka ungdomsarbetslösheten. Andelen personer som gått till
arbete eller studier 90 dagar efter etableringsprogrammet under 2017 var 33,7
procent. Det är det bästa resultatet som har noterats sedan Arbetsförmedlingen
tog över etableringsuppdraget december 2010. Jämfört med förra året har vi
förbättrat resultatet med 0,9 procentenheter. Jämför vi med 2015 är
förbättringen 2,4 procentenheter. Detta trots att det aldrig har funnits så
många inskrivna i etableringsuppdraget som under 2017, då vi hade drygt
100 000 personer jämfört med cirka 94 000 under 2016 och cirka 71 000
under 2015.
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Under 2017 var i genomsnitt 54 800 ungdomar registrerade som arbetslösa,
vilket i det närmaste är en halvering sedan 2012, då antalet uppgick till cirka
95 000 i genomsnitt. Samtidigt som vi uppfyllde 90-dagars garantin för
ungdomar har också tiden som går innan arbetssökande ungdomar övergår till
arbete, studier eller en insats som leder till arbete minskat och var i genomsnitt
59 dagar 2017.
Det gångna året har varit ett viktigt år för Arbetsförmedlingens genomgripande
reformeringsarbete, Förnyelseresan. Samtidigt som vi kan notera att de
successiva förbättringarna av verksamheten bidragit till förbättringar av våra
resultat, har vi också tagit steg framåt i att utveckla våra kontakter med
arbetsgivarna och stärka vår samverkan med andra samhällsaktörer, inte minst
med kommunerna. Arbetsgivarkontakter och samverkan är två av de viktiga
nycklarna till att utveckla vår myndighet, bidra till att leverera ökad kund- och
samhällsnytta och skapa ett hållbart samhälle.
Jag vill rikta ett innerligt tack till det stöd som vi har fått av myndighetens
styrelse, men framför allt ett stort, stort tack till våra fantastiska medarbetare
och chefer som trots tuffa utmaningar har gjort det möjligt att vi når fem av de
sex verksamhetsmålen.

Mikael Sjöberg
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Arbetsförmedlingens uppgifter

Arbetsförmedlingens uppgifter framgår av förordningen (2007:1030) med
instruktion för Arbetsförmedlingen. Enligt den ansvarar Arbetsförmedlingen
för den offentliga arbetsförmedlingen, dess arbetsmarknadspolitiska
verksamhet och ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt
genom att:




effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker
arbetskraft
prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden
bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt

Arbetsförmedlingen ska också säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen
fungerar som en omställningsförsäkring, anlita kompletterande aktörer för att
snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete, aktivt inhämta information om
lediga arbeten, följa upp och utvärdera hur myndighetens verksamhet och de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna påverkar arbetsmarknadens funktionssätt
och göra bedömningar av arbetsmarknadsläget. Arbetsförmedlingen ska också
bistå myndigheter och andra som bedriver uppföljning och utvärdering inom
verksamhetsområdet samt i samverkan med berörda parter säkerställa att
felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott.
Arbetsförmedlingen har också ett samlat sektorsansvar för handikappfrågor1
inom arbetsmarknadspolitiken och ett särskilt ansvar för att nyanlända
invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på
arbetsmarknaden. Inom ramen för EU-arbetet ska Arbetsförmedlingen för
Sveriges del fullgöra de uppgifter som den centrala
arbetsmarknadsmyndigheten och de särskilda arbetsförmedlingarna har om
arbetskraftens fria rörlighet inom unionen. I regleringsbrevet för 20172 anges
följande mål och återrapporteringskrav:


Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras bland annat genom
att rekryteringsproblemen på arbetsmarknaden ska motverkas.
Övergång till arbete efter avslutad arbetsmarknadsutbildning ska
tydligt förbättras för kvinnor och män.



Potentialen i ett ökat antal nyanlända i arbetskraften ska tas tillvara och
arbetsmarknadsetableringen ska förbättras. Andelen personer som
lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier ska öka, särskilt
bland kvinnor. Även bland de inskrivna som avslutat en etableringsplan
och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program ska en större andel gå
till arbete eller studier.

I årsredovisningen används begreppet funktionshinderspolitiken.
I regleringsbrevet anges också Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag kring bland annat samverkan
för att minska ungdomsarbetslösheten, jämställdhetsintegrering, kompetenskartläggning för
asylsökande och information om anställningsstöd.
1

2
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Långtidsarbetslöshet ska förebyggas och motverkas. Andelen
långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin som går till arbete
eller studier ska öka.



För att minska ungdomsarbetslösheten ska den tid som går innan unga
personer övergår till arbete, studier eller en insats som leder till arbete
minska i syfte att tydligt närma sig 90-dagarsgarantin. Särskilt viktiga
är de unga som riskerar långtidsarbetslöshet.



Andelen personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga som övergår till arbete eller studier ska öka.



Inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning, särskilt inskrivna i
etableringsuppdraget, ska i högre utsträckning påbörja reguljära
studier. Studierna kan bedrivas såväl inom ramen för ett
arbetsmarknadspolitiskt program eller en etableringsplan som utanför
dessa.
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Utvecklingen på arbetsmarknaden utgör grundförutsättningen för
Arbetsförmedlingens verksamhet. Under året har arbetsmarknaden varit
fortsatt stark och efterfrågan på arbetskraft har legat på en hög nivå.
2.1

Arbetsmarknaden under 2017

2.1.1 Utbud och efterfrågan på arbetskraft3
Svensk ekonomi och arbetsmarknad fortsatte att förstärkas under 2017 och
sysselsättningen ökade med cirka 94 000 personer, motsvarande 2 procent, till
drygt 4,8 miljoner personer.4 Det motsvarade en sysselsättningsgrad på 78,1
procent.5 Sysselsättningen steg i samtliga län, men uppgången var särskilt stark
inom de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne.6
Sysselsättningen har framför allt ökat bland utrikes födda som stod för knappt
80 procent av den totala ökningen av sysselsättningen i landet.7 Det innebär att
sysselsättningsgraden bland utrikes födda tog ett stort steg uppåt från 65,5
procent till 66,8 procent mellan 2016 och 2017. Det råder ännu stora skillnader
i sysselsättningsgrad mellan utrikes födda kvinnor och män där männens
sysselsättningsgrad uppgick till 70,9 procent och kvinnornas till 62,9 procent.
Motsvarande andel för inrikes födda män var 81,9 procent och för inrikes födda
kvinnor 80,8 procent (se figur 1).
Figur 1. Sysselsättningsgraden för kvinnor och män. Inrikes och utrikes födda samt
totalt 2017.
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Källa: SCB, AKU.

Den starka efterfrågan på arbetskraft har medfört en ökande brist på
arbetskraft med efterfrågade kompetenser. Det framkom bland annat i
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2017 i samband med
prognosarbetet. Bristen på arbetskraft har ökat inom privata näringslivet men
är fortfarande störst inom offentliga tjänster. Inom landstingens verksamhet
uppgav knappt 80 procent brist på efterfrågad arbetskraft och inom
Siffrorna som presenteras i detta kapitel avser åldrarna 16–64 år.
Samtliga siffror i avsnitt 2.1 avser genomsnitt per månad under hela angivna år om inget annat anges.
5 Samtliga uppgifter om arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet är hämtade från SCB:s
arbetskraftsundersökningar och avser åldrarna 16–64 år om inte annat anges.
6 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2017–Prognos för arbetsmarknaden 2018–
2019.
7 Cirka 75 000 av 94 000 personer.
3

4
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kommunerna drygt 71 procent, vilket var en oförändrad hög andel jämfört med
hösten 2016. De offentliga arbetsgivarna uppgav att de har haft svårt att
expandera sina verksamheter till följd av bristen på arbetskraft. Detta gäller
inom såväl vård och omsorg som alla delar av skolan. Bristen på arbetskraft
ökade betydligt inom privata näringslivet och är den högsta sedan
millenniumskiftet. Andelen arbetsgivare inom privata näringslivet som uppgav
brist på arbetskraft steg till drygt 37 procent hösten 2017, vilket kan jämföras
med 31 procent hösten 2016.
Antalet personer i arbetskraften ökade i mycket större omfattning än vad som
är vanligt under ett år. Arbetskraften ökade med 86 000 personer, vilket är den
största uppgången sedan mitten av 1970-talet. Det stora tillskottet av
arbetskraft har underlättat ökningen av sysselsättningen. Utrikes födda stod för
så gott som hela ökningen av antalet personer i arbetskraften.
Arbetskraftsdeltagandet är dock fortfarande lägre bland utrikes födda än bland
inrikes födda, men skillnaden har minskat betydligt. Bland den inrikes födda
befolkningen i åldrarna 16–64 år deltog 85,1 procent i arbetskraften jämfört
med 78,9 procent bland utrikes födda. Det innebär att skillnaden mellan
utrikes och inrikes födda minskade ytterligare, från 6,9 procentenheter 2016
till 6,1 procentenheter 2017. Arbetskraftens ökning gynnar sysselsättningen
men innebär också att nedgången av arbetslösheten hålls tillbaka. Det tar
normalt tid för nya som träder in i arbetskraften att hitta arbete, vilket medför
att arbetslösheten på kort sikt blir högre än vad den annars skulle ha varit.
2.1.2 Arbetslöshet8
Arbetslösheten minskade från i genomsnitt 7,0 procent 2016 till 6,7 procent
2017. Det är den lägsta nivån sedan 2008. Männens arbetslöshet har varit
högre än kvinnornas under de senaste nio åren. Kvinnornas arbetslöshet
uppgick under året till i genomsnitt 6,4 procent och männens till 7,0 procent.
Att arbetslösheten är lägre bland kvinnor kan förklaras av att sysselsättningen
ökat mest inom kvinnodominerade tjänstenäringar under 2017. En annan
förklaring är att fler män än kvinnor träder ut på arbetsmarknaden vilket
bromsar nedgången av arbetslösheten mer bland män än bland kvinnor. Detta
beror på att nytillträdande på arbetsmarknaden har högre arbetslöshet än
arbetsmarknaden i övrigt.
Arbetslöshetsnivån för utrikes födda var cirka tre gånger så hög som för inrikes
födda. För inrikes födda var arbetslösheten 4,4 procent och för utrikes födda
15,3 procent 2017. Arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor uppgick till 15,0
procent och bland utrikes födda män till 15,6 procent. För inrikes födda
kvinnor var motsvarande nivå 4,1 procent och bland inrikes födda män 4,6
procent.
2.1.3 Inskrivna på Arbetsförmedlingen
I genomsnitt var cirka 641 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen
under 2017.9 Det är 9 000 färre än förra året. Av dessa var 363 000 inskrivna
Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU.
Alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är inte arbetslösa. Vissa är deltidsanställda, andra har
arbete med stöd och ytterligare andra är inskrivna som ombytessökande.
8
9
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som arbetslösa, vilket var ungefär lika många som året innan.10 Andelen
kvinnor var 45 procent.
Arbetslöshetens sammansättning har fortsatt att förändras. En allt större andel
av arbetslösa utgörs av personer som står långt från arbetsmarknaden. Detta,
ställt mot den ökade bristen på efterfrågad arbetskraft, har medfört att
Arbetsförmedlingens uppdrag har blivit svårare att genomföra.
Figur 2. Inskrivna arbetslösa inom grupper med utsatt ställning på
arbetsmarknaden och övriga arbetslösa, månadsdata 2006–2017.
Utsatt ställning

Övriga arbetslösa

300000
250000
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150000
100000
50000
0
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Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. Säsongsrensad och trendad serie.

Under 2017 fanns 272 000 inskrivna arbetslösa med utsatt ställning,11 och det
var cirka 13 000 fler än 2016. Andelen kvinnor var 45 procent. Under loppet av
året har ökningen övergått till en viss minskning. Antalet i nämnda grupp
utgjorde i genomsnitt 75 procent av samtliga inskrivna arbetslösa under året,
vilket var en ökning från 72 procent 2016. Ökningen bestod av utomeuropeiskt
födda och personer som saknar gymnasieutbildning. En gemensam nämnare
för inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden är att de
löper en högre risk än andra att drabbas av långvariga perioder av arbetslöshet.
Övergången till arbete ligger på en betydligt lägre nivå bland dessa arbetslösa
än bland övriga inskrivna arbetslösa.12
En individ kan ingå i flera av de enskilda grupperna som tillsammans utgör
hela gruppen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning. Av de 272 000
inskrivna arbetslösa med utsatt ställning ingår 147 000 endast i en grupp
medan övriga 125 000 ingår i två till fyra grupper. Det är i första hand gruppen
två till fyra som ökat i omfattning, vilket gör arbetet mer komplext och höjer
svårighetsgraden i Arbetsförmedlingens uppdrag. Svårighetsgraden i
Med inskrivna arbetslösa avses öppet arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.
Arbetsförmedlingen använder begreppet arbetslösa i utsatt ställning som ett samlat begrepp för de
grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa grupper är personer med förgymnasial utbildning,
äldre (55–64 år), utomeuropeiskt födda samt personer som har en funktionsnedsättning som innebär
nedsatt arbetsförmåga.
12 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsrapport 2017.
10
11
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Arbetsförmedlingens uppdrag understryks ytterligare av att i genomsnitt mer
än var tredje inskriven arbetslös, motsvarande cirka 127 000 personer saknade
gymnasieutbildning 2017 (35 procent av inskrivna arbetslösa). Det var 6 000
fler än 2016. Bland dessa korttidsutbildade har mer än hälften, cirka 65 000
personer, en utbildning som är lägre än grundskolenivå. Så gott som hela
ökningen på 6 000 personer utgjordes av personer som saknar en utbildning
motsvarande grundskola.
Under 2017 gav Arbetsförmedlingen service till 953 453 personer (se tabell 1).
Det är drygt 34 000 färre än 2016. Antalet inskrivna personer har minskat
bland både kvinnor och män samt bland ungdomar under 25 år. Däremot har
antalet nyanlända ökat ytterligare, vilket har inneburit att antalet personer som
har deltagit inom etableringsuppdraget har ökat.
Tabell 1. Antal unika personer som Arbetsförmedlingen arbetat med under 2015–
2017.*
2015
1 011 031

2016
987 510

2017
953 453

Kvinnor

475 548

460 386

450 113

Män

535 483

527 124

503 340

Ungdomar

220 469

197 600

174 083

Nyanlända

106 187

131 854

140 903

Utomeuropeiskt födda (inkl. nyanlända)

334 316

367 819

384 917

70 737

53013

101 739

211 017

202 970

Totalt
Därav:

Deltagare i etableringsuppdraget
Personer med funktionsnedsättning

224 763

93

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Dessa uppgifter avser unika personer, det vill säga att en enskild person
endast räknas en gång. Under ett år kan nämligen en och samma person vara inskriven fler än en gång. Samma
person kan däremot ingå i flera underkategorier.

2.1.4 Arbetslösa fördelade efter tid utan arbete
Ett sätt att beskriva de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden och behovet
av stöd är att redovisa den sammanhängande tid som en person varit utan
arbete. Tabell 2 visar en sammanställning av tid utan arbete bland de som varit
arbetslösa under 2015–2017. Tabellen visar att andelen som varit utan arbete
högst sex månader har minskat. Samtidigt fortsätter andelen personer som
varit utan arbete längre än 24 månader att öka. Andelen som varit utan arbete
längre än 24 månader är särskilt hög bland personer med funktionsnedsättning
och bland personer i åldrarna 55–64 år. Den största ökningen av personer med
långa tider utan arbete har dock skett bland utomeuropeiskt födda med högst
förgymnasial utbildning.

Uppgifterna om antal deltagare i etableringsuppdraget under 2016 var inte helt korrekta i
årsredovisningen 2016 på grund av att ett månadsvärde saknades.
13
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Tabell 2. Procentuell fördelning av arbetslösa efter tid utan arbete - kvinnor, män,
totalt, genomsnitt per månad 2015–2017.
Tid utan
arbete
(månad)

2015

2016

Kvinnor

Män

Män

Totalt

0–6

41

43

42

39

42

41

39

40

39

6–12

19

20

20

19

20

20

20

21

20

12–24

19

19

19

19

20

20

19

20

20

24+

21

18

19

23

19

20

23

20

21

Totalt
antal

Totalt Kvinnor

165 686 205 194 370 880

Män

2017
Totalt Kvinnor

161 169 201 567 362 736

165 013 198 071 363 093

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

2.2

Arbetsförmedlingens transfereringar och kostnader

Arbetsförmedlingens totala anslag uppgick till 77 miljarder kronor, varav
förvaltningsanslaget som avser myndighetens kostnader för personal och
lokaler etcetera, uppgick till 8,4 miljarder kronor. Det totala utfallet uppgick till
71,2 miljarder kronor för samtliga anslag, vilket innebar ett överskott
motsvarande 7 procent av myndighetens totala anslagsmedel för året. Kapitel
20 Anslagsredovisning visar en detaljerad sammanställning av tilldelade medel
och utfall per anslag.
2.2.1 Transfereringar
Merparten av Arbetsförmedlingens anslag, 68,6 miljarder kronor, avsåg anslag
för transfereringar enligt myndighetens uppdrag. Vissa anslag/anslagsposter är
rättighetsstyrda, till exempel anslaget 1:2 ap. 2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning och 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända
invandrare. Figur 3 visar hur utfallet fördelade sig på anslagen avseende
transfereringar.
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Figur 3. Utgifter för transfereringar fördelat per anslag/anslagspost (miljarder kronor
och procentandel av de totala transfereringarna), 2017.

Källa: Arbetsförmedlingen, Raindance.

Den starka arbetsmarknaden gjorde att arbetslösheten var lägre än vad
anslaget 1:2 ap. 2 Bidrag till arbetslöshetsersättning dimensionerats för.
Utfallet på anslaget var 12,2 miljarder kronor, vilket medförde ett överskott på
0,7 miljarder kronor. Antalet deltagare i etableringsuppdraget ökade, men inte
i tidigare prognostiserad omfattning. Det ledde till överskott motsvarande
sammanlagt 2,2 miljarder kronor på anslagen 1:3 Etableringsersättning till
vissa nyanlända invandrare samt 1:4 Ersättning för insatser till vissa
nyanlända invandrare inom utgiftsområde 13.
Som beskrivs i kapitel 7 Prioritering av de personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden ökade antalet anställningsstöd, framför allt extratjänster,
under 2017. Det syns även i termer av ökade utgifter på anslaget 1:3 ap.1
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser där utfallet var
53 miljoner kronor högre 2017 jämfört med 201614. Ökningen motsvarade dock
inte det ökade utrymmet på anslaget. Sammantaget uppgick överskottet på
anslagen 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
och 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. till 2,9 miljarder kronor15 vilket

Exklusive de utgifter som flyttades i enlighet med villkor i regleringsbrevet från 1:2 ap.1 Aktivitetsstöd
till 1:3 ap. 1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (400 miljoner kronor 2016
respektive 750 miljoner kronor 2017).
15 Inräknat de utgifter motsvarande 750 miljoner kronor som flyttades i enlighet med villkor i
regleringsbrevet från 1:2 ap.1 Aktivitetsstöd till 1:3 ap. 1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program
och insatser.
14
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motsvarade ungefär hälften av det totala överskottet på 5,9 miljarder kronor på
myndighetens transfereringar.
Antalet arbetssökande i garantiprogrammen som uppburit aktivitetsstöd
minskade under året. Svårigheterna att öka antalet personer med olika former
av subventionerade anställningar i enlighet med regeringens intentioner och ett
ökat inflöde från etableringsuppdraget bidrog dock till att antalet
arbetssökande i garantiprogrammen inte minskade i planerad omfattning.
Anslaget 1:2 ap. 1 Aktivitetsstöd nyttjades fullt ut och 41 miljoner kronor av
anslagskrediten togs i anspråk.16
2.2.2 Förvaltningskostnader
Arbetsförmedlingens totala förvaltningskostnader uppgick till 10 miljarder
kronor och fördelas på prestationer i följande avsnitt. Beloppet avser
verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen, men med avdrag för
programkostnader för köp av arbetsmarknadsutbildning från annan statlig
myndighet17.
Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för löner, driftkostnader och
lokalhyror uppgick till 8,4 miljarder kronor. En del av pengarna användes även
för förvaltning och utveckling av it–system. Totalt uppgick kostnaderna till 8,5
miljarder kronor, vilket var i nivå med den budget som myndigheten planerat
för och innebar att en del av anslagskrediten utnyttjades.
2.2.3 En övergripande bild av prestationer och personalresurser
Arbetsförmedlingens prestationer avser i huvudsak myndighetens arbete med
tjänster riktade till arbetsgivare och arbetssökande och visar hur fördelningen
av de totala tillgängliga personalresurserna18 fördelas mellan de sju olika
prestationerna. Figur 4 visar denna fördelning för 2016 och 2017.19 Uppgifterna
om prestationer har inhämtats på motsvarande sätt som för 2016, med endast
mindre justeringar.20 Sammantaget kan vi konstatera att vi lägger mer resurser
på rustande och stärkande insatser 2017 jämfört med 2016. Det stora antalet
nya deltagare i etableringen har inneburit ett personalintensivt arbete.21
En effektiv matchningsprocess kännetecknas av att arbetsgivarna snabbt hittar
lämpliga arbetssökande till de lediga platserna. Arbetsförmedlingen lägger
resurser på att skaffa information och kunskap om arbetsgivarnas
Därtill flyttades utgifter motsvarande 750 miljoner kronor i enlighet med villkor i regleringsbrevet
från 1:2 ap.1 Aktivitetsstöd till 1:3 ap. 1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.
17 Anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser inom utgiftsområde 14 (43
miljoner kronor) samt anslag 1:4 1:4 Insatser för vissa nyanlända invandrare inom utgiftsområde 13 (71
miljoner kronor).
18 Resursfördelningen utgår från myndighetens totala tillgängliga personalresurser, det vill säga samtliga
anställda reducerat med frånvarotid. Gränsdragningarna mellan prestationerna är inte alltid självklara.
Såväl arbetssökande som arbetsgivare rör sig mellan Arbetsförmedlingens huvuduppgifter och mellan
prestationerna inom uppdragen. Indelningen i prestationer utgår inte heller från målgrupper. I arbetet
med arbetssökande utförs arbetsmoment inom alla de tre huvuduppgifterna enligt myndighetens
instruktion oavsett om den arbetssökande exempelvis är ung, nyanländ eller har en
funktionsnedsättning.
19 Jämförelsedata över tillgängliga personalresurser för 2015 saknas på grund av att
prestationsmätningen genomfördes första gången 2016. En mer detaljerad beskrivning av metod och
information om prestationer framgår av 15.4.4 i Appendix.
20 Bland annat byts begreppet övrigt ut och kompetenslyftet ingår i utbildning för anställda.
21 Se kapitel 6–8 för en mer detaljerad beskrivning och analys av respektive prestation.
16
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rekryteringsbehov, ge förslag på lämpliga kandidater och anordna mötesplatser
mellan arbetsgivare och arbetssökande. Figur 4 visar bland annat att 9,3
procent av de totala tillgängliga personalresurserna användes till att stödja
arbetsgivarna att rekrytera under 2017.
Prestationerna rustande och stärkande insatser samt tjänster för att söka
arbete står tillsammans för 34 procent av myndighetens tillgängliga
personalresurser, 20,9 respektive 13,1 procent. Rustande och stärkande
insatser avser bland annat förstärkta förmedlingsinsatser samt stöd och
insatser inom rehabilitering och etableringsuppdraget (se kapitel 7). Genom
förstärkta förmedlingsinsatser lägger verksamheten tid på att kartlägga de
arbetssökandes kompetens, stödja och vägleda samt matcha och marknadsföra
de arbetssökande gentemot arbetsgivare. Ett fortsatt stort inflöde av nyanlända
under 2017 har resulterat i fler deltagare i etableringsuppdraget vilket har tagit
mer personalresurser i anspråk.
Figur 4. Fördelningen av de tillgängliga personalresurserna över
Arbetsförmedlingens prestationer, 2016–2017.

Källa: Arbetsförmedlingen, Prestationsmätning.

Cirka 8,7 procent av Arbetsförmedlingens tillgängliga personalresurser lades
2017 på att rusta de arbetssökande genom arbetsmarknadspolitiska program
respektive subventionerade anställningar (8,1 procent)22. Det var en viss
minskning jämfört med året innan.
Knappt 4 procent av resurserna ägnas åt att granska och följa upp
aktivitetsrapporter, tillämpa regelverket för arbetslöshetsförsäkringen
respektive aktivitetsstödet samt att informera om ersättningsvillkor (se även
kapitel 8).

Arbetsförmedlingarna lägger tid på att förbereda, fatta beslut, anvisa och följa upp de
arbetsmarknadspolitiska programmen.
22
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Utöver tid som läggs på prestationerna används 6,0 procent (2016: 6,2
procent) av totala tillgängliga personalresurser för ledning, 4,5 procent för
utbildning för anställda (2016: 2,8 procent) och 11,6 procent för andra
funktioner (2016: 8,4 procent) som till exempel leverantörsuppföljning.23
Resterande tid, 12,3 procent (2016: 13,1 procent), avser främst
huvudkontoret.24
2.3

Arbetsförmedlingens organisation

Arbetsförmedlingen leds av en styrelse, och generaldirektören är
myndighetschefen. Vid myndigheten finns en överdirektör, som är
generaldirektörens ställföreträdare. Myndigheten består av tre staber, en
internrevision, sju avdelningar och tre regioner (Syd, Mitt, Nord), se bild 1.
Direktörer för regioner och avdelningar samt chefen för lednings- respektive
organisationsstaben utgör tillsammans med generaldirektör och överdirektör
Arbetsförmedlingens ledningsgrupp.
Bild 1. Arbetsförmedlingens organisationsschema, 2017-12-31.

I regionerna bedrivs förmedlingsverksamheten. Avdelningen Rehabilitering till
arbete ger stöd och service till arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga.
Arbetsförmedlingen Direkt ger service via telefon och digitala kanaler samt
utvecklar de digitala kanalerna.
Som en del av sitt utvecklingsarbete initierade Arbetsförmedlingen under
hösten 2016 ett utredningsarbete med att se över sin organisation i syfte att
kunna öka kund- och samhällsnyttan, klara myndighetens uppdrag och höja
förtroendet. Utredningsarbetet resulterade våren 2017 i en slutrapport med
förslag till förändringar,25 och en fördjupad analys av verksamhetsområdena
arbetssökande respektive arbetsgivare slutfördes under året.26 Sammantaget
innebär förslaget att myndighetens kärnverksamhet delas in i tre nationella och
I kategorin andra funktioner ingår särskilda funktioner som inte direkt avser arbetet med
arbetssökande eller arbetsgivare, exempelvis vaktmästeri, fackligt arbete, telefonist,
leverantörsuppföljare. Utbildning för anställda och andra funktioner inkluderar tid som läggs på dessa
delar på Af-enheter och staber samt funktioner på den organisatoriska nivån marknadsområde.
24 Här ingår inte tid nedlagt på avdelningen Digitala tjänster respektive It–avdelningen som ingår i
prestationen tillhandahålla infrastruktur för matchning.
25 Arbetsförmedlingen, Ny organisation för Arbetsförmedlingen, Förslag till inriktning, Dnr. Af2016/00307336, 2017–04–28.
26 Arbetsförmedlingen, Fördjupad analys – Arbetsförmedlingen arbetssökande och Arbetssökande
arbetsgivare, 2017-11-01.
23
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specialiserade verksamhetsområden: Arbetsförmedlingen Arbetsgivare,
Arbetsförmedlingen Arbetssökande och Arbetsförmedlingen Direkt. Förslaget
innebär också förändringar på Arbetsförmedlingens huvudkontor för att
förbättra vår expertroll i samhället och stödet till kärnverksamheten.
Inrättande av verksamhetsområdet Arbetsförmedlingen Direkt och en ny It–
avdelning har påbörjats under 2017. Arbetet med att genomföra förslagen
planeras att vara klart under 2019. Myndigheten kommer att ha löpande dialog
och avstämningar med styrelsen.
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3.1

Resultatredovisningens principer 2017

Arbetsförmedlingens resultatredovisning ska ge regeringen underlag för
uppföljning av myndigheten genom att ge en rättvisande bild av resultatet.
Arbetsförmedlingens resultatredovisning utgår från myndighetens instruktion
och regleringsbrev27. En övergripande redovisning av myndighetens sju
prestationer, som utgår från huvuduppgifterna i instruktionen, återfinns i
kapitel 2 Arbetsförmedlingens förutsättningar. En detaljerad redovisning av
dessa prestationer med avseende på volym och kostnader samt en mer
detaljerad resultatredovisning återfinns i de kommande kapitlen.28
3.1.1 Läsanvisning
I det inledande kapitlet Sammanfattande resultatbedömning redovisas
Arbetsförmedlingens övergripande resultat med utgångspunkt i målen i
regleringsbrevet29. I kapitlet Arbetsförmedlingens verksamhetsutveckling
beskrivs bland annat myndighetens förnyelsearbete och uppdraget om
jämställdhetsintegrering. Arbetsförmedlingens kärnverksamhet redovisas
huvudsakligen i kapitlen Matchning, Prioritering av dem som står långt ifrån
arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens uppdrag i
arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet och etableringsersättningen.
Redovisningen av felaktiga utbetalningar, kompetensförsörjning, internationell
verksamhet samt tjänsteexport utgör separata kapitel. I Appendix redogörs
kort för principer vid redovisning av uppgifter samt en beskrivning av
resultatredovisningens huvudkällor. Intern styrning och kontroll behandlas i
kapitlet Intygande om intern styrning och kontroll. Kapitlet är placerat efter
den finansiella redovisningen, i direkt anslutning till styrelsens underskrift.

Eftersom de tjänster som Arbetsförmedlingen erbjuder till arbetsgivare och arbetssökande är
beroende av varandra redovisas resultatet under en gemensam verksamhetsgren.
28 En beskrivning av metod för prestationsmätningen framgår av 15.4.4 i Appendix.
29 Arbetsförmedlingen mäter måluppfyllelsen avseende långtidsarbetslösa och personer med
funktionsnedsättning såsom årssiffran för andel övergångar till arbete eller studier. Det innebär en
skillnad gentemot årsredovisningen för 2016 då måluppfyllelsen för långtidsarbetslösa redovisades med
ett omsättningsmått som visade en genomsnittlig omsättning per månad. Resultatet för
omsättningsmåttet för långtidsarbetslösa visar en oförändrad nivå jämfört med 2016. I korthet innebär
skillnaden att Arbetsförmedlingen i årsredovisningen 2017 redovisar utfallet utifrån enskilda individer, i
stället för utfallet utifrån antal händelser. Vi väljer övergångsmåttet för att bedöma resultatet för att vi
anser att detta ger en mer rättvisande bild av resultatet. Övergångsmåttet har ett externt
resultatperspektiv och utgår från unika individer, se vidare 15.2 i Appendix.
27
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Många olika faktorer påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingens bidrag till måluppfyllelsen, oavsett utfall, är därför svårt
att mäta och avgränsa från andra påverkansfaktorer. Analysen av resultaten
utgörs därför av indikatorer. I kapitlet redovisas om målen utifrån
Arbetsförmedlingens regleringsbrev 2017 uppnåtts, och en bedömning av
resultatet görs. En mer fördjupande redovisning och kommentarer till
resultaten finns i efterföljande verksamhetskapitel.
4.1

Matchning

Den sammanfattande bedömningen är att matchningen på arbetsmarknaden
har försämrats och att målet om förbättrad matchning därmed inte har
uppnåtts. Matchningsproblemet har tilltagit inom många områden. Orsaken är
att tillgången på arbetskraft som uppfyller arbetsgivarnas krav och som därmed
kan ta jobben direkt har minskat. Det beror i sin tur på att en allt större andel
av de arbetssökande står långt från arbetsmarknaden och ofta saknar adekvat
utbildningsbakgrund. Vakanserna har ökat utan att arbetslösheten har minskat
i samma omfattning. Därmed har den starka efterfrågan på arbetskraft medfört
en ökande brist på arbetskraft med efterfrågade kompetenser.
Andelen arbetsgivare som fått tillräckligt med sökande för att kunna anställa är
oförändrad jämfört med 2016 (74 procent). Arbetsgivarnas upplevelse av brist
på arbetskraft är emellertid inte så stark relaterat till den höga nivån av lediga
platser. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetskraftsbristen skulle varit ännu
större, och matchningen skulle fungera sämre om vi inte haft det stora
tillskottet av arbetskraft.
Resultatet efter arbetsmarknadsutbildning har ökat jämfört med 2016, men
myndigheten bedömer att målet om en tydlig ökning för kvinnor och män ändå
inte uppnåtts (2016: 34 procent; 2017: 36 procent).
Samtidigt som matchningen försämrats bedömer Arbetsförmedlingen att
myndighetens roll som matchningsaktör har ökat i betydelse. När allt färre kan
ta ett arbete direkt behövs Arbetsförmedlingens stöd och insatser i högre
utsträckning. Andelen arbetssökande som anser att de fått den hjälp de
behövde från Arbetsförmedlingen är högre 2017 jämfört med 2016. En högre
andel av de arbetssökande anser att den information och den hjälp och stöd de
har fått från Arbetsförmedlingen har varit av betydelse för anställningen.
Under 2017 fick drygt 362 000 personer ett arbete,30 vilket motsvarar 38
procent av antalet inskrivna under året (2016: 38,6 procent). Vidare påbörjade
drygt 42 600 reguljära studier vilket motsvarar 4,4 procent (2016: 4,2 procent).
Viktiga delar i arbetet med att motverka rekryteringsproblemen har varit
arbetsmarknadsutbildning, snabbspår,31 samverkan med kommuner och det
Med arbete menas både osubventionerade och subventionerade anställningar inklusive nystartsjobb. I
arbete ingår också heltids- och deltidsarbete inklusive timanställningar.
31 Metoder och processer för att nyanlända med utbildning och erfarenhet som efterfrågas på
marknaden, snabbare ska komma i arbete.
30
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utvecklade samarbetet med arbetsgivare, bland annat inom ramen för 100klubben32. Vi bedömer att insatserna i viss mån har bidragit till att motverka
rekryteringsproblemen på arbetsmarknaden.
4.2

Etablering

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att målet att öka andelen kvinnor och
män som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier har uppnåtts
under 2017. Resultatet har förbättrats under 2017, både totalt, och för kvinnor
och män. Det finns dock fortsatt stora resultatskillnader mellan kvinnor och
män.
Totalt 8 160 personer, motsvarande 33,7 procent, arbetade eller studerade 90
dagar efter avslutad etableringsplan. Det är en successiv ökning i både antal
och andelar, från tidigare år (2016: 6 931 personer, 32,8 procent; 2015: 4 649
personer, 31 procent). Resultatet för kvinnor uppgick till 22,4 procent (2016:
21,9 procent33), att jämföra med knappt 40,7 procent för män (2016: 40,1
procent). Det innebär en ökning både för kvinnor och män jämfört med 2016.
Resultatskillnaden mellan kvinnor och män är dock i stort sett oförändrad
jämfört med 2016.
En bidragande orsak till att andelen och antalet personer som har fått arbete
ökat är den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden samt att extratjänsterna
har haft en mycket stark utveckling under andra halvåret 2017.
Resultatförbättringen består uteslutande av ökade övergångar till arbete. Den
totala andelen personer som har lämnat etableringsuppdraget och gått till
studier har däremot minskat under 2017. Det finns ett stort antal personer i
etableringsuppdraget som saknar slutförda gymnasiestudier. Det är särskilt
oroande att andelen som studerar efter etableringsuppdraget har minskat. De
tillfälliga uppehållstillstånden kan ha påverkat incitamenten att studera
negativt till fördel för arbete.
Andelen personer som går till arbete eller studier för dem som avslutat
etableringsplan och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program har ökat 2017
jämfört med föregående år. Detta gäller både för målgruppen totalt samt för
kvinnor respektive män. Omsättningen till arbete eller studier under 2017 var i
genomsnitt 5,1 procent per månad (2016: 4,6 procent). Räknat i antal var det
drygt 14 300 i denna grupp som gick till arbete eller studier 2017, vilket är
avsevärt fler än föregående år (2016: 8 900). Resultaten har förbättrats för
såväl kvinnor som män samtidigt som könsskillnaderna har minskat.
Arbetsförmedlingen har under året fortsatt att anpassa insatser efter de
nyanländas förutsättningar och behov för att möjliggöra ett tidigt deltagande i
aktiviteter som syftar till en snabb övergång till arbete eller studier.
Arbetsförmedlingen har bidragit till den överlag positiva resultatutvecklingen
År 2015 lanserade regeringen 100-klubben som var en uppmaning till arbetsgivare att ta emot
nyanlända på praktik eller andra insatser i samarbete med Arbetsförmedlingen. De företag som kan ta
emot minst 100 nyanlända inom tre år ingår i 100-klubben. Syftet är att dels introducera fler nyanlända
på den svenska arbetsmarknaden, dels hjälpa företagen att hitta framtida arbetskraft.
33 Siffran avrundades till 22 procent i årsredovisningen för 2016.
32
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genom att bland annat ytterligare fördjupa samverkan med kommunerna
rörande nyanlända, kopplat till Delegationen för unga och nyanlända till arbete
(Dua). Arbetet med att implementera ett systematiserat arbetssätt i
etableringsuppdraget har fortsatt, vilket Arbetsförmedlingen bedömer lett till
en ökad enhetlighet, kvalitet och individuellt anpassat stöd.
4.3

Långtidsarbetslöshet

Arbetsförmedlingen har nått målet att öka andelen långtidsarbetslösa i jobboch utvecklingsgarantin som går till arbete eller studier under 2017.
Andelen långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin som gick till arbete
eller studier under 2017 har ökat jämfört med 2016.34 Andelen som gick till
arbete under 2017 var 24,3 procent (2016: 23,7 procent; 2015: 23,8 procent).
Andelen som gick till studier var 2,2 procent 2017 (2016: 2,1 procent; 2015: 2,4
procent). I antal var det drygt 30 000 personer som gick till arbete 2017, en
ökning med knappt 3 700 jämfört med 2016. En förklaring till att
Arbetsförmedlingen når målet för långtidsarbetslösa är den goda
resultatutvecklingen under senare delen av 2017, vilket bland annat inneburit
en kraftig ökning av antalet extratjänster.
Resultatutvecklingen 2017 för dem som tidigare tillhört etableringsuppdraget
har varit stark. Det är en indikation på att progressionen för deltagare som
genomgått etableringsprogrammet är starkare än för övriga långtidsarbetslösa.
Arbetsförmedlingen har under året intensifierat arbetet med att förebygga och
motverka långtidsarbetslöshet. Det har bland annat inneburit ett utvecklat
arbete för att öka antalet som får extratjänster och moderna beredskapsjobb.
Antalet som fått dessa insatser har ökat väsentligt, och vi bedömer att det är en
bidragande orsak till resultatutvecklingen.
4.4

Ungdomsarbetslöshet

Arbetsförmedlingens sammantagna bedömning är att målet med att minska
ungdomsarbetslösheten har uppnåtts.
Tiden som går innan ungdomar övergår till arbete, studier eller en insats som
leder till arbete har minskat och var i genomsnitt 59 dagar 2017. Tiden har
förkortats för såväl kvinnor som män.
Målet med 90-dagarsgarantin är att alla ungdomar ska få ett erbjudande om
jobb, utbildning eller insats inom 90 dagar efter inskrivning. Under 2017 var i
genomsnitt 54 800 ungdomar registrerade som arbetslösa. Utav dessa
återfanns endast 339 ungdomar35 som varit öppet arbetslösa i 90 dagar utan att
Arbetsförmedlingen mäter måluppfyllelsen avseende långtidsarbetslösa och personer med
funktionsnedsättning såsom årssiffran för andel övergångar till arbete eller studier. Det innebär en
skillnad gentemot årsredovisningen för 2016 då måluppfyllelsen för långtidsarbetslösa redovisades med
ett omsättningsmått som visade en genomsnittlig omsättning per månad. Resultatet för
omsättningsmåttet för långtidsarbetslösa visar en oförändrad nivå jämfört med 2016. I korthet innebär
skillnaden att Arbetsförmedlingen i årsredovisningen för 2017 redovisar utfallet utifrån enskilda
individer, i stället för utfallet utifrån antal händelser. Vi väljer övergångsmåttet för att bedöma resultatet
för att vi anser att detta ger en mer rättvisande bild av resultatet. Övergångsmåttet har ett externt
resultatperspektiv och utgår från unika individer, se vidare Appendix 15.2.
35 Ungdomar inom etableringen räknas bort eftersom de redan har erbjudits en insats, etableringsplan.
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ha fått erbjudande om arbete, utbildning eller en insats. I relation till samtliga
arbetslösa ungdomar som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen utgör dessa
mindre än 1 procent. Som framgått tidigare minskar tiden till arbete,
utbildning eller annan insats och allt fler tar del av arbete, studier eller annan
insats inom 90-dagar. Arbetsförmedlingen bedömer därför att 90-dagars
garantin har uppnåtts.
En viktig förutsättning för att nå 90-dagarsgarantin är en väl fungerande
samverkan med kommunerna och att tidigt erbjuda ett individuellt och
kvalitativt stöd till ungdomarna. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Sveriges kommuner och landsting (SKL), kommunerna och Dua har därför
intensifierats ytterligare under året.
Andelen som går till arbete eller studier bland ungdomar som riskerar
långtidsarbetslöshet har dock minskat något. År 2017 gick 11,0 procent i
genomsnitt per månad ut i arbete eller studier, att jämföra med 11,6 procent
2016. För kvinnor minskade andelen under 2017 till 10,5 procent (2016: 11,6
procent) medan andelen för män minskade till 11,2 procent 2017 (2016: 11,6
procent).36
4.5

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga

Enligt regleringsbrevet för 2017 ska andelen personer med en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som övergår till
arbete eller studier öka. Målet har uppnåtts.
Under 2017 var den totala andelen personer med en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga som gått till arbete 28,6 procent (2016: 28,3
procent; 2015: 26,9 procent). Andelen som gått till studier var 1,7 procent 2017
(2016: 1,5 procent; 2015: 1,5 procent). Det innebär att det har skett en ökning
jämfört med 2016 för såväl arbete som studier.
I strävan att nå målet har Arbetsförmedlingen aktivt arbetat med
arbetsgivarkontakter för att öka andelen ackvirerade arbeten samt via reguljär
matchning skapa incitament för arbetssökande att få och behålla ett arbete.
Arbetsförmedlingen har också använt SIUS-insatsen och arbetat med att
anpassa arbeten till arbetssökande med funktionsnedsättning via
subventionerade anställningar. Myndigheten har även arbetat med att få
arbetssökande med funktionsnedsättning, som har ofullständig utbildning, att
påbörja en utbildning för att i förlängningen kunna matchas mot arbete.
4.6

Studier

Arbetsförmedlingens sammantagna bedömning är att myndigheten har
uppnått målet att inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning, särskilt
inskrivna i etableringsuppdraget, i högre utsträckning ska påbörja reguljära
studier.
På grund av ny definition av studier som tillämpas 2017 skiljer sig siffrorna i denna årsredovisning
jämfört med årsredovisningen för 2016.
36
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Antalet som gick till reguljära studier bland personer med högst förgymnasial
utbildning har ökat under 2017, jämfört med föregående år (2017: 12 493;
2016: 11 027). Personerna har utgjorts av ungefär hälften män och hälften
kvinnor under såväl 2017 som föregående år. Antalet och andelen med högst
förgymnasial utbildning inom etableringen som gick till studier har ökat 2017
jämfört med 2016.
Förutsättningarna för att inskrivna deltagare utan fullständig
gymnasieutbildning i högre utsträckning ska påbörja reguljära studier har
stärkts under året genom exempelvis studiestartsstöd och fler
utbildningsplatser. Arbetsförmedlingen har under 2017 initierat ett antal
aktiviteter för att utveckla arbetet med att matcha till jobb genom utbildning.
Insatser har genomförts för att stärka kompetensen inom myndigheten bland
annat i att motivera och vägleda arbetssökande med utbildningsbehov och att i
stort öka kunskapen om det reguljära utbildningsväsendet.
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Arbetsförmedlingen startade en förnyelseresa 2014 som innebär flera
genomgripande förändringar. Målbilden sträcker sig till 2021 där målet är att
Arbetsförmedlingen långsiktigt ska utvecklas till att vara det självklara valet för
alla som söker arbete eller arbetskraft, en efterfrågad partner och en
expertmyndighet på arbetsmarknaden, en myndighet med en god
förvaltningskultur och en attraktiv arbetsgivare. Myndighetens resultat ska
därigenom förbättras långsiktigt.
Under 2017 tog Arbetsförmedlingen fram en ny verksamhetslogik som
tydliggör strukturen och inriktningen på den fortsatta utvecklingen av
Arbetsförmedlingen.37 Den handlar bland annat om att tjänsterna och kraven
som regelverket ställer på kunderna blir synliga och transparenta för kunden så
att kunden själv kan agera och driva sin process framåt. Tillgången till
tjänsterna ska öka genom att merparten av dem ska kunna erbjudas via de
digitala kanalerna. Därmed möjliggörs även en fördjupad personlig service till
de kunder som har behov av det. Kunden ska kunna flytta sig sömlöst utan
geografisk bundenhet samt röra sig mellan de tre servicekanalerna:
självservice, digitala arbetsförmedlingen(kundtjänst) och den lokala fysiska
arbetsförmedlingen.
5.1

Tillgängligheten till Arbetsförmedlingens tjänster ska öka genom
digitalisering

Att möjliggöra en kraftig ökning av tillgången till Arbetsförmedlingens tjänster
via digitala kanaler är en central del i förnyelseresan. Sedan oktober 2015 är det
möjligt för arbetssökande att skriva in sig vid Arbetsförmedlingen via webben
och boka en tid för planeringssamtal via webben, en e-tjänst som de
arbetssökande mer och mer efterfrågar. Under 2017 uppgick andelen bland nyoch återinskrivna som genom e-legitimation skrev in sig via webben till cirka
50 procent, en ökning jämfört med 201638 (37 procent).
Självinskrivningsgraden är högre bland kvinnor. Under 2017 skrev 52 procent
in sig digitalt bland kvinnor (2016: 39 procent). Motsvarande andel bland män
uppgick under året till 48 procent (2016: 35 procent). Det är ett stort antal
arbetssökande som varje månad skriver in sig digitalt (cirka 16 000 i
genomsnitt per månad under 2017). Andelen har ökat sedan starten och
utgjorde i december 2017 cirka 60 procent av ny- och återinskrivna.
Under 2017 har servicen byggts ut så att arbetssökande även kan ha sitt
planeringssamtal på distans genom telefonkontakt med en arbetsförmedlare på
Arbetsförmedlingens kundtjänst. Utöver planeringssamtalet erbjuds även den
arbetssökande en möjlighet att få fortsatt stöd (inklusive uppföljning) via
telefon, chatt eller video den första tiden i sitt arbetssökande. Möjligheten för
arbetssökande att få planeringssamtal och stöd via distans introducerades i maj
2017 och har därefter successivt utökats. Verksamheten planeras vara fullt
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens verksamhetslogik, viktiga vägval och strategiska
förflyttningar, Bilaga 2 i Ny organisation för Arbetsförmedlingen - Förslag till inriktning, Dnr. F2016/0030 7336.
38 Statistiken över digital inskrivning är möjlig att ta fram från och med april 2016, därmed avser
siffrorna för 2016 månaderna april–december.
37
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utbyggd under 2019. I december 2017 var det drygt 9 procent av alla ny- och
återinskrivna arbetssökande som skrev in sig som hade planeringssamtal via
telefon och fick fortsatt stöd via kundtjänst. Arbetsgivare kan också sedan den 1
april 2017 få hjälp med hela sin rekryteringsprocess i hela landet genom
kontakt via telefon eller webb med Arbetsförmedlingens kundtjänst eller
genom olika självservicetjänster.
Två exempel på självservicetjänster som utvecklats under 2017 är Rekrytering
online och appen Mina sidor. Rekrytering online innebär att en arbetsgivare på
kort tid kan träffa ett stort antal arbetssökande i korta intervjuer via webben.
Därigenom blir rekryteringsträffar tillgängliga oavsett var den arbetssökande
eller arbetsgivaren befinner sig rent geografiskt. I november 2017 lanserades en
första version av Mina sidor för att möjliggöra för arbetssökande att
aktivitetsrapportera enklare och snabbare.
Utvecklingen av den lokala servicen är behovsstyrd och går hand i hand med
Arbetsförmedlingens digitala utveckling. Den fysiska närvaron i landet är god,
med i dag cirka 250 arbetsförmedlingskontor i knappt 200 kommuner. I nära
dialog med bland annat kommunerna har Arbetsförmedlingens service
anpassats utifrån de lokala behoven. Service och närvaro på rätt plats
möjliggörs av att det har frigjorts mer tid för mobilt arbete inom en kommun,
ett närmare samarbete med andra aktörer och genom samlokalisering med
kommuner. Bemannade kundmottagningar minskar i antal eftersom den
digitala utvecklingen leder till att behovet av spontana besök minskar.39
5.2

Samverkan med externa partners

Samarbetet med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har
fortsatt under 2017 och har varit framgångsrikt. Ett resultat är att en struktur
för en systematisk och långsiktig samverkan har utvecklats.40 Sammantaget
kan vi konstatera att samverkan med kommunerna har utvecklats positivt
under 2017. En indikation som styrker det är den positiva utvecklingen av
extratjänster. En annan indikation på det är resultatet från en enkätstudie41
som finns med i delbetänkandet av Arbetsmarknadsutredningen. Nästan alla
kommuner uppger att de samverkar på operativ nivå. Bland dessa kommuner
uppger cirka 80 procent att samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerar
ganska eller mycket bra.42 En svaghet som lyfts upp i
arbetsmarknadsutredningen är skillnaden i hur kommuner och
Arbetsförmedlingen uppfattar det statliga åtagandet och därmed
ansvarsfördelningen.

Se Arbetsförmedlingens återrapport om hur myndigheten säkerställer service och närvaro på rätt
plats i hela landet (Arbetsmarknadsdepartementet, Uppdrag om service och närvaro på rätt plats,
2017-06-08, A2017/00327558).
40 Detta framgår även av delbetänkande av Arbetsmarknadsutredningen (Källa: SOU 2017:82, s. 249).
41 Enkäten har skickats till samtliga 290 kommuner med en svarsfrekvens på 86 procent (Källa: SOU
2017:82, Vägledning för framtidens arbetsmarknad, Delbetänkande av Arbetsmarknadsutredningen,
SOU 2017:82, s. 176 och 287–296).
42 SOU 2017:82, Vägledning för framtidens arbetsmarknad, Delbetänkande av
Arbetsmarknadsutredningen, se bland annat s. 236 och 288.
39
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Samverkan med Försäkringskassan samt hälso- och sjukvården är ett område
som Arbetsförmedlingen fortsatt behöver utveckla och förbättra.
5.3

Arbetsförmedlingens bemötande och förtroende

Det låga förtroendet för Arbetsförmedlingen i omvärlden försämrar
förutsättningarna för myndigheten att genomföra sitt uppdrag. Kantar Sifos
Anseendeindex som mäter allmänhetens förtroende för olika myndigheter visar
mycket låga siffror för Arbetsförmedlingen för 2017, -30, (2016: -22). Det
genomsnittliga indexet är 29.43 Vi har därmed gått tillbaka i den positiva
utvecklingen som noterades mellan 2015 och 2016 samma undersökning från
2016. Vi ser allvarligt på denna utveckling och fortsätter med myndighetens
förnyelseresa. Förtroendet påverkas av flera andra faktorer, däribland hur
medierapporteringen är kring myndigheten. Den negativa
medierapporteringen samt debatten om Arbetsförmedlingens framtid under
året kan ha gjort att den något positiva utvecklingen har avtagit. Vår
grundläggande analys är dock att förtroendesiffrorna långsiktigt är starkt
kopplade till hur vi lyckas utföra vårt uppdrag. Paradoxalt kan den starka
arbetsmarknaden i kombination med tilltagande arbetskraftsbrist påverka
arbetsgivares uppfattning om Arbetsförmedlingen då matchningsuppdraget
försvårats.
Arbetsförmedlingen följer noggrant kundernas förtroende för myndigheten och
deras åsikter om service. Figur 5 och 6 visar att andelen med stort förtroende
för Arbetsförmedlingen är avsevärt högre än de som har litet förtroende. Figur
5 visar att 46 procent av arbetsgivarna anger att de har stort förtroende för
Arbetsförmedlingen, vilket är en förbättrad nivå med en procentenhet jämfört
med 2015–2016 (45 procent). Cirka 10 procent uppgav att de hade litet
förtroende för myndigheten, en minskning jämfört med 2015–2016 (11
procent). Andelen som svarade att de varken hade stort eller litet förtroende
uppgick till 27 procent, en minskning med tre procentenheter jämfört med
både 2016 och 2015.44

Kantar Sifo, Myndigheternas anseende 2017, Vad driver anseendet? 2017. Kantar Sifo har på eget
initiativ ställt frågor om myndigheternas anseende. Totalt 12 515 personer svarat från ett
riksrepresentativt urval från Kantar Sifos slumpmässigt rekryterad onlinepanel. Frågorna besvarades
under perioden 29 maj – 14 juni 2017.
44 Resten, cirka 17 procent (2015–2016: 14 procent) svarar att de inte haft någon kontakt med
Arbetsförmedlingen. En tänkbar förklaring är att detta svarsalternativ tolkas som att det är personlig
kontakt som avses vilket skulle kunna innebära att många av de arbetsgivare som använder sig av
verktyget Annonsera direkt svarar att de inte har haft någon kontakt, se 15.4 i Appendix för mer om
kundundersökningarna.
43
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Figur 5. Utvecklingen av arbetsgivarnas förtroende, andel i procent 2015–2017
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Källa: Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarundersökning.

Figur 6 visar motsvarande uppgifter för de arbetssökande. 42 procent av dessa
uppgav att de hade stort förtroende för myndigheten under 2017 (2016: 42
procent; 2015: 40 procent). Cirka 25 procent anger att de har ett litet
förtroende för Arbetsförmedlingen (2016: 25 procent; 2015: 27 procent).
Andelen som anser att förtroendet varken är stort eller litet uppgår till 32
procent (2016: 33 procent; 2015: 34 procent). Bland kvinnor är andelen som
uppger att de har ett stort förtroende 42 procent (2016: 41 procent; 2015: 40
procent). Förtroendet bland männen är något högre, 43 procent (2016: 42
procent; 2015: 39 procent).
Figur 6. Arbetssökandes förtroende för Arbetsförmedlingen, andel i procent 2015–
2017.
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Källa: Arbetsförmedlingen, Sökandeundersökning.

Arbetsförmedlingen har under 2017 ställt detaljerade frågor till kunderna om
bemötandet.45 Enligt resultaten anser majoriteten av de tillfrågade
arbetssökandena att arbetsförmedlaren lyssnar på dem och behandlar dem
med respekt (2017: 89 procent), att de får den information de behöver (2017:
82 procent) och att den senaste informationen eller beslutet de fick från
Arbetsförmedlingen var lätt att förstå (2017: 88 procent), att de upplever att de
Motsvarande resultat för 2015 respektive 2016 finns inte eftersom undersökningen började göras först
2017.
45
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blir rättvist behandlade (2017: 83 procent).46 Andelarna är genomgående något
högre för kvinnor än för män.
5.4

Jämställdhetsintegrering

Arbetsförmedlingen har sedan 2015 regeringens uppdrag att
jämställdhetsintegrera verksamheten och bidra till att uppfylla de
jämställdhetspolitiska målen47. Arbetsförmedlingens jämställdhetsarbete
innebär att ge kvinnor och män samma förutsättningar att hitta försörjning via
arbete. Därigenom bidrar vi framför allt till det nationella
jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet. Ett prioriterat
område är den stora skillnad som finns mellan utrikes födda kvinnors och
mäns etablering på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens har tagit fram en
handlingsplan för 2017–2018 i syfte att minska dessa skillnader(se nedan).
En genomgång av våra resultat visar att resultatskillnaderna mellan kvinnor
och män kvarstår, men vissa förbättringar sker. Det kan konstateras att
könsskillnader för övergångar till arbete eller utbildning efter
arbetsmarknadsutbildning har minskat något under 2017. Den största
könsskillnaden bland Arbetsförmedlingens resultat återfinns bland kvinnor och
män i etableringen och hur stor andel som gått till arbete eller studier.48För att
minska skillnaden har Arbetsförmedlingen under verksamhetsplaneringen för
nästa år tagit fram könsspecifika målnivåer. Myndigheten har också förstärkt
jämställdhetsperspektivet i verksamhetsplaneringen och uppföljningen.
Nedan ges en kort beskrivning av hur Arbetsförmedlingen arbetat med
jämställdhetsintegreringen. I de efterföljande kapitlen redovisas resultaten för
kvinnor och män mer ingående. Dessutom kommer en delrapport om
Arbetsförmedlingens arbete med jämställdhetsintegrering att lämnas till
regeringen i särskild ordning den 22 februari 2018.
Ett jämställdhetsperspektiv i ledning och styrning
Under 2017 har Arbetsförmedlingen inrättat ett Lika-råd, som är en permanent
styrgrupp som består av olika avdelningschefer, i syfte att ge
likabehandlingsfrågor hög prioritet i myndigheten. Risken att arbetssökande
och arbetsgivare inte erbjuds relevant stöd utifrån vederbörandes behov på
grund av till exempel diskriminering finns även med i myndighetens
riskanalys. Arbetsförmedlingen har under året fortsatt att ha som regel att följa
upp verksamheten med stöd av könsuppdelad statistik.
Aktiviteter för att motivera och inspirera
Under 2017 har vi genomfört flera insatser för att motivera och inspirera
medarbetare och chefer i att nå målet att kvinnor och män får likvärdigt stöd
att komma ut i arbete eller studier. Exempelvis har myndigheten utbildat cirka
600 främst chefer och verksamhetssamordnare i jämställdhetsintegrering,
Undersökningen började göras från och med kvartal 2 2017. Ett urval av arbetssökande får ta ställning
till de fyra påståendena.
47 Avsnittet utgör återrapport i enlighet med regleringsbrev 2017.
48 Här bör påpekas att det är svårt att påvisa i vilken grad resultaten beror på strukturella problem i
samhället eller på myndighetens arbete.
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arrangerat öppna föreläsningar om inkluderande och normkritiskt språk och
bildmanér med hjälp av experter på området, producerat fyra poddar på olika
jämställdhetstema kopplat till verksamheten, fördjupat analysen av lönestöd
och tagit fram åtgärder samt fortsatt arbetat med att kravställa och följa upp
avtal så att det gynnar jämställdhet.
Särskilda insatser för att öka utrikes födda kvinnors sysselsättning
Handlingsplanen för att öka utrikes födda kvinnors sysselsättning innehåller i
korthet aktiviteter som ska ge ökad kunskap och medvetenhet och främja
utvecklingen av metoder som ger utrikes födda kvinnor större chans till arbete.
Några centrala insatser som påbörjats under 2017 är exempelvis att:
 Utvärdera kundresurser som ett sätt att särskilt snabba på nyanlända
kvinnors etablering på arbetsmarknaden.
 Ta fram indikatorer som synliggör vilka interna processer/rutiner som
har betydelse för att förbättra resultatet för utrikes födda kvinnor.
 Producera interna webbinarier för att sprida goda exempel på
arbetssätt för att öka utrikes födda kvinnors sysselsättning.
 Genomföra en etnografisk studie om hur och varför arbetsförmedlare
bemöter och behandlar arbetssökande utifrån föreställningar om kön
och härkomst.
 Målet för utrikes födda kvinnor lyfts fram specifikt i arbetet med
arbetsgivare och varsel, i samverkan med kommuner och på regionala
och lokala leverantörsträffar.
5.5

En myndighet som värnar välfärdssystemet

En korrekt, effektiv och rättssäker användning av statens medel är
grundläggande för ett hållbart välfärdssystem och för tillit till och förtroende
för myndigheterna. Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen arbetat
intensivt för att öka medvetenheten om vikten av god förvaltningskultur och
rättssäker ärendehandläggning. De åtgärder vi genomför utgår i huvudsak från
de tre inriktningarna i kontrollpolicyn49; rätt direkt, riskbaserade åtgärder och
kontroller samt effektivare kontrollarbete genom samverkan.
Förebyggande arbete för att stödja rätt direkt
Arbetsförmedlingen har utvecklat ett ramverk till en ny ärendeindelning som
främjar sömlösa flöden. Ramverket möjliggör en ökad systematik och stärkt
rättssäkerhet i hanteringen av kunders ärenden. Regionala och lokala nätverk har
startats internt på myndigheten för att främja god förvaltning.
Arbetsförmedlingens interna kompetenslyft och beslut om ett förstärkt
introduktionsprogram tillsammans med webbutbildningar som till exempel Från
beslut till utbetalning ökar kompetensen hos medarbetare och chefer, och stärker
förutsättningarna för en rättssäker handläggning. En högre grad av digitalisering
och centralisering av vissa arbetsuppgifter bidrar till att förenkla, ökar
enhetligheten och gör det lättare att göra rätt.

49

Arbetsförmedlingen, Policy för Arbetsförmedlingens kontrollarbete, Af-2015/466034.
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Riskbaserade åtgärder och kontroller
Antalet återkravsärenden fortsätter att öka under 2017 samtidigt som
myndighetens egenorsakade återkrav minskar. De senaste årens grova
bedrägerier50 mot Arbetsförmedlingen visar på behovet av ett effektivt och
riskbaserat kontrollarbete. I dialogen med verksamheten framkommer signaler
på förekomst av otillåten påverkan51, vilket ställer krav på riskmedvetande i
arbetet. Arbetsförmedlingen fortsätter därför att utveckla systematiken i
arbetssätt för riskbaserat kontrollarbete samt att öka andelen automatiserade
moment och kontroller i arbetsprocesserna.
För att kunna korrekt bedöma om en arbetsgivare uppfyller villkoren för att
anställa en arbetssökande med stöd har systemstödet för kontroll av
arbetsgivare utvecklats. Möjligheterna för en ökad digital åtkomst till uppgifter
utreds för att förenkla kontroller inför beslut. Dessutom pågår en pilot för
stärkt enhetlighet genom centralisering av kontrollen av arbetsgivare inför
beslut. Uppbyggnaden av sektionen Urvalsanalys har gått från pilotstudier52 till
fördjupade kontrollutredningar, utveckling och validering av metoder.
Effekterna bedöms bidra till en bättre precision vid urval av ärenden som ska
bli föremål för djupare utredning och kontroll. Det i sin tur möjliggör en
effektivare användning av kontrollresurser och en högre upptäckandegrad av
felaktiga utbetalningar.
Inom ramen för strategin för arbetslöshetsförsäkringen pågår en pilot för att
tydliggöra bedömningen av om en arbetssökande aktivt söker lämpligt arbete.
Dessutom planeras en pilot för en riskbaserad kontroll av aktivitetsrapporter
för att effektivisera uppföljningen och kontrollen. Ett tydligare stöd till
verksamheten kommer att bidra till en korrekt tillämpning
arbetslöshetsförsäkringen. Samtidigt gynnar det matchningen på
arbetsmarknaden genom att stödet bidrar till att arbetssökande söker arbete
mer effektivt.
Effektivare kontrollarbete genom samverkan
Vi arbetar själva och tillsammans med andra myndigheter för att motverka fusk
och felaktigt utnyttjande av våra anslag och av välfärdssystemet. Under året har
vi breddat vårt informationsutbyte med Skatteverket genom elektronisk
överföring av vissa uppgifter, vilket bland annat bidragit till ett effektivare
kontrollarbete hos dem. Vi deltar i den myndighetsgemensamma samverkan
mot organiserad brottslighet. Därigenom får vi information om felaktigheter
och brister som vi sannolikt inte skulle ha upptäckt på egen hand.
Arbetsförmedlingen har medverkat i flera statliga utredningar mot ekonomisk
brottslighet och medverkar för närvarande i Delegationen för korrekta
utbetalningar från välfärdssystemen. Ett aktivt arbete tillsammans med
Lövdénutredningen1 resulterade under våren i förslag på flera viktiga åtgärder
till stöd för Arbetsförmedlingens möjligheter att kontrollera lämnade uppgifter.

Se exempelvis dom i Södertörns tingsrätt 2016-06-10 TR B 1492-15, dom i Södertälje tingsrätt 201610-31 TR B311-14 eller Svea Hovrätt 2018-01-16 HR B 5562-16.
51 Brottsförebyggande rådet, Otillåten påverkan mot myndighetspersoner, BRÅ 2016:13.
52 Arbetsförmedlingen, Slutrapport Resultat av tester för utvecklat kontrollarbete hos
Arbetsförmedlingen, Af-2016/00293994.
50
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Övrig återrapportering enligt regleringsbrevet

Enligt regleringsbrevet 2017 ska Arbetsförmedlingen redovisa hur
myndigheten har utvecklat arbetet med strategiska offentliga inköp utifrån
Nationella upphandlingsstrategin. Arbetsförmedlingen ska även delta i arbetet
med att undersöka och utvärdera ett gemensamt och internationellt accepterat
ramverk för att bland annat kunna göra jämförelser av it–kostnader.
Redovisningarna i detta avsnitt är återrapporteringar av dessa två uppdrag i
enlighet med regleringsbrevet.
Strategiska offentliga inköp
Arbetsförmedlingen upphandlar arbetsförmedlingstjänster från externa
leverantörer för att förbereda eller förkorta tiden till arbete eller utbildning för
arbetssökande. Av samtliga de upphandlingar som tilldelades/slutfördes under
2017, totalt 100 stycken, överprövades 14 stycken (14 procent). Motsvarande
siffra för de upphandlade arbetsförmedlingstjänsterna var cirka 38 procent.
Där tilldelades 26 upphandlingar och 10 stycken överprövades.
Arbetsförmedlingen förlorade inte någon av de överprövningar som avgjordes
under 2017.53 Under 2017 kunde två upphandlingar slutföras som genomfördes
2016, men som efter överprövning behövde göras om. Det gällde utbildning för
yrkesförare lastbil och buss. Avsaknaden av dessa två utbildningar under en
längre tid bedöms ha påverkat Arbetsförmedlingens resultat negativt.
I syfte att förbättra upphandlingarna har Arbetsförmedlingen under 2017
genomfört en självskattning av den egna verksamheten relativt målen i den
nationella upphandlingsstrategin och sammanställt detta i en rapport.
Aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse har identifierats. Att implementera ett
kategoristyrt arbetssätt har fortsatt under året. Vid årets slut har arbetet med
huvuddelen av Arbetsförmedlingens inköpskategorier genomförts eller startats
upp. Bland annat har ett arbetssätt införts för samtliga externt upphandlade
arbetsförmedlingstjänster.
Arbetsförmedlingen har också en framträdande roll i ett ESF projekt,
Sysselsättning genom offentlig upphandling. Projektet ligger i linje med den
nationella upphandlingsstrategins mål om offentlig upphandling som bidrar till
ett socialt hållbart samhälle. Arbetsförmedlingen har under året arbetat aktivt
med att öka andelen e–handel inom myndigheten. Flera av de nationella
upphandlingsstrategins mål gynnas av en ökad andel e-handel. Målet är därför
att under de kommande åren öka andelen inköp i helt elektroniska flöden till
en nivå så att Arbetsförmedlingen tillhör de främsta bland landets
myndigheter. Arbetsförmedlingen har också sett över vilka möjligheter det
finns för att korrigera upphandlingsmetoder för att undvika överprövning.
Ramverk för it–kostnader
Under 2017 har Arbetsförmedlingen medverkat i ett pilotprojekt under ledning
av Ekonomistyrningsverket för att undersöka och utvärdera ett gemensamt och
Arbetsförmedlingen har två överprövningsmål om upphandlingar som tilldelats under 2017, som
fortfarande pågår i Förvaltningsrätten.
53
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internationellt accepterat ramverk för att kunna jämföra it–kostnader. Åtta
myndigheter har deltagit i projektet. I projektet har utbildning om
terminologin för ramverket TBM (Technology Business Management)
genomförts. Ramverket möjliggör att tydliggöra och jämföra kostnader för
vissa nyckeltal och it–kostnader mellan olika myndigheter. Inom ramen för
projektet har en modell byggts upp samt ramverket implementerats och
använts löpande under året för att följa it–kostnaderna.
Erfarenheter hittills är att ramverket är enkelt att förstå och synliggör it–
kostnaderna på ett pedagogiskt och transparent sätt. Samtidigt är verktyget
som används är komplext. Det kräver utbildning och kontinuitet för att
använda det optimalt. En övergång till detta verktyg förutsätter ytterligare
resurser. Den kostnadsmodell som användes inom ramen för projektet och som
tog hänsyn till myndigheternas storlek och it–budget resulterade i att
kostnaden för utbildning, licens samt arbete för att implementera verktyget
uppgick till 1 882 031 kronor för 2017 för Arbetsförmedlingens del. En fråga
som kvarstår är också om verktyget kan användas ur ett informations- och it–
säkerhetsperspektiv, eftersom driften av verktyget i dag inte sker inom Sveriges
gränser. Arbetsförmedlingen ser även över om det kommande budgetsystemet
på myndigheten kan användas som ett verktyg för att följa upp it–kostnaderna
enligt ramverket, och därigenom undvika dubbla verktygskostnader.
Arbetsförmedlingen fortsätter med samarbetet i det myndighetsgemensamma
arbetet om it–kostnader i staten och i arbetet med TMB som ramverk.
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I detta kapitel beskrivs Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivare och
arbetssökande för att effektivt sammanföra de som söker arbete med dem som
söker arbetskraft. Ett av målen i regleringsbrevet avser matchningen på
arbetsmarknaden. Målet är att matchningen ska förbättras bland annat genom
att rekryteringsproblemen på arbetsmarknaden ska motverkas. Övergång till
arbete efter avslutad arbetsmarknadsutbildning ska tydligt förbättras för
kvinnor och män. Genom ett antal matchningsindikatorer analyseras
matchningen på arbetsmarknaden. Detaljerat resultat för
arbetsmarknadsutbildning redovisas i kapitlet Prioritering av de som står
långt ifrån arbetsmarknaden. En samlad bedömning av matchningsmålet
återfinns i kapitlet Sammanfattande resultatbedömning.
6.1

Arbetsförmedlingens digitala infrastruktur för matchning

I dag använder sig arbetssökande och arbetsgivare i allt högre grad av
Arbetsförmedlingens digitala servicekanaler för att både få och förmedla
information. En viktig funktion för Arbetsförmedlingen är att tillhandahålla en
infrastruktur som tillgodoser kundernas behov av att nå Arbetsförmedlingen
och hantera sina ärenden digitalt. Vi tillhandahåller en kostnadsfri mötesplats
där arbetsgivare och arbetssökande kan hitta information om varandra.
Antalet besök på Arbetsförmedlingens webbplats arbetsformedlingen.se
uppgick i genomsnitt till 4,3 miljoner under 2017 (se tabell 3). Platsbanken,
som även finns som app, är den dominerande jobbsajten för personer som
söker arbete i Sverige. Genom det nya digitala verktyget jobskills erbjuder
Arbetsförmedlingen asylsökande personer en möjlighet att kartlägga sina
kompetenser.
Tabell 3 visar kostnader och volymer för Arbetsförmedlingens arbete med att
tillhandahålla infrastruktur för matchning. Prestationen avser myndighetens
tillgängliga personalresurser som läggs på att utveckla och tillhandahålla den
digitala infrastrukturen. Ökningen av de faktiska resurserna och kostnaderna
mellan 2016 och 2017 beror till stor del på omföring av it–resurser som tidigare
inte inkluderades i denna prestation54. Resultatskillnaden mellan åren
förklaras av denna förändring.

54

Förändringen medför att en mindre andel av resurserna hamnar i huvudkontorskategorin 2017.
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Tabell 3. Prestationen tillhandahålla infrastruktur för matchning. Kostnader 2016–
2017 och volymer 2015–201755.
2015

2016

2017

Faktiska resurser (i procent)

*

0,6

1,6

Förvaltningskostnad56

*

61

159

4,4

4,3

4,3

1,8

1,6

1,8

(i miljoner kronor)
Webbplatsen arbetsformedlingen.se
Antal besök per månad i genomsnitt (i miljoner)
Webbplatsen arbetsformedlingen.se
Unika användare per månad (i miljoner)

Källa: Arbetsförmedlingen, Prestationsmätning. *Uppgifter finns inte för 2015 eftersom det är först 2016 som
prestationsmätningen gjordes. Därför kan jämförelse med tidigare år inte göras.

6.2

Arbetet med arbetsgivare

Aktivt arbetsgivararbete och goda arbetsgivarrelationer är viktiga
förutsättningar för en effektiv matchning. Arbetsförmedlingen erbjuder flera
olika rekryteringskanaler till arbetsgivare. De vanligaste kanalerna och
metoderna som används består av: Platsbanken, CV-databas, Eures,
rekryteringsträffar fysiskt och online, urvalsrekryteringar, jobbmässor,
ackvirering och uppsökande verksamhet samt anställningsstöd.
Forskning visar att arbetsförmedlares kompetens, nätverk av
arbetsgivarkontakter och inställning till de arbetssökande är viktig för de
arbetssökandes möjligheter att få ett arbete.57 Arbetsförmedlare som har ett
stort nätverk av potentiella arbetsgivare ökar möjligheterna för arbetssökande
att få kontakt med arbetsgivare och därmed att få ett arbete.
Arbetsförmedlingen fortsätter därför att bygga upp fler och mer långsiktiga
relationer med arbetsgivare. En del i detta arbete är specialiseringen av
arbetsförmedlarrollen. Sedan 2016 har över 126 företagsrådgivare anställts,
varav 70 kvinnor. De har fördjupade kunskaper om företag och branscher. Som
experter på arbetsgivarfrågor ska de stötta övriga arbetsförmedlare i deras
arbete med företagskontakter.
Inom ramen för 100-klubben58 har myndigheten tecknat överenskommelser
som innehåller avsiktsförklaringar med 30 olika arbetsgivare. Syftet med
satsningen är att skräddarsy paket av befintliga insatser utifrån enskilda
företags behov för att skapa möjligheter för företagen att ta emot minst 100
nyanlända inom tre år. Totalt hade 2 736 personer fått ta del av praktik
och/eller anställningsstöd sedan starten i oktober 2015. Av dessa var 1 004
kvinnor och 1 732 män. Könsfördelningen kan delvis förklaras av att det är en
lägre andel kvinnor än män bland nyanlända.

Könsfördelning av antalet besök på arbetsformedlingen.se saknas på grund av restriktion från Google.
Datagränser tillämpas så att informationen om demografi och intressen inte kopplas till enskilda
användare.
56 Denna kostnad baseras endast på de anställdas faktiska lönekostnader. Utvecklingskostnader och
konsultkostnader ingår inte. Prestationen skiljer sig från övriga genom att kostnaderna ligger på
huvudkontoret.
57
IZA, Behncke, Frölich och Lechner, The Economic Journal, 120 (549): 1430–1459, 2007.
58 100-klubben lanserades av regeringen i oktober 2015:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/regeringen-presenterar-100-klubben/
55
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För att motverka brist på arbetskraft och tillvarata nyanländas kompetens
arbetar Arbetsförmedlingen sedan 2015 med de så kallade snabbspåren. De
bygger på en kedja av insatser för bristyrkesförsörjning genom att nyanlända
med kompetenser inom bristyrken snabbare ska komma i arbete i nivå med sin
kompetens. Den bärande tanken är att snabbspåren planeras gemensamt
mellan arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen samt andra berörda
myndigheter och utbildningsanordnare. De dialoger om snabbspår som
påbörjades våren 2015 har resulterat i ytterligare ett snabbspår under 2017 och
därmed har totalt 14 stycken överenskommelser om snabbspår upprättas.59 De
omfattar ett 30-tal yrken. Eftergymnasiala snabbspår med uppdragsutbildning
på universitet eller högskola finns för lärare/förskollärare, läkare,
sjuksköterskor, djursjukskötare och samhällsvetare.60
Under 2016 påbörjade 2 823 personer61 olika aktiviteter inom snabbspår.
Under 2017 har ytterligare 2 963 personer registrerats som nya deltagare i
snabbspåren. Sammanlagt har 5 784 personer tagit del av snabbspårens olika
insatser under två år. Kvinnor utgör 30 procent av deltagarna.62
Prestationen rekryteringstjänster till arbetsgivare och totala
personalresurser som läggs på arbetsgivararbetet
Tabell 4 visar andelen tillgängliga personalresurser, kostnader respektive
volymer för prestationen rekryteringstjänster till arbetsgivare om bland annat
information och kunskap om deras rekryteringsbehov. Jämfört med 2016 har
andelen tillgängliga personalresurser som lagts på rekryteringstjänster till
arbetsgivare minskat. Minskningen kan dels bero på nedgång av lediga platser,
dels minskad tid på prestationen Subventionerade anställningar.
Tabell 4. Prestationen rekryteringstjänster till arbetsgivare. Kostnader 2016–2017
och volymer 2015–2017.
2015

2016

2017

Tillgängliga personalresurser (i procent)

*

10,6

9,3

Förvaltningskostnad (i miljoner kronor)

*

1 000

928

1 078

1 300

1 280

Antal nyanmälda lediga platser (i 1000-tal)

Källa: Arbetsförmedlingen, Prestationsmätning. *Uppgifter för 2015 saknas eftersom det är först 2016 som
prestationsmätningen genomfördes. Därför kan jämförelse med tidigare år inte göras.

Tillgängliga personalresurser som lagts på hela arbetsgivararbetet
Sett till det sammanlagda arbetsgivararbetet visar Arbetsförmedlingens
schablonuppskattning att myndigheten under 2017 har lagt 16,4 procent av de
totala tillgängliga personalresurserna på arbetet med arbetsgivare. Det är en
minskning med 2,2 procentenheter jämfört med 2016. Omräknat i
förvaltningskostnader uppgick arbetet till 1 639 miljoner kronor och minskade
Arbetsförmedlingen har släppt totalt tre nulägesrapporter om snabbspåren. Den första släpptes i
oktober 2016. Under 2017 släpptes två rapporter i maj respektive november.
60 Inom snabbspåren är ett 30-tal yrken representerade, som identifieras genom standarden för svensk
yrkesklassificering (SSYK). I standarden har varje yrkesbenämning en fyrsiffrig kod (se
http://www.scb.se/ssyk/)
61 I årsredovisningen 2016 angavs att totalt 2 804 nya deltagare påbörjat snabbspårsaktiviteter under
året, vilket inte var helt korrekt. Differensen beror på nya utbildningsnummer inom valideringen som
tidigare inte räknats med i statistiken.
62 Arbetsförmedlingen, Datalager.
59
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med drygt 110 miljoner kronor jämfört med 2016. En möjlig förklaring till
minskningen kan vara en ökad grad av självservice under 2017, vilket innebär
en förflyttning av matchningsuppdrag från lokala kontor till digitala tjänster.
Detta kan ha lett till att den tid som har frigjorts av kanalförflyttningen har
lagts på prestationen övriga stödjande insatser. Här ökade personalresurserna
med 2,6 procentenheter jämfört med 2016.
Schablonberäkningen görs eftersom arbetet med arbetsgivare spänner över
flera av myndighetens prestationer, bland annat i prestationen
subventionerade anställningar som riktar sig till arbetsgivare som rekryterar
personer som under en längre tid inte haft något arbete. Årligen fattar
Arbetsförmedlingen drygt 290 000 beslut om subventionerade anställningar
(inklusive nystartsjobb). Varje beslut om en subventionerad anställning föregås
av en arbetsmarknadspolitisk bedömning av den arbetssökandes behov av stöd,
en motivering samt anvisning och uppföljning. Under 2017 lade
Arbetsförmedlingen uppskattningsvis 4,0 procent av de totala tillgängliga
personalresurserna på arbetsgivarkontakterna för att besluta om
subventionerade anställningar, en nedgång med 1,0 procentenhet.
Arbetsgivararbetet ingår också i prestationen Rustande och stärkande insatser
som även innefattar särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) som
ställer krav på ett nära samarbete med arbetsgivare. Under 2017 ägnades
uppskattningsvis 3,1 procent av de totala tillgängliga personalresurserna åt
arbetsgivararbetet inom ramen för SIUS (se även kapitel 7 Prioritering av de
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden).
6.2.1 Lediga platser
Under januari–december 2017 anmäldes 1 278 760 lediga platser, vilket är en
minskning med knappt 21 000 platser jämfört med motsvarande period i fjol.63
De senaste åren har dock den så kallade tätheten - antalet lediga platser per
arbetssökande - ökat betydligt och är nu på den högsta nivån sedan 2000 med
ungefär en ledig plats per fyra arbetssökande.64 Samtidigt kommer inte de
lediga platserna de arbetslösa till del fullt ut. Det tyder på att de inskrivna
arbetslösa inte har den kompetens som efterfrågas.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende nyanmälda platser ska tolkas försiktigt. Vid en
granskning av nyanmälda platser i januari och februari 2006 fann Arbetsförmedlingen att 9 procent var
dubbletter. Vid motsvarande granskning augusti 2007 uppgick andelen till 16 procent. Vid en mätning i
april 2008, det vill säga efter Arbetsförmedlingen skärpte annonseringsregler, uppgick andelen
dubbletter till endast 4 procent.
64 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsrapport 2017.
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Figur 7. Totalt antal nyanmälda lediga platser hos Arbetsförmedlingen med
varaktighet mer än tio dagar, 2008–2017.

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

6.2.2 Arbetsgivarnas omdöme om Arbetsförmedlingens arbete
En förutsättning för att arbetsgivare ska kunna anställa är att de fått tillräckligt
med arbetssökande. Indikatorn ger en bild av rekryteringsproblemen på
arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens bidrag till rekryteringsprocesser.65
Andelen arbetsgivare som anger att de fått tillräckligt med sökande för att
kunna anställa redovisas i figur 8. Under 2017 uppgick andelen till 74 procent
och är oförändrad jämfört med året innan. Avsaknad av utbildning och/eller
erfarenhet är en viktig orsak till att arbetsgivarna inte kunnat få tillräckligt med
sökande för att kunna anställa. 55 procent angav detta som skäl. Det är en
stigande siffra jämfört med de närmaste åren (2016: 51 procent; 2015: 52
procent). Denna bild återspeglas av förändringen i sökandesammansättningen.
Den starka efterfrågan på arbetskraft har medfört en stigande brist på
arbetskraft med efterfrågade kompetenser.
Andelen företag som har fått tillräckligt med sökande varierar mellan olika
branscher. Byggverksamhet, handel, hotell/restaurang,
information/kommunikation samt finansiella tjänster är branscher som i lägre
grad än andra branscher fått tillräckligt med sökande. Särskilt gäller detta
byggverksamheten, där andelen arbetsgivare som angav att de fått tillräckligt
med sökande uppgick till 56 procent. Det är betydligt lägre än genomsnittet och
en försämring med cirka 13 procentenheter jämfört med året innan. Däremot
har branscher såsom offentlig förvaltning, transport samt utbildning och
vård/omsorg i något högre grad än riksgenomsnittet angivit att de har fått
tillräckligt med sökande.

Frågorna ställs i Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning genomförs i form av telefonintervjuer
varje månad, se 15.4.3 i Appendix.
65

37

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017

Matchning

Under de senaste tre åren har över 90 procent av arbetsgivarna svarat att de är
nöjda med hanteringen av sina ordrar. Jämfört med 2016 var det emellertid en
lägre andel som använde Arbetsförmedlingen som rekryteringsväg, 28 procent
(2016: 31 procent; 2015: 28 procent).66
Figur 8. Arbetsgivare som är nöjda med orderhanteringen respektive som fått
tillräckligt med arbetssökande för att anställa (i procent), 2000–2017.

Källa: Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarundersökningen.

6.3

Arbetet med arbetssökande

De arbetssökande som anmäler sig till Arbetsförmedlingen kan ta del av de
tjänster, insatser och program som finns för att hjälpa den arbetssökande att
komma i arbete. Tjänsterna ges dels via personliga kontakter, dels via digitala
kanaler.
6.3.1 Den arbetssökandes inskrivning och planering
Planeringen eller handlingsplanen har sin utgångspunkt i den
arbetsmarknadspolitiska bedömningen och dokumenteras i arbetssökandes
individuella handlingsplan67 som ett viktigt underlag för planeringen och
uppföljningen av den arbetssökandes process mot ett arbete. För att få
handlingsplanerna mer effektiva som verktyg i matchningsarbetet har
processen och metoden för handlingsplanen utvecklats i syfte att öka
transparensen, interaktionen och de arbetssökandes aktiva deltagande. Det
innebär att den arbetssökande själv eller tillsammans med arbetsförmedlaren
har möjlighet att löpande uppdatera och lägga till aktiviteter i planeringen. Det
ökar den arbetssökandes inflytande över och delaktighet i sin planering. Det
underlättar också för den arbetssökande att redovisa sitt jobbsökande genom
aktivitetsrapportering. Arbetsförmedlingen bedömer att detta leder till en
effektivare planeringsprocess och avrapportering för den arbetssökande utan
Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning.
Handlingsplanen benämns numera internt för Arbetssökandes planering. Enligt förordningen ska
alla arbetssökande ha en handlingsplan inom 30 dagar (för ungdomar ännu tidigare). För nyanlända
invandrare inom etableringsuppdraget upprättas i stället en etableringsplan som syftar till att påskynda
etableringen på arbetsmarknaden.
66
67
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förenklar också administrationen för arbetsförmedlaren. Enligt förordningen
ska arbetssökande ha en handlingsplan inom 30 dagar68. Andelen som har en
handlingsplan inom 30 dagar fortsätter att minska69 (se tabell 5).
Kvalitetsstyrning för volymfokus kan vara en bidragande orsak till
minskningen. Arbetsförmedlingens sökandeundersökning visar att en hög
andel bland öppet arbetslösa och programdeltagare anser att handlingsplanen
är ett bra eller ganska bra stöd i arbetssökandet. År 2017 var denna nivå 87
procent (2016: 86 procent; 2015: 84 procent).
Prestationen tjänster till arbetssökande
Prestationen tjänster för att söka arbete stod för 13,1 procent av de tillgängliga
personalresurserna under 2017 (se tabell 5). Det är en minskning jämfört med
året innan. Arbetsförmedlingen hanterar stora flöden av arbetssökande varje
år, knappt en miljon arbetssökande. Arbetsförmedlingen har här en viktig roll
som informationsförmedlare och matchningsaktör. De arbetssökande får bland
annat information om arbetsmarknaden, lediga platser, Arbetsförmedlingens
webbplats och de tjänster som erbjuds via digitala kanaler. Arbetsförmedlingen
hjälper också den arbetssökande att skriva in sig samt utifrån samtal med den
arbetssökande dokumenterar nödvändig information för att göra den
arbetsmarknadspolitiska bedömningen och planerar aktiviteter.
Tabell 5. Prestationen tjänster för att söka arbete. Kostnader 2016–2017 och
volymer 2015–2017.70
Totalt
Tillgängliga
personalresurser
(procent)
Förvaltningskostnad
(mnkr)
Antal ny- eller
återinskrivna (1000tal)
Antal med
handlingsplan inom
30 dagar (1000-tal)
Andel som fått
handlingsplan inom
30 dagar (procent)

2015
K

M Totalt

2016
K

M Totalt

*

14,9

13,1

*

1399

1 309

K

2017
M

Totalt

K

M

339

158

180

307

143

164

289

140

150

275

135

140

277

130

146

227

108

119

77

36

41

108

54

53

81,7

82

81

74

75

73

26,6

26,1

27,1

39,1

40,4

37,9

Källa: Arbetsförmedlingen, Prestationsmätningen och Datalager. *Uppgifter för 2015 saknas eftersom det är
först 2016 som prestationsmätningen genomfördes. Därför kan jämförelse med tidigare år inte göras.

6.3.2 Uppföljning av sökaktivitet
Arbetsförmedlingen följer upp de arbetssökandes sökaktivitet genom
aktivitetsrapporter. De arbetssökande redovisar vilka jobb de har sökt och vilka
andra aktiviteter de har genomfört för att komma närmare ett arbete. Den
månatliga redovisningen är ett viktigt underlag för Arbetsförmedlingen i
Förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Uppgiften avser ny- eller återinskrivna arbetssökande (exkl. etableringsdeltagare) som är registrerade
som öppet arbetslöshet, deltar i program eller har ett arbete utan stöd (tim- deltids- eller tillfällig
anställning).
70 Ett nytt administrativt system för handlingsplaner infördes som innebär att det gamla och det nya
systemet användes parallellt under några månader i början på 2017. Därför särredovisas båda för 2017.
Antalet ny- eller återinskrivna för båda systemen ska på grund av risk för dubbletter inte adderas. Antal
med handlingsplan respektive andel som fått handlingsplan 2017 ska summeras vid jämförelser med
tidigare år.
68
69
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bedömningen av om den arbetssökande aktivt söker lämpligt arbete eller om
den arbetssökande behöver ett fördjupat stöd. Redovisningen av arbetet med
aktivitetsrapporter framgår av kapitlet Arbetsförmedlingens uppdrag i
arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet och etableringsersättningen.
Matchningseffektiviteten på arbetsmarknaden kan påverkas positivt av en
högre sökaktivitet genom att vakanser kan fyllas snabbare. Alltför höga krav på
sökaktivitet kan dock medföra att arbetsgivarna får ta emot många ansökningar
från arbetssökande som saknar relevant kompetens och utan att det leder till
att den arbetssökande får ett arbete. Ju längre tid en arbetssökande går utan
arbete desto blir svårare för en arbetssökande att hitta ett nytt arbete.
Samtidigt kan det ibland vara samhällsekonomiskt lönsamt att den
arbetssökande får en anställning där individens kompetens utnyttjas optimalt,
även om en sådan matchning skulle ta längre tid.
I sökandeundersökningen mäts både hur mycket tid den arbetssökande lägger
ner på att leta efter lediga arbeten och hur många arbeten som den
arbetssökande sökt.
De arbetssökande lägger fler timmar på att söka arbete än under 2016. Totalt
använde arbetssökande i genomsnitt 7,6 timmar(kvinnor 7 timmar, män 8,2
timmar) per vecka på att söka jobb 2017. År 2016 var motsvarande resultat 7
timmar (kvinnor 6,5, män 7,5) och 2015 vara antalet timmar 6,7 totalt (kvinnor
6,5, män 7). Antalet sökta jobb i genomsnitt per månad 2017 var 7,8 (kvinnor
6,7, män 8,6). År 2016 var antalet 7,9 totalt (kvinnor 6,9, män 8,8) och 2015
var antalet jobb 7,6 (kvinnor 6,8, män 8,2). Medan den tid som läggs på
jobbsökande har ökat över tid har antalet sökta jobb i genomsnitt per person
minskat marginellt.
Sökaktiviteten skiljer sig mellan olika grupper av arbetssökande. De
arbetssökande som deltar i program, exempelvis förberedande insatser har
regelmässigt lägre krav på sig att söka jobb eftersom deltagare särskilt bedöms
förbereda sig för ett annat program, utbildning eller arbete.71 Andra
arbetssökande som av naturliga orsaker kan tänkas söka få jobb är de som
snart ska påbörja en anställning eller utbildning och de som ska gå i pension
inom kort. Öppet arbetslösa lägger både mer tid på jobbsökande och söker fler
jobb än övriga grupper. Sökaktiviteten är lägre för kvinnor än för män.
För redovisning av i vilken utsträckning ersättningsanmälda för
arbetslöshetsersättning eller deltagare i program med aktivitetsstöd - med
undantag för arbetssökande som fått eller påbörjat arbete eller studier - inte
lagt någon tid på jobbsökande, se kapitel 8 Arbetsförmedlingens uppdrag i
arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstöd och etableringsersättningen.
6.3.3 Geografiska och yrkesmässiga obalanser
Bristen på efterfrågad kompetens i hela landet och i olika regioner kan hämma
sysselsättningsutvecklingen. Om arbetskraftsefterfrågan är stor inom vissa
regioner eller näringsgrenar medan andra regioner eller näringsgrenar har ett
Se § 2 i IAFFS 2017:3 om godtagbara skäl för programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten
enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.
71
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överskott på arbetskraft, existerar regionala obalanser. Dessa obalanser
försvårar matchningen mellan de lediga platserna och det arbetskraftsutbud
som finns. Arbetsförmedlingen kan bidra till att obalanser på arbetsmarknaden
utjämnas genom att följa upp de arbetssökandes sökaktivitet för att stimulera
dem att ta arbeten inom regioner och yrken med brist på arbetskraft.
Figur 9 visar att den yrkesmässiga rörligheten generellt är betydligt högre än
den geografiska rörligheten bland personer som har lämnat
Arbetsförmedlingen till ett arbete. Både den yrkesmässiga och geografiska
rörligheten är oförändrad under 2017 jämfört med 2016. Den geografiska
rörligheten i form av flytt eller veckopendling uppgår till drygt fyra procent
respektive knappt sju procent och ligger stabilt över tid. Män uppger i högre
utsträckning att de flyttat eller börjat veckopendla till det nya arbetet jämfört
med kvinnor.
Figur 9. Andel (i procent) som har flyttat respektive börjat veckopendla till det nya
jobbet samt andel som fått arbete inom ett annat yrkesområde, 2006−2017.
40
35
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Källa: Arbetsförmedlingen, Lämnatundersökningen.

När i stället sökbeteendet undersöks bland de som söker arbete noterar vi att
andelen som den senaste månaden sökt arbetet inom något annat yrket eller på
annan ort minskat under 2017 jämfört med tidigare år. Andelen sökt jobb på
annan ort var 24 procent 2017 (kvinnor 18,2 procent, män 28,9 procent). År
2016 var motsvarande andel 26,3 procent (kvinnor 19 procent, män 32,2
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procent), och 2015 hade 28,6 procent sökt jobb på annat ort (kvinnor 21,8
procent, män 34,2 procent).
Andelen som sökt jobb inom annat yrke var 44,7 procent 2017 (kvinnor 39,4
procent, män 49,2 procent). Resultatet för 2016 var 45,7 procent (kvinnor 41,3
procent, män 49,3 procent), och 2015 var andelen 46,8 procent (kvinnor 44,4
procent, män 48,7 procent).
Flyttningsbenägenheten är betydligt större bland eftergymnasialt utbildade än
bland gymnasialt utbildade, och dessa har i sin tur en högre flyttfrekvens än
förgymnasialt utbildade. Den sistnämnda gruppen har ökat i andel bland
inskrivna arbetslösa under senare år (se kapitel 2 Arbetsförmedlingens
förutsättningar), vilket kan ha påverkat nivån på den geografiska
flyttbenägenheten bland arbetssökande, totalt sett. Den yrkesmässiga och
geografiska rörligheten är dock fortsatt på höga nivåer jämfört med 2010 och
tidigare år.
6.4

Arbetsförmedlingens bidrag till matchning

I detta avsnitt redovisas resultat avseende indikatorer på Arbetsförmedlingens
bidrag till matchningen. Sammantaget kan det konstateras att
Arbetsförmedlingens roll har ökat i betydelse bland inskrivna arbetssökande
medan arbetsgivarnas upplevelser av stöd från Arbetsförmedlingen i stort sett
är oförändrat jämfört med 2016. Nedan redovisas analysen som ligger till
grund för den sammanfattande bilden.
Arbetsförmedlingen som sökkanal har ökat i betydelse under 2017. Totalt har
20 procent av de tillfrågade uppgivit att de fått information om det nya jobbet
via Arbetsförmedlingen, jämfört med 17 procent 2016 (se figur 10). En
förklaring till den positiva utvecklingen kan vara resultatet av
Arbetsförmedlingens satsning på utveckling av digitala kanaler och möjligheten
att erbjuda betydligt mer service via digitala kanaler. Allt fler arbetssökande
kan också tänkas behöva mer hjälp och stöd av arbetsförmedlare – andelen
inskrivna arbetslösa med etableringssvårigheter på arbetsmarknaden har ökat.
Av dem som uppger att de fick information om jobbet via Arbetsförmedlingen
hade de flesta hittat jobbet i Platsbanken. Andelen som uppger att de fick
information om jobbet via arbetsförmedlare, inklusive jobbcoacher och externa
aktörer har varierat mellan cirka 3 och 7 procent under mätperioden. Under
2017 noteras en stark uppgång, 5,2 procent, som kan jämföras med 4,5 procent
föregående år.
Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de fått information om det
lediga jobbet via Arbetsförmedlingen. Män fick i högre grad information via
arbetsförmedlare medan kvinnor i högre grad fick det via Platsbanken. Män
uppger även oftare att de fått information om jobbet via informella kanaler.
Arbetsförmedlingens bidrag till att en arbetssökande fått jobb kan vara
underskattad. Det är inte säkert att arbetssökande alltid uppfattar att
Arbetsförmedlingen, direkt eller indirekt, varit delaktig i att förmedla
information som lett till att de fått arbete.
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Figur 10. Andelen (i procent) som fått information om jobbet* via
Arbetsförmedlingen, 2006−2017.

Källa: Arbetsförmedlingen, Lämnatundersökningen. *Med jobb avses här osubventionerade anställningar.

Andelen personer som anser att information om jobbet eller annan hjälp från
Arbetsförmedlingen har lett till arbete har fortsatt öka tydligt under 2017 (se
figur 11). Män anger i högre grad än kvinnor att annan hjälp från
Arbetsförmedlingen, förutom information om jobbet, varit av betydelse för
jobbet. Skillnaderna mellan könen har emellertid minskat stort sedan 2016.
Figur 11. Andel (i procent) som anser att information om jobbet eller annan hjälp
från Arbetsförmedlingen har lett till arbete, 2006−2017.

Källa: Arbetsförmedlingen, Lämnatundersökningen.
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Figur 12 visar att andelen som fått det stöd de behövde har ökat 2017 jämfört
2016. Samtidigt har andelen som uppger att de inte behövde hjälp minskat
under 2017. När allt färre kan ta ett arbete direkt behövs Arbetsförmedlingens
stöd och insatser i högre utsträckning. Utomeuropeiskt födda personer uppger i
högre grad att de har fått det stöd de behövde, och andelen har ökat över tid
med en starkare ökning under 2016−2017.
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Figur 12. Andelen (i procent) som fått den hjälp de behövde från
Arbetsförmedlingen, 2006−2017.

Källa: Arbetsförmedlingen, Lämnatundersökningen.

En effektiv matchning kräver rekryteringsprocesser utan onödiga ledtider. 30
procent av arbetsgivarna anger att Arbetsförmedlingen har bidragit till en
snabbare eller bättre rekryteringsprocess (2016: 32 procent; 2015: 35 procent).
Ytterligare nio procent av arbetsgivarna uppger att servicen delvis bidragit till
en snabbare eller bättre rekryteringsprocess (2016:9 procent, 2015: 9 procent).
Noterbart är att en stor del av arbetsgivarna är osäkra på om myndigheten har
påverkat deras rekryteringsprocess. Arbetsgivarna kan också ha fått hjälp från
Arbetsförmedlingen utan att vakanstiderna ha förkortats.
6.5

Matchningseffektivitet

Utvecklingen på arbetsmarknaden påverkas av många olika faktorer.
Arbetsförmedlingens bidrag är ofta svårt att mäta och avgränsa från effekterna
av andra externa faktorer. Sökandesammansättningen är en sådan faktor som i
allt högre grad har förskjutits mot arbetssökande med relativt sett låg
jobbchans, vilket kan påverka Arbetsförmedlingens möjligheter att förkorta
rekryterings- och arbetslöshetstiderna.
6.5.1 Övergångar till arbete respektive studier
Tabell 6 visar att under 2017 fick 362 209 individer ett subventionerat eller
osubventionerat arbete, vilket motsvarar 38,0 procent av alla unika inskrivna
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arbetssökande. Jämfört med 2016 har andelen i arbete minskat något (38,6
procent). För nyanlända, personer äldre än 55 år, högst förgymnasial
utbildning samt långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin har både
antalet och andelen till arbete ökat. Den huvudsakliga minskningen har skett
bland ungdomar och kvinnor. Minskningen i andelen i arbete bland kvinnor
beror på att fler utrikes födda kvinnor är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och
deltar i etableringsuppdraget. De har både kortare utbildningsbakgrund och
mindre arbetslivserfarenhet. Övergångar till studier har ökat i merparten av
undergrupperna.
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Tabell 6. Antal och andel arbetssökande som fått arbete respektive studerar 2015–
2017.72 73 74

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

Resultatet för övergångar till studier för 2015 och 2016 skiljer sig från föregående årsredovisningar till
följd av att definitionen har utökats till att även inkludera övergångar till studier som sker på andra sätt
än endast att lämna Arbetsförmedlingen till reguljär utbildning. Det handlar bland annat om att ha
vuxenutbildning som aktivitet i sin etableringsplan eller att ha ett utbildningskontrakt, se 15.2.2 i
Appendix.
73 Övergångar till arbete avser unika individer som någon gång under året har fått arbete i de olika
grupperna. Med arbete avses både arbete utan stöd och arbete med stöd inklusive nystartsjobb och
yrkesintroduktionsanställningar. I arbete ingår både heltids- och deltidsarbete inklusive
timanställningar samt såväl tillsvidare- som tidsbegränsade anställningar.
74 Arbetsförmedlingen mäter måluppfyllelsen avseende långtidsarbetslösa och personer med
funktionsnedsättning såsom årssiffran för andel övergångar till arbete eller studier. Det innebär en
skillnad gentemot årsredovisningen 2016 då måluppfyllelsen för långtidsarbetslösa redovisades med ett
omsättningsmått som visade en genomsnittlig omsättning per månad. Resultatet för omsättningsmåttet
för långtidsarbetslösa visar en oförändrad nivå jämfört med 2016. I korthet innebär skillnaden att
Arbetsförmedlingen i årsredovisningen 2017 redovisar utfallet utifrån enskilda individer. Vi väljer
övergångsmåttet för att bedöma resultatet för att vi anser att detta ger en mer rättvisande bild av
resultatet. Övergångsmåttet har ett externt resultatperspektiv och utgår från unika individer, i stället för
utfallet utifrån antal händelser, se vidare 15.2 i Appendix.
72
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6.5.2 Jobbchansen – flödet från arbetslöshet till arbete
Jobbchansen75 mäter andelen arbetssökande som varje månad får ett arbete
med eller utan stöd. Den ger en indikation på hur svårt eller lätt arbetssökande
har att finna ett arbete och används för att ge en uppfattning om
matchningseffektiviteten på arbetsmarknaden.
Figur 13 visar att utflödet till arbete med eller utan stöd har uppgått till över
sju procent per månad mellan 2012 och 2016. Jobbchansen har totalt sett
minskat något mellan 2016 och 2017 (skillnader i medelvärde). Den började
avta i slutet av 2016, och minskningen fortsatte under hela första halvåret 2017.
Genomsnittlig jobbchans har minskat marginellt både bland utsatta och ickeutsatta arbetssökande. Minskningen är dock något större för gruppen icke
utsatta. Skillnaderna är mycket små och därmed bör resultatet tolkas försiktigt.
I slutet av 2017 var det totala utflödet åter på ungefär samma nivåer som 2016.
Hela ökningen förklaras av utflödet till arbete med stöd, där ökningen av
anställningsstöd och framför allt extratjänster är en viktig förklaring.
Figur 13. Andel öppet arbetslösa och programdeltagare med aktivitetsstöd som fått
ett arbete utan stöd respektive ett arbete med eller utan stöd, månadsdata, 2010–
2017.

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

Jobbchansen avser att mäta chansen att få ett arbete för en genomsnittlig arbetssökande som är
inskriven vid Arbetsförmedlingen. Måttet beräknas genom att relatera antalet personer som fått ett
subventionerat arbete eller ett osubventionerat arbete varje månad, till summan av antalet öppet
arbetslösa och programdeltagare med aktivitetsstöd vid månadens början och halva inflödet av
nytillkomna arbetssökande under månaden. I utflödet ingår alla typer av arbeten, även de
arbetssökande som fått deltidsarbeten eller timanställningar.
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Jobbchansen kan påverkas av många faktorer. Den kan påverkas bland annat
av utbud och efterfrågan på arbetskraft. Trots att vakanstalet (lediga platser i
relation till arbetskraften) har haft en fortsatt ökning under de senaste tre åren
har arbetslösheten inte minskat i samma utsträckning. De arbetssökandes
jobbchans varierar beroende på deras utbildning, födelseland, kön, ålder,
funktionsnedsättning med mera. Förändringar i sammansättningen bland de
inskrivna arbetssökande påverkar därför det totala utflödet från
Arbetsförmedlingen.
6.5.3 Genomsnittliga rekryteringstider
En annan indikator på matchningseffektiviteten på arbetsmarknaden är den
genomsnittliga tiden som går åt för att rekrytera personal. De genomsnittliga
rekryteringstiderna följer ett tydligt säsongsmönster. Det tar i genomsnitt
ungefär en månad för arbetsgivarna att avsluta en rekryteringsprocess.
Rekryteringstiderna under 2016–2017 är i stort sett oförändrade men sett över
en längre tidsperiod har de ökat. Denna utveckling beror framför allt på att
andelen tjänstemän i arbetskraften ökat, för vilka rekryteringstiden generellt är
längre samt att de arbetssökande i lägre utsträckning än tidigare har den
kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.76
6.5.4 Matchningsfunktionen77
I figur 14 visas olika matchningsfunktioner för att förklara eventuella avvikelser
mellan den faktiska omsättningen till arbete och den predikterade (förväntade)
omsättningen. Den faktiska omsättningen till arbete visas med den blåa linjen.
Den predikterade omsättningen till arbete med hänsyn till
arbetsmarknadsläget visas med den röda linjen. Figur 14 visar att den
predikterade omsättningen till arbete är lägre än den faktiska under åren före
2014, men högre efter 2014. Det betyder att givet arbetsmarknadsläget borde
omsättningen till arbete vara högre efter 2014 än vad den har varit.
Arbetsmarknadsläget ensamt har alltså inte helt kunnat förklara utvecklingen
av den faktiska omsättningen till arbete. Det kan i stället vara förändringar i
sökandesammansättningen (ungdomar, äldre, personer med högst
förgymnasial utbildning, funktionsnedsättning och utrikes födda) som
förklarar utvecklingen av omsättningen till arbete under senare år. Figur 14
visar därför också hur omsättningen påverkas när hänsyn tas till både
arbetsmarknadsläge och sökandesammansättning (den gröna linjen). Den
gröna linjen sammanfaller mycket väl med den blå linjen vilket kan tolkas som
att omsättningen till arbete förklaras av arbetsmarknadsläge och
sökandesammansättning.

76
77

Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsrapport 2017.
Ibid.
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Figur 14. Den faktiska omsättningen till arbete*, den predikterade omsättningen
med hänsyn till arbetsmarknadsläge samt den predikterade omsättningen med
hänsyn till arbetsmarknadsläge och sökandesammansättning, 2004–201778.

Källa: Arbetsförmedlingen.*Arbete i matchningsfunktionen definieras som omsättning till ett
osubventionerat arbete.

6.5.5 Beveridgekurvan79
Ett annat sätt att undersöka om matchningseffektiviteten har förändrats är att
analysera den så kallade Beveridgekurvan. Den visar på ett omvänt samband
mellan arbetslöshet och lediga platser. Förändringar längs den neråtlutande
kurvan kan tolkas som en förändring i efterfrågan på arbetskraft på grund av
förändringar i konjunkturen. En förändring av kurvans läge - ett skift - kan i
stället tolkas som en förändring i matchningseffektiviteten vilket innebär att
arbetsmarknadens funktionssätt har förändrats.
Beveridgekurvan för den svenska arbetsmarknaden visas i figur 15 som
omfattar perioden från 1981 till−3:e kvartalet 2017. Den visar att
arbetsmarknadens funktionssätt har försämrats. Arbetsmarknadsläget har
förbättrats, (vakanstalet har ökat) utan att arbetslösheten har gått ner, vilket är
ett tecken på en mindre effektiv arbetsmarknad. Det innebär att arbetslösa
fortfarande har svårt att hitta arbete även om antalet lediga platser är på höga
nivåer. Missmatch mellan de arbetslösas kvalifikationer och de kvalifikationer
som de lediga platserna kräver kan vara en av orsakerna till den försämrade
matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden. Det är viktigt att
understryka att Beveridgekurvan beskriver ett långsiktigt samband under
I årsredovisningen för 2016 visas matchningsindikatorn det vill säga hur mycket den faktiska
jobbchansen avviker från en förväntad jobbchans (nollinjen) som bygger på antagandet att
sökandesammansättningen är lika både före och efter finanskrisen. Den förväntade jobbchansen är
alltså en prognos av den jobbchans som skulle ha uppstått om finanskrisen aldrig hade ägt rum. Detta
bygger på en föreställning om att efter finanskrisen förändrades sökandesammansättningen på ett
sådant sätt att det blev relativt fler arbetssökande med relativt liten konkurrensförmåga för att få ett
arbete vilket påverkar förutsättningarna för matchningen och därmed matchningseffektivitetens
utveckling. Medan i årsredovisningen för 2017 redovisas endast det prognosutfall som i figuren
redovisas som en streckad grön linje. Den motsvarar den jobbchans som erhålls genom att skatta
jobbchansen med tätheten och sökandesammansättningen för hela undersökningsperioden. En
ytterligare skillnad jämfört med skattningarna i tidigare rapporter är att andelen utrikes födda är
inkluderade som variabler i sökandesammansättningen.
79 En vanlig ansats för att undersöka om matchningseffektiviteten har förbättrats eller försämrats är att
analysera den så kallade Beveridgekurvan som visar på ett omvänt samband mellan arbetslöshet och
lediga platser.
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antagande om stationära jämviktsvillkor på arbetsmarknaden. Vid kraftiga
konjunkturförändringar är risken stor att observerade skift tolkas som
förändringar av matchningseffektiviteten när det egentligen speglar att det har
skett stora förändringar i inflödet till arbetslöshet.
Figur 15. Beveridgekurvan 1981−3:e kvartal 2017, säsongsrensade kvartalsdata.

Källa: Data avser åldersgruppen 15–74 år. År 2001 och framåt hämtas antalet vakanser från SCB:s
vakansstatistik samt personer i arbetskraften och arbetslösa från SCB:s AKU. Kvartalsmedelvärden av
säsongsrensade månadsdata. Not: V är vakanstalet som är antalet vakanser i förhållande till antalet personer i
arbetskraften, och U är den relativa arbetslösheten i procent som är antalet arbetslösa i förhållande till
arbetskraften.
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I detta kapitel redovisas resultaten av Arbetsförmedlingens arbete med att
rusta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Därefter redovisas
resultaten inom upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Slutligen redovisas
volymer och kostnader för prestationerna inom uppdraget att prioritera de som
står långt ifrån arbetsmarknaden. De huvudsakliga resultaten sammanfattas
även i kapitel 4 Sammanfattande resultatbedömning.
7.1

Långtidsarbetslöshet

Enligt regleringsbrevet för 2017 ska långtidsarbetslöshet förebyggas och
motverkas.80 Andelen långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin som
går till arbete eller studier ska öka.
7.1.1

Resultat för långtidsarbetslösa i jobb- och
utvecklingsgarantin
Andelen långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin som gick till arbete
eller studier under 2017 har ökat jämfört med 2016 (se tabell 7).81
Arbetsförmedlingen har således nått målet att öka andelen långtidsarbetslösa i
jobb- och utvecklingsgarantin som gick till arbete eller studier under 2017.
Andelen som gick till arbete under 2017 uppgick till 24,3 procent (2016: 23,7
procent, 2015: 23,8 procent). Andelen som gick till studier var 2,2 procent 2017
(2016: 2,1 procent, 2015: 2,4 procent). I antal var det drygt 30 000 personer
som gick till arbete 2017, en ökning med knappt 3 700 jämfört med 2016. En
förklaring till att Arbetsförmedlingen når målet för långtidsarbetslösa är den
goda resultatutvecklingen under senare delen av 2017, i synnerhet den kraftiga
ökningen av antalet extratjänster för denna målgrupp.
En positiv utveckling är att andelen i arbete bland långtidsarbetslösa i jobboch utvecklingsgarantin har successivt ökat bland de som tidigare har deltagit i
etableringsuppdraget. Utvecklingen har gått från 13,0 procent i arbete 2015, till
18,2 procent 2016 och därefter till 22,5 procent 2017. Motsvarande resultat för
dem som inte någon gång deltagit i etableringsuppdraget men som är
långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin är 23,8 procent 2015, 23,7
procent 2016 och 24,3 procent 2017. Sammantaget är det en tydlig indikation
på progression för deltagare som tidigare gått etableringsprogrammet.

Arbetsförmedlingen definierar långtidsarbetslösa som personer som varit arbetslösa med en
sammanhängande tid utan arbete mer än tolv månader respektive sex månader för personer under 25
år. Antalet unika individer som varit långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin var 124 727 år
2017. De som har en sammanhängande tid utan arbete i intervallet 6–12 månader anses riskera
långtidsarbetslöshet. Personer under 25 år riskerar långtidsarbetslöshet om de har en motsvarande tid i
intervallet 3–6 månader. Åldersgrupperna som statistiken avser är 16-64 år.
81 Vi mäter måluppfyllelsen avseende långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning såsom
årssiffran för andel övergångar till arbete eller studier. Det innebär en skillnad gentemot årsredovisningen för 2016 då måluppfyllelsen redovisades med ett omsättningsmått som visade en genomsnittlig
omsättning per månad. I korthet innebär skillnaden att vi redovisar utfallet utifrån unika individer, i
stället för utfallet utifrån antal händelser. Vi väljer övergångsmåttet för att bedöma resultatet för att vi
anser att detta ger en mer rättvisande bild av resultatet. Övergångsmåttet har ett externt
resultatperspektiv och utgår från unika individer, se vidare i 15.2 i Appendix.
80
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Tabell 7. Antal i målgrupp samt andel (i procent) till arbete och studier bland
långtidsarbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin, 2015–2017.
Målgrupp

Andel till arbete

Andel till studier

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Totalt

99 614

112 506

124 727

23,8

23,7

24,3

2,4

2,1

2,2

Kvinnor

44 716

50 657

57 164

20,7

20,3

20,9

2,7

2,4

2,6

Män

54 898

61 849

67 563

26,3

26,4

27,2

2,1

1,8

1,9

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

Tabell 7 visar också att andelen långtidsarbetslösa kvinnor i jobb- och
utvecklingsgarantin som gick till arbete har ökat något från förra året till 20,9
procent. Motsvarande andel för män har de senaste tre åren ökat och uppgick
till drygt 27 procent i 2017. Resultatskillnaderna mellan kvinnor och män har
ökat något under 2015–2017.
Den totala andelen som gick till studier82 var något högre 2017 jämfört med
2016 (2017: 2,2 procent, 2016: 2,1 procent; 2015: 2,4 procent). Andelen
långtidsarbetslösa kvinnor i jobb- och utvecklingsgarantin som går till studier
har jämfört med män varit högre under 2015–2017.
Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin
Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin har minskat de senaste åren.
Under 2017 var det i genomsnitt 99 104 personer per månad (2016: 101 377
personer; 2015: 103 281 personer). Det motsvarade 27 procent av alla öppet
arbetslösa och deltagare i program. Det var något färre kvinnor (2017: 45,8
procent; 2016: 45 procent; 2015: 45,1 procent) än män.
Nya insatser har införts de senaste åren med syfte att ge bättre stöd till
deltagarna i programmet. Det är till exempel extratjänster inklusive moderna
beredskapsjobb i staten, studier i tolv månader med bibehållet aktivitetsstöd,
studiestartsstöd och yrkesinriktad utbildning på folkhögskola. Under de
senaste åren har andelen deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som tillhör
utsatta grupper ökat. Cirka 21 procent av deltagarna i jobb- och
utvecklingsgarantin har tidigare deltagit i etableringsuppdraget, vilket är en
tydlig ökning sedan 2015 (2016: 15 procent; 2015: 8 procent).
Aktiviteter i jobb- och utvecklingsgarantin
Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av individuellt utformade
insatser som kan vara arbetsplatsförlagda aktiviteter, utbildning, aktiviteter
hos externa samarbetspartners och förberedande insatser såsom studie- och
yrkesvägledning och rehabilitering. Tider i passivitet ska undvikas eftersom det
tenderar att minska motivationen, öka ohälsa och ytterligare förlänga vägen till
arbete eller studier. Arbetsförmedlingen har tagit fram en åtgärdsplan med det
övergripande målet att förebygga och minska långtidsarbetslösheten genom att
fler i jobb- och utvecklingsgarantin får rätt insatser.83

Övergångar till studier inkluderar också övergångar som sker på andra sätt än endast att lämna
Arbetsförmedlingen till reguljär utbildning, se även 15.2.2 i Appendix.
83 Arbetsförmedlingen, Åtgärder för att minska långtidsarbetslösheten genom att fler i jobb- och
utvecklingsgarantin får rätt insatser, 2017.
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Under 2017 har Arbetsförmedlingen arbetat med att öka aktivitetsnivån för
deltagarna inom jobb- och utvecklingsgarantin. Det har gett resultat och
andelen utan registrerad aktivitet har minskat. Under 2017 saknade i
genomsnitt närmare 18 600 deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin en
registrerad aktivitet (2016: 19 000; 2015: 11 800). Andelen kvinnor och män
utgjordes av 45 procent respektive 55 procent (2016: 45 procent kvinnor och 55
procent män; 2015: 44 procent kvinnor och 56 procent män).
Arbetsplatsförlagda aktiviteter84 inom jobb- och utvecklingsgarantin har
minskat sedan 2015. Det är en negativ utveckling, då dessa aktiviteter ökar
deltagarnas möjligheter att få ett arbete.85 Under senare delen av 2017 noteras
däremot en förbättring med en ökad andel i arbetsplatsförlagda aktiviteter.
Andelen kvinnor med arbetsplatsförlagd aktivitet var i genomsnitt 29 procent
under 2017 (2016: 30 procent; 2015: 40 procent). För män var motsvarande
andel 26 procent (2016: 26 procent; 2015: 35 procent).
Avvecklingen av sysselsättningsfasen
Avvecklingen av sysselsättningsplatser har gått snabbare än prognosticerat. De
har minskat från 39 282 deltagare när avvecklingen inleddes till 2 644
deltagare i december 2017.
Tabell 8. Antal respektive andel deltagare (i procent) som har lämnat
sysselsättningsfasen, 2015–2017.
Antal

Lämnat totalt
Arbete med/utan
stöd
Utbildning
Öppet arbetslös
Jobb- och
utvecklingsgarantin
Övriga

Andel av totala
gruppen som
lämnat
2017 2015 2016 2017

Kvinnor/Män

2015

2016

2015

2016

2017

25 066

32 228

9 179

100

100

100

45/55

45/55

45/55

12 912

8 311

1 561

51,5

25,8

17,0

43/57

43/57

44/56

469

199

19

1,9

0,6

0,2

47/53

50/50

53/47

5 836

3 373

629

23,3

10,5

6,9

45/55

43/57

45/55

72

16 180

6 276

0,3 50,2*

68,4

46/54

46/55

45/55

5 777

4 165

694

7,6

51/49

50/50

51/49

23,0

12,9

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Siffran överensstämmer inte med motsvarande i årsredovisningen för
2016 på grund av ett fel i statistikframtagningen 2016.

Tabell 8 visar att de flesta deltagare som lämnat sysselsättningsplatserna under
2017 (68 procent) har övergått till jobb- och utvecklingsgarantin. Av dessa har
de flesta aktiviteter i Arbetsförmedlingens regi, främst kartläggning samt
matchning och uppföljning. Cirka 17 procent av kvinnorna och männen fick ett
arbete med eller utan stöd.
Tabell 8 visar också att de som tidigt lämnade sysselsättningsfasen i högre
utsträckning har gått till arbete än de som lämnade senare. När beskedet om
nedläggning kom avslutade eller bytte många anordnare av
sysselsättningsplatser verksamhet snabbt, vilket överlag visar sig i fler
övergångar till studier, arbete och öppen arbetslöshet under nedläggningens
Som arbetsplatsförlagd aktivitet räknas arbetspraktik, arbetsträning, deltidsarbete, förstärkt
arbetsträning, praktisk kompetensutveckling, projekt, start av näringsverksamhet, tillfälligt arbete i
önskad omfattning, timanställning, utbildning, praktikantprogram och Samhall.
85 SOU 2010:88, Vägen till arbete.
84
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början. De som lämnade sysselsättningsfasen senare har i klart högre
utsträckning gått till jobb- och utvecklingsgarantin.
7.1.2 Resultat för långtidsarbetslösa och personer som riskerar
långtidsarbetslöshet
Andelen långtidsarbetslösa86 som går till arbete har minskat något jämfört med
2016 (se tabell 9). Vidare framgår att andelen som gått till arbete eller studier
bland dem som riskerar långtidsarbetslöshet har minskat.
Tabell 9. Andel (i procent) i arbete eller studier bland långtidsarbetslösa respektive
de som riskerar långtidsarbetslöshet, 2015–2017.
Riskerar
långtidsarbetslöshet

Långtidsarbetslös
2015

2016

2017

2015

2016

2017

Studier*

3,4

3,7

4,3

2,5

2,6

2,7

Kvinnor

3,8

4,1

4,8

2,7

2,8

2,8

Män

3,0

3,3

3,9

2,3

2,4

2,6

Arbete

25,4

26,1

25,6

21,4

21,1

19,7

Kvinnor

22,6

23,0

22,2

20,0

19,6

17,6

Män

27,8

28,7

28,5

22,5

22,3

21,5

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Övergångar till studier inkluderar också övergångar som sker på andra
sätt än endast att lämna Arbetsförmedlingen till reguljär utbildning, se Appendix.

Tabell 10. Andel (i procent) i arbete eller studier bland långtidsarbetslösa
respektive de som riskerar långtidsarbetslöshet, fördelat efter i och utanför
etableringsuppdraget, 2015–2017.
Andel till studier*

Riskerar
långtidsarbetslöshet
Andel till arbete

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

I etablering

12,3

11,3

14,5

5,8

6,7

7,7

7,3

6,6

9,7

2,7

3,3

4,4

Ej i
etablering

27,4

29,0

28,5

3,0

3,2

3,6

23,4

23,6

22,0

2,4

2,5

2,3

Totalt

25,4

26,1

25,6

3,4

3,7

4,4

21,4

21,1

19,7

2,5

2,6

2,7

Långtidsarbetslös
Andel till arbete

Andel till studier*
2016 2017

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Övergångar till studier inkluderar också övergångar som sker på andra
sätt än endast att lämna Arbetsförmedlingen till reguljär utbildning, se Appendix.

Andelen som gick till arbete eller studier bland långtidsarbetslösa deltagare i
etableringsuppdraget har ökat. För dem långtidsarbetslösa som inte deltar i
etableringsuppdraget har andelen minskat 2017 jämfört med 2016, däremot
har övergångar till studier i denna grupp ökat något. Samma utveckling gäller
för dem som riskerar långtidsarbetslöshet, med undantaget att övergångar till
studier har minskat något 2017 jämfört med 2016.
Sammantaget ökar övergångar till arbete eller studier med tiden för både
etableringsdeltagare och tidigare etableringsdeltagare. Det är en indikation på
progressionen för deltagare som genomgått etableringsprogrammet.

86

Personer mellan 16 och 64 år som har varit arbetslösa längre än tolv månader.
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Antal och andel långtidsarbetslösa
Antalet långtidsarbetslösa har ökat under 2017 (se tabell 11). Samtidigt har det
totala antalet arbetslösa minskat under året, vilket sammantaget resulterat i att
andelen långtidsarbetslösa har ökat.87 Andelen långtidsarbetslösa är högre
bland kvinnor än män. Samtidigt finns det fler långtidsarbetslösa män. Antalet
långtidsarbetslösa som ingår i etableringsuppdraget ökar. Bakgrunden till
utvecklingen av antalet långtidsarbetslösa är att antalet etableringsdeltagare
har ökat. Som en följd av detta ökar antalet och andelen i etableringsuppdraget
som också är långtidsarbetslösa.
Tabell 11. Antal långtidsarbetslösa och andel långtidsarbetslösa av inskrivna
arbetslösa, månadsdata, 16–64 år, 2015–2017.
Antal

Andel i procent

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Kvinnor

65 907

67 562

70 383

40

42

43

Män

74 853

77 465

78 696

36

38

40

140 760

145 027

149 078

38

40

41

Totalt

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

7.2

Ungdomsarbetslöshet

7.2.1 Resultat
I slutet av 2017 uppnåddes målet med 90-dagarsgarantin.
Ungdomsarbetslösheten och den tid som går innan unga personer övergår till
arbete, studier eller en insats som leder till arbete har också stadigt minskat.
Den goda arbetsmarknaden har fortsatt att gynna ungdomar. Andelen
arbetslösa ungdomar minskade tydligt 2017 jämfört med tidigare år. Bakom
nedgången ligger dels en stärkt konjunktur, dels en vikande befolkning i
åldrarna 18–24 år, något som bidragit till att förstärka utvecklingen. Därtill kan
de förändringar som skett i arbetsmarknadspolitiken, bland annat införandet
och genomförandet av 90-dagars garantin för ungdomar, ha påverkat
utvecklingen i positiv riktning. I tabell 12 redovisas antalet och andelen
arbetslösa ungdomar i relation till arbetskraften. Könsskillnaderna minskade
under året, men minskningen av andelen unga män gick snabbare än för unga
kvinnor. Även bland utrikes födda unga kvinnor minskade andelen något. De
var emellertid fortsatt överrepresenterade.
Tabell 12. Antal respektive andel arbetslösa ungdomar av arbetskraften,
månadsgenomsnitt (16–24 år), 2015–2017.
Antal

Andel i procent

2015

2016

2017

2015

28 125

23 481

20 916

11

9

8

8 127

8 286

8 912

32

32

30

Män

44 248

38 267

33 888

16

14

12

Totalt

72 373

61 748

54 804

13

12

10

Kvinnor
- varav utrikes födda kvinnor

2016

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.
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Se kapitel 2 Arbetsförmedlingens förutsättningar för uppgifter om antalet arbetslösa.
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Tiden som går innan ungdomar övergår till arbete, studier eller en insats som
leder till arbete minskade under 2017 (se tabell 13). Därmed har målet att
minska tiden innan ungdomar går till arbete, studier eller en insats som leder
till arbete uppnåtts. Tiden förkortades för såväl kvinnor som män. Övergången
tog något längre tid för såväl kvinnor som utrikes födda kvinnor, men
minskningen var tydlig även för dessa grupper.
Tabell 13. Genomsnittlig tid i dagar från inskrivning innan övergång till arbete,
studier eller annan insats som leder till arbete (16–24 år), 2015–2017.
Antal dagar
2015

2016

2017

Kvinnor

80

66

58

100

72

64

Män

80

67

60

Totalt

80

67

59

- varav utrikes födda kvinnor

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

Andelen som gick till arbete eller studier bland ungdomar som riskerar
långtidsarbetslöshet minskade något (se tabell 14). För kvinnor sjönk andelen
under 2017, medan andelen bland män ökade något. Även andelen utrikes
födda kvinnor som gick till arbete eller studier minskade något under 2017.
Förändringen kan delvis förklaras med en god arbetsmarknad för ungdomar,
där många som stått nära arbetsmarknaden i dag har arbete.
Sammansättningen av ungdomar som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen har
förändrats, och de bedöms vara i större behov av stöd och insatser än tidigare.
Tabell 14. Antal och andel ungdomar (16–24 år) som varit inskrivna utan arbete
90–180 dagar som går till arbete eller studier, 2015–2017.
Antal

Andel i procent

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Studier*

3 562

3 349

2 988

2,0

2,3

2,3

Kvinnor

1 608

1 443

1 286

2,3

2,6

2,7

Män

1 954

1 906

1 702

1,7

2,1

2,1

Arbete

16 955

13 791

11 170

9,3

9,3

8,7

Kvinnor

6 258

4 978

3 758

9,0

9,0

7,9

Män

10 697

8 813

7 412

9,6

9,5

9,1

Totalt

20 517

17 140

14 158

11,3

11,6

11,0

7 866

6 421

5 044

11,3

11,6

10,5

12 651

10 719

9 114

11,3

11,6

11,2

Kvinnor
Män

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Övergångar till studier inkluderar också övergångar som sker på andra
sätt än endast att lämna Arbetsförmedlingen till reguljär utbildning, se 15 Appendix.

7.2.2 Arbetsförmedlingens insatser för att förebygga
ungdomsarbetslösheten
Ungdomar har i huvudsak korta tider utan arbete, men drabbas i större
utsträckning än andra av upprepade perioder av arbetslöshet. Detta kan
betraktas som en naturlig del av ungdomars etableringsprocess på
arbetsmarknaden. Längre tider i arbetslöshet i unga år kan dock ge långvariga
konsekvenser för möjligheten att förankra sig på arbetsmarknaden. Ett
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försenat arbetsmarknadsinträde innebär bland annat att kunskaper som
personen tillgodogjort sig genom utbildning inte kan praktiseras. Värdefull
kompetens riskerar därmed att gå förlorad.88
90-dagarsgarantin89
Målet med 90-dagarsgarantin är att alla ungdomar ska ha ett erbjudande om
jobb, utbildning eller insats inom 90 dagar efter inskrivning. I slutet av
december 2017 var drygt 53 000 ungdomar inskrivna som arbetslösa. Av dessa
var det endast 339 ungdomar som varit öppet arbetslösa i 90 dagar utan att ha
påbörjat arbete, utbildning, arbetsmarknadspolitiskt program eller fått
erbjudande om en insats som leder till ett jobb. Av dessa var 142 kvinnor och
197 män. I relation till samtliga arbetslösa ungdomar som var arbetslösa utgör
dessa 339 personer mindre än 1 procent. Arbetsförmedlingen bedömer därför,
att målet om 90-dagars garantin har uppnåtts. Detta då möjligheterna att nå
och erbjuda alla öppet arbetslösa ungdomar insatser är begränsade, inte minst
av praktiska orsaker90. Därtill minskade tiden till arbete, utbildning eller annan
insats.
Det förekommer att ungdomar erbjuds insatser men fortfarande är registrerade
som öppet arbetslösa. Sedan juni 201691 har Arbetsförmedlingen utvecklat
uppföljningen för att få en mer rättvisande bild av hur många som varit
arbetslösa mer än 90 dagar och inte fått ett erbjudande om insats.92 Figur 16
visar utvecklingen av antalet ungdomar som varit arbetslösa minst 90 dagar
och som saknar ett erbjudande om insats inom 90 dagar.

88 IZA,

Scarring Effects of the First Labor Market Experience, Nordström Skans O., DP No. 5565, 2011.
Arbetsförmedlingen kommer i samband med årsredovisningen 2017 återrapportera status vad avser
genomförande av 90-dagarsgarantin. Redovisningen ska bland annat beskriva resultat, organisering av
arbetet inom myndigheten, samverkan ned andra aktörer samt vilka utmaningar som finns och hur
myndigheten avser att hantera dessa.
90 Stickprov visar att den vanligaste orsaken till att en person inte erbjudits en insats var att personen
inte kom till ett bokat besök eller att det inte har gått att få kontakt med personen. Andra vanliga
orsaker var att personen hade planerade eller pågående studier eller skulle påbörja arbete inom kort.
91 Motsvarande data för perioden innan juni 2016 är därför inte tillgänglig.
92 Uppföljningen omfattar bland annat de som tackat ja eller nej till ett erbjudande om en insats
(infördes maj 2016) och de där det finns andra orsaker till att de inte ska erbjudas en aktivitet (infördes
januari 2017).
89
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Figur 16. Ungdomar (16-24 år) med minst 90 dagars sammanhängande tid i
öppen arbetslöshet som saknar erbjudande om insats inom 90 dagar.
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Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

Antalet ungdomar har minskat från 2 620 i december 2016 till 339 i december
2017. Nyckeln till att upprätthålla de goda resultaten med 90-dagars garantin
är att fortsätta att prioritera samverkan och att tidigt erbjuda ett individuellt
och kvalitativt stöd till ungdomarna. Samtidigt har vissa grupper av ungdomar
svårare än andra att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gäller exempelvis
ungdomar som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, som saknar en fullständig gymnasieutbildning eller som är
födda utanför Europa. Det är därför angeläget med ett fortsatt intensivt arbete
med ungdomar, både för Arbetsförmedlingen och andra samverkande
aktörer.93
Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua94
Enligt regleringsbrevet 2017 ska Arbetsförmedlingen samverka med andra
aktörer för att minska ungdomsarbetslösheten.95 Under 2017 har
Arbetsförmedlingen fortsatt arbetet med att förändra arbetssätt i syfte att
förbättra förutsättningarna för att tidigt identifiera och erbjuda individuellt
stöd till ungdomar. En viktig fråga i arbetet har varit att utveckla samverkan
med kommunerna. Med stöd av Dua har 287 (av totalt 290) kommuner
tillsammans med Arbetsförmedlingen utarbetat överenskommelser om
samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.96
Under 2017 har Arbetsförmedlingen och Dua, tillsammans med SKL, utvecklat
ett systemverktyg för uppföljning av samverkan. Verktyget möjliggör digital
överföring från kommunernas och Arbetsförmedlingens systemverktyg till en
gemensam databas. Verktyget har testats i ett antal pilotkommuner.
Arbetsförmedlingen, Ungdomsarbetslösheten – en översikt av utvecklingen, Af-2017/00612091, 2017
för mer information om ungdomsarbetslösheten.
94 Regeringen beslutade i februari 2017 att ge Dua ett utökat uppdrag att främja samverkan mellan
berörda aktörer som har betydelse för nyanländas möjligheter att etablera sig i arbetslivet (Dir.
2017:20).
95 Detta avsnitt utgör återrapport i enlighet med uppdrag i regleringsbrev 2017.
96 Överenskommelserna beskriver hur det gemensamma arbetet med unga (16–24 år) som varken
arbetar eller studerar ska organiseras och bedrivas. Överenskommelserna tydliggör strukturer och
ramar för samverkan, ökar ofta förståelsen och kunskapen för varandras uppdrag och främjar ett
arbetssätt byggt på gemensamma mål.
93
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Arbetsförmedlingen och Dua har även genomfört gemensamma dialogträffar,
intervjuer och webbinarier med syfte att identifiera hinder, lära av varandra
och sprida goda exempel på lokal samverkan. Under 2016–2017 har dessutom
Dua och Arbetsförmedlingen drivit ett forskningsprojekt i syfte att
kvalitetssäkra och sprida ett väl fungerande arbetssätt för de befintliga
överenskommelserna mellan kommun och Arbetsförmedlingen, samt i företag
som anställer unga, nyanlända och personer med funktionsnedsättning.
Projektet är initierat och finansierat av Dua och Arbetsförmedlingen och
genomförs i samarbete med Institutet för personal- och företagsutveckling
(IPF) vid Uppsala Universitet.97 Under 2017 inledde Arbetsförmedlingen också
arbetet med att tillvarata och vidareutveckla Duas arbetssätt inom ramen för
den ordinarie verksamheten. Det inkluderar en nulägesanalys, ambitioner för
framtida samverkan samt de förutsättningar som behövs för genomförandet.98
Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen att samverkan med kommunerna
har utvecklats positivt under året. Den struktur för systematisk och långsiktig
samverkan som utvecklats tillsammans med Dua har varit en av
framgångsfaktorerna.
Utbildningskontrakt
Under 2017 studerade 2 159 kvinnor (2016: 1 224 kvinnor) och 2 906 män
(2016: 1 682 män) med ett utbildningskontrakt.99 Andelen kvinnor som har
haft utbildningskontrakt var lägre än andelen män, vilket motsvarar den totala
gruppens sammansättning och utbildningsbakgrund.
Jobbgaranti för ungdomar
Det vanligaste arbetsmarknadspolitiska programmet för ungdomar är
jobbgaranti för ungdomar. Under 2017 har i genomsnitt 6 202 kvinnor (2016:
7 795; 2015: 10 686) och 9 534 män (2016: 12 153; 2015: 16 329) deltagit i
programmet per månad. Minskningen beror främst på minskade
ungdomskullar och en starkare konjunktur.
7.2.3 Nationella EU-projekt inom ungdomsverksamheten
Ung framtid
Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid startade i september 2014 och pågår
till och med juni 2018.100 Syftet med projektet är att fler unga i åldern 16–29 år
ska få en anställning eller börja studera.
Under januari–september 2017101 deltog cirka 11 300 personer (2016: 6 459
personer) i projektet, varav 38 procent utgjordes av kvinnor och 62 procent av
män (2016: 40 procent kvinnor, 60 procent män).102 Könsfördelningen speglar
Rapporten publiceras den 28 februari 2018 som en bilaga till Duas delbetänkande.
Arbetsförmedlingen, Samverkan med kommuner. En målbild avseende Arbetsförmedlingens
framtida samarbete med kommuner om ungdomar och nyanlända, 2017-12-12, Dnr. Af2017/00619189, 2017.
99 Avser unika deltagare som är i sökandekategori utbildningskontrakt. Arbetssökande som ingått en
överenskommelse om utbildningskontrakt men ännu inte på börjat studier ingår inte.
100 Projektet är en del av sysselsättningsinitiativet för unga och medfinansieras av Europeiska
socialfonden.
101 På grund av eftersläpning av deltagarnas närvaroregistrering redovisas endast statistik till
och med september 2017.
102 Motsvarande dataunderlag saknas för 2015.
97
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fördelningen av inskrivna ungdomar på Arbetsförmedlingen. Under samma
period avslutade cirka 6 800 deltagare projektet (38 procent kvinnor, 62
procent män). Av dem gick 56 procent till arbete103 (54 procent kvinnor, 58
procent män) och 17 procent till studier (19 procent kvinnor, 16 procent
män).104
Ung komp
I projektet Ung komp105 samverkar Arbetsförmedlingen och kommunerna i så
kallade multikompetenta team där personer med olika professioner ingår. Ung
komp förhindrar och bryter långa tider utan arbete för ungdomar, genom att
ungdomen, kommunen och Arbetsförmedlingen tar fram en gemensam
planering för den arbetssökande. Målgruppen för Ung komp är ungdomar
mellan 16 och 24 år som bedöms ha behov av ett sammanhållet stöd från flera
myndigheter. Under 2017 fanns Ung komp på 19 orter i Sverige. På dessa orter
är Ung komp en viktig del av den Dua-överenskommelse som tecknas mellan
kommun och Arbetsförmedlingen.
Under 2017 deltog 7 311 ungdomar i Ung komp, varav 37 procent var kvinnor
och 63 procent män, vilket speglar fördelningen av inskrivna ungdomar på
Arbetsförmedlingen. Av de ungdomar som avslutade projektet gick totalt 63
procent till arbete eller studier (46 procent till arbete,106 och 17 procent
påbörjade en reguljär utbildning).107
7.3

Nyanlända

7.3.1 Resultat
Enligt regleringsbrevet för 2017 ska potentialen i ett ökat antal nyanlända108 i
arbetskraften tas tillvara och arbetsmarknadsetableringen förbättras. Andelen
personer som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier ska öka,
särskilt bland kvinnor. Även bland de inskrivna som har avslutat en
etableringsplan och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program ska en större
andel gå till arbete eller studier.
Antalet nyanlända som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har ökat kraftigt
sedan 2015, i synnerhet inom ramen för etableringsuppdraget. Under 2017 har
totalt 140 903 nyanlända varit inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är en
ökning med 9 049 personer jämfört med 2016, då antalet var 131 854 personer
(2015: 106 187). Av dessa omfattades 71 procent av etableringsuppdraget, vilket
totalt utgjordes av 99 767 personer. År 2016 var motsvarande andel också 71

Lämnat för arbete innebär att en person som under en viss vecka (referensveckan) utför något arbete
(minst en timme), antingen som avlönade arbetstagare, som egna företagare (inklusive fria
yrkesutövare) eller oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan medlem av
samma hushåll. Lämnat för studier innebär i avsnittet en person som har lämnat för reguljära studier
eller arbetsmarknadsutbildning.
104 En effektutvärdering av Ung framtid kommer att vara klar våren 2019.
105 Projektet Ung komp finansieras av Arbetsförmedlingen, berörda kommuner och Europeiska
Socialfonden.
106 Avslut mot arbete definieras här som en varaktig och hållbar anställning minst 6 månader.
107 Avslut mot utbildning definieras som minst en termins studier på reguljär utbildning.
108 En nyanländ är en person som är född utanför EU/EES/Schweiz vars vistelsetid i Sverige i
normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd.
103
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procent och utgjordes av 93 530 personer, medan andelen under 2015 låg på 67
procent och utgjordes av 70 737 personer.
Antal nyanlända som fått arbete eller påbörjat studier109
Under 2017 har 31 202 nyanlända personer erhållit ett arbete vilket innebär en
ökning med 28 procent jämfört med 2016 (2016: 24 415; 2015: 20 571). Av dem
personer som fick arbete under 2017 var 27 procent kvinnor, vilket är en
minskning jämfört med tidigare år (2016: 28 procent110; 2015: 29 procent).
Under 2017 har 10 870 personer påbörjat studier. Detta är en ökning med 29
procent jämfört med 2016 (2016: 8 414; 2015: 6 205). Precis som vid övergång
till arbete minskar dock andelen kvinnor som påbörjar studier. Under 2017 var
andelen 42 procent, en minskning från 43 procent 2016 (2015: 48 procent).
Både antalet och andelen personer som gick till arbete eller studier ökade
under 2016–2017. Detta kan till stor del förklaras av ett förbättrat
arbetsmarknadsläge samt att extratjänsterna som infördes för nyanlända i
slutet av 2016 har haft en mycket stark utveckling under andra halvan av
2017.111
7.3.2 Resultat avseende etableringsuppdraget
Antalet nya deltagare i etableringsuppdraget ökade kraftigt under 2016.
Ökningen fortsatte under första halvåret 2017 men i lägre takt för att nå sin
kulmen under sommaren. Därefter började antalet deltagare minska något.
Antalet kvarstående deltagare i etableringsuppdraget är fortfarande fler än
tidigare år (se figur 17).
Figur 17. Antal deltagare som ingår i etableringsuppdraget i slutet av månaden,
fördelat på kön, månadsdata, 2015–2017.
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Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

På grund av ny definition av studier som tillämpas 2017 skiljer sig siffrorna i denna årsredovisning
jämfört med årsredovisningen för 2016.
110 Korrigerad siffra jämfört med årsredovisningen för 2016.
111 Se avsnitt 7.8.2 Subventionerade anställningar för mer information om extratjänster.
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Under 2016 ökade andelen män i etableringsuppdraget eftersom det främst var
män som sökte asyl under hösten 2015. Efter att antalet personer som sökt asyl
i Sverige minskat har också antalet nytillkomna män i etableringsuppdraget
börjat minska. Under 2017 har andelen kvinnor i etableringsuppdraget ökat,
vilket främst kan förklaras med en ökad anhöriginvandring. Under 2017
utgjordes 43 procent av deltagarna i etableringsuppdraget av kvinnor och 57
procent av män (2016112: 41 procent kvinnor och 59 procent män; 2015: 42
procent kvinnor och 58 procent män).
Studier inom ramen för etableringsuppdraget
Det är ett stort antal personer i etableringsuppdraget som saknar slutförda
gymnasiestudier. Avsaknad av gymnasiestudier ökar risken för att drabbas av
långvarig arbetslöshet.113 Det visar på vikten av att kunna erbjuda
arbetssökande möjlighet att studera såväl inom ramen för etableringsplan som
efter avslutad etableringsplan. Andelen med eftergymnasial utbildning på två
år eller längre har minskat något jämfört med 2016 (2017: 29,3 procent; 2016:
30,1 procent; 2015: 30 procent). Andelen med kortare och gymnasial
utbildningsbakgrund har däremot ökat (förgymnasial utbildning 2017: 48,9
procent; 2016: 48,2 procent; 2015: 48,7 procent; gymnasial utbildning 2017:
21,8 procent; 2016: 21,8 procent; 2015: 21,3 procent).
I genomsnitt var det drygt 8 procent av arbetssökande som hade en fastställd
etableringsplan som studerade vuxenutbildning 2017. Det är en ökning med 1,3
procentenheter jämfört med föregående år. Kvinnornas deltagande i
vuxenutbildning har ökat med en procentenhet och männens med 1,6
procentenheter under 2017. Effekterna av det märks ännu inte på andelen som
studerar efter att etableringen är avslutad. En majoritet av dem som påbörjat
vuxenutbildning i etableringsplan under 2017 har en eftergymnasial utbildning
på två år eller längre. Både bland dessa och de med kort respektive gymnasial
utbildning har andelen arbetssökande som studerar inom plan ökat. Det finns i
dag ett ökat på studier inom etableringsuppdraget, framför allt för de personer
som har kort utbildning.
Resultat efter avslutad etableringsplan
Arbetsförmedlingen bedömer att målet att öka andelen kvinnor och män som
lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier har uppnåtts under 2017. I
tabell 15 redovisas status 90 dagar efter avslutad etableringsplan under 2015–
2017. Andelen personer som gått till arbete eller studier under 2017 var 33,7
procent. Det innebär en ökning från föregående år. Antalet personer som gått
till arbete eller studier har också ökat jämfört med föregående år. Totalt hade 8
160 personer gått till arbete eller studier efter avslutad etablering under 2017
(2016: 6 931; 2015: 4 649). En bidragande orsak till att fler personer har fått
arbete är den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden samt att
extratjänsterna som infördes för nyanlända i slutet av 2016 har haft en mycket
stark utveckling under andra halvan av 2017.

112
113

Korrigerade siffror jämfört med årsredovisningen för 2016.
Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsrapport 2017.
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Det är framför allt andelen som gått till arbete 90 dagar efter avslutad
etableringsplan som har ökat under 2017 jämfört med föregående år (2017:
28,3 procent; 2016: 27,2 procent; 2015: 24,5 procent). Andelen som studerar
90 dagar efter avslutad etablering har minskat något under samma period
(2017: 5,4 procent; 2016: 5,7 procent; 2015: 6,8 procent).
Tabell 15. Status 90 dagar efter avslutad etableringsplan, antal och andel (i
procent), 2015–2017.*

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *I motsvarande tabell i årsredovisningen 2016 användes avrundade
siffror. Delsummor stämmer inte alltid med totalsumman på grund av avrundning.**Programmet
förberedande insatser innehåller möjligheter att studera med aktivitetsstöd. Insatsernas utformning har
förändrats vid flera tillfällen sedan augusti 2015, och data kunde särredovisas först efter april 2017.

Tabell 16 visar att drygt 22 procent av kvinnorna och knappt 41 procent av
männen arbetar eller studerar 90 dagar efter avslutad etableringsplan under
2017. Andelen kvinnor och män som går till arbete eller studier har ökat under
2017 jämfört med 2016.
Tabell 16. Status 90 dagar efter avslutad etableringsplan fördelat efter kön, andel i
procent, 2015–2017.*

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *I motsvarande tabell i årsredovisningen 2016 användes avrundade
siffror. Delsummor stämmer inte alltid med totalsumman på grund av avrundning.

Det är fortsatt genomgående en betydligt lägre andel kvinnor än män som
arbetar efter att de lämnat etableringsuppdraget, även om andelen kvinnor som
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arbetar ökar från förra året. Andelen män som går till arbete är högre och har
också ökat jämfört med 2016.
Den totala andelen personer som avslutat etableringen och gått till studier har
minskat under 2017. Andelen kvinnor som går till studier är högre än
motsvarande andel för män, 6,3 procent respektive 4,8 procent. Under 2017
minskade resultatskillnaden något mellan könen.
Tabell 17 visar att andelen personer som gick till arbete eller studier bland de
som avslutat etableringsplan och deltar i ett program har ökat under de tre
senaste åren. Detta gäller både för målgruppen totalt samt inom gruppen
kvinnor och män. Resultatskillnaden mellan kvinnor och män är oförändrad.
Tabell 17. Övergångar till arbete eller studier för de som avslutat etableringsplan
och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, genomsnitt per månad 20152017.*
Målgrupp månadsgenomsnitt
2015

2016

2017

Kvinnor

4 245

7 205

10 280

Män

5 245

8 974

12 811

Totalt

9 490

16 179

23 090

Andel i procent
2015

2016

2017

2,8

3,1

3,8

5,0

5,7

6,1

4,1

4,6

5,1

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Siffror för 2015 och 2016 har justerats jämfört med årsredovisningen
2016 på grund av ny definition av studier.

7.3.3 Arbetsförmedlingens insatser för att underlätta etableringen
av nyanlända
Vägledning och matchning till jobb genom utbildning
Arbetsförmedlingen ska enligt uppdrag från regeringen särskilt
uppmärksamma kvinnor med kort eller ingen utbildningsbakgrund, med syfte
att öka andelen utrikes födda kvinnor som arbetar eller studerar. Detta arbete
sker främst inom ramen för aktiviteterna i Handlingsplan för att fler utrikes
födda kvinnor ska vara sysselsatta i arbete eller studier, 2017–2018 (se även
avsnitt 5.4 i kapitel 5). Ett exempel på viktiga insatser för kvinnor med kort
utbildning är lokala jobbspår som utformas tillsammans med kommunerna,
inom ramen för samarbetet med Dua.
Systematiserat arbetssätt i etableringsuppdraget (SAE)
Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen fokuserat på att implementera
ett systematiserat arbetssätt i etableringsuppdraget, så även under 2017.
Arbetssättet bidrar till en ökad enhetlighet och kvalitet i handläggningen samt
till att de arbetssökande i större utsträckning får stöd och aktiviteter utifrån
sina förutsättningar och behov. Arbetssättet innebär i korthet att
arbetsförmedlare har till sin hjälp ett processtöd som bygger på en uppdelning
av etableringsprocessen i fyra steg.114

De fyra stegen är: 1. Grundläggande kartläggning i etableringssamtal, 2. Inledande aktiviteter,
klargöra förutsättningar för arbete och utbildning samt verifiering av kompetens, 3. Yrkesinriktade och
studieförberedande utbildningar och insatser, 4. Mot anställning eller högre studier. Som stöd till
verksamheten finns sedan slutet av 2016 en checklista i digitaliserad form.
114
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En stickprovsundersökning från 2017 visar att matchningsunderlaget, den
arbetsmarknadspolitiska bedömningen samt den röda tråden mellan
arbetsmarknadspolitisk bedömning och aktiviteter i etableringsplanen har
förbättrats, jämfört med nollmätningen som genomfördes under våren 2016.115
En tydlig förbättring har skett av matchningsunderlagen, där andelen med
mycket bristfälliga matchningsunderlag har gått ned från 51 procent 2016 till
30 procent 2017. Framför allt har matchningsunderlagen för kvinnor som
deltar i etableringsuppdraget förbättrats, då andelen med helt godkända
underlag har ökat från 23 procent till 33 procent.116
Samverkan inom etableringsuppdraget
För att underlätta och påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden
gav regeringen i uppdrag till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och SKL att fortsätta
driva det gemensamma uppdraget Mötesplatser och information. Initialt var
målet för 2017 att 45 000 nyanlända skulle få stöd och hjälp via Mötesplatser
och information. På grund av händelser i omvärlden som påverkade antalet
beviljade uppehållstillstånd beslutade uppdragets styrgrupp att skriva ned
målet till 25 000 personer för 2017. Antalet personer som startat sin etablering
på en Mötesplats var under 2017 drygt 12 500.117
I samband med att regeringsuppdraget förlängdes till och med 31 december
2018 ändrades målsättningen. Enligt regeringen bör målsättningen vara att
minst hälften av alla nyanlända som ska gå igenom etableringsprocessen
mellan 2016 och 2018118 ska genomgå en enklare process via en Mötesplats. I
december 2017 uppgick andelen asylsökande som startade sin etablering på en
Mötesplats cirka 58 procent.119
Arbetsförmedlingen fördjupade under 2017 ytterligare samverkan med
kommunerna rörande nyanlända. Tillsammans med Dua planerade och
genomförde myndigheten cirka 25 kommundialoger för att introducera
överenskommelserna om fördjupad samverkan om nyanlända. Totalt 243 av
Sveriges kommuner har ansökt om statsbidrag för att fördjupa samverkan med
Arbetsförmedlingen om nyanländas etablering. Arbetet med att ta fram
överenskommelser för fördjupad samverkan och lokala jobbspår pågår.
Inriktningen för de lokala jobbspåren grundar sig på det lokala
kompetensförsörjningsbehovet. På flera håll har Arbetsförmedlingen och
kommunerna gemensamma planer för hur rekryteringen av de arbetssökande
till spåren ska gå till. I samarbete med Arbetsförmedlingen har Dua anordnat
Under våren 2016 genomfördes en nollmätning i form av stickprov för att mäta om implementeringen
av arbetssättet resulterat i mer kvalitativ handläggning. Nollmätningen följdes upp av ytterligare en
stickprovsundersökning i april 2017. Vid respektive tillfälle genomfördes 900 stickprov.
116 För att matchningsunderlaget ska anses uppfylla kriterierna helt krävs att SSYK, kompetensord och
eventuell funktionsnedsättning är registrerad. För att matchningsunderlaget ska anses delvis uppfylla
kriterierna krävs att meriter och kompetens delvis är registrerade men inte fullständiga, exempelvis att
meriter finns för något SSYK men inte för alla. För att kriterierna inte ska anses vara uppfyllda gäller att
meriter och kompetenser inte stämmer överens. Om meritförteckningen exempelvis är tom blir det en
röd bedömning.
117 Uppgifter från Försäkringskassan, skickade 2018-01-10.
118 Tidsdräkten är mellan den 28 juli 2016 och den 31 december 2018.
119 Arbetsförmedlingen, Mötesplats och Information, delrapport, 2017-12-31, Dnr. Af-2018/00018867.
115
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webbinarier, workshops och dialogträffar med kommuner, arbetsgivare och
utbildningsanordnare i syfte att öka kunskapen om hur lokala jobbspår kan
utvecklas. Under 2017 har Arbetsförmedlingen inlett arbetet med att tillvarata
och vidareutveckla Duas arbetssätt inom ramen för den ordinarie
verksamheten.120
Asylsökandes kartläggning av sin kompetens
I regleringsbrevet för 2017 gavs Arbetsförmedlingen i uppdrag att erbjuda
kompetenskartläggning för asylsökande och verka för att asylsökande kvinnor
och män kompetenskartläggs och att de asylsökande får kunskap om vilket stöd
Arbetsförmedlingen kan erbjuda i samband med detta.121
För att kunna erbjuda kompetenskartläggning har Arbetsförmedlingen
utvecklat ett digitalt kartläggningsverktyg, jobskills.se. På jobskills.se kan
asylsökande registrera sin utbildning och yrkeslivserfarenhet på sitt eget språk
för att sedan direkt få det översatt till ett CV på svenska. Verktyget finns för
närvarande tillgängligt på svenska, engelska, persiska, arabiska, somaliska och
tigrinja. En första leverans av verktyget lanserades under april 2017 för
asylsökande. Senare under året lanserades jobskills.se för arbetsgivare.122 I
december 2017 hade drygt 25 400 personer registrerat sin profil i verktyget. Av
dessa hade 11 400 personer uppgett att de är asylsökande. Vid samma tillfälle
var andelen kvinnor 27 procent av totala antalet registrerade profiler.
Motsvarande andel kvinnor bland dem som uppgett att de är asylsökande var
25 procent.
För att ge asylsökande information om vilket stöd Arbetsförmedlingen kan
erbjuda har myndigheten tagit fram fem olika filmer om svensk
arbetsmarknad, dess villkor och hur man söker arbete i Sverige. Filmerna
gjordes tillgängliga på sex språk under 2017. En översättning av hela
Yrkesguiden finns tillgänglig på samma sex språk från och med december 2017.
Förbättra genomförandet av etableringsuppdraget
I juni 2017 fick Arbetsförmedlingen ett nytt regeringsuppdrag om att förbättra
genomförandet av etableringsuppdraget.123 Arbetsförmedlingen genomförde i
detta syfte en kartläggning av en nulägesbild i uppdragets olika områden under
hösten 2017. Utifrån detta har en handlingsplan tagits fram med ett antal olika
aktiviteter som ska genomföras under 2017–2018. Handlingsplanen
återrapporterades till regeringen den 31 oktober 2017.124
Arbetsförmedlingen, Samverkan med kommuner. En målbild avseende Arbetsförmedlingens
framtida samarbete med kommuner om ungdomar och nyanlända, 2017-12-12, Dnr. Af2017/00619189.
121 Avsnittet utgör återrapportering enligt regleringsbrevet 2017.
122 Arbetsförmedlingen, Datalager.
123 Regeringsuppdrag om att förbättra genomförandet av etableringsuppdraget, A2017/01238/A.
Uppdraget handlar om att de arbetssökandes kompetenser ska kartläggas snabbare och med högre
kvalitet för att förbättra matchningen till arbete och utbildning. Samverkan utifrån den modell för
fördjupad samverkan som arbetats fram av Dua och andra myndigheter ska stärkas för att snabba på
processen till arbete och studier. Arbetsförmedlingen ska även ge nyanlända grundläggande information
om svensk arbetsmarknad, bland annat hur löner och övriga villkor ser ut och fastställs, individens
rättigheter och skyldigheter, innebörden av jämställdhet på arbetsmarknaden samt trygghetssystemens
koppling till arbete samt i allt ovan beakta jämställdhet mellan kvinnor och män.
124 Arbetsförmedlingen, Förbättra genomförandet av etableringsuppdraget, återrapportering 2017.
120
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Lagen om tillfälliga uppehållstillstånd
Inför den nya lagens införande 2016125 identifierade myndigheten ett antal
möjliga konsekvenser av att nyanlända skulle få tillfälliga uppehållstillstånd
(TUT) i stället för permanenta uppehållstillstånd (PUT). Det handlade till
exempel om att nyanlända skulle vara mer benägna att få ett arbete snabbt än
att välja att utbilda sig på längre sikt. Med anledning av det har
Arbetsförmedlingen gjort en kvantitativ och kvalitativ uppföljning, med syfte
att fånga upp trender och indikationer på om TUT förändrar förutsättningarna
både gällande verksamhet och arbetsmiljö.126 I december 2017 hade mer än
hälften av nya deltagare i etableringsinsatser TUT. En högre andel nyanlända
med TUT hade en subventionerad anställning, än nyanlända med PUT. Samma
mönster gällde nyanlända med TUT som deltog i arbetsmarknadspolitiska
program.
7.4

Arbetslivsinriktad rehabilitering

I regleringsbrevet för 2017 anges att andelen personer med en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som övergår till
arbete eller studier ska öka. Arbetsförmedlingen har ett sektorsansvar för
funktionshinderfrågor inom arbetsmarknadspolitiken och ska vidare samverka
med ett antal aktörer i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga
resurser inom rehabiliteringsområdet.127 Personer med funktionsnedsättning
har generellt sett en mer utsatt ställning på arbetsmarknaden än personer utan
funktionsnedsättning.128 För att kunna erbjuda stöd till arbetssökande med
behov av arbetslivsinriktad rehabilitering har Arbetsförmedlingen specialister
och arbetsförmedlare med fördjupad kompetens inom arbetslivsinriktad
rehabilitering.129 I följande avsnitt redovisas Arbetsförmedlingens insatser och
program särskilt avsedda för personer med funktionsnedsättning. Syftet med
insatserna är att möjliggöra delaktighet på lika villkor i arbetslivet genom
anpassning och stöd på arbetsplatsen och/eller genom ekonomisk
kompensation till arbetsgivaren för den anställdes nedsatta arbetsförmåga.
7.4.1 Resultat
Enligt regleringsbrevet för 2017 ska andelen personer med en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som övergår till
arbete eller studier öka. Målet har uppnåtts.
Under 2017 var den totala andelen personer med en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga som gått till arbete 28,6 procent (2016: 28,3
procent; 2015: 26,9 procent).130 Andelen som gått till studier var 1,7 procent

Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.
Arbetsförmedlingen, Datalager.
127 Förordningen (2007: 1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.
128 Statistiska centralbyrån genomför på uppdrag av Arbetsförmedlingen en årlig undersökning om
situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Rapporten lämnades till
regeringen den 31 mars 2017, Dnr. Af-2017/00172160.
129 Arbetsförmedlingens specialister består av psykologer, socialkonsulenter,
arbetsterapeuter/sjukgymnaster, synspecialister, dövpedagoger/dövkonsulenter och audionomer.
130 Se antal och andel unika individer i tabell 6 samt även 15.2 i Appendix för en jämförelse med
omsättningsmått.
125
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2017 (2016: 1,5 procent; 2015: 1,5 procent). Det innebär att det skett en ökning
jämfört med 2016 för såväl andelen till arbete respektive andelen till studier.
Bland kvinnor var andelen till arbete 26,3 procent 2017, medan andelen bland
män var 30,6 procent. För kvinnor innebär det en marginell ökning från
föregående år, medan resultatet för män ökade något mer. Andelen kvinnor
som gått till studier var 1,9 procent 2017, medan det för män var 1,5 procent.
För kvinnor innebär det att resultatet till studier har ökat med 0,2
procentenheter, medan det för män har ökat med 0,1 procentenhet. En möjlig
förklaring till skillnaden i det totala resultatet för kvinnor och män är att
kvinnor i lägre utsträckning än män har subventionerade anställningar (se
avsnitt 7.4.3 för ytterligare beskrivning).
För att kunna nå målet har Arbetsförmedlingen aktivt arbetat med
arbetsgivarkontakter för att öka andelen ackvirerade arbeten samt via reguljär
matchning skapa incitament för arbetssökande att få och behålla ett arbete.
Arbetsförmedlingen har också använt SIUS-insatsen och arbetat med att
anpassa arbeten till arbetssökande med funktionsnedsättning via
subventionerade anställningar. Myndigheten har även arbetat med att få
arbetssökande med funktionsnedsättning, som har ofullständig utbildning, att
påbörja en utbildning för att i förlängningen kunna matchas mot arbete.
Vid utgången av 2017 var 169 944 personer med funktionsnedsättning
inskrivna på Arbetsförmedlingen (2016: 173 881; 2015: 183 794). Det
motsvarar 27 procent av samtliga inskrivna, vilket är oförändrat jämfört med
2016. Antalet inskrivna personer med funktionsnedsättning har däremot
minskat de senaste tre åren, vilket även gäller för det totala antalet inskrivna på
Arbetsförmedlingen. Av de inskrivna med funktionsnedsättning var 45 procent
kvinnor och 55 procent män, och 24 procent var utrikes födda. Bland utrikes
födda inskrivna med funktionsnedsättning var 46 procent kvinnor och 54
procent män.
Av de inskrivna med funktionsnedsättning hade 54 procent, 91 602 personer
(varav 38 349 kvinnor och 53 253 män), ett arbete i slutet av 2017. Andelen är
oförändrad jämfört med 2016. Antalet är dock lägre än föregående år. Av dem
med arbete hade 76 882 personer (varav 31 091 kvinnor och 45 791 män)
arbete med stöd medan 10 956 personer (varav 5 860 kvinnor och 5 096 män)
hade arbete utan stöd och 3 764 personer (varav 1 398 kvinnor och 2 366 män)
hade nystartsjobb. Bland de inskrivna med funktionsnedsättning är andelen
öppet arbetslösa något högre jämfört med tidigare år, och antalet personer som
är öppet arbetslösa har ökat något. Antalet personer med funktionsnedsättning
som deltar i program med aktivitetsstöd har minskat jämfört med föregående
år, medan andelen i princip är oförändrad.
Arbetsförmedlingen ser tre möjliga förklaringar till minskningen av antalet
inskrivna med funktionsnedsättning. För det första har den bortre parentesen i
sjukförsäkringen avskaffats och programmet arbetslivsintroduktion avvecklats.
För det andra har föreskriftsändringen 2015 med anpassning till
Socialstyrelsens definition inneburit att endast fysisk, psykisk och intellektuell
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funktionsnedsättning nu används. För det tredje har sammansättningen av
arbetssökande förändrats. En allt större andel av de inskrivna återfinns i
etableringsuppdraget i vilket det ofta tar längre tid att bedöma nedsättning av
arbetsförmåga än för övriga inskrivna.
7.4.2 Arbetsförmedlingens sektorsansvar inom
funktionshinderspolitiken
Riksdagen beslutade, den 30 november 2017, att det införs ett nytt nationellt
mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken.131 Det nya nationella
målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra
till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.
Inom ramen för myndighetens ansvar inom funktionshinderspolitiken har
Arbetsförmedlingen även ett tillgänglighetsuppdrag och ska verka för att
verksamhet, information och lokaler är tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning. I myndighetens tillgänglighetsplan ingår bland annat
aktiviteter som syftar till att öka tillgängligheten i myndighetens information,
kommunikation och digitala tjänster.
7.4.3 Lönebidrag och andra subventionerade anställningar
För personer med funktionsnedsättning utgör subventionerade anställningar,
eller lönestöd, som riktas till denna grupp132 en viktig del i att möjliggöra
inträde på arbetsmarknaden. De syftar både till att kompensera nedsättningen
av arbetsförmågan, genom såväl ekonomiskt stöd som andra insatser samt att
ge personer möjlighet att utveckla sin arbetsförmåga inom ramen för en
anställning.
Tabell 18 visar att i genomsnitt har 74 235 personer (29 658 kvinnor och 44 577
män) per månad haft en anställning med lönestöd under 2017. Antalet
personer som har haft en anställning med lönestöd ökade mellan 2012 och
2014.133 År 2015 avstannade denna utveckling och i stället har en marginell
nedgång i genomsnittligt antal anställda per månad kunnat observeras 2016–
2017. Lönebidrag för anställning och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
har minskat medan lönebidrag för utveckling i anställning har ökat jämfört
med 2016. Lönebidrag för trygghet i anställning har i princip varit oförändrad
under tre år.
Könsfördelningen bland personer med lönestöd är fortfarande ojämn. Sex av
tio personer med lönestöd är män (vilket är oförändrat jämfört med 2016).134
Fördelningen är ungefär densamma inom tre av lönestöden: lönebidrag för
Riksdagen biföll socialutskottets betänkande 2017/18:SoU5.
Avser lönebidrag för anställning, lönebidrag för trygghet i anställning, lönebidrag för utveckling i
anställning och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare. Dessa benämningar är nya efter införandet av
en ny förordning (2017:462).
133 Se Arbetsförmedlingens årsredovisning 2016.
134 Som nämnts ovan var 55 procent av de inskrivna med funktionsnedsättning män vid utgången av
2017. Det innebär att män är överrepresenterade bland dem med funktionsnedsättning som har en
anställning med lönestöd.
131
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anställning, lönebidrag för trygghet i anställning och lönebidrag för utveckling i
anställning. Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare är den stödform med
mest ojämn fördelning, där 70 procent utgörs av män. Arbetsförmedlingen
gjorde 2015 en fördjupad analys av könsfördelningen inom lönebidrag för
anställning som, givet likheterna mellan stödformerna och deras respektive
könsfördelning, antas ha god relevans för samtliga stödformer. Analysen visar
att skillnader mellan kvinnor och män kvarstår även när hänsyn har tagits till
observerbara skillnader mellan grupperna, såsom ålder, typ av
funktionsnedsättning och utbildningsnivå. Det är alltså sannolikt att den
ojämna könsfördelningen inte enkelt kan förklaras av någon enskild
observerbar faktor.135 Arbetsförmedlingen har inlett ett arbete med
jämställdhetsintegrering där fortsatta analyser och aktiviteter ska genomföras
för att förbättra könsfördelningen inom samtliga stödformer.
Av anställda med lönestöd är 84 procent inrikes födda. Bland utrikes födda
anställda med lönestöd utgör kvinnor 42 procent och män 58 procent. Andelen
utrikes födda kvinnor med lönestöd är således något högre jämfört med
kvinnor i hela gruppen med lönestöd. I hela gruppen har 33 procent högst en
förgymnasial utbildning, 54 procent har en gymnasial utbildning och 13
procent har en eftergymnasial utbildning. Dessa andelar är i stort sett
oförändrade jämfört med 2016.
Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag för vissa unga med
funktionsnedsättning. Tabell 18 visar att i genomsnitt har 13 095 unga under
30 år (3 882 kvinnor och 9 213 män) haft en subventionerad anställning per
månad under 2017, vilket är en marginell ökning jämfört med 2016.

135

Arbetsförmedlingen, Lönebidrag – en jämställdhetsanalys, Bilaga till Arbetsmarknadsrapport 2015.
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Tabell 18. Antal anställda i genomsnitt, samt antal övergångar till arbete utan stöd
(andel inom parentes), 16–64 år, 2015–2017.
2015
Kvinnor

2016
Män

Kvinnor

2017
Män

Kvinnor

Män

Kvarstående (snitt per
månad)
Lönebidrag för anställning

12 581

18 128

11 996

17 274

11 339

16 459

varav unga under 30 år

1 404

3 537

1 422

3 415

1 366

3 270

974

2 155

822

1 907

726

1 728

Skyddat arbete hos
offentlig arbetsgivare
varav unga under 30 år

103

218

84

186

71

164

Lönebidrag för utveckling
i anställning

2 942

4 657

3 051

4 923

3 430

5 568

varav unga under 30 år

1 120

2 226

1 220

2 495

1 388

2 949

Lönebidrag för trygghet i
anställning

14 140

20 577

14 278

20 714

14 163

20 822

varav unga under 30 år

1 116

2 945

1 103

2 919

1 057

2 830

30 637

45 517

30 146*

44 818

29 658

44 577

3 743

8 925*

3 829

9 015

3 882

9 213

556 (4,4)

902 (5,0)

586 (4,9) 1 033 (6,0)

561 (4,9)

973 (5,9)

varav unga under 30 år

75 (5,3)

235 (6,6)

91 (6,4)

276 (8,1)

101 (7,4)

279 (8,5)

Från skyddat arbete hos
offentlig arbetsgivare

29 (3,0)

40 (1,9)

27 (3,3)

56 (2,9)

24 (3,3)

30 (1,7)

varav unga under 30 år

8 (7,8)

10 (4,6)

4 (4,7)

7 (3,8)

4 (5,6)

4 (2,4)

169 (5,7)

267 (5,7)

186 (6,1)

323 (6,6)

174 (5,1)

390 (7,0)

67 (6,0)

137 (6,2)

78 (6,4)

169 (6,8)

75 (5,4)

212 (7,2)

213 (1,5)

349 (1,7)

297 (2,1)

432 (2,1)

304 (2,1)

469 (2,3)

22 (2,0)

75 (2,5)

39 (3,5)

92 (3,2)

32 (3,0)

90 (3,2)

Totalt
varav unga under 30 år

Till arbete utan stöd
Från lönebidrag för
anställning

Från lönebidrag för
utveckling i anställning
varav unga under 30 år
Från lönebidrag för
trygghet i anställning
varav unga under 30 år
Totalt
varav unga under 30 år

967 (3,2) 1 558 (3,4) 1 096 (3,6) 1 844 (4,1) 1 063 (3,6) 1 862 (4,2)
172 (4,6)

457 (5,1)

212 (5,5)

544 (6,0)

212 (5,5)

585 (6,3)

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Delsummorna summerar inte till totalen på grund av avrundning.

Se kompetensen
I budgetpropositionen för 2017 fick Arbetsförmedlingen tilldelning av medel
för att utveckla arbetet med lönestöden och genomföra informationsinsatser.
Myndigheten har därför startat ett projekt vars syfte är att påverka normer och
attityder hos arbetsgivare gällande personer med funktionsnedsättning,
samtidigt som myndighetens metoder och arbetssätt utvecklas. Projektet går
under namnet Se kompetensen och kommer att pågå under 2017–2019.
7.4.4 Praktik i staten
Regeringen gav statliga myndigheter, från och med april 2016, i uppdrag att ta
emot praktikanter från målgrupperna arbetssökande personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt nyanlända
arbetssökande. Praktiken ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens
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ordinarie arbete med att hänvisa till arbetspraktik. Regeringsuppdraget löper
under tre år.136
7.4.5 Samhall AB
Arbetsförmedlingen svarar för alla anvisningar till skyddat arbete hos Samhall
AB. I regleringsbrevet för 2017 anges att minst 40 procent av dem som anställs
ska komma från de prioriterade grupper137 som Samhall AB och
Arbetsförmedlingen enats om. Resultatet för 2017 visar att 60 procent kom
från dessa grupper.138 Därmed har målet uppnåtts.
Antalet inskrivna arbetssökande som fått anställning i Samhall AB:s
kärnuppdrag under 2017 var 1 397 personer (2016: 2 691; 2015: 1 525). Av
dessa var 532 kvinnor och 865 män.139
Arbetsförmedlingen fick i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att vid årets slut
ha anvisat minst 3 100 personer med långa tider utan arbete till anställning
genom lönebidrag för utveckling hos Samhall AB. Unga vuxna under 30 år
skulle prioriteras. Vid utgången av 2017 hade 3 149 personer anställning inom
detta uppdrag. Under 2017 har totalt 3 051 personer, 1 073 kvinnor och 1 978
män, kommit in i anställning genom lönebidrag för utveckling. Av dessa var
2 105 personer, 69 procent, unga under 30 år.140 Mot bakgrund av ovanstående
betraktar Arbetsförmedlingen målet som sammantaget uppnått.
Under 2017 har totalt 1 295 personer, 413 kvinnor och 882 män, gått vidare
genom övergång till anställning utanför Samhall AB.141
7.4.6 Andra insatser för personer med funktionsnedsättning
En nedsatt arbetsförmåga kan ofta kompenseras genom olika typer av stöd och
anpassningar i arbetet. Arbetsförmedlingen erbjuder därför stöd till
arbetshjälpmedel, stöd till personligt biträde, SIUS142 och särskilt stöd vid start
av näringsverksamhet som alternativ eller komplement till en subventionerad
anställning.
Under 2013–2014 ökade antalet personer som får stöd till personligt biträde
och SIUS. Under 2015–2017 har dock antalet personer som får stöd till
personligt biträde minskat. Antalet personer som fått ett arbete med hjälp av
SIUS har minskat mellan 2016 och 2017. Under 2017 fick 5 288 personer
(2 015 kvinnor och 3 273 män) ett arbete med hjälp av SIUS (2016: 5 564;
2015: 5 658),143 och under samma år utökades antalet SIUS-konsulenter från
882 till 912 enligt plan. SIUS är ett av det mest långsiktiga stöd som
Det är två regeringsuppdrag, ett för varje målgrupp. Det huvudsakliga ansvaret för uppföljningen av
regeringsuppdragen vilar på Statskontoret. För mer information kring uppdraget se
Arbetsförmedlingens återrapportering 2017, Förändringar av arbetsmarknadspolitiken, Dnr. Af2017/00143456.
137 De prioriterade grupperna på Samhall AB är personer med psykisk funktionsnedsättning, generella
inlärningssvårigheter, neuropsykologisk funktionsnedsättning och personer med mer än en
funktionsnedsättning som tillsammans medför omfattande nedsättning av arbetsförmågan.
138 Samhall AB.
139 Ibid.
140 Ibid.
141 Ibid.
142 SIUS är en programinsats som bygger på metoden Supported Employment.
143 Arbetsförmedlingen, Datalager.
136

73

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017

Prioritering av de personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen kan ge till personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga. Det tar 8–12 månader i genomsnitt innan resultatet av
SIUS-insatsen resulterar i arbete för en arbetssökande.
Antalet personer som får stöd till arbetshjälpmedel har minskat sedan 2013,
och antalet personer som får särskilt stöd vid start av näringsverksamhet har
också minskat sedan 2013. En majoritet av dem som får stöd till personligt
biträde har en anställning med lönestöd och som framgått tidigare har
ökningen av antalet anställda med lönestöd avstannat. Samtidigt har den
interna styrningen och uppföljningen av användningen av stöd till personligt
biträde förtydligats och ökat. Detta är två möjliga förklaringar till att antalet
personer som får stöd till personligt biträde har minskat under 2017. Det kan
noteras att kvinnor i högre utsträckning än män får tillgång till stöd till
arbetshjälpmedel och särskilt stöd vid start av näringsverksamhet. Män får i
högre utsträckning än kvinnor tillgång till stöd till personligt biträde och SIUS.
Tabell 19. Antal personer som har fått stöd till arbetshjälpmedel, personligt biträde,
SIUS och särskilt stöd vid start av näringsverksamhet, 2013–2017.
2013

2014

2015

2016

2017

Arbetshjälpmedel

7 682

7 042

6 104

5 156

4 652

Kvinnor

4 663

4 144

3 579

2 986

2 651

542

487

444

339

284

3 019

2 898

2 525

2 170

2 001

623

568

456

354

319

19 059

22 174

19 185

17 847

16 140

Kvinnor

7 866

8 909

7 628

6 995

6 440

-varav under 30 år

2 092

2 385

2 082

1 816

1 581

11 193

13 265

11 557

10 852

9 700

-varav under 30 år

4 226

4 952

4 182

3 796

3 226

SIUS

9 287

9 908

8 937

9 217

9 323

Kvinnor

3 838

3 985

3 581

3 700

3 832

-varav under 30 år

1 445

1 469

1 467

1 402

1 343

Män

5 449

5 923

5 356

5 517

5 491

-varav under 30 år
Särskilt stöd vid start av
näringsverksamhet
Kvinnor

2 732

2 858

2 719

2 644

2 469

601

550

456

362

317

334

297

248

209

164

34

22

30

30

21

267

253

208

153

153

34

33

33

25

15

-varav under 30 år
Män
-varav under 30 år
Personligt biträde

Män

-varav under 30 år
Män
-varav under 30 år
Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

7.4.7 Samverkan inom rehabilitering
Arbetsförmedlingens samverkan inom rehabiliteringsområdet syftar till att
förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för personer med
funktionsnedsättning. Samverkan med andra myndigheter, kommuner och
landsting eller regioner är viktig för att ge individen ett samlat stöd på vägen
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mot ett arbete eller utbildning och för att använda samhällets resurser så
effektivt som möjligt.
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i uppdrag att gemensamt ge
förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga som får
aktivitetsersättning.144 Under 2017 har 9 330 personer (5 842 kvinnor och
3 488 män) påbörjat aktiva insatser inom det förstärkta samarbetet (2016:
10 518; 2015: 12 452), varav 2 474 unga under 30 år (2016: 2 775; 2015:
3 393).145 Könsfördelningen är oförändrad jämfört med 2016.
En förklaring till det lägre antalet jämfört med 2016 är att Försäkringskassan
blivit mer försäkringsmässig i sjukförsäkringshandläggningen. En ökad
försäkringsmässighet kan ge en mer restriktiv bedömning av behov av
arbetslivsinriktad rehabilitering. En annan förklaring är att den bortre
tidsgränsen i sjukförsäkringen tagits bort och gemensamma kartläggningar
som övergång till programmet arbetslivsintroduktion därmed inte längre
genomförs.
År 2014 inledde Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetet med ett
gemensamt regeringsuppdrag för att pröva och effektutvärdera olika typer av
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för unga med aktivitetsersättning.
Projektet pågick fram till första kvartalet 2017 (uppdraget slutredovisades 31
mars 2017).146
Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam)
Arbetsförmedlingen ges i instruktion147 uppdraget att samverka med parterna
inom ramen för finansiell samordning i syfte att uppnå en effektivare
användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Inom ramen
för Nationella rådet148 har Arbetsförmedlingen i samarbete bidragit till och
genomfört en omarbetning av den introduktionsutbildning för nya
förbundschefer och styrelseledamöter som Nationella rådet tillhandahåller.
Arbetsförmedlingen har också inom ramen för rådets arbete bidragit till att två
nationella SUS-stödjare149 har tillsatts i syfte att stödja samordningsförbundens
arbete med att registrera samordningsförbundsfinansierade verksamheter.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fick i 2017 års regleringsbrev ett
gemensamt uppdrag att genom samordningsförbunden arbeta för att det vidtas
förstärkta och samordnade rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna och
unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning. Syftet är att
För mer utförlig beskrivning se Arbetsförmedlingens återrapport, Förstärkt stöd för personer som är
sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning, Dnr. Af-2017/00097558.
145 Statistik kring det förstärkta samarbetet med Försäkringskassan hämtas från det gemensamma
uppföljningssystemet; ”Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet” (SUS).
146 Arbetsförmedlingen, Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning, Working
Paper 2017:2.
147 Se 14 § förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.
148 För att stödja och driva utvecklingen av finansiell samordning genom samordningsförbund finns ett
nationellt råd. I Nationella rådet ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och SKL.
149 SUS står för ”Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning
inom rehabiliteringsområdet”.
144
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stärka individens förmåga till förvärvsarbete. Aktiviteterna som gjorts har
syftat till att Arbetsförmedlingen genom kunskapshöjande insatser utvecklats
mot att bättre nyttja den potential medlemskapet i ett samordningsförbund
ger.150
Kriminalvården
Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården styrs av en
nationell överenskommelse och syftar till förmedling av arbete, vägledning och
information om arbetsmarknaden. Inom ramen för samarbetet har vissa
arbetsförmedlare en stor del av sin arbetstid förlagd till landets anstalter och
frivårdskontor. Arbetsförmedlingen upphandlar även förberedande
utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar vilka genomförs på landets
anstalter. Syftet med utbildningarna är att ta tillvara anstaltstiden på bästa sätt
och att förbereda klienterna inför frigivning och inträde på arbetsmarknaden.
Utöver samarbetet på anstalter och i frivård finns Krami-verksamheter på 21
orter i landet. Krami är ett samarbete mellan lokal arbetsförmedling, frivård
och berörd kommun.
Samråd och kunskapsspridning
Från 2014 har Arbetsförmedlingen regelbundna samråd med Funktionsrätt
Sverige och Lika Unika. Grunden för samrådet är FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.151 Syftet är att skapa dialog
om strategiska utvecklingsfrågor inom det arbetsmarknadspolitiska området
med tonvikt på frågor som rör personer med funktionsnedsättning.
Arbetsförmedlingen är sekretariat för Rådet för arbetslivsinriktad
rehabilitering som är ett forum för samarbete mellan myndigheter,
organisationer, kommuner och parterna på arbetsmarknaden. Vidare är
Arbetsförmedlingen sammankallande för Brukarrådet för döva och/eller
teckenspråkiga personer och personer med hörselskada, synnedsättning eller
dövblindhet. Deltagare är, förutom Arbetsförmedlingen, representanter på
nationell nivå för intresseorganisationerna och deras ungdomsorganisationer.
Samverkan med hälso- och sjukvården
En god samverkan mellan Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården kan
korta processen från att identifiera den arbetssökandes behov och
förutsättningar till beslut om stöd och insats. Rutinerna för behov av medicinsk
information har förtydligats och utveckling av elektronisk kommunikation
mellan Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården pågår.
7.5

Utbildning

Ett mål i regleringsbrevet är att inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning,
särskilt inskrivna i etableringsuppdraget, i högre utsträckning ska påbörja

Arbetsförmedlingen, Åtgärder för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna och unga med
aktivitetsersättning i samverkan genom samordningsförbund. Helårsrapportering enligt
regleringsbrev för 2016, Dnr. Af 2016/0076439.
151 Samrådet bygger på artikel 4:3 som tillskriver konventionsstaterna att aktivt involvera och samråda
med personer med funktionsnedsättning, däribland barn, genom de organisationer som företräder dem.
150
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reguljära studier.152 Studier kan bedrivas inom ramen för ett
arbetsmarknadspolitiskt program, inom en etableringsplan eller utanför dessa.
Genom arbetsmarknadspolitiska insatser kan arbetssökande studera inom
ramen för kommunens vuxenutbildning, på högskola, universitet,
yrkeshögskola eller på folkhögskola. Det finns även möjlighet att ta del av
Arbetsförmedlingens upphandlade utbildningar i form av
arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning153.
Under 2017 har i genomsnitt 32 procent154 av dem som är öppet arbetslösa och
programdeltagare bestått av individer med högst förgymnasial utbildning. År
2017 utgjordes gruppen i genomsnitt av 144 000155 individer, vilket innebär en
ökning med mer än 6 000 sedan 2016. Utbildning är inte endast relevant för de
med kort utbildning. Bland nyanlända finns också många arbetssökande som
behöver kompletteringsutbildningar för att kunna nyttja de gymnasiala eller
eftergymnasiala kompetenser som de har med sig sedan tidigare. Det finns
alltså ett stort utbildningsbehov bland inskrivna arbetssökande.
7.5.1 Övergångar till studier
Arbetsförmedlingens sammantagna bedömning är att målet att inskrivna utan
fullständig gymnasieutbildning, särskilt inskrivna i etableringsuppdraget, i
högre utsträckning påbörjar reguljära studier har uppnåtts. I tabell 20156
redovisas antalet och andelen övergångar till reguljära studier157.
Tabell 20. Antalet och andelen övergångar till reguljära studier bland personer som
är öppet arbetslösa eller deltar i program med aktivitetsstöd, inklusive tim- och
deltidsanställda, 2015–2017.*

Totalt
Varav
förgymnasial
utbildning

Antal
Andel
Antal
Andel

Övergångar
2015
2016
37 397
38 963
0,68
0,73
8 941
11 027
0,56
0,67

Andel kvinnor/män (i procent)
2017
41 224
0,77
12 493
0,72

2015
53/47

2016
52/48

2017
52/48

54/46

50/50

49/51

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Programmet förberedande insatser innehåller möjligheter för deltagare
i jobb- och utvecklingsgarantin att studera med aktivitetsstöd. Insatsernas utformning har förändrats vid flera
tillfällen sedan augusti 2015. Data över dessa insatser har kunnat särredovisas sedan april 2017. Majoriteten av
beslut om studier enligt programmet förberedande insatser innan dess är därmed inte inkluderade i tabellen.

Under 2017 har det skett 41 224 övergångar till reguljära studier. Av dessa står
deltagare med högst förgymnasial utbildningsbakgrund för 30 procent, vilket
Reguljär utbildning/reguljär studie är utbildning av sådant slag som definieras i skollag (2010:800)
kapitel 1, 1 § skolformer. Utöver skolformerna inkluderas även viss motsvarande utbildning hos
folkhögskola, utbildning hos yrkeshögskola och utbildning på universitet och högskola. I alla
utbildningsformer inkluderas endast de utbildningar som har ett offentligt ansöknings- och
antagningsförfarande och där ett erkänt betygs- eller meritsystem existerar. Uppdragsutbildning
inkluderas inte. Studier inom kommunal vuxenutbildningens tredje ben, Svenska för invandrare,
inkluderas inte heller i detta begrepp.
153 Resultat, volymer och kostnader för arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning
redovisas i andra avsnitt i kapitlet prioritering av de som står långt ifrån arbetsmarknaden
154 Denna andel skiljer sig jämfört med den som anges i avsnitt 2.1.3 i kapitel 2 (35 procent) eftersom det
här även ingår tim- och deltidsanställda.
155 Denna siffra skiljer sig från den som anges i avsnitt 2.1.3 i kapitel 2 (127 000) eftersom det i
målgruppen här även ingår tim- och deltidsanställda.
156 I tabellen är studier i svenska för invandrare (sfi) exkluderade.
157 Siffrorna innefattar studier inom ett arbetsmarknadspolitiskt program eller etableringsplan, ett beslut
om utbildningskontrakt samt tillfällen då inskrivna arbetssökande avaktualiserats till reguljära studier
eller fått sitt programbeslut minskat för att påbörja studier på deltid, se Appendix.
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är en ökning med två procentenheter jämfört med 2016. Både antalet och
andelen som gick till reguljära studier ökade bland personer med högst
förgymnasial utbildning. Antalet var 12 493 under 2017. Det innebär en ökning
i antal i jämförelse med 2016, då motsvarande siffra var 11 027. Därmed
uppgick andelen bland personer med förgymnasial utbildning till 0,72 procent
per månad för 2017 och 0,67 procent för 2016 (2015: 0,56 procent).
Förutsättningarna för att inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning i högre
utsträckning ska påbörja reguljära studier har stärkts under året genom till
exempel studiestartsstöd och fler utbildningsplatser. I stort råder en relativt
jämn könsfördelning bland personer som går vidare till reguljära studier, bland
kortutbildade och inom hela målgruppen. Bland unga och deltagare i
etableringen som går vidare till reguljär utbildning är andelen män större än
andelen kvinnor, vilket även gäller för sammansättningen av dessa grupper i
stort. Cirka 30 procent av de registrerade övergångarna till reguljära studier
görs av utrikes födda kvinnor.
Cirka 49 procent av deltagarna i etableringsuppdraget hade högst förgymnasial
utbildning 2017, och 21 procent av samtliga övergångar till studier inom
etablering avsåg de med förgymnasial utbildning. Detta innebär att de med
förgymnasial utbildning är underrepresenterade bland de som påbörjar
reguljära studier i etableringsuppdraget relaterat till hela målgruppen. Bland
de personer med förgymnasial utbildning i etableringsuppdraget var den
genomsnittliga andelen som övergått till studier per månad högre (0,43
procent) 2017 jämfört med 2016 (0,32 procent). Jämfört med det totala
resultatet är det en större förbättring av resultatet för de med förgymnasial
utbildning inom etableringsuppdraget. Sammantaget uppnår
Arbetsförmedlingen målet att inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning,
särskilt inskrivna i etableringsuppdraget, i högre utsträckning påbörjar studier.
Inom etableringsuppdraget tenderar en lägre andel kvinnor delta i reguljära
studier i jämförelse med män, men ökningen kan ses bland båda könen.158
Antalet som påbörjar kommunal vuxenutbildning i etableringen ökar både
bland de som har kort utbildning och de som har en längre
utbildningsbakgrund. Även antalet och andelen övergångar till studier 90 dagar
efter avslutat etableringsplan ökade bland personer med högst förgymnasial
utbildning. I genomsnitt per månad är det 1,15 procent (2016: 1,09 procent)
som övergår till studier 90 dagar efter avslutad etableringsplan.159
Det totala antalet arbetssökande som övergår till reguljära studier påverkas av
flera faktorer, bland annat av ett lägre antal inskrivna ungdomar. Generellt sett
har ungdomar som är inskrivna innan de påbörjar eftergymnasial utbildning
utgjort en stor del av att de som övergår till studier i augusti och september.
Ett mönster som är fortsatt tydligt är att övergångarna till reguljära studier
främst sker under tidsperioder som är typiska för terminsstart. Det finns ett
behov av att kommunerna kan erbjuda en flexibilitet gällande kursstarter för
158
159

Arbetsförmedlingen, Datalager.
Ibid.
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att undvika ledtider. Skolverket har även pekat på en annan problematik när
det gäller kontinuiteten för utbildningsstarter. Potentiella elever,
arbetsförmedlare och studie- och yrkesvägledare har i många fall en stark bild
av att utbildningsstarter äger rum vid vissa tidpunkter. Detta bidrar till att
isolera övergångarna till reguljära studier till vissa perioder, men i själva verket
kan möjligheten att studera finnas även vid andra tider på året.160
Arbetsförmedlingens förutsättningar att arbeta med att matcha fler personer
till jobb genom utbildning har förändrats genom att nya insatser och verktyg
har tillkommit. Flera av dessa har som syfte att öka individens drivkrafter till
utbildning genom förändrade ekonomiska förutsättningar.
Förändringar av utvecklingsersättningen161
Det är för tidigt att avgöra om ökningen av ungdomar som går till studier beror
på att förändringarna i utvecklingsersättningen skapat ökade incitament att
studera.
Studiestartsstöd
Arbetsförmedlingen, CSN och SKL har gjort bedömningen att volymerna i
studiestartsstödet inledningsvis varit relativt låga. Det är 1 171 personer som
har beviljats studiestartsstöd under 2017 för att studera vid kommunal
vuxenutbildning eller på folkhögskola under tidsperioden 2017-2018.
Studier med aktivitetsstöd
Under 2017 skedde 1 507 övergångar till reguljära studier för arbetslösa som
genom programmet förberedande insatser har möjlighet att studera med
aktivitetsstöd. Av dessa utgjorde deltagare med högst förgymnasial utbildning
27 procent.162
7.5.2 Samarbeten med folkhögskolor
Folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte
Nyttjandet av den förberedande insatsen folkhögskoleutbildning i
studiemotiverande syfte (SMF) har varit lägre än förväntat under en längre tid.
Under 2017 nyttjades 3 664 platser på SMF, vilket innebär 445 fler platser än
under 2016. Totalt 2 455 av dessa hade högst förgymnasial utbildning. Trots att
det alltså skett en ökning var det endast något fler än hälften av de beräknade
platserna som användes.
Förklaringar till att platserna inte har nyttjats är bland annat svårigheter att
motivera deltagare till att ta del av insatsen och att folkhögskolornas
geografiska läge rent praktiskt kan försvåra för deltagande.163
Skolverket, Redovisning av uppdrag om kartläggning av kontinuerlig utbildning inom Komvux,
2017, Dnr. 2017:297.
161 I augusti 2017 trädde förändringar av utvecklingsersättningen i kraft. Regeländringarna innebär att
möjligheten att ta del av högre ersättningsbelopp kopplas till individens utbildningsnivå samt
deltagande i utbildningsinsats, i stället för till ålder som tidigare.
162 Statistiken innehåller endast data från det nya systemstödet som infördes i april 2017. Det faktiska
antalet övergångar under 2017 är därmed något högre. Förändringen av beslutshandläggningen skedde
succesivt under året, och statistiken är fullständig från och med september enligt de nya rutinerna.
163Arbetsförmedlingen, Intern rapport om studiemotiverande folkhögskoleutbildning, 2017, Dnr. Af2017/0048 0853.
160
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Folkbildningsrådet har i sin uppföljning av SMF pekat på att samarbetet mellan
folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen ofta är personbundet och sårbart,
vilket också kan påverka hur mycket insatsen nyttjas.164 Könsfördelningen
inom SMF består av 48 procent kvinnor och 52 procent män.
Yrkesinriktad utbildning på folkhögskola
Yrkesinriktad utbildning på folkhögskola är en insats inom jobb- och
utvecklingsgarantin där deltagarna får möjlighet att ta del av utbildningar inom
bristyrken i max två år. Utbildningsinriktningarna finns främst inom sociala
och pedagogiska yrken, exempelvis behandlingsassistent, boendestödjare och
lärar- eller elevassistent.
Antalet beslut om anvisning till insatsen har ökat kraftigt under 2017, dock i
jämförelse med mycket låga nivåer under 2016 (2017: 335; 2016: 63). Under
2017 var könsfördelningen 36 procent män och 64 procent kvinnor.165
Könsskillnaderna inom de olika utbildningsinriktningarna följer mönstret av
en könsuppdelad arbetsmarknad. Cirka 27 procent av det totala antalet beslut
om anvisning 2017 rör personer med högst förgymnasial utbildning.
Etableringskurs på folkhögskola
Under 2017 har det fattats 5 469 beslut om anvisning till etableringskurs på
folkhögskola, varav 47 procent kvinnor och 53 procent män. Det är en stor
ökning från föregående år, vilket sannolikt hör samman med det ökade antalet
personer inom etableringsuppdraget. 69 procent av deltagarna har högst
förgymnasial utbildning, vilket innebär att det är en högre andel personer med
kort utbildning i etableringskurs än den totala andelen i etableringsuppdraget
(som är 49 procent).
7.5.3 Vägledning
Arbetsförmedlingen erbjuder vägledning genom arbetsförmedlare och
specialister och som tjänst från kompletterande aktörer. Vägledning finns
bland annat inom tjänsterna kartläggning, vägledning och rehabilitering (KVR)
och i stöd och matchning.
Under 2017 har Arbetsförmedlingen arbetat för att ge bättre förutsättningar för
vägledning till arbetssökande. Kundtjänst erbjuder sedan maj kvalificerade
vägledningssamtal till personer som är inskrivna hos kundtjänst.
Arbetsförmedlingen har under 2017 utvecklat internutbildningar för
vägledning som till exempel motiverande samtal. Stödet till arbetsförmedlare
som arbetar med vägledning har förstärkts genom att erbjuda stödmaterial om
gruppvägledning, motivation, samarbete och utbildningsväsendets utformning.
Nytt processtöd har tagits fram för att hjälpa arbetsförmedlare att få en
helhetsbild på hur man kan jobba för att motivera sökande till studier.
Arbetsförmedlingens specialister erbjuder fördjupad vägledning genom
arbetspsykologisk utredning, vilket ger den arbetssökande ökad kunskap om
sina förutsättningar i yrkesval inför arbetsmarknadsutbildning och reguljära
Folkbildningsrådet, Studiemotiverande folkhögskolekurs – Perspektiv på folkbildning som
arbetsmarknadsåtgärd, 2017.
165 Enligt Arbetsförmedlingens Datalager, baserat på det totala antal beslut om anvisning under 2017.
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studier. Myndigheten utvecklar även samarbetet mellan arbetsförmedlare och
specialister kopplat till urvalsmetoderna inför arbetsmarknadsutbildningar.
Syftet är att identifiera färdigheter och utvecklingsmöjligheter samt eventuella
stödbehov inför och under arbetsmarknadsutbildningar.
Arbetet med att stärka vägledningen är en viktig del i genomförandet av
strategin matchning till jobb genom utbildning, där vägledning är ett av fyra
strategiska områden. Det pågår utveckling av digitala verktyg för vägledning,
bland annat baserat på resultat från kunddriven verksamhetsutveckling. En
viktig erfarenhet från kunddriven verksamhetsutveckling är att arbetssökande
ser behov av att bli inspirerade i att tänka nytt och att få ta del av goda exempel
för att bryta könsmönster på arbetsmarknaden.166 Samma rapport visar att
Arbetsförmedlingens medarbetare lyfter fram behov av kompetensutveckling
för att vägleda normbrytande och bryta tabun kring matchning mellan yrke och
kön. Arbetsförmedlingen bedömer att vägledning kommer att få allt större
betydelse, då normbrytande och tillgänglig vägledning är centralt för att lyckas
med uppdraget att matcha arbetssökande till arbete och utbildning.
7.5.4 Samverkan
Arbetet med att få fler arbetssökande att ta del av utbildning ställer stora krav
på en välfungerande samverkan med kommuner, utbildningsmyndigheter och
folkhögskolor.
Under 2017 har fokus i samverkansarbete varit på grupper som ungdomar och
nyanlända, bland annat inom ramen för överenskommelserna med Dua. För
Arbetsförmedlingen är det prioriterat att arbetssökande som befinner sig
utanför dessa specifika målgrupper också drar nytta av vinsterna med
samverkan. Ett viktigt steg för att uppnå detta är de lokala riktlinjerna för
studiestartsstödet som tas fram av kommunerna, i nära samarbete med
Arbetsförmedlingen. Riktlinjerna innebär en fördjupning av det lokala
samarbetet för att fler arbetssökande ska börja studera. I juni 2017 reviderades
också den centrala överenskommelsen om samverkan mellan SKL och
Arbetsförmedlingen. I den nya överenskommelsen lyftes frågan om fler till
utbildning för att nå en långsiktig kompetensförsörjning in som ett viktigt
gemensamt område.
7.6

Resultat efter avslutat arbetsmarknadspolitiskt program eller
subventionerad anställning

I det här avsnittet redovisar Arbetsförmedlingen resultat för avslutade
arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd167 eller
etableringsersättning samt för subventionerade anställningar. Resultaten
redovisas som andel i arbete 90 dagar efter avslutat program eller
subventionerad anställning.

Arbetsförmedlingen, Växthus Karriär- och yrkesrådgivning, 2017.
Benämningen aktivitetsstöd används som ett samlingsbegrepp för aktivitetsstöd och
utvecklingsersättning om det inte finns skäl för särredovisning.
166
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7.6.1 Andel i arbete efter avslutat arbetsmarknadspolitiskt
program
Resultaten har förbättrats för flertalet program, det är emellertid stora
skillnader i resultat mellan olika program. Skillnaderna beror till viss del på att
programmen har olika målgrupper och syften. Programmen är ofta individuellt
anpassade och planerade i kedjor. Vissa program syftar till att förbereda
deltagaren för fortsatta insatser och på så sätt bidra till att deltagarna
successivt kommer närmare arbetsmarknaden. De förberedande programmen
visar därför normalt en lägre andel i arbete efter 90 dagar.
Tabell 21. Andel med arbete 90 dagar efter avslutat program, 16–64 år, 2015–
2017.168
2015
Andel
Arbetsmarknadsutbildning
Kvinnor
Män
Arbetspraktik
Kvinnor
Män
Arbetsträning för
vissa nyanlända
Kvinnor
Män
Förberedande
insatser
Kvinnor
Män
- varav
Förberedande
utbildning
Kvinnor
Män
Projekt med
arbetsmarknadspolitisk inriktning
Kvinnor
Män
Stöd till start av
näringsverksamhet
Kvinnor
Män
Validering
Kvinnor
Män

2016
Andel Andel*

2017
-varav -varav
-varav
arbete arbete
nystartsutan
med
jobb
stöd
stöd
9

Antal

30

34

36

24

3

7 522

25
33
38
33
41

28
37
39
35
42

32
38
40
35
43

26
24
12
14
11

2
4
15
13
17

18

17

19

1

12

5

1 104

13
22

11
22

12
25

1
1

9
16

2
7

312
828

16

17

20

10

6

4 27 953

14
17

16
18

18
21

10
9

6
7

2 11 499
5 16 454

12

10

10

4

3

3

7 224

10
13

8
11

7
12

4
4

2
4

2
5

1 980
5 244

18

27

27

6

16

5

2 184

14
22

25
28

21
31

5
7

14
18

3
7

815
1 369

76

78

79

78

0

1

3 379

79
73
0
0
0

80
76
0
0
0

80
78
28
0
28

79
77
16
0
16

0
0
6
0
6

0
1
6
0
6

1 452
1 927
14
0
14

4 1 970
11 5 552
13 25 738
9 8 872
15 16 866

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager *Vissa delsummor stämmer inte med totalen på grund av avrundning.

Flera av programmen kan vara aktiviteter i garantierna. Statistiken inkluderar både de personer som
gått programmet utanför och inom garantierna. Statistiken för 2015–2017 gäller personer som avslutat
respektive program oktober föregående år till september aktuellt år. Uppgifterna för
arbetsmarknadsutbildning skiljer sig från de i tabell 25 och 26, vilket förklaras av skillnader i
definitioner.
168
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Andelen övergångar till arbete efter avslutad arbetsmarknadsutbildning ökade
med två procentenheter 2017 jämfört med 2016. Andelen som går vidare till
arbete 90 dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning är större bland män i
jämförelse med kvinnor. Samtidigt är den positiva utvecklingen av resultatet
starkare bland kvinnor än bland män, då andelen kvinnor som går vidare till
arbete har ökat med 4 procentenheter jämfört med 2016.
Sammantaget har inte Arbetsförmedlingens resultat utvecklats tillräckligt väl
för att uppfylla regleringsbrevmålet om en tydlig förbättring av resultaten efter
arbetsmarknadsutbildning. Avsaknaden av utbildningar till buss- och
lastbilsförare, bedöms ha påverkat resultaten och gjort att en positiv utveckling
av resultaten avstannat. Samtidigt kan det inte ensamt förklara varför
Arbetsförmedlingens resultat inte har förbättrats ytterligare. Myndigheten
behöver öka träffsäkerheten i arbetsmarknadsutbildningarna.
För att utveckla resultaten har Arbetsförmedlingen under 2017 initierat
åtgärder för att utveckla metoder och arbetssätt, med syfte att förbättra
matchningsarbetet före, under och efter arbetsmarknadsutbildning. Under
slutet av 2017 började Arbetsförmedlingens kundtjänst att stötta i
matchningsarbetet genom att kvalitetssäkra matchningen personer som
avslutat en arbetsmarknadsutbildning.
Arbetspraktik
Andel i arbete 90 dagar efter avslutad arbetspraktik ökar för tredje året i rad.
Fler män än kvinnor hade arbete efter 90 dagar och skillnaden ökar i
jämförelse med föregående år. Kvinnor får oftare osubventionerade
anställningar än män efter avslutat arbetspraktik och män får oftare
subventionerade anställningar.
Andelen till arbete 90 dagar efter avslutad arbetsträning för vissa nyanlända
har ökat något. Målgruppen är deltagare i etableringsuppdraget och syftet med
programmet är att få yrkespraktik i Sverige för att succesivt komma närmare
arbetsmarknaden. Generellt är det en betydligt lägre andel kvinnor som går
vidare till arbete eller utbildning än män efter avslutad etableringsplan.
Kvinnor har också i mindre utsträckning haft ett arbete med eller utan stöd
under tiden med etableringsplan eller tagit del av programinsatser som
arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildningar. Detta bidrar sannolikt till att
de arbetar i mindre utsträckning när de lämnat etableringsuppdraget.
Stöd till start av näringsverksamhet är det program där störst andel går till
arbete 90 dagar efter avslutat program. Andelen som fortsätter sitt företag eller
får en anställning utan ekonomiskt stöd har ökat med en procentenhet till 79
procent. Resultaten har förbättrats för både kvinnor och män. Av de som deltog
i programmet under 2017 var 41 procent kvinnor och 59 procent.
Andelen till arbete 90 dagar efter avslutat valideringsprogram är 28 procent.
Eftersom de första valideringarna inom programmet gjordes under 2017 går
det inte att göra jämförelser mot tidigare år.
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7.6.2 Andel i arbete efter avslutad subventionerad anställning
I avsnittet beskrivs andelen i arbete 90 dagar efter avslutad subventionerad
anställning. Andelen som har arbete 90 dagar efter avslutad insats har jämfört
med 2016 ökat inom förstärkt anställningsstöd, instegsjobb, lönebidrag,
offentligt skyddat arbete, trygghetsanställning, nystartsjobb,
yrkesintroduktionsanställning, traineejobb och extratjänster. Andelen har
minskat för särskilt anställningsstöd och utvecklingsanställning. Skillnader
mellan kvinnor och män förekommer inom samtliga av dessa insatser i
varierande grad (se även avsnitt 7.8.2 Subventionerade anställningar om
könsskillnader).
Skillnaden i resultat efter 90 dagar efter avslutad insats kan förklaras bland
annat av att målgrupperna för och regelverket kring stöden är olika. För vissa
stöd står målgrupperna närmare arbetsmarknaden än för andra, och stödet är
lättare för arbetsgivaren att få ta del av. Så är fallet exempelvis med
nystartsjobb, där ingen arbetsmarknadspolitisk bedömning behöver göras
innan beslut till skillnad från de övriga stöden. Tabell 22 visar att 45 procent
har gått till arbete utan stöd 90 dagar efter nystartsjobb. En tidigare
kartläggning av deltagarna i de olika stödformerna visar att nystartsjobben går
till personer som står närmare arbetsmarknaden jämfört med de som får de
andra stödformerna.169

169

Arbetsförmedlingen, Lönebidrag – en jämställdhetsanalys. Bilaga till Arbetsmarknadsrapport 2015.
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Tabell 22. Andel med arbete 90 dagar efter avslutad subventionerad
anställning, 16–64 år, 2015–2017.
2015

2016

2017
-varav -varav
-varav
arbete arbete
Andel Andel Andel
nystartsutan
med
jobb
stöd
stöd
Särskilt anställningsstöd

48

50

47

Kvinnor

47

49

Män

48

50

Förstärkt anställningsstöd

34

Kvinnor

Antal

9

8

30

2 356

45

8

8

28

809

49

10

8

31

1 547

45

49

6

17

26

1 566

37

45

50

6

18

26

632

Män

33

44

48

6

16

27

934

Instegsjobb

45

47

52

6

10

37

4 107

Kvinnor

43

42

48

7

12

29

865

Män

45

48

53

5

9

39

3 242

Lönebidrag

48

49

50

15

34

1

6 225

Kvinnor

49

49

50

15

35

0

2 400

Män

47

48

50

15

34

1

3 825

Offentligt skyddat arbete

34

39

41

7

31

3

461

Kvinnor

34

41

42

9

32

1

147

Män

34

39

40

6

30

4

314

Utvecklingsanställning

54

58

55

8

46

1

5 254

Kvinnor

55

58

54

8

47

1

1 933

Män

54

58

55

8

46

1

3 321

Trygghetsanställning

35

37

38

13

25

0

2 323

Kvinnor

34

37

36

12

24

0

901

Män

36

38

39

14

25

0

1 422

Nystartsjobb*

43

44

45

36

1

7

22 592

Kvinnor

42

42

44

36

2

6

7 110

Män

44

44

45

36

1

8

15 482

Yrkesintroduktionsanställning

66

68

75

3

75

0

710

Kvinnor

51

56

62

4

62

0

102

Män

70

72

77

2

78

0

608

Trainee

-

23

34

4

62

1

100

Kvinnor

-

29

35

4

59

1

65

Män

-

19

32

4

66

2

35

Extratjänster

-

29

40

27

49

7

389

Kvinnor

-

23

36

27

51

4

191

Män

-

35

45

27

47

10

198

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Andelen för kvinnor och män för 2015 respektive 2016 skiljer sig
från årsredovisningen 2016. Från och med 2017 inkluderas även de som fyllt 65 år. Rätten att behålla
nystartsjobb utökades 2017 till att omfatta även denna åldersgrupp.
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När resultaten 90 dagar efter avslutad subventionerad anställning analyseras
bör även syftet med insatsen beaktas. Exempelvis syftar
yrkesintroduktionsanställning till att under högst ett år lära sig ett yrke på en
arbetsplats, till skillnad från till exempel särskilt anställningsstöd som ska
underlätta för de som har svårt att få arbete att kunna bli anställda.
Andelen i arbete utan stöd 90 dagar efter avslutad extratjänst uppgick till 27
procent, vilket Arbetsförmedlingen bedömer som ett positivt resultat eftersom
målgruppen för stödet utgörs av personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden.
7.7

Upphandlade arbetsförmedlingstjänster

Arbetsförmedlingen upphandlar arbetsförmedlingstjänster från externa
leverantörer för att förbereda eller förkorta tiden till arbete eller utbildning för
arbetssökande.170 Under 2017 har Arbetsförmedlingen tillhandahållit
tjänsterna stöd och matchning, introduktion till arbete, yrkessvenska B
förberedande utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar, validering,
aktivitetsbaserade utredningsplatser och individuellt pedagogiskt stöd vid
utbildning (IPSU).171
Validering upphandlas inom valfrihetssystem172 för att ingå i programmet
validering och upphandlandes löpande under året inom olika branscher.
Arbetsförmedlingen har under 2017 fastställt myndighetens strategi för
upphandlade arbetsförmedlingstjänster samt en plan för att realisera strategin.
I strategin tydliggörs vilka värden som myndigheten eftersträvar vid
upphandling av arbetsförmedlingstjänster, det vill säga varför myndigheten
upphandlar. Strategin ger ramar och riktning för myndighetens användning av
upphandlade arbetsförmedlingstjänster och ger därmed förutsättningar för att
myndigheten utvecklas i rollen som beställande aktör.
7.7.1 Deltagare i upphandlade tjänster
Tabell 23 visar att antalet deltagare i de upphandlade
arbetsförmedlingstjänsterna stöd och matchning, introduktion till arbete,
yrkessvenska B, validering och IPSU uppgick till 109 244 personer under 2017.
Det är en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Antalet deltagare i
stöd och matchning har under 2017 uppgått till 90 996, vilket är en ökning med
9 procent jämfört med föregående år. Även antalet deltagare i introduktion till
arbete har ökat under året medan antalet deltagare inom yrkessvenska173
kvarstår på samma nivå.
Det är fortsättningsvis en större andel män jämfört med kvinnor som anvisas
till upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Inom stöd och matchning har
Förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.
Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning är en tjänst till deltagare som har särskilda behov vid en
utbildningssituation.
172 Upphandling i ett valfrihetssystem innebär att de arbetssökande själva får välja leverantör av en
tjänst. Leverantörer kan träda in på marknaden om de uppfyller de krav som ställs för tjänsten. När en
tjänst har upphandlats enligt lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen kan ytterligare
leverantörer tillkomma så länge tjänsten är i bruk.
173 Nytt avtal inom yrkessvenska B under fjärde kvartalet 2017.
170
171
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könsfördelningen varit oförändrad jämfört med föregående år. Inom
introduktion till arbete, som är den enda tjänst med högre andel kvinnor än
män, har andelen kvinnor ökat med två procentenheter jämfört med
föregående år. För yrkessvenska B har könsfördelningen blivit mer ojämn
jämfört med föregående år. Det hänger delvis samman med lägre
deltagarvolymer inom vårdutbildningar, vilket tidigare varit ett
utbildningsområde med hög andel kvinnor bland deltagarna som deltog i
utbildningen i kombination med yrkessvenska.
Tabell 23. Antal deltagare i upphandlade arbetsförmedlingstjänster varav andelen
kvinnor och män (i procent) per tjänst, 2015–2017.
Arbetsförmedlingstjänst

Antal deltagare

Varav kvinnor/män

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Stöd och matchning

62 221

83 444

90 996

42/58

43/57

43/57

Introduktion till arbete

12 449

15 053

17 412

57/43

57/43

59/41

714

2 361

2 278

52/48

47/53

31/69

Yrkessvenska B
Etableringslots

38 554

41/59

Validering

224

1/99

IPSU A Kartläggning

167

28/72

IPSU B Pedagogiskt stöd

172

28/72

Totalt tjänster*

110 860

99 196

109 244

43/57

45/55

46 54

Förberedande utbildning174

76 820

71 789

71 262

41/59

41/59

40/60

Arbetsmarknadsutbildning

36 674

34 905

26 134

34/66

32/68

28/72

Totalt utbildningar*

97 560

93 584

85 510

40/60

39/61

39/61

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *En person kan delta i flera tjänster eller utbildningar. Därför går det
inte att summera antalet deltagare i varje tjänst eller utbildning direkt. Totalsiffrorna inkluderar därmed unika
deltagare.

7.7.2 Leverantörskostnader
I tabell 24 framgår att antalet leverantörer bland tjänster har ökat något under
det senaste året. Antalet leverantörer har främst ökat inom stöd och matchning
som är upphandlad enligt lagen om valfrihet (LOV) och är nu uppe i 196
leverantörer jämfört med 185 föregående år. Arbetsförmedlingen ställer dock
höga inträdeskrav på kvalitet och har även möjlighet att säga upp avtal i denna
tjänst (se avsnitt 7.7.4). I tabell 24 framgår även att antalet leverantörer inom
utbildningar totalt sett har ökat något sedan förra året, även om antalet
leverantörer inom förberedande- respektive arbetsmarknadsutbildningar
skiftat något.
Tabell 24 visar även att de totala kostnaderna för de upphandlade
arbetsförmedlingstjänsterna har ökat med 373 miljoner kronor eller sju
procent sedan 2016. Arbetsförmedlingen har under 2017 upphandlat tjänster
för 415 miljoner kronor mer än 2016, vilket till största delen beror på ökade
kostnader för stöd och matchning med 238 miljoner kronor mer än 2016, men
även inom introduktion till arbete ökade kostnaderna med 138 miljoner kronor
Analys och kommentarer avseende förberedande utbildning och arbetsmarknadsutbildning återfinns
i avsnittet 7.6.1.
174
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mer jämfört med 2016. När det gäller utbildningar har Arbetsförmedlingen
under 2017 upphandlat för 42 miljoner kronor mindre än 2016, vilket beror på
att kostnaderna minskade inom arbetsmarknadsutbildningar mer än vad
kostnaderna ökade inom förberedande utbildningar.
Tabell 24. Antal upphandlade leverantörer samt leverantörskostnader per
upphandlad arbetsförmedlingstjänst, 2015–2017.
Arbetsförmedlingstjänst

Stöd och matchning
Introduktion till arbete

Antal upphandlade
leverantörer
2015
2016
2017

Leverantörskostnader
(miljoner kronor)
2015
2016
2017

157

185

196

593

1 058

1 296

10

11

10

535

576

714

8

9

9

12

94

115

Yrkessvenska B
Rehabilitering

10

JOB/UGA

50

6

322

5

Etableringslots

377

Jobbcoachning
Aktivitetsbaserade
utredningsplatser175
Validering

7

IPSU176

4

20

10

3

2

6

461

187

202177

1 524

1 740

2 156

Förberedande utbildning178

92

78

73

1 926

2 027

2 243

Arbetsmarknadsutbildning

128

115

119

1 781

1 672

1 415

Delsumma utbildningar

168

137

140

3 707

3 700

3 658

5 231

5 440

5 813

Delsumma tjänster

Totalsumma kostnader
Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager och Presto.

7.7.3 Andel i arbete eller reguljära studier efter avslutad
upphandlad tjänst
I tabell 25 redovisas andelen deltagare som fått arbete eller påbörjat reguljära
studier efter att ha avslutat en arbetsförmedlingstjänst.179 Status för deltagare
efter olika arbetsförmedlingstjänster kan inte jämföras med varandra, då de
riktar sig till olika grupper av arbetssökande och då syftet med
arbetsförmedlingstjänsterna varierar. Arbetssökande som tagit del av
exempelvis introduktion till arbete befinner sig i regel längre ifrån
arbetsmarknaden än övriga arbetssökande.

Tjänsten ges manuellt vilket gör att antalet deltagare inte finns aktuellt i Datalager.
Tjänsten IPSU levereras som IPSU A och IPSU B enligt tabell 24 men utförs av två leverantörer.
177 Delsumman unika leverantörer kan avvika från antal avtalade leverantörer eftersom endast de som
haft en anvisning under året anges.
178 Här ingår även kostnader för exempelvis folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte.
179 Status 90 dagar för etableringslots mäts på annat sätt än övriga kompletterande tjänster. För
etableringslots uppdateras de tre senaste månaderna vid varje månadsskifte för att få med retroaktiva
registreringar. Data som är äldre än tre månader låses. Status 90 dagar för yrkessvenska B ingår inte i
tabell 25 på grund av att tjänsten inte ensamt syftar till att leda till arbete utan används i kombination
med andra insatser. För introduktion till arbete beräknas status endast för deltagare som tagit del av
tjänstens andra del. Detta eftersom del 1 inte har övergång till arbete som mål. Förberedande utbildning,
yrkessvenska B, validering och IPSU ingår inte i resultattabellerna då målet med dessa inte är att
deltagarna ska gå vidare till arbete eller reguljära studier.
175
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I tabell 25 framgår att andelen deltagare i introduktion till arbete som fått jobb
eller påbörjat reguljära studier minskat med totalt två procentenheter jämfört
med 2016. Inom stöd och matchning har andelen deltagare som fått jobb eller
påbörjat reguljära studier minskat med två procentenheter.
Tabell 25. Andel (i procent) till arbete och reguljära studier 90 dagar efter avslutad
upphandlad arbetsförmedlingstjänst, 2015–2017.180
Arbetsförmedlingstjänst

Andelar
2015

Etableringslots

20

- varav till arbete

17

- varav till reguljära studier

2016

2017

3

Introduktion till arbete

23

22

20

- varav till arbete

19

20

18

4

2

2

Stöd och matchning

35

32

30

- varav till arbete

30

28

27

- varav till reguljära studier

5

4

3

Rehabilitering

8

- varav till arbete

7

- varav till reguljära studier

1

- varav till reguljära studier

JOB/UGA

26

- varav till arbete

22

- varav till reguljära studier

4

Arbetsmarknadsutbildning

31

34

35

- varav till arbete

29

33

34

1

1

1

- varav till reguljära studier
Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

Tabell 26 visar könsuppdelad statistik för hur stor andel av deltagarna som
övergått till arbete och reguljära studier efter respektive tjänst. Vad gäller
introduktion till arbete har skillnaderna mellan män och kvinnor ökat något.
Från att män under 2016 hade fyra procentenheter högre övergång till arbete
eller reguljära studier än kvinnor har skillnaderna under 2017 ökat till sex
procentenheter. Detta beror främst på att resultaten för kvinnor försämrats
mer än vad de har försämrats för män jämfört med 2016.
Inom stöd och matchning är skillnaderna mellan män och kvinnor oförändrade
jämfört med 2016. Inom både stöd och matchning och introduktion till arbete
har andelen av både kvinnor och män som övergår till reguljära studier efter
avslutad tjänst minskat sedan 2016.

Delsummorna i tabell 25 summerar inte till totalen på grund av avrundning. Uppgifterna för
arbetsmarknadsutbildning skiljer sig från de i tabell 21, vilket förklaras av skillnader i definitioner.
Tabellen avser endast personer i åldern 16–64 år. Resultatet av arbetsmarknadsutbildning redovisas och
kommenteras i avsnitt 7.6.
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Tabell 26. Andel (i procent) till arbete och reguljära studier 90 dagar efter avslutad
upphandlad arbetsförmedlingstjänst, fördelat på kön, 2015–2017.181 182
Arbetsförmedlingstjänst

2015
Kvinnor

2016
Män Kvinnor

2017
Män Kvinnor

Män

Etableringslots

12

26

- varav till arbete

8

24

- varav till reguljära studier

3

2

Introduktion till arbete

21

26

21

25

18

24

- varav till arbete

18

22

18

22

16

22

3

4

2

3

2

2

Stöd och matchning

32

37*

30

34

28

32

- varav till arbete

27

32

25

30

24

29

5

4

4

3

- varav till reguljära studier

- varav till reguljära studier

5

5

Rehabilitering

5

12

- varav till arbete

4

10

- varav till reguljära studier

1

2

JOB/UGA

26

26

- varav till arbete

22

22

- varav till reguljära studier

5

4

Arbetsmarknadsutbildning

27

32

29

36

32

36

- varav till arbete

25

31

28

35

31

35

2

1

2

1

1

1

- varav till reguljära studier

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *En felskrivning av motsvarande siffran i årsredovisningen för 2016.

7.7.4 Uppföljning och kvalitetssäkring
Arbetsförmedlingens leverantörsuppföljning består av verktyg och arbetssätt
som skapar förutsättningar för en proaktiv och systematisk uppföljning av
leverantörer och avtal.183 Genom kontinuerlig dialog och bra samarbete med
leverantörerna kan en del klagomål och avvikelser förebyggas i stället för att
åtgärdas i efterhand. Arbetsförmedlingens enhetliga klagomålshantering bidrar
till att de klagomål som ändå inkommer kan användas för utveckling av
kvaliteten i verksamheten.
Ett flertal klagomål under hösten 2016 ledde fram till att Arbetsförmedlingen
under våren 2017 behövde genomföra en fördjupad granskning av en av
myndighetens mest verksamhetskritiska leverantörer och dennes leverans av
förberedande utbildning på ett flertal orter i landet. Granskningen visade
brister i personaltäthet, kompetens hos personalen, metodik samt undermålig
dokumentation. Arbetsförmedlingen valde att säga upp det aktuella avtalet på
tre orter. Samtidigt granskades även leverantörens leverans av tjänsten
Arbetsförmedlingens kundval - stöd och matchning och myndigheten kunde
Delsummorna för tabell 26 summerar inte till totalen på grund av avrundning.
Uppgifterna för arbetsmarknadsutbildning skiljer sig från de i tabell 21, vilket förklaras av skillnader i
definitioner. Tabell 21 avser endast personer i åldern 16–64 år.
183 Under 2014 infördes en ny leverantörsuppföljningsmodell som innebär att leverantörerna nivå
indelas utifrån hur verksamhetskritiska de är och att Arbetsförmedlingen differentierar uppföljningen
baserat på denna nivåindelning i syfte att lägga tid och resurser där de gör mest nytta.
Arbetsförmedlingen har därigenom möjlighet att säkerställa en hög kvalitet i leveransen av upphandlade
arbetsförmedlingstjänster. Genom leverantörsdialoger på regional och nationell nivå samt hantering av
klagomål och avvikelser får Arbetsförmedlingen information som kan användas för att styra vad som
granskas och var behov finns av att genomföra fördjupade granskningar av tjänster och leverantörer.
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konstatera brister gällande dokumentation, personaltäthet och personalens
kompetens samt tillhandahållandet av stöd till deltagarna i form av till exempel
individuella samtal och studie- och yrkesvägledning. Dessa brister medförde att
Arbetsförmedlingen beslutade om att inte placera fler deltagare hos denna
leverantör förrän bristerna var åtgärdade.
Arbetsförmedlingen har även under hösten 2017 genomfört en översyn av
tjänsten stöd och matchning. Det har resulterat i att myndigheten har sagt upp
avtal på olika orter i landet. Uppsägningen kunde bero på antingen för lågt
deltagarantal under en period eller för dåligt resultat enligt den rating som
leverantören haft. Detta berörde totalt 29 leverantörer.
7.8

Arbetsförmedlingens prestationer

I det här avsnittet redovisas tre av Arbetsförmedlingens prestationer, utgifter
och kostnader samt antal beslut och deltagare. I första avsnittet finns
redovisning för arbetsmarknadspolitiska program och aktiviteter med
aktivitetsstöd och etableringsersättning. I det andra avsnittet finns redovisning
för subventionerade anställningar. I det tredje avsnittet redovisas
rustande/stärkande insatser.
7.8.1 Program och aktiviteter med aktivitetsstöd och
etableringsersättning
Av Arbetsförmedlingens tillgängliga personalresurser användes 8,7 procent till
arbetet med att förbereda, fatta beslut, genomföra och följa upp program och
aktiviteter med aktivitetsstöd. Detta motsvarar en förvaltningskostnad på 868
miljoner kronor. Det är en minskning jämfört med 2016. Minskningen kan
förklaras av att såväl antalet deltagare som antalet beslut inom
arbetsmarknadspolitiska program totalt minskat under 2017. Antalet män som
deltar minskar mer än kvinnor. Det var 45 procent kvinnor och 55 procent män
som deltog i program under 2017. Gruppen utrikes födda har ökat i antal
deltagare för både kvinnor och män.
Tabell 27. Prestationen program och aktiviteter med aktivitetsstöd/
etableringsersättning. Kostnader 2016–2017 och volymer 2015–2017.
Tillgängliga personalresurser
(procent)
Förvaltningskostnad (miljoner kronor)
Utgifter till deltagare (miljoner kronor)
Leverantörskostnader
i program (miljoner kronor)
Antal beslut

2015

2016

2017

*

10,4

8,7

*

975

868

14 119

13 800

13 093

4 933

4 415

3 686

856 444

791 230

744 003

-

varav kvinnor

377 537

345 091

324 854

-

varav män

478 907

446 139

419 149

374 537

370 197

358 897

Antal deltagare
-

varav kvinnor

169 283

164 240

160 717

-

varav män

205 254

205 957

198 180

Källa: Arbetsförmedlingen, Prestationsmätning, Datalager och Presto. *Uppgifter finns inte för 2015 eftersom
det är först 2016 som prestationsmätningen gjordes. Därför kan jämförelse med tidigare år inte göras.
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Utgifter för arbetsmarknadspolitiska program
För program med aktivitetsstöd uppgick de sammanlagda utgifterna till
deltagare och leverantörskostnader till 16 779 miljoner kronor 2017. Av tabell
28 framgår att utgifterna till deltagare i garantiprogrammen i genomsnitt
fortsatt minska under 2017. Det beror främst på att sysselsättningsfasen inom
jobb- och utvecklingsgarantin avvecklas och att antalet deltagare, liksom
leverantörskostnaderna, därmed minskat. Leverantörskostnaderna i jobb- och
utvecklingsgarantin förutom sysselsättningsfasen är på ungefär samma nivå
hela jämförelseperioden medan ersättning till deltagare ökar.
Utgifterna till deltagare och leverantörskostnader utanför garantiprogrammen
följde sammantaget volymutvecklingen under 2017. Utgifterna till deltagare
ökade för förberedande utbildning samtidigt som leverantörskostnaderna inte
ökade i samma omfattning. Det beror på att fler personer med aktivitetsstöd
deltog i reguljär utbildning som inte generar några leverantörskostnader.
Tabell 28. Program med aktivitetsstöd. Belopp i miljoner kronor.184 185
Utgifter till deltagare

Leverantörskostnader

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Jobb- och utvecklingsgarantin

6 355

7 219

8 778

1 849

1 858

1 967

Sysselsättningsfasen

4 387

3 157

922

1 476

1 044

316

Jobbgaranti för ungdomar

1 300

968

742

596

436

317

Delsumma garantiprogram

12 042

11 344

10 442

3 921

3 338

2 600

Arbetsmarknadsutbildning

286

416

376

611

705

640

Arbetspraktik

258

280

274

1 380

1 508

1 759

383

350

423

453

110

3

1

183

247

335

380

349

423

744

1 151

1 424

4

30

23

149

222

219

18

11

4

11

18

Garantiprogrammen

Exklusive garantiprogrammen

Förberedande insatser
varav Arbetslivsintroduktion
varav Förberedande
utbildning
varav Kartläggning,
vägledning och rehabilitering
Projekt med
arbetsmarknadspolitisk
inriktning
Start av näringsverksamhet
Utbildningskontrakt

0,2

Validering
Delsumma program utanför
garantierna
Totalt

1

2 077

2 456

2 651

1 012

1 077

1 086

14 119

13 800

13 093

4 933

4 415

3 686

Källa: Arbetsförmedlingen, Presto.

Summan av utgifter till deltagare skiljer sig från anslagsredovisningen eftersom anslagsredovisningen
utgår från förskottsbetalning till Försäkringskassan, och inte från vad som utbetalats per program.
185 Förberedande utbildning samt kartläggning, vägledning och rehabilitering ingår i det
arbetsmarknadspolitiska programmet förberedande insatser.
184
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Utgifter för etableringsuppdraget
Av tabell 29 framgår att utgifter till deltagare och leverantörskostnader i
etableringsuppdraget sammanlagt uppgick till 7 874 miljoner kronor under
2017. Tabellen visar också att utgifterna per deltagare inom
etableringsuppdraget ökade 2017 och till stor del följde utvecklingen med ett
ökat antal deltagare i etableringsuppdraget.
Tabell 29. Etableringsuppdraget. Belopp i miljoner kronor.186 187
Utgifter till deltagare

Totalt

Leverantörskostnader

2015

2016

2017

2015

2016

2017

3 670

4 254

5 363

2 131

2 223

2 511

Källa: Arbetsförmedlingen, Presto.

Antal beslut och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
Tabell 30 visar att det totalt skett en ökning av antal beslut om
arbetsmarknadspolitiska program188 under 2017. Antalet beslut till män har
ökat, medan antalet beslut till kvinnor minskat. Den största ökningen av antal
beslut finns inom förberedande insatser med drygt 18 500 fler beslut än 2016.
Störst minskning av beslut har skett inom arbetsmarknadsutbildning.
Tabell 30. Antal nya och pågående beslut om arbetsmarknadspolitiska program
med aktivitetsstöd/etableringsersättning, 2015–2017.
Antal beslut
2015
2016

Program

2017

Varav kvinnor/män (i procent)
2015
2016
2017

Arbetsmarknadsutbildning

67 271

60 611

43 239

32/68

33/67

30/70

Arbetspraktik

90 095

89 182

89 721

42/58

40/60

39/61

Arbetsträning för vissa
nyanlända

5 603

7 858

8 382

41/59

42/58

47/53

Stöd till start av
näringsverksamhet

6 421

6 981

6 667

44/56

43/57

41/59

Förberedande insatser

245 296 237 237 255 777

49/51

48/52

47/53

- varav förberedande
utbildning

125 385 109 783 112 191

41/59

40/60

40/60

Projekt med
arbetsmarknadspolitisk
inriktning

2 190

6 826

6 737

49/51

43/57

49/51

0

0

235

0/0

0/0

1/99

416 876 408 695 410 758

44/56

44/56

43/57

Validering
Totalt

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

Summan av utgifter till deltagare skiljer sig från anslagsredovisningen eftersom anslagsredovisningen
utgår från förskottsbetalning till Försäkringskassan och inte från vad som utbetalats per program.
187 År 2015 hade Arbetsförmedlingen lotsar i egen regi för att ersätta tjänsten etableringslots som
avvecklades. Kostnaden uppgick till 117 miljoner kronor och ingår i utfallet 2015.
188 Utan jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgaranti för ungdomar.
186
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Tabell 31. Antal unika deltagare med nya och pågående beslut om
arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd eller etableringsersättning.189
Antal deltagare
Program

Varav kvinnor/män (i
procent)
2015
2016
2017

2015

2016

2017

Arbetsmarknadsutbildning

36 363

34 945

26 296

33/67

33/67

28/72

Arbetspraktik

64 970

64 334

63 575

42/58

40/60

40/60

4 588

6 238

6 548

41/59

41/59

47/53

137 493 140 709 169 203

49/51

47/53

47/53

Arbetsträning för vissa
nyanlända
Förberedande insatser
- varav förberedande
utbildning
Projekt med
arbetsmarknadspolitisk
inriktning

76 547

73 525

74 720

41/59

41/59

41/59

1 749

5 922

5 146

47/53

43/57

49/51

5 399

6 042

5 761

44/56

43/57

41/59

0

0

224

0/0

0/0

0/100

Stöd till start av
näringsverksamhet
Validering
Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

Tabell 31 visar att antalet deltagare har ökat inom förberedande insatser, men
även inom arbetsträning för nyanlända. Antalet deltagare har minskat inom
arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, stöd till start av näringsverksamhet
och projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning. Programmet validering är
nytt och startades upp under 2017.
Arbetsmarknadsutbildning
Antalet unika deltagare i arbetsmarknadsutbildning har minskat med 8 600
individer under 2017. Könsfördelningen bland deltagare inom
arbetsmarknadsutbildningen har tidigare varit ojämn och utvecklingen visar att
andelen kvinnor bland unika deltagare har sjunkit ytterligare. 2017 är endast
28 procent av deltagarna kvinnor. En bidragande orsak till detta är att
Arbetsförmedlingen inte längre har utbildning till undersköterska, vilket är en
kvinnodominerad utbildning. Arbetsförmedlingen har inte utbildningen till
undersköterska på grund av att branschernas uppsatta kvalifikationer inneburit
att utbildningen i första hand bör ske inom det reguljära utbildningsväsendet.
Arbetsförmedlingen ska i stället vägleda arbetssökande till yrkesinriktad
utbildning inom kommunal vuxenutbildning för att därigenom bidra till
kompetensförsörjningen. Trots en tydlig minskning av andelen kvinnor i stort
har andelen utrikes födda kvinnor inte minskat lika mycket. Under 2017
utgjorde de 17 procent (2016: 18 procent utrikes födda kvinnor; 2015: 17
procent utrikes födda kvinnor).
Antalet deltagare i arbetspraktik har minskat något under 2017. Fler män än
kvinnor har haft någon form av arbetspraktik. Andelen utrikes födda kvinnor i
arbetspraktik har ökat.

Antalet unika individer summeras inte i tabellen då samma person kan delta i mer än ett program
under året eller delta i samma program flera gånger under ett år.
189
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Programmet Arbetsträning för vissa nyanlända kan endast anvisas till personer
som deltar i etableringsuppdraget. Programmet består av två delar;
arbetsträning med handledare och praktiskt basår. Antalet deltagare i praktiskt
basår är mycket få men antalet i arbetsträning med handledare har ökat i och
med att antalet personer i etableringsuppdraget har blivit allt fler.
Könsfördelningen i programmet 2017 är jämnare än tidigare år med 47 procent
kvinnor och 53 procent män. Detta förklaras främst av att anhöriginvandringen
har ökat, där en betydligt större andel är kvinnor.
Programmet förberedande insatser är ett samlingsprogram med olika typer av
insatser som syftar till att förbereda, motivera och orientera arbetssökande
inför jobb eller studier. Den största insatsen är förberedande och orienterande
utbildning. Av antalet nya och pågående beslut av förberedande och
orienterande utbildning under 2017 berör 40 procent kvinnor och 60 procent
män. Det innebär att könsfördelningen kvarstår på liknande nivåer som under
2016. Deltagare med etableringsplan är kraftigt överrepresenterade inom
insatsen. Under 2017 utgjorde gruppen 59 procent av deltagarna, vilket var en
ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående år. Insatsen är vanligt
förekommande bland utrikes födda kvinnor. Gruppen utgjorde 38 procent av
besluten om förberedande och orienterande utbildning under 2017.
Riksrevisionen har lämnat en granskningsrapport om effekterna av
förberedande och orienterande utbildning mellan 2006–2011.190 Enligt
rapporten får personer som tagit del av insatsen lägre arbetsinkomster i
jämförelse med om de i stället varit öppet arbetslösa eller deltagit i insatsen
arbetspraktik. Arbetsförmedlingen ser att det finns ett behov av vidare utveckla
kunskaperna om hur effekterna av förberedande utbildning ser ut idag, och en
prioritering är att skapa förutsättningar för ett ändamålsenligt nyttjande av
insatsen med tydligare fokus på individens slutmål.
Antalet deltagare i projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning har minskat
något under året. Det är fortfarande fler män än kvinnor som deltar men
skillnaden mellan antalet kvinnor och män har minskat. Antalet utrikes födda
kvinnor har ökat.
Validering har sedan den 1 februari 2016 har varit ett eget program. Validering
upphandlas och genomförs av externa aktörer. Det första avtalet blev klart i
maj 2017 och första beslutet fattades i augusti. Det är 224 personer deltagit
under 2017. Majoriteten av deltagarna är män. En bidragande orsak till att
deltagarna huvudsakligen varit män är att validering inom det nya programmet
framför allt funnits inom yrkesområdet bygg och anläggning som är ett
mansdominerat område.
Det totala antalet deltagare i stöd till start av näringsverksamhet minskade
2017 efter att ha ökat under 2016. Under 2017 har Arbetsförmedlingen saknat
tillgång till upphandlade konsulter på grund av överklagande av upphandlingen
som blev avgjort först i mitten av året. Även upphandlingen av förberedande
Riksrevisionen, Effekter från Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning, RiR
2017:20.
190
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utbildning innan programstart blev försenad ett halvår, vilket drabbade de
arbetssökande med störst behov av utbildning för blivande företagare. Det har
medfört att myndigheten inte kunnat upprätthålla planerade volymer för
programmet. Under de tre senaste åren har andelen kvinnor minskat. Den
totala andelen under 2017 var 41 procent. I förhållande till det totala antalet
deltagare har andelen utrikes födda kvinnor under samma period varit
oförändrad och utgör 12 procent. Stöd till start av näringsverksamhet är ett
program som historiskt haft en större andel män än kvinnor. Det finns en ökad
medvetenhet om kvinnors sämre möjligheter att ta del av programmet och
Arbetsförmedlingen försöker på olika sätt att uppmärksamma kvinnors villkor
och möjligheter till eget företagande. Det sker till stor del genom olika projekt
som är inriktade på kvinnors möjligheter att starta företag och särskilt för
utrikes födda kvinnor.191 I dessa projekt har det visat sig att större
ansträngningar måste göras för att hitta rätt kanaler att nå fram till kvinnor.
Antal beslut och deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin
för ungdomar
Antalet nya och pågående beslut om jobb- och utvecklingsgarantin samt
jobbgaranti för ungdomar har fortsatt minska under 2017. Det är en minskning
med 24 procent sedan 2015.
Tabell 32. Antal nya och pågående beslut om jobb- och utvecklingsgarantin samt
jobbgaranti för ungdomar, 2015–2017.
Antal beslut
Program

Varav kvinnor/män (i
procent)
2015
2016
2017

2015

2016

2017

Jobb- och
utvecklingsgarantin

339 354

306 140

275 727

45/55

45/55

45/55

Jobbgaranti för
ungdomar

100 214

76 395

57 518

40/60

39/61

39/61

Totalt antal beslut

439 568

382 535

333 245

44/56

44/56

44/56

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

Tabell 33. Antal unika deltagare med nya och pågående beslut om jobb- och
utvecklingsgarantin samt jobbgaranti för ungdomar, 2015–2017.
Antal deltagare
Program
Jobb- och
utvecklingsgarantin
Jobbgaranti för
ungdomar
Totalt antal unika
deltagare*

Varav kvinnor/män (i
procent)
2015
2016
2017

2015

2016

2017

183 768

178 980

172 535

44/56

44/56

45/55

77 675

58 986

45 975

40/60

39/61

39/61

248 222

228 179

211 297

43/57

43/57

44/57

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. *Totalsumman av antalet unika deltagare är inte summan av antalet
unika deltagare i de två programmen eftersom samma person kan delta i mer än ett program under året.

Antalet deltagare i garantiprogrammen fortsätter att minska. För Jobbgaranti
för ungdomar har antalet deltagare fortsatt att kraftigt minska under året.
Minskningen beror främst på minskade ungdomskullar och en starkare
konjunktur. Fler män än kvinnor är inskrivna i programmet, vilket även speglar
Tillväxtverket, Nyanlända och vägen till arbete och företagande - 30 lärdomar för att utveckla
insatser inom integration, 2017.
191
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fördelningen mellan könen hos samtliga inskrivna ungdomar på
Arbetsförmedlingen.
7.8.2 Subventionerade anställningar
Totalt har antalet deltagare med subventionerade anställningar minskat något
under 2017. Cirka 36 procent av personer med subventionerade anställningar
var kvinnor och 64 procent var män samt 16 procent var utrikes födda kvinnor.
Utgifter för subventionerade anställningar
Av Arbetsförmedlingens tillgängliga personalresurser användes 8,1 procent till
arbetet med subventionerade anställningar. Detta är en minskning jämfört med
2016.
Tabell 34. Prestationen subventionerade anställningar. Kostnader 2016–2017 och
volymer 2015–2017.
2015
Tillgängliga personalresurser
(procent)
Förvaltningskostnad (miljoner kronor)
Utgifter till arbetsgivare (miljoner kronor)
Antal beslut
-

varav kvinnor

varav män
Antal unika deltagare
-

varav kvinnor

-

varav män

2016

2017

*

9,9

8,1

*

934

807

21 027

20 375

20 720

311 960

308 702

291 632

116 668

112 872

105 549

195 292

195 830

186 083

205 016

202 686

202 351

76 467

74 209

73 553

128 549

128 477

128 798

Källa: Arbetsförmedlingens prestationer, Arbetsförmedlingen Datalager och Presto. *Uppgifter finns inte för
2015 eftersom det är först 2016 som prestationsmätningen gjordes. Därför kan jämförelse med tidigare år inte
göras.

Tabell 35 visar att utgifterna till arbetsgivare för subventionerade anställningar
uppgick till 20 720 miljoner kronor under 2017. Det framgår också att
förändringen av utgifterna till arbetsgivare i stor utsträckning följde
volymutvecklingen under året. Här kan särskilt nämnas ökningen av antalet
extratjänster som syns i termer av ökade utgifter till arbetsgivare. Att utgifterna
till arbetsgivare för nystartsjobb minskat från 2016 förklaras dels av
subventionstaket som infördes under 2015 samt ytterligare förändringar i
regelverket under 2017.
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Tabell 35. Subventionerade anställningar. Belopp i miljoner kronor.
Utgifter till arbetsgivare
2015

2016

2017

156

1 162

1 174

919

643

Instegsjobb

675

729

706

Lönebidrag

4 105

3 955

3 799

Extratjänster
Förstärkt särskilt anställningsstöd

Moderna beredskapsjobb

76

Nystartsjobb
Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
Särskilt anställningsstöd

6 675

6 352

6 006

525

457

412

1 193

1 047

946

17

52

Traineejobb
Trygghetsanställning

5 253

5 288

5 282

Utvecklingsanställning

1 343

1 380

1 576

84

75

60

21 027

20 375

20 720

Yrkesintroduktionsanställning192
Totalt
Källa: Arbetsförmedlingen, Presto.

Arbetsförmedlingen har utmaningar med att öka det totala antalet personer i
subventionerade anställningar i enlighet med regeringens intentioner.
Anställningsstöden, finansierade på anslag 1:3, ökade främst tack vare en
kraftig uppgång av extratjänsterna, men också tack vare en positiv utveckling
av de moderna beredskapsjobben. Övriga subventionerade anställningar
finansierade på anslagen 1:4 och 1:12 minskade däremot. Att antalet beslut om
subventionerade anställningar totalt sett inte ökar kan delvis förklaras av en
förbättrad arbetsmarknad. En annan bidragande faktor är förändrade regelverk
för nystartsjobb som haft en dämpande effekt193. Andra förklaringar till att
subventionerade anställningar inte ökat under året är konkurrens mellan olika
subventionerade anställningar, att arbetsgivare inte känner till möjligheten att
anställa med stöd samt att arbetsgivarna upplever det som krångligt med
myndighetskontakten.194

Beloppet inkluderar handledarstöd som bokförs på UO14 anslag 1:3 ap1.
Förändringarna innebär att det nu ställs krav på kollektivavtal eller förmåner som i väsentliga delar
överensstämmer med kollektivavtal i branschen. Subventionsnivåerna förändrades också till att stegvis
öka från motsvarande 1 till 2 arbetsgivaravgifter, därefter till 2,5 arbetsgivaravgifter, beroende på hur
länge arbetstagaren har varit frånvarande från arbetslivet. Stödtiden begränsades även till högst 2 år.
194 Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Arbetsmarknadsekonomiska rapport - Tudelningarna på
arbetsmarknaden, 2017.
192
193
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Tabell 36. Nya och pågående beslut om subventionerade anställningar, 2015–
2017.195
Varav kvinnor/män (i
procent)

Antal beslut
Subventionerad
anställning
Särskilt anställningsstöd
Förstärkt särskilt
anställningsstöd
Instegsjobb
Traineejobb inom
bristyrkesområden
Traineejobb inom
välfärdssektorn
Extratjänst

2015

2016

2017

2015

2016

2017

14 158

12 233

10 890

38/62

37/63

36/64

11 955

8 944

6 110

40/60

40/60

38/62

14 353

15 298

14 274

26/74

24/76

23/77

10

45

114

70/30

44/56

61/39

34

371

897

62/38

64/36

65/35

36

2 181

14 857

56/44

59/41

51/49

Moderna beredskapsjobb
Lönebidrag

-

0

1 265

-

-

43/57

61 741

59 060

51 180

41/59

41/59

41/59

Offentligt skyddat arbete

7 222

6 148

4 949

31/69

30/70

30/70

Utvecklingsanställning

19 411

19 859

19 410

39/61

38/62

38/62

Trygghetsanställning

57 533

57 925

54 472

41/59

41/59

41/59

123 468

124 720

111 521

36/64

34/66

31/69

2 039

1 918

1 693

26/74

18/82

18/82

311 960

308 702

291 632

Nystartsjobb
Yrkesintroduktionsanställn.
Totalt
Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

Tabell 37. Antal unika deltagare med nya och pågående beslut om
subventionerade anställningar, 2015–2017.
Varav kvinnor/män (i
procent)

Antal deltagare
Subventionerad
anställning
Särskilt anställningsstöd
Förstärkt särskilt
anställningsstöd
Instegsjobb
Traineejobb inom
bristyrkesområden
Traineejobb inom
välfärdssektorn
Extratjänst

2015

2016

2017

2015

2016

2017

11 400

9 790

8 666

37/63

36/64

35/65

9 314

6 851

4 682

39/61

40/60

38/62

10 407 10 841

10 165

26/74

24/76

23/77

10

40

105

70/30

45/55

62/38

34

346

742

62/38

64/36

65/35

36

2 014

12 543

-

60/40

50/50

0

0

1 053

-

-

43/57

40 883 38 897

35 628

40/60

40/60

40/60

3 759

3 153

31/69

30/70

30/70

Utvecklingsanställning

16 072 16 189

16 176

38/62

38/62

38/62

Trygghetsanställning

39 691 40 088

39 243

41/59

41/59

41/59

Nystartsjobb

86 506 86 531

82 459

35/65

34/66

31/69

Moderna beredskapsjobb
Lönebidrag
Offentligt skyddat arbete

4 349

Validering
Yrkesintroduktionsanställn.

0

0

224

1 870

1 790

1 610

1/99
26/74

19/81

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.
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Beslut och personer inkluderar även aktiviteter inom garantiprogrammen i tabell 36.
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Antalet nystartsjobb har minskat jämfört med 2015 och 2016, vilket förklaras
av förändrade regler som haft en dämpade effekt på volymutvecklingen samt en
förbättrad arbetsmarknad.
Könsskillnaden har ökat under 2017, då minskningen inom insatsen varit
större för kvinnor än för män. Andelen kvinnor har minskat gradvis sedan 2015
och var 35 procent under 2017. Utrikes födda kvinnor utgör 21 procent av de
som fått nystartsjobb under året. En möjlig bidragande orsak är att kvinnor i
högre utsträckning i stället fått extratjänst, vilket i högre utsträckning än
nystartsjobb förekommer i branscher som är traditionellt kvinnodominerade
samt ger en högre subvention än nystartsjobb.
Utbildningsnivån bland de som tar del av nystartsjobben är betydligt högre än
för övriga subventionerade anställningar (med undantag för instegsjobben).
Jämfört med samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen har de som får
nystartsjobb generellt både kortare arbetslöshetstider och högre utbildning.
Studier visar också att en stor andel av de som har nystartsjobb är
utomeuropeiskt födda (närmare 40 procent) och utbildningsmässigt
överkvalificerade för jobbet.196 Dessutom finns undersökningar som visar att
63 procent av alla anställningar med nystartsjobb skulle ha kommit till stånd
även utan lönesubventionen. Den höga risken för undanträngning understryker
vikten av att rikta stöden till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden197,
vilket regelförändringarna inom nystartsjobb som implementerades under året
torde bidra till.
Även instegsjobben har minskat under 2017 jämfört med 2016. Könsskillnaden
har ökat, vilket kan förklaras bland annat av att antalet instegsjobb inom
hotell- och restaurangbranschen (som är en kvinnodominerad bransch)
minskat. En annan möjlig delförklaring är att nyanlända sedan den 1 december
2016 är målgrupp även för extratjänster, vilka ger en mer generös subvention
än instegsjobb. Se vidare resonemang om konkurrens mellan stöden nedan.
Moderna beredskapsjobb infördes under 2017. Regeringens mål för året var att
minst 500 personer skulle anställas. Det målet har nåtts då drygt 1 000
personer fått moderna beredskapsjobb under året. Den ojämna
könsfördelningen inom moderna beredskapsjobb (43 procent kvinnor och 57
procent män) kan delvis förklaras av att målgrupperna för stödet utgörs av fler
män än kvinnor. Utrikes födda kvinnor utgör 27 procent av de som fått
moderna beredskapsjobb.
Under 2017 har antalet extratjänster börjat öka i hög takt. En bidragande orsak
bedöms vara en nu väl fungerande samverkan med kommunerna.
Utvidgningen av målgruppen198, vilken innebar att extratjänst även skulle
omfatta nyanlända, har också bidragit till att öka antalet extratjänster.
I september 2016 inleddes SKL:s kompetenslyft199, där extratjänster skulle
användas. I mars 2017 gjordes även en ny tolkning av Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen, Lönebidrag – en jämställdhetsanalys, Bilaga till Arbetsmarknadsrapport 2015.
IFAU, Leder nystartsjobben till högre sysselsättning. Liljeberg, L., A. Sjögren och J. Vikström,
Rapport 2012:6.
198 Denna utvidgning av målgruppen för extratjänst trädde i kraft den 1 december 2016.
199 Arbetsmarknadsdepartementet, Ökad kvalitet och stärkt kompetensförsörjning inom
äldreomsorgen, pressmeddelande den 16 september 2016.
196
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gällande möjliga arbetsuppgifter för extratjänst, vilket innebar att extratjänst
blev möjligt inom fler verksamheter och med fler arbetsuppgifter.
Extratjänsterna utvidgades också till att omfatta även kulturell, ideell och
idrottslig verksamhet från 1 juli 2017. I budgeten för 2018 har regeringen avsatt
500 miljoner till kommuner och landsting för att ytterligare förbättra
möjligheterna att anställa på extratjänst.200 Denna summa ska fördelas utifrån
hur många kommunen eller landstinget hade anställt på extratjänst per den 31
december 2017, vilket gjorde att ökningen av extratjänster under årets sista
månad var särskilt kraftig.
Könsskillnaden inom extratjänster har minskat under 2017 jämfört med 2016.
Utrikes födda kvinnor utgör 36 procent av de som fått extratjänst vilket är en
större andel än för andra subventionerade anställningar. Att könsskillnaden är
mindre inom extratjänster än inom moderna beredskapsjobb (som har samma
målgrupp) kan förklaras av att extratjänster återfinns inom branscher som
traditionellt är kvinnodominerade i högre utsträckning än branscherna för
moderna beredskapsjobb. Annars är män generellt överrepresenterade inom
subventionerade anställningar och utgör också en större del av målgruppen för
extratjänst och moderna beredskapsjobb.
Traineejobben har funnits sedan 2015 och har mer än fördubblats i antal sedan
2016. Ökningen har dock skett från en låg nivå.
Arbetsmarknadsekonomiska rådet har genom en enkätundersökning till
arbetsgivare kartlagt arbetsgivares attityd till subventionerade anställningar201.
I enkäten framkom att det vanligaste skälet till att inte anställa med stöd var att
arbetsgivarna inte tror att de arbetssökande har rätt kompetens. Även befarade
språkproblem nämns som en viktig faktor. Knappt en fjärdedel av de företag
som inte anställt med subvention uppger att de inte känt till möjligheten. En
lika stor andel uppger att mindre krävande myndighetskontakter skulle göra
dem mer benägna att anställa med stöd.202 Andra studier visar att var femte
arbetsgivare som inte använt sig av stödet anger som viktigaste orsak att de inte
kände till att möjligheten fanns.203 Det understryker vikten av
Arbetsförmedlingens informationsarbete kopplat till anställningsstöden.
Inom ramen för verksamt.se och myndighetssamarbetet Starta och driva
företag har Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket genomfört insatser på
kommunikation för att fler företag ska anställa med stöd. Utgångspunkten har
varit småföretags kompetensförsörjning nu och i framtiden. Målet med
kommunikationsinsatserna har varit att hjälpa företagarna att förstå vad de
behöver göra och vilken hjälp de kan få när de ska rekrytera. Tillsammans har
Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket informerat om vad man behöver tänka
på när man ska bli arbetsgivare, vad det kostar att anställa,
Arbetsmarknadsdepartementet, pressmeddelande, Arbetsmarknadsdepartementets satsningar i
budgetpropositionen för 2018, den 20 september 2017.
201 Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Arbetsmarknadsekonomisk rapport- Tudelningarna på
arbetsmarknaden, 2017.
202 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsrapporten 2017, s. 44.
203 Behrenz, L., L. Delander, O. Frödin, C. Mathieu, J. Månsson och M. Ottosson, 2015, Arbetsgivares
perspektiv på subventionerade anställningar – En kartläggning, Linnaeus University Centre for Labor
Market and Discrimination Studies 2015:17. Även Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2017) finner
utifrån sina arbetsgivarenkäter att en liknande andel inte haft information om möjlighet till stöd.
200
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kompetensförsörjning och att anställa med Arbetsförmedlingens stöd.
Tillväxtverkets nätverk har använts för att ta reda på vad rådgivningsföretag
behöver för material för att stärka företagarnas kunskap kring
anställningsstöd.204
Konkurrens mellan olika subventionerade anställningar bidrar sannolikt till att
ökningen som sker för ett stöd till stor del sker på bekostnad av ett annat stöd.
Det innebär att det inte sker någon väsentlig ökning av det totala antalet
personer i subventionerade anställningar.
En förklaring till könsskillnader inom subventionerade anställningar kan delvis
ha att göra med en ojämn könsfördelning inom målgruppen. Målgrupperna är
olika för olika subventionerade anställningar.
Målgruppens sammansättning och behov är sannolikt inte hela förklaringen till
könsskillnader inom subventionerade anställningar. En stor andel av utrikes
födda kvinnor har tvärtom stora behov av dessa insatser. En annan möjlig
förklaring till könsskillnaderna är att insatser och åtgärder i större utsträckning
utformas efter män än efter kvinnor.205 Det handlar till exempel om villkoren
och de praktiska möjligheterna att ta del av insatserna, såsom tillgången till
barnomsorg och nyttjande av föräldraförsäkringen. Ett annat exempel är att
många kvinnor deltidsarbetar eller har en timanställning. Detta kan påverka
ens möjlighet att ta del av subventionerade anställningar, då det ofta inte anses
arbetsmarknadspolitiskt motiverat att bevilja subventionerade anställningar
för någon som redan har en förankring på arbetsmarknaden. Det innebär att de
som deltidsarbetar, vilket i högre grad är kvinnor än män, begränsas från
möjligheten till vissa subventionerade anställningar.
7.8.3 Rustande och stärkande insatser
Många arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden behöver
omfattande stöd och rustande insatser för att kunna konkurrera om lediga
arbeten. Utöver arbetet med arbetsmarknadspolitiska program och
subventionerade anställningar genomförs ett omfattande och resurskrävande
arbete för att den arbetssökande ska få bästa möjliga förutsättningar att få
arbete. Rustande/stärkande insatser avser förstärkta förmedlingsinsatser samt
stöd och insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering och
etableringsuppdraget. Genom förstärkta förmedlingsinsatser läggs tid på att
kartlägga de arbetssökandes kompetens, stödja och vägleda samt matcha och
marknadsföra de arbetssökande gentemot arbetsgivare.
Av Arbetsförmedlingens tillgängliga personalresurser ägnades knappt 21
procent till att rusta de arbetssökande inom rustande/stärkande insatser under
2017. Arbetet innehåller flera olika arbetsmoment och aktiviteter206 och flera av
dem skapar förutsättningar för att arbetssökande ska kunna ta del av program,
få anställning med stöd eller matchas direkt mot arbetsmarknaden. De volymer
Återrapport i enlighet med regleringsbrevet för 2017.
Sveriges Kvinnolobby, Snabbspår och stickspår - En jämställdhetsgranskning av
etableringsinsatser i budgetpropositionen för 2017, april 2017.
206 Förstärkta förmedlingsinsatser, vägledning, stöd med att förbättra ansökningshandlingar,
jobbsökarkurser, webbinarier, intervjuträning, vägledning med mera. Här ingår även många
arbetsuppgifter kopplade till arbetslivsinriktad rehabilitering och etableringsuppdraget.
204
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som redovisas i prestationen är insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering
och arbetet med etableringsuppdraget.207 Som framgår av tabell 38 motsvarar
arbetet inom rustande/stärkande insatser en förvaltningskostnad på 2 092
miljoner kronor.
Tabell 38. Prestationen rustande/stärkande insatser, kostnader 2017.
2015
*
*

Tillgängliga personalresurser (procent)
Förvaltningskostnad (miljoner kronor)

2016
18,3
1 723

2017
20,9
2 092

Källa: Arbetsförmedlingens prestationsmätning *Uppgifter finns inte för 2015 eftersom det är först 2016 som
prestationsmätningen gjordes. Därför kan jämförelse med tidigare år inte göras.

Antalet gemensamma kartläggningar med Försäkringskassan och antal
personer som fått SIUS uppgick under 2017 totalt till 18 691. Antalet beslut om
etableringsplan och ersättning har ökat 2017 jämfört med 2016 och 2015, vilket
är en följd av att antalet deltagare inom uppdraget ökat. För mer information
om resultatutvecklingen inom arbetslivsinriktad rehabilitering och
etableringsuppdraget, se avsnitt 7.3 Nyanlända respektive 7.4
Arbetslivsinriktad rehabilitering.
Tabell 39. Volymer för prestationen rustande/stärkande insatser, 2015–2017.208
2015

Insatser inom
arbetslivsinriktad
rehabilitering
Gemensam
kartläggning
Antal som fått SIUS
Insatser inom
etableringsuppdr.
Beslut om
etableringsplan
under aktiviteter
(EPA)[1]
Beslut om
etableringsersättnin
g under medverkan
(EEM)[2]
Beslut om
etableringsersättnin
g för deltagande av
aktiviteter i EPA
(EEP)[3]

Totalt

Kvinna

27 485

15
266

18 548

2016
Man

Totalt

Kvinna

12 219

19 540*

4 130

11
685

6 863

10 323*

8 937

3 581

5 356

9 217

166 347

72 779

70 937

2017
Man

Totalt

Kvinna

9 410

18 833

9 673

9 160

6 430

3 893

9 510

5 841

3 669

3 700

5 517

9 323

3 832

5 491

93 568 234 879

96 315 138 564 310 067 136042

174 025

32 067

38 870

91 611

40 018

51 593 118 720

52 932

65 788

22 056

8 727

13 329

32 378

12 519

19 859

32 677

14 034

18 643

73 354

31 985

41 369 110 890

43 778

67 112 158 670

69 076

89 594

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager. SUS.*Siffrorna skiljer sig från årsredovisningen för 2016 på grund av
retroaktivitet.

207 Det

saknas tillgång till data för samtliga ingående aktiviteter i prestationen, framförallt förstärkta
förmedlingsinsatser och vägledning. Inom arbetslivsinriktad rehabilitering kan arbetsmoment och
aktiviteter exempelvis även innefatta utredning och utveckling av arbetsförmåga, kartläggning och
anpassning av arbetsplatser, stöd i intervjuprocesser och samarbete med arbetsgivare. Det omfattar
även samverkan med Försäkringskassan och kommuner, bland annat kring ungdomar med
aktivitetsersättning och samverkan med skolor kring elever med funktionsnedsättning samt insatser
som specialistorganisationen på Arbetsförmedlingen genomför.
208 I årsredovisning 2017 har volymen antal bosättningsärenden tagits bort med anledning av att
uppdraget inte längre är på Arbetsförmedlingen. Volymerna 2015–2016 för insatser kopplade till
etableringsuppdraget är därför andra än i årsredovisningen 2016.
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Arbetsförmedlingen har i uppdrag att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen
fungerar som en omställningsförsäkring.209 Det innebär att Arbetsförmedlingen
ska följa upp arbetssökandet för att ge anpassat stöd för en snabb omställning.
Arbetsförmedlingen ska även underrätta arbetslöshetskassan när det kan antas
att en arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning missköter
arbetssökandet, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar arbetslösheten.
Arbetsförmedlingen ska även underrätta arbetslöshetskassan om den
arbetssökande inte uppfyller de allmänna villkoren respektive åter uppfyller
dessa villkor.210
Syftet med denna kontroll är att understödja matchningen på arbetsmarknaden
genom att skapa incitament för den arbetssökande att förbättra sitt
arbetssökande samtidigt som villkoren för ersättningen uppfylls. Genom ökade
drivkrafter hos de arbetssökande för att snabbt få ett lämpligt arbete förhindras
långa tider utan arbete och arbetsgivare ges förutsättningar att snabbt få
tillgång till lämplig arbetskraft. Från och med den 1 mars 2015 omfattas även
de som kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning211 (i fortsättningen
kallad aktivitetsstöd) av samma form av åtgärdssystem som gäller för de som
kan få arbetslöshetsersättning212.
Arbetsförmedlingen har ansvaret att säkerställa att deltagare med
etableringsersättning har aktiviteter som motsvarar etableringsplanens
omfattning och följa upp så att ersättningen utgår utifrån individens faktiska
deltagande.
8.1

Omfattningen av uppdraget

Arbetsförmedlingens ansvar kopplat till arbetslöshetsförsäkringen omfattar
arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning. Det är den
arbetssökande själv som anger till Arbetsförmedlingen om de avser att ansöka
om arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen har därefter inte någon
information om vilka som faktiskt får arbetslöshetsersättning.
Statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som baseras på
utbetald ersättning kan ge en uppfattning om hur stor andel213 det är som
faktiskt fått arbetslöshetsersättning. Under oktober 2016–september 2017214
Se 4 § förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.
Se 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Arbetsförmedlingens underrättelse sker genom ett så kallat meddelande.
211 För en programdeltagare som är 18–24 år lämnas utvecklingsersättning, se även 2 och 4 §
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.
212 Det är Arbetsförmedlingen som utreder och fattar beslut om åtgärder. Det är Försäkringskassan som
beräknar och beslutar om ersättningsnivån samt betalar ur aktivitetsstöd. Det är även
Försäkringskassan som verkställer Arbetsförmedlingens beslut om avstängningar.
213 Andelen som fått arbetslöshetsersättning utbetald av det totala antalet timanställda, deltidsarbetslösa
respektive öppet arbetslösa som var anmälda på Arbetsförmedlingen.
214 På grund av att arbetslöshetsersättningen betalas ut retroaktivt presenteras statistik för oktober
föregående år–september innevarande år. Statistiken över antalet ersättningstagare som ligger till
209
210
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uppgick andelen timanställda med arbetslöshetsersättning till 42 procent,
motsvarande andel för öppet arbetslösa var 37 procent och deltidsarbetslösa 36
procent.215 Andelarna uppvisar en viss säsongvariation med lägre andelar
under sommaren. Sett över en treårsperiod visar statistiken en nedåtgående
trend. Det tyder på att andelen arbetssökande som uppfyller villkoren har
minskat.
Figur 18 visar omfattningen av det totala uppföljningsansvaret kopplat till
arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd och etableringsersättning varje månad.
Figuren visar antalet programdeltagare216 som kan få aktivitetsstöd respektive
arbetslöshetsersättning samt omfattas av kravet att aktivitetsrapportera.
Diagrammet visar dessutom antalet personer med ett pågående beslut om
etableringsplan. I december 2017 var det totala antalet nästan 330 000
personer.
Figur 18. Antalet arbetssökande som kan få arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd
respektive etableringsersättning217, 2015–2017.
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
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Aktivitetsstöd

Etableringsersättning
Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

Utvecklingen av antalet arbetssökande som kan få aktivitetsstöd eller
arbetslöshetsersättning tyder på en konjunkturell variation med ett minskat
antal i takt med en bättre konjunktur och därmed en ökad efterfrågan på
arbetskraft. Den konjunkturella variationen blir tydligare under en längre
mätperiod. Utvecklingen uppvisar även en säsongvariation vilket innebär ett
minskat antal under sommaren vilket kan härröras till att antalet
tidsbegränsade säsongsanställningar ökar då. Antalet arbetssökande med
etableringsplan har i stället ökat kontinuerligt som en konsekvens av det ökade
antalet flyktingar under främst hösten 2015. Under hösten 2017 noteras
grund för att beräkna andelarna kan för samma månad och år förändras i och med att en arbetssökande
kan vänta med att ansöka om arbetslöshetsersättning i upp till nio månader.
215 Oktober 2015–september 2016: timanställda 42 procent, öppet arbetslösa 39 procent,
deltidsarbetslösa 37 procent; oktober 2014–september 2015: timanställda 46 procent, öppet arbetslösa
41 procent, deltidsarbetslösa 40 procent.
216 Se 4 § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.
217 Statistiken för januari 2015 (etableringsersättning) skiljer från motsvarande redovisning i
årsredovisningen 2016. Den uppgift som redovisades i årsredovisningen 2016 var felaktig men det
handlar om en mindre avvikelse.
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däremot en avmattning i uppgången till följd av att antalet flyktingar har
minskat efter hösten 2015.
8.2

Identifierade risker och åtgärder

Ett riskområde i Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen
och aktivitetsstödet är att det inte fungerar som en integrerad del i det löpande
förmedlingsarbetet.218 Detta riskerar leda till att arbetslöshetsförsäkringen inte
bidrar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Under 2017 har
Arbetsförmedlingen vidtagit åtgärder för att effektivisera uppföljnings- och
kontrollarbetet och därigenom understödja en effektiv matchning på
arbetsmarknaden.
I slutet av december infördes ett nytt handläggarstöd som ersatte de tolv
tidigare handläggarstöd som berört arbetslöshetsförsäkringen, en förenkling
som verksamheten har uppskattat. Syftet är att förtydliga arbetsförmedlingens
uppdrag i arbetslöshetsförsäkringen. Under 2017 har också en strukturerad
metod för att ta fram en god individuell sökaktivitet för de arbetssökande
testats på tre pilotkontor. Metoden går ut på att ta fram en sökaktivitet uttryckt
som ett intervall av antal arbeten som Arbetsförmedlingen bedömer att det är
rimligt att den arbetssökande söker. Det är sedan mot denna konkreta
planering av sökaktiviteten som arbetssökandet ska följas upp och
aktivitetsrapporten bedömas. Metoden har visat ett positivt resultat och ska
införas under 2018.
Arbetsförmedlingen har också påbörjat utvecklingen av en automatiserad och
riskbaserad kontroll av aktivitetsrapporter. Funktionen ska testas under 2018
och innebär att Arbetsförmedlingen kan fokusera uppföljnings- och
kontrollarbetet på de aktivitetsrapporter som inte uppfyller vissa centralt satta
kriterier. Om testerna är positiva är avsikten att lansera denna funktion under
2018 för personer som är öppet arbetslösa, timanställda eller
deltidsarbetslösa219. I en förlängning ska den automatiska och riskbaserade
kontrollen kopplas ihop med den sökaktivitet som tas fram genom den
strukturerade metoden.
Det övergripande målet är att skapa en tydlig arbetsprocess för planering och
uppföljning av arbetssökandet som bidrar till att understödja en effektiv
matchning mellan de arbetssökandes kvalifikationer och arbetsgivarnas
kompetensbehov.
8.3

Aktivitetsrapportering

Den arbetssökande har ett tydligt egenansvar att aktivt söka arbete för att lösa
sin arbetslöshetssituation. Aktivitetsrapporten är ett stöd för den
arbetssökande att följa sin process och därigenom förbättra sitt arbetssökande.
För arbetsförmedlaren är det ett viktigt verktyg för att följa upp den
arbetssökandes aktiviteter, däribland sökaktiviteten. Det är därmed ett
underlag för att identifiera vad som kan förbättras i arbetssökandet och om det
218
219

Arbetsförmedlingen, Verksamhetsplan 2017, Bilaga 4 – Arbetsförmedlingens riskanalys.
Sökandekategori 11, 21 eller 22 i Arbetsförmedlingens systemstöd AIS.
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finns ett behov av ökat stöd samt bedöma om den arbetssökande aktivt söker
lämpligt arbete.
8.3.1 Inlämningsgrad
Många lämnar in sin aktivitetsrapport i tid men inlämningsgraden varierar
med typ av ersättning.
Tabell 40. Andelen som har lämnat in sin aktivitetsrapport i tid, 2015–2017.
2015

2016

2017

Aktivitetsstöd

78,2

84,2220

85,3

Arbetslöshetsersättning

79,9

77,5

76,3

4,5221

3,7

3,3

Etableringsersättning
Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

Andelen programdeltagare som har lämnat in sin aktivitetsrapport i tid har
ökat under 2015–2017 och är numera högre än för dem som omfattas av
arbetslöshetsförsäkringen. Det är troligt att åtgärdssystemet som började att
gälla i mars 2015 har haft en handlingskorrigerande effekt som har bidragit till
att inlämningsgraden har ökat. Andelen som kan få arbetslöshetsersättning
som har lämnat in sin aktivitetsrapport i tid har minskat under 2015–2017.
Arbetssökande med en etableringsplan uppvisar en klart lägre inlämningsgrad,
och andelen som har lämnat in sin aktivitetsrapport i tid har dessutom minskat
under 2015–2017. Den huvudsakliga orsaken till den låga inlämningsgraden är
troligtvis att det inte har funnits någon konsekvens i form av varning och
avstängning för personer med etableringsersättning om de inte har lämnat in
sin aktivitetsrapport i tid. En annan trolig orsak är att Arbetsförmedlingen
parallellt har följt upp deltagarens aktiviteter i etableringsplanen varje
månad.222 Därtill är inlämningsintervallet längre, arbetssökande som har en
etableringsplan ska lämna aktivitetsrapport var sjätte kalendermånad.223
Aktivitetsrapporten ska då innehålla en sammanfattning av de senaste sex
månadernas arbetssökande224. Den parallella uppföljningen och det längre
inlämningsintervallet kan ha bidragit till att arbetssökande med
etableringsplan inte har sett samma fördelar med att använda
aktivitetsrapporten, det vill säga att det inte har upplevts som ett stödverktyg i
arbetssökandet.
Kvinnor lämnar in sin aktivitetsrapport i tid i något högre grad än män, både
när det gäller personer som får eller begär arbetslöshetsersättning och personer
som genom sitt deltagande i ett program kan ha rätt till aktivitetsstöd. Inom

Statistiken skiljer sig åt från motsvarande redovisning i årsredovisningen för 2016 på grund av att
förberedande insatser (sökandekategori 80) är inkluderade.
221 November månad ingår inte i beräkningen på grund av ett fel i statistiken den månaden.
222 Detta görs i princip genom den så kallade månadsredovisningen som visar deltagarnas frånvaro från
aktiviteter. Både deltagare och anordnare fyller varje månad i en blankett som visar i vilken grad den
nyanlände har deltagit i aktiviteterna i etableringsplanen.
223 Se 4 § 4 stycket Arbetsförmedlingens föreskrifter (2016:3) om ändring i Arbetsförmedlingens
föreskrifter (2015:4) om aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa.
224 Arbetsförmedlingens handläggarstöd – Aktivitetsrapport, s. 7–8.
220
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etableringen lämnar män in sin aktivitetsrapport i tid i något högre grad än
kvinnor.
Tabell 41. Andelen som har lämnat in sin aktivitetsrapport i tid, fördelat på kön,
2015–2017.
2015

2016

2017

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Aktivitetsstöd

77,5

79,5

83,4

85,1

84,5

86,1

Arbetslöshetsersättning

78,5

81,3

76,2

78,7

75,1

77,5

4,6225

4,5226

3,9

3,5

3,5

3,1

Etableringsersättning

Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

Utrikes födda kvinnor har generellt svårt att komma in på arbetsmarknaden
och sysselsättningsgraden bland dessa kvinnor är därmed låg227. Nivån på
inlämningsgrad påverkar Arbetsförmedlingens möjlighet att bedöma behovet
av stöd och insatser, det vill säga möjligheten att sätta in åtgärder för att
förbättra utrikes födda kvinnors möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
Inlämningsgraden bland de utrikes födda kvinnor som omfattas av kravet att
lämna in aktivitetsrapport har ökat under en treårsperiod (2017: 63,7 procent;
2016: 62,4 procent; 2015: 59,2 procent228). Detta har gett Arbetsförmedlingen
bättre förutsättningar att ge rätt stöd i arbetssökandet. Inlämningsgraden för
utrikes födda kvinnor är lägre än kvinnor generellt och även lägre än
medelvärdet för totalen men på ungefär samma nivå som utrikes födda män.
En betydande andel av de utrikes födda omfattas av etableringsuppdraget där
inlämningsgraden är låg men tendensen kvarstår även när deltagare med
etableringsplan exkluderas.
8.3.2 Arbetsförmedlingens granskning av aktivitetsrapporter
Arbetsförmedlingen ska granska alla aktivitetsrapporter inom 14 dagar.229
Granskningen innebär att Arbetsförmedlingen stämmer av aktiviteterna i
rapporten mot den individuella planeringen respektive etableringsplanen samt
bedömer sökaktiviteten och vilka åtgärder som behöver vidtas.
Arbetsförmedlingen har granskat i genomsnitt 84,3 procent av de inkomna
aktivitetsrapporterna inom 14 dagar, vilket är lägre än tidigare år (2016: 88,6
procent; 2015: 88,5 procent).

November månad ingår inte i beräkningen på grund av ett fel i statistiken den månaden.
November månad ingår inte i beräkningen på grund av ett fel i statistiken den månaden.
227 Regeringen, Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende åtgärder för att minska arbetslösheten bland
utrikes födda kvinnor, A2017/00180/A; Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens återrapportering
2017 - Handlingsplan för att fler utrikes födda kvinnor ska vara sysselsatta i arbete eller studier, 2017–
2018, AF-2017/00057087.
228 November månad ingår inte i beräkningen på grund av ett fel i statistiken den månaden
229 I 6 a § förordningen (2002:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten står det att
Arbetsförmedlingen ska granska aktivitetsrapporter skyndsamt. I Arbetsförmedlingens handläggarstöd
– Aktivitetsrapport (s. 12) står det att skyndsamt i detta fall innebär 14 kalenderdagar.
225

226
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Arbetsförmedlare har uppgett tidsbrist i olika interna undersökningar som ett
skäl till att alla aktivitetsrapporter inte granskas i tid. Det gäller särskilt för de
arbetsförmedlare som ansvarar för relativt många arbetssökande.230
Nedgången av andelen granskade aktivitetsrapporter under 2017 kan troligtvis
härröras till den stora ökningen av antalet deltagare inom etablering, vilket har
tagit stora resurser i anspråk.
Aktivitetsrapporter gällande arbetssökande med etableringsplan granskas i
något högre grad inom 14 dagar jämfört med arbetssökande som får eller begär
arbetslöshetsersättning och programdeltagare som genom sitt deltagande i ett
program kan ha rätt till aktivitetsstöd. Det finns även en viss tendens till att
mäns aktivitetsrapporter granskas inom 14 dagar i högre grad än kvinnornas.
Skillnaderna varierar över tid och är relativt små. En korrelation mellan
andelen som lämnar in sin aktivitetsrapport manuellt (via pappersblankett eller
muntligt) och andelen granskade tyder på ett positivt samband. Män lämnar i
högre grad in sin aktivitetsrapport manuellt jämfört med kvinnor. Manuellt
inlämnade aktivitetsrapporter granskas ofta i samband med att de lämnas in
vilket därmed är en trolig orsak till skillnaden i granskningsgraden mellan
könen. På samma grunder är det också en trolig orsak till att
granskningsgraden är högre för arbetssökande med etableringsplan jämfört
med arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.
8.3.3 Sökaktivitet
De arbetssökande redovisar månatligen i en aktivitetsrapport vilka arbeten de
sökt och vilka andra sökaktiviteter de genomfört varje månad.231 Figur 19 ger
en bild av hur den totala sökaktiviteten och antalet sökta jobb definierat som
sökt annonserat jobb eller lämnat in en intresseanmälan har utvecklats enligt
uppgifter i aktivitetsrapporter. Den totala sökaktiviteten har gått upp
marginellt vid en jämförelse mellan 2016 och 2017. Det gäller för såväl
personer som kan få arbetslöshetsersättning som aktivitetsstöd. Det är inte
någon större skillnad i sökaktiviteten vid en jämförelse mellan män och
kvinnor. Redovisade aktiviteter pekar däremot på att de som får eller begär
arbetslöshetsersättning i genomsnitt söker något fler jobb än
programdeltagare.232

Arbetsförmedlingen, Uppföljning av Arbetsförmedlingens arbete med aktivitetsrapportering, Dnr.
Af-2014/522776.
231 Det finns en risk att den arbetssökande rapporterar en för hög sökaktivitet för att undvika en åtgärd
respektive en för låg sökaktivitet för att undvika en tidstagande uppgift varje månad (I en
enkätundersökning 2014 uppgav minst hälften av de tillfrågade att de inte redovisar samtliga jobb de
söker). De manuellt inlämnade rapporterna ingår inte heller i beräkningen av genomsnittlig sökaktivitet
eftersom dessa inte överförs till Arbetsförmedlingens Datalager. Arbetsförmedlingen mäter också
sökaktiviteten genom den så kallade sökandeundersökningen. Skillnaden mellan
Sökandeundersökningen och aktivitetsrapportering beskrivs mer utförligt i rapporten Uppföljning av
Arbetsförmedlingens arbete med aktivitetsrapportering, Dnr. Af-2014/522776.
232 Sökaktiviteten varierar mellan sökandeundersökningen och aktivitetsrapporteringen. En möjlig
förklaring är metodskillnader vilka beskrivs i rapport Uppföljning av Arbetsförmedlingens arbete med
aktivitetsrapportering, Dnr. Af-2014/522776.
230
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Figur 19. Genomsnittlig sökaktivitet enligt uppgifter i inlämnade aktivitetsrapporter,
2015–2017.
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Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

En trolig orsak till att programdeltagare har en lägre sökaktivitet är att andelen
som står långt från arbetsmarknaden är högre. Det har att göra med att den
arbetssökande kvalificerar sig till vissa program genom en viss inskrivningstid
men också att de anvisas till program just för att de behöver insatser/rustas. En
annan trolig orsak är att det inte finns några godtagbara skäl för de som får
eller begär arbetslöshetsersättning att inte aktivt söka lämpliga arbeten.
Bedömningen av om en programdeltagare har godtagbara skäl för att inte
aktivt söka lämpliga arbeten ska göras med hänsyn till det program som den
arbetssökande deltar i och vilket skede av programmet deltagaren befinner sig
i233. Programdeltagare är sysselsatta i programmet och har inte lika mycket tid
för att söka arbete. I figur 19 visas inte sökaktiviteten för deltagare i
etableringsuppdraget på grund av att inlämningsgraden är låg, vilket försvårar
tolkningen av statistiken. Den totala sökaktiviteten bland utrikes födda kvinnor
och män ligger på ungefär samma nivå som medeltalet för totalen och nivån
har inte förändrats nämnvärt sedan 2015.
Det är samtidigt en betydande andel av arbetssökande som får eller begär
arbetslöshetsersättning och programdeltagare som inte ägnar någon tid åt sitt
arbetssökande. Figur 20 visar andelen arbetssökande som enligt
Arbetsförmedlingens sökandeundersökning inte lägger tid åt arbetssökande.

Se 14 d § förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd respektive (IAFFS 2017:3) om godtagbara skäl för
programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten enligt förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd.
233
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Figur 20. Andel av öppet arbetslösa och programdeltagare som i
sökandeundersökningen svarat att de inte har ägnat någon tid åt arbetssökande,
fördelat på kön, 2015–2017.234
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Källa: Arbetsförmedlingen, Sökandeundersökningen.

Som förklarats ovan kan det finnas naturliga förklaringar till att vissa
programdeltagare inte har ägnat någon tid åt sitt arbetssökande. Resultatet
2017 för kvartal 4 är 15,2 procent. Resultatet är något högre än motsvarande
kvartal 2016 (14,5 procent). Det är en avsevärt högre andel kvinnor än män
som har angett att de inte har ägnat någon tid åt arbetssökande. En orsak till
denna könsskillnad är att antalet kvinnor är högre än män i förberedande
insatser, där kraven på sökaktivitet är lägre. Det beror på deltagare i
förberedande insatser är i behov av extra stöd innan de är redo att ta ett arbete.
Sökaktiviteten i förberedande insatser är dessutom något lägre för kvinnor än
män, sett till det genomsnittliga antalet rapporterade aktiviteter i
aktivitetsrapporten.
8.4

Arbetsförmedlingens arbete med att meddela berörd
arbetslöshetskassan

Under 2017 skickade Arbetsförmedlingen totalt 585 622 meddelanden till
arbetslöshetskassorna (2016: 574 868 meddelanden, 2015: 564 215
meddelanden). Detta motsvarar 242 meddelanden per 1 000 arbetssökande
vilket är en nedgång jämfört med 2016 men en ökning jämfört med 2015 (2016:
245; 2015: 235).235 En viktig förklaring till att antalet meddelanden per 1 000
har ökat jämfört med 2015 är att antalet meddelanden som har skickats på
grund av att aktivitetsrapporten inte har lämnats in i tid har visat en ökande
trend och har legat på en relativt hög nivå under större delen av 2017. Under
sommarmånaderna 2017 var inlämningsgraden relativt låg vilket resulterade i
förhållandevis många meddelanden med denna orsak. Under hösten 2017 har

Personer som har svarat att de ska påbörja/har påbörjat arbete eller studier är undantagna.
Beräkningen av antalet meddelanden per 1 000 arbetssökande bygger på arbetssökande som är öppet
arbetslösa, deltids- och timanställda och som är anmälda till en arbetslöshetskassa.
234
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inlämningsgraden däremot ökat stadigt vilket i jämförelse med
sommarmånaderna har resulterat i färre meddelanden med denna orsak.
Figur 21. Totalt antal meddelanden fördelat efter två av de vanligaste
meddelandeorsakerna (primär axel) samt antal meddelanden per 1 000
arbetssökande (sekundär axel), 2015–2017.
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Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

En av de näst vanligaste orsakerna är meddelanden på grund av att den
arbetssökande inte har besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen eller en
anordnare av en upphandlad arbetsförmedlingstjänst236 enligt
överenskommelse237. Denna meddelandeorsak visar en nedåtgående trend
under 2015–2017, vilket delvis kan förklaras av Arbetsförmedlingens arbete
med att motverka felaktiga meddelanden under 2015. Tidigare skickades ett
automatiskt meddelande när den arbetssökande inte besökte eller kontaktade
Arbetsförmedlingen enligt överenskommelse238. Den automatiska hanteringen
i dessa fall ledde till att vissa meddelanden skickades felaktigt.
Arbetsförmedlingen ändrade därför rutinerna sommaren 2015 för att motverka
felaktiga meddelanden. Under 2017 har denna meddelandeorsak legat på en
jämn nivå.
Under 2017 skickade Arbetsförmedlingen fler meddelanden per 1 000 män
(248) jämfört med kvinnor (235) (2016: 252 män, 238 kvinnor; 2015: 243 män,
226 kvinnor). I en granskning som IAF gjort av vilka som fått en åtgärd och
vilka som når långt i åtgärdstrappan konstateras att män är överrepresenterade
I lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är en anordnare av en upphandlad
arbetsförmedlingstjänst benämnd som en kompletterande aktör.
237 I årsredovisningen 2016 redovisades endast meddelanden som hade skickats på grund av missat
besök/kontakt med Arbetsförmedlingen och inte missat besök/kontakt med anordnare av en
upphandlad arbetsförmedlingstjänst. Med anledning av båda varianterna härrör till 3 punkten 43 § lag
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring redovisas det här summerat. Skillnaden är marginell i och med
att det är ett fåtal meddelanden som skickas på grund av missat besök/kontakt med anordnare av en
upphandlad arbetsförmedlingstjänst.
238 För arbetssökande som missar ett besök eller en kontakt med en anordnare av en upphandlad
arbetsförmedlingstjänst har motsvarande automatiska funktion aldrig funnits.
236
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och att könsfördelningen blir alltmer ojämn ju högre upp i åtgärdstrappan den
arbetssökande kommer.239 Kvinnor är generellt underrepresenterade när det
gäller antalet meddelanden per 1 000 men utrikes födda kvinnor är
överrepresenterade. Arbetsförmedlingen har skickat 253 meddelanden per
1 000 utrikes födda kvinnor (2016: 262; 2015: 254). En förklaring till denna
överrepresentation är att inlämningsgraden är förhållandevis låg bland utrikes
födda kvinnor.
8.4.1 Arbetslöshetsersättning inom EU/EES och Schweiz
EU:s regler gör det möjligt för en arbetssökande att fortsätta få
arbetslöshetsersättning när den arbetssökande söker arbete i ett annat
EU/EES-land eller i Schweiz. Under 2017 har 529 personer (varav 221 män och
308 kvinnor) med bibehållen rätt till arbetslöshetsersättning från ett annat
land anmält sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Antalet är något
färre jämfört med föregående år. Det är fler kvinnor än män som utnyttjar
denna möjlighet och tendensen är densamma som tidigare år (2016: 577
personer varav 284 män och 293 kvinnor; 2015: 647 personer varav 308 män
och 339 kvinnor).240
8.5

Arbetsförmedlingens arbete med att initiera åtgärdsärenden och
besluta om åtgärd avseende aktivitetsstöd

Arbetsförmedlingens handläggning av ett åtgärdsärende inom aktivitetsstödet
sker i två steg. I steg ett initierar Arbetsförmedlingen ärendet genom ett
meddelande. I steg två utreder Arbetsförmedlingen och bedömer om det finns
grund för beslut om en formell varning eller avstängning från rätt till
ersättning.
8.5.1 Arbetsförmedlingens arbete med att initiera åtgärdsärenden
Under 2017 initierades totalt 271 754 åtgärdsärenden (2016: 284 948
meddelanden; mars–december 2015: 281 769 meddelanden). Det totala antalet
meddelanden under 2017 motsvarade 116 meddelanden per 1 000
programdeltagare vilket är en minskning jämfört tidigare år (2016: 121; mars–
december 2015: 142). Den vanligaste orsaken är att aktivitetsrapporten inte har
lämnats in i tid. Det är en större andel som har lämnat in sin aktivitetsrapport
2017 jämfört med 2016 vilket har inneburit att färre åtgärdsärenden har
initierats med denna orsak. Inlämningsgraden har varit särskilt hög under
kvartal fyra 2017 vilket har resulterat i att antal meddelanden per 1 000 ligger
på en förhållandevis låg nivå under det fjärde kvartalet.

239
240

IAF 2015:1, Vem missköter sitt arbetssökande?.
Arbetsförmedlingens diarium.
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Figur 22. Totalt antal meddelanden fördelat efter två av de vanligaste
meddelandeorsakerna (primär axel) samt antal meddelanden per 1 000
programdeltagare (sekundär axel), mars 2015–december 2017.241
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Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

Den näst vanligaste orsaken under 2017 är att programdeltagare inte besökt
eller kontaktat Arbetsförmedlingen eller en anordnare av en upphandlad
arbetsförmedlingstjänst242 enligt överenskommelse.243 Efter sommaren 2015
har antalet meddelanden med denna orsak ökat. Ökningen består framför allt
av meddelanden som handlar om att programdeltagare inte har besökt eller
kontaktat en anordnare av en upphandlad arbetsförmedlingstjänst. Dessa
meddelanden utgjorde initialt en väldigt liten andel av det totala antalet
meddelanden med denna orsak vilket indikerar att mörkertalet har blivit lägre
och att tillämpningen därmed har blivit bättre.
Åtgärdsreglerna infördes i mars 2015 och under de första månaderna initierade
Arbetsförmedlingen relativt många åtgärdsärenden. Det visar sig också på
statistiken av antalet meddelanden per 1 000 programdeltagare. Därefter har
antalet meddelanden per månad stabiliserats på en jämn nivå. Den initiala
nedgången utgjordes till stor del av att antalet meddelanden på grund av att
programdeltagare inte lämnade in sin aktivitetsrapport minskade. Det är en
form av åtgärdsärende som initieras automatiskt när programdeltagare inte
lämnar in sin aktivitetsrapport inom utsatt tid.
Det är troligt att de första månadernas nedgång till stor del berodde på
åtgärdssystemets handlingskorrigerande effekt vilket också åtgärdssystemets
Antalet initierade åtgärdsärenden mäts från och med mars 2015 i och med att åtgärdssystemet för
programdeltagare infördes då.
242 I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd är en anordnare av en upphandlad
arbetsförmedlingstjänst benämnd som en kompletterande aktör.
243 I årsredovisningen 2016 särredovisades meddelanden beroende på om det missade besöket eller
kontakten rörde Arbetsförmedlingen eller en anordnare av en upphandlad arbetsförmedlingstjänst. Med
anledning av båda varianterna härrör till 3 punkten 14 a § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
redovisas det här summerat.
241
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införande syftade till. Enligt IAF är det troligt att åtgärdssystemet är
handlingskorrigerande i och med att de flesta arbetssökande och
programdeltagare aldrig missköter sig och att en klar majoritet inte missköter
sig mer än en gång244. En annan orsak till den initiala nedgången är att
meddelanden till en början skickades automatiskt när programdeltagare inte
kom på inbokat besök eller inte kontaktade Arbetsförmedlingen enligt
överenskommelse.245 Denna automatisering togs bort sommaren 2015 för att
motverka felaktigt skickade meddelanden. Konsekvensen blev att antalet
meddelanden med den orsaken minskade.
Arbetsförmedlingen har initierat fler åtgärdsärenden per 1 000 män jämfört
med kvinnor. Tendensen är densamma som tidigare år (2017: män 128,
kvinnor 102; 2016: män 132, kvinnor 106; mars–december 2015: män 158
kvinnor 122).
Kvinnor är generellt underrepresenterade när det gäller antalet meddelanden
per 1 000 och det stämmer även in på utrikes födda kvinnor.
Arbetsförmedlingen har skickat 106 meddelanden per 1 000 utrikes födda
kvinnor (2016: 106; mars–december 2015: 125). Det är betydligt lägre än
medelvärdet för totalen. Arbetsförmedlingen skickar dock något fler
meddelanden per 1 000 utrikes födda kvinnor än per 1 000 kvinnor totalt.
Den tydliga överrepresentationen som finns bland de utrikes födda kvinnor
som får eller begär arbetslöshetsersättning (antal meddelanden per 1 000) kan
inte urskiljas här. Enligt IAF är det möjligt att det extra stöd som
Arbetsförmedlingen ger programdeltagare som står långt från
arbetsmarknaden hjälper dem att klara kraven bättre än de annars skulle ha
gjort.246
8.5.2 Arbetsförmedlingens arbete med att besluta om åtgärd
Arbetsförmedlingen har fattat färre åtgärdsbeslut under 2017 jämfört med
2016 vilket beror på, dels att Arbetsförmedlingen har initierat något färre
åtgärdsärenden, dels att Arbetsförmedlingen har anpassat tillämpning utifrån
prejudicerande domar. Det handlar bland annat om att Arbetsförmedlingen
initialt hade en alltför restriktiv tolkning av godtagbara skäl.
Förhållandet mellan varningar och avstängningar har förändrats under 2015–
2017 vilket kan förklaras av att åtgärdssystemet infördes 2015. Det var därmed
en större andel som misskötte sitt arbetssökande för första gången 2015 och
därmed tog det första steget i åtgärdstrappan.

IAF, Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet, rapport
2017:8 samt IAF, Underrättelser och sanktioner för personer med aktivitetsstöd, rapport 2017:7.
245 När det gäller programdeltagare som missar ett besök eller en kontakt med en anordnare av en
upphandlad arbetsförmedlingstjänst har motsvarande automatiska funktion aldrig funnits.
246 IAF, Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet, rapport
2017:6. En jämförelse mellan rapport 2017:6 och rapport 2017:7.
244
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Tabell 42. Totalt antal beslut om åtgärder varav antal formella varningar och
avstängningar, mars 2015–2017.247
2015

2016

2017

Totalt antal åtgärder

213 132

231 229

200 463

– varav antal formella varningar

117 541

82 222

68 478

95 591

149 007

131 985

– varav antal avstängningar
Källa: Arbetsförmedlingen, Datalager.

Arbetsförmedlingen fattade beslut om åtgärder för fler män (123 722) än
kvinnor (76 741). Tendensen är densamma som tidigare år (2016: män
146 028, kvinnor 85 201; mars–december 2015: 135 434 män, 77 698
kvinnor).248 I en studie som IAF har gjort konstateras att män har en
signifikant högre sannolikhet att få en åtgärd än kvinnor.249 Tendensen är
därmed densamma som för arbetssökande som får eller begär
arbetslöshetsersättning.250
Skillnaden mellan könen beror troligtvis på en kombination av
Arbetsförmedlingens handläggning och programdeltagarnas handlande. En
stor majoritet av alla åtgärdsärenden initieras på grund av att
programdeltagare inte har lämnat in sin aktivitetsrapport, vilket är en form av
ärende som initieras automatiskt när en sådan händelse inträffar. Antal
initierade åtgärdsärenden och antalet åtgärdsbeslut ligger nära varandra vilket
innebär att en stor andel av de initierade ärendena även ledde till en åtgärd.
Enligt IAF är det dessutom små skillnader mellan olika kategorier av
programdeltagare när det gäller andel av initierade ärenden som också leder till
åtgärd.251 Detta indikerar att de huvudsakliga könsskillnaderna beror på att
män och kvinnor handlar olika. De huvudsakliga könsskillnaderna kan således
inte härröras till att Arbetsförmedlingen hanterar ärenden olika beroende på
kön.
8.6

Arbetsförmedlingens uppdrag gällande ersättning till vissa
nyanlända invandrare

Etableringsuppdraget omfattar flyktingar och deras anhöriga enligt lag
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Etableringsplanen ska innehålla aktiviteter som underlättar och påskyndar de
nyanländas etablering i samhälls- och arbetslivet. Etableringsersättningen
syftar till att stärka incitamenten att snabbt nå målen i etableringsplanen och
är därför villkorad med att den nyanlände deltar i etableringsplanens
aktiviteter.

Statistiken för 2015–2016 skiljer sig från motsvarande redovisning i årsredovisningen 2016 på grund
av att retroaktiva ändringar av ärenden har medfört att dubbletter har skapats i dataunderlaget.
248 Statistiken för 2015–2016 (kön) skiljer sig från motsvarande redovisning i årsredovisningen 2016 på
grund av att retroaktiva ändringar av ärenden har medfört att dubbletter har skapats i dataunderlaget.
249 IAF, Underrättelser och sanktioner för personer med aktivitetsstöd, rapport 2017:7.
250 IAF, Vem missköter sitt arbetssökande?, rapport 2015:1.
251 IAF, Underrättelser och sanktioner för personer med aktivitetsstöd, rapport 2017:7.
247
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8.6.1 Månadsredovisning och nedsättning av etableringsersättning
När Arbetsförmedlingen har fattat ett beslut om etableringsplan har den
nyanlände rätt till etableringsersättning. För att ersättningen ska betalas ut av
Försäkringskassan krävs att den nyanlände månadsvis styrker sitt deltagande i
etableringsplanens aktiviteter och orsakerna till eventuell frånvaro i en så
kallad månadsredovisning.252 Arbetsförmedlingen granskar samtliga inkomna
månadsredovisningar månatligen och beslutar om eventuell nedsättning av
etableringsersättning vid frånvaro.
Nedsättning av etableringsersättning på grund av föräldraledighet,
sjukfrånvaro eller annan frånvaro.
Förutom nedsättning på grund av arbete är den vanligaste orsaken till
nedsättning frånvaro på grund av föräldraledighet med föräldrapenning. Av de
som haft beslut om etableringsersättning har 4,9 procent haft en nedsättning
på grund av detta under 2017. Den absoluta majoriteten av dessa, 94 procent,
hade en nedsättning som motsvarade heltid. Det är en betydligt högre andel
kvinnor än män som får nedsättning på grund av föräldraledighet. Av
kvinnorna hade 10,5 procent fått beslut om nedsättning, jämfört med 0,7
procent bland männen. Kvinnorna har också i högre grad en nedsättning som
motsvarar heltid.
En betydligt lägre andel, 0,3 procent, har fått en nedsättning på grund av
sjukfrånvaro som överstiger 30 dagar. Majoriteten av dessa (65 procent) hade
en nedsättning som motsvarade heltid och knappt 31 procent en nedsättning
som motsvarade sjukfrånvaro på halvtid. Skillnaden mellan män och kvinnor
är här marginell, dock med en något högre andel kvinnor som fått nedsättning
på grund av denna orsak.
Andelen av de arbetssökande med etableringsersättning som haft annan
frånvaro, där det bedömts att skälen för denna är godtagbara, har under
perioden januari till september uppgått till 0,4 procent. Ungefär 65 procent av
dessa hade en nedsättning motsvarande heltid. Också här är andelen kvinnor
som har fått en nedsättning högre, 0,5 procent jämfört med 0,3 procent bland
männen.
Nedsättning av etableringsersättning på grund av arbete
Om den nyanlände har ett förvärvsarbete kan det ingå som en aktivitet i
etableringsplanen, men från och med februari 2016 får personen ersättning
endast i den omfattning som personen inte förvärvsarbetar.253
Arbetsförmedlingen beslutar då om en nedsättning.254
Under 2014–2015 var andelen ersättningsbeslut med nedsättning på grund av
arbete 2 procent av samtliga beslut om etableringsersättning. Efter
regeländringen ökade andelen till 8 procent för 2016. Under 2017 har andelen
Se 5 § i Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2010:3) om etableringsersättning.
Det finns även möjlighet att arbeta utanför etableringsplanen utan att det påverkar ersättningen
förutsatt att det inte är en subventionerad anställning.
254 Tidigare var det möjligt att arbeta inom etableringsplanen utan nedsättning under anställningens
första sex månader. Därefter sattes ersättningsnivån ned i den omfattning delta Det finns även möjlighet
att arbeta utanför etableringsplanen utan att det påverkar ersättningen förutsatt att det inte är en
subventionerad anställning.
252
257
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fortsatt varit 8 procent i genomsnitt. Andelen bland kvinnor uppgick till 4
procent under denna period, vilket kan jämföras med 12 procent bland män
(2016: kvinnor 4 procent, män 11 procent). En förklaring till skillnaderna i
andel är att kvinnorna i högre grad är förhindrade att delta i aktiviteter och
därmed att arbeta på grund av föräldraledighet.
8.6.2 Orsaker till att etableringsplanen avbryts
En etableringsplan ska omfatta högst 24 månader, men kan i vissa fall
förlängas med upp till åtta månader.255 En person med etableringsplan kan
lämna etableringsuppdraget när etableringsplanen har löpt ut eller avbrutits.256
Det innebär att personen inte längre har rätt till etableringsersättning. Totalt
lämnade 28 367 personer med etableringsplan etableringsuppdraget någon
gång under 2017 (2016: 23 230; 2015: 17 390).257 Cirka 40 procent var kvinnor
och 60 procent män (2016: 40 procent kvinnor, 60 procent män; 2015: 45
procent kvinnor, 55 procent män). Merparten av dessa lämnade för att
etableringsplanen hade löpt ut. Övriga (2 708) lämnade eftersom
etableringsplanen avbröts på grund av påbörjad högskoleutbildning,
heltidsarbete i minst sex månader, avvisat erbjudet lämpligt arbete eller andra
skäl såsom egen begäran.258 Antalet avbrott har stadigt ökat de senaste åren
(2016: 1 746; 2015: 1 179). Den vanligaste orsaken till att etableringsplanen
avbryts är att deltagaren haft ett heltidsarbete under minst sex månader, 2 167
personer. Därefter följer att personen påbörjat en högskoleutbildning, 194
personer. En högre andel män lämnar etableringsuppdraget på grund av
arbete. Bland kvinnor är andelen som avbryter planen på grund av
högskolestudier högre.
Bestämmelsen om att etableringsplanen ska upphöra om deltagaren avvisar ett
erbjudande om lämpligt arbete infördes i juni 2014. Under 2017 har 102
personer lämnat etableringsuppdraget på grund av denna orsak (2016: 56
personer; 2015: 17 personer). Av dessa var 9 kvinnor (2016: 8 kvinnor; 2015: 6
kvinnor).

255 Möjlighet

till förlängning finns om planen omfattar aktiviteter på 75 procent av heltid på grund av att
den nyanlände har vårdat barn med föräldrapenning.
256 Enligt Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik finns följande underkategorier som
anledning till att en person lämnar etableringsuppdraget: beslut om avslag om etableringsplan
(främst för att den maximala tiden med etableringsplan löpt ut), beslut om att etableringsplan
har löpt ut, att personen inte längre är registrerad hos Arbetsförmedlingen, avbrott, samt upphörande.
Dessa kategorier har i detta sammanhang förenklats enligt följande: upphörande
och avbrott har slagits samman och benämns avbrott, övriga kategorier innebär att etableringsplanen
har löpt ut.
257 Arbetsförmedlingen, Datalager. Unika personer som någon gång under året haft en etableringsplan
och lämnat etableringsuppdraget. Det kan hända att en person får en ny etableringsplan efter att ha
lämnat etableringsuppdraget.
258 Andra skäl kan vara avvisat erbjudet lämpligt arbete, dödsfall, pension och avbrott på den
nyanländes egen begäran. Beslut om avbrott enligt den nyanländes egen begäran fattas när den
nyanlände av någon anledning inte längre vill delta i etableringsplanens aktiviteter, eller om den
gällande etableringsplanen behöver avbrytas för att en ny plan med en högre omfattning ska kunna
beslutas.
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Arbetsförmedlingens prestation

Prestationen som redovisas i detta kapitel handlar om att säkerställa att
arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. I
prestationen ingår även uppföljnings- och kontrollansvaret för
aktivitetsstödet.259.
Prestationen består bland annat av att granska aktivitetsrapporter samt
tillämpa reglerna för åtgärdssystemet i arbetslöshetsförsäkringen respektive
aktivitetsstödet. Tabell 43 nedan visar att andelen av de totala
personalresurserna och förvaltningskostnaderna som lagts på denna prestation
har minskat sedan 2016. Denna nedgång tyder på att andra prestationer, såsom
rustande och stärkande insatser, har tagit mer resurser i anspråk jämfört med
2016. Samtidigt har antalet arbetssökande som kan få arbetslöshetsersättning
och programdeltagare som kan få aktivitetsstöd minskat något jämfört med
2016.
Tabell 43. Prestationen säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en
omställningsförsäkring med mera. Kostnader 2016–2017 och volymer 2015–2017.
2015

2016

2017

Tillgängliga personalresurser (procent)

*

4,7

3,9

Förvaltningskostnad (mnkr)

*

444

392

216 400

209 800

194 910

Antal meddelanden till arbetslöshetskassan
(per 1 000 arbetssökande)

235

245

242

Antal meddelanden (per 1 000
programdeltagare)

142

121

116

213 132***

231 229

200 463

Totalt antal granskade aktivitetsrapporter
inom 14 dagar (per månad)

Totalt antal beslutade åtgärder för
programdeltagare**

Källa: Arbetsförmedlingen, prestationsmätning och Datalager. *Uppgifter finns inte för 2015 eftersom det är
först 2016 som prestationsmätningen gjordes.**Statistiken för 2015–2016 skiljer sig från motsvarande
redovisning i årsredovisningen 2016 på grund av att retroaktiva ändringar av ärenden har medfört att
dubbletter har skapats i dataunderlaget.***Antalet beslutade åtgärder avser mars–december 2015.

Arbetsförmedlingens månatliga uppföljning av aktivitetsrapporterna är
omfattande. Varje månad granskar Arbetsförmedlingen nästan 200 000
aktivitetsrapporter inom 14 dagar. Antalet aktivitetsrapporter som har
granskats inom 14 dagar har minskat något jämfört med föregående år.
Minskningen kan delvis förklaras av att antalet inlämnade rapporter per
månad har minskat jämfört med 2016. Arbetsförmedlare har i olika interna
undersökningar uppgett tidsbrist som ett skäl till att alla aktivitetsrapporter
inte granskas i tid260. Mäns aktivitetsrapporter granskas i något högre grad än
kvinnors inom 14 dagar vilket har att göra med att en större andel män lämnar
in sina aktivitetsrapporter manuellt. Manuellt inlämnade aktivitetsrapporter
granskas ofta i samband med att de lämnas in.

I prestationen ingår inte den tid som har lagts på uppföljning avseende etableringsersättningen.
Arbetsförmedlingen, Uppföljning av Arbetsförmedlingens arbete med aktivitetsrapportering, Dnr.
Af-2014/522776.
259
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Antalet skickade meddelanden per 1 000 har gått ner, nedgången gäller såväl
arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning som
programdeltagare som kan göra anspråk på aktivitetsstöd. Majoriteten av alla
meddelanden har skickats på grund av den arbetssökande inte har lämnat in
sin aktivitetsrapport i tid. Variationer i meddelanden per 1 000 påverkas
därmed i hög grad av förändringar i inlämningsgraden. När det gäller initierade
åtgärdsärenden gällande programdeltagare kan nedgången även förklaras av
åtgärdssystemets handlingskorrigerande effekt (i och med att åtgärdssystemet
infördes i mars 2015). Män är överrepresenterade när det gäller antal
meddelanden per 1 000, det gäller såväl aktivitetsstöd som
arbetslöshetsersättning.
Arbetsförmedlingen har beslutat om över 200 000 åtgärder för
programdeltagare. Det totala antalet beslutade åtgärdsärenden för
programdeltagare har minskat jämfört med 2016. Det kan förklaras av att
antalet initierade åtgärdsärenden gällande programdeltagare har minskat samt
att Arbetsförmedlingen har anpassat tillämpningen utifrån prejudicerande
domar, bland annat gällande godtagbara skäl. Män är överrepresenterade när
det gäller antal åtgärder. Skillnaden mellan könen beror troligtvis på en
kombination av Arbetsförmedlingens handläggning och programdeltagarnas
handlande. En stor majoritet av alla åtgärdsärenden initieras på grund av att
programdeltagare inte har lämnat in sin aktivitetsrapport, det vill säga en form
av ärende som initieras automatiskt när en sådan händelse inträffar. Antal
initierade åtgärdsärenden och antalet åtgärdsbeslut ligger nära varandra vilket
innebär att en stor andel av de initierade ärendena även ledde till en åtgärd.
Det är dessutom små skillnader mellan olika kategorier av programdeltagare
när det gäller andel av initierade ärenden som också leder till åtgärd261. Detta
indikerar att de huvudsakliga könsskillnaderna beror på att män och kvinnor
handlar olika. De huvudsakliga könsskillnaderna kan således inte härröras till
att Arbetsförmedlingen hanterar ärenden olika beroende på kön.
Arbetsförmedlings uppföljning- och kontrollarbete syftar till att förbättra
matchningen på arbetsmarknaden. Det saknas dock löpande uppföljningar av
huruvida Arbetsförmedlingens uppföljnings- och kontrollarbete bidrar till att
matchningen förbättras. Forskningen är inte heller entydig om effekterna på
matchningen.262 Prestationen är ett prioriterat område för Arbetsförmedlingen
som har bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete för att effektivisera arbetet.

IAF, Underrättelser och sanktioner för personer med aktivitetsstöd, rapport 2017:7
En del forskning visar att det finns ett samband mellan kontroll, sanktioner och utflöde till
arbete där regelbunden uppföljning och kontroll av sökaktiviteten leder till kortare
arbetslöshetstider. En del forskning säger det motsatta. En studie visar att ökad kontroll i början av
arbetslöshetsperioden inte ger någon effekt alls på tiden i arbetslöshet. Två brittiska studier kommer
fram till att ett högre krav på sökaktivitet kan leda till att de arbetssökande
avregistrerar sig och lämnar Arbetsförmedlingen snarare än att de får arbete. Sanktioner kan
också leda till sämre matchning genom att de arbetssökande tar arbeten av sämre kvalitet, arbeten med
sämre lön, sämre anställningsform och kortare varaktighet (Källa: Arbetsförmedlingen,
Arbetsmarknadsrapport 2016, s. 35).
261
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9

Felaktiga utbetalningar

9.1

Hantering av misstänkta felaktiga utbetalningar och
kontrollutredningar

Alla arbetsgivare som erhåller stöd från Arbetsförmedlingen kontrolleras
löpande mot Skatteverkets offentliga uppgifter. Avvikelser genererar en
automatisk felsignal som leder till att kontrollutredning påbörjas. Antalet
juridiska personer som under 2017 varit föremål för kontrollutredning ligger på
samma nivå som 2016.
Tabell 44. Antal juridiska personer (organisationsnummer) som varit föremål för
kontrollutredning.
Antal
2015

4 708

2016

4 407

2017

4 388

Källa: Arbetsförmedlingen, SSM.

9.1.1 Inkomna återkravsärenden
När en misstänkt felaktig utbetalning av stöd till arbetsgivare eller till enskilda
identifieras inleder Arbetsförmedlingen en utredning om ett eventuellt återkrav
ska göras. Det ökade inflödet i etableringsuppdraget har lett till ett ökat antal
återkravsärenden som rör etableringsersättning. Av alla inkomna
återkravsärenden under året avsåg 7 627 etableringsersättning vilket innebär
en kraftig ökning jämfört med 2016 (se tabell 45).
Tabell 45. Antal inkomna återkravsärenden, 2015–2017.
Antal

Varav etableringsersättning

2015

12 595

3 319

2016

15 013

5 907

2017

18 130

7 627

Källa: Arbetsförmedlingen, KAU och EES.

Ett antal åtgärder vidtogs de senare åren för att kunna hantera ett kraftigt
ökande inflöde av återkravsärenden. Arbetsprocessen har setts över och
reviderats samt personella resurser förstärkts. Därutöver har
Arbetsförmedlingen, i likhet med Försäkringskassan, beslutat om en nedre
beloppsgräns för återkrav. Beslutet har gällt från augusti 2016 till utgången av
2017 och innebär att Arbetsförmedlingen haft som huvudregel att inte
återkräva belopp som understiger 1 000 kronor. Den nedre beloppsgränsen
gäller dock inte vid misstanke om att stödmottagaren medvetet gjort försök att
få ersättning på felaktiga grunder eller när ersättning har betalats ut till fel
mottagare. Under hösten 2017 har beloppsgränsen utvärderats och ett beslut
fattats om att permanenta beloppsgränsen. Arbetsförmedlingen bedömer att en
ökad riskmedvetenhet och att hanteringen av rapporteringen av misstänkta
felaktiga utbetalningar har förtydligats, har bidragit till de senaste årens
kraftiga ökning av antalet återkravsärenden.
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Arbetsförmedlingen följer upp orsaker till återkravsärenden och redovisar från
och med 2016 en fördelning över vem som bedöms ha orsakat fel som föranlett
återkrav. Redovisningen innehåller inte etableringsärenden eftersom det inte
är möjligt att ta fram redovisning för dessa ärenden. Den största andelen fel
orsakas av stödmottagare, och under året var andelen 72 procent. I 14 procent
av ärendena har Arbetsförmedlingen själv orsakat felen. Merparten av de felen
avser beslut som inte har avbrutits i samband med att signal kommit om att
arbetstagare eller deltagare avbrutit sin medverkan i aktuellt program.
Tabell 46. Andel (i procent) återkravsärenden* specificerade utifrån vem som
bedömts orsaka behovet av återkrav.

2015

Fel orsakade
av
stödmottagare
27
61

2016

26

65

9

2017

14

72

14

Fel orsakade av
Arbetsförmedlingen

Fel som inte kan
fastställas
12

Källa: Arbetsförmedlingen, KAU. *Exklusive etableringsärenden.

Under de tre senaste åren har andelen fel som har orsakats av
Arbetsförmedlingen minskat från 27 procent 2015 till 14 procent 2017.
Minskningen bedöms bero på ett intensivt arbete med att öka medvetenheten
om vikten av en god förvaltningskultur och en rättssäker ärendehandläggning
som bedrivs inom myndigheten.
Andelen fel orsakade av stödmottagare har ökat från 61 till 72 procent. Den
ökningen kan förklaras av att Arbetsförmedlingen, sedan hösten 2014, mer
systematiskt fångar avvikelser från avstämningar mot uppgifter från
Skatteverket. Det kan avse avvikelser som avsaknad av arbetsgivarregistrering
eller brister i redovisning av arbetsgivaravgifter. Det är fel som
Arbetsförmedlingen inte orsakat och som därför bidragit till att andelen fel som
har orsakats av stödmottagare ökat.
9.1.2 Återkravsbeslut
Under 2017 fattade Arbetsförmedlingen 9 464 beslut om återkrav, en ökning
jämfört med fjolåret. Återkravsbeloppet under 2017 var 221 miljoner kronor att
jämföra med 229 miljoner kronor för 2016.
Av det totala antalet återkravsbeslut fattade under 2017 avser 1 755 beslut om
etableringsersättning till ett sammanlagt belopp av knappt 8 miljoner kronor.
För dessa beslut har både antal och belopp ökat jämfört med 2016. Uppdelning
på kön för beslut som fattades under 2017 visar en jämn könsfördelning.
Hälften av besluten avser män och andra hälften avser kvinnor.
Tabell 47. Återkravsbeslut, antal och belopp (miljoner kronor).
2015
2016
2017

Antal

Belopp

5 706
8 579
9 464

139,4
228,6
220,8

varav antal
etableringsärenden
999
1 364
1 755

Källa: Arbetsförmedlingen, KAU och EES.
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Den vanligaste orsaken till återkravsbeslut är att arbetsgivaravgifter inte
redovisas enligt gällande bestämmelser. Under 2017 summerar den typen av
återkravsbeslut till knappt 108 miljoner kronor, vilket är 50 procent av hela
återkravsbeloppet. Två andra vanliga orsaker till återkravsbeslut är att avbrott
inte meddelats innan utbetalning och att arbetsgivare inte styrkt att lön
utbetalats. Dessa två orsaker uppgår till 20 respektive 17 miljoner kronor. De
flesta återkravsbesluten har avsett nystartsjobb och lönebidrag för anställning.
Beloppsmässigt bidrar de två programmen till nästan hälften av totalt
beslutade återkrav.
9.1.3 Fordringshantering
Samtidigt som antalet återkrav ökar växer fordringsstocken. Beloppet för
återkrav ökade under 2017 med 34 procent till 292 miljoner kronor. Andelen
fordringar som bedöms som osäkra har minskat till 35 procent, vilket är 34
procentenheter lägre än 2016. Detta beror på att Arbetsförmedlingen inte
värdereglerat alla fordringar då myndigheten ser över hur kriterierna ska se ut
för värderegleringen. Andelen osäkra fordringar understryker vikten av ett
förebyggande arbete så att beslut inte fattas felaktigt.
Tabell 48. Fordringsstock återkrav (miljoner kronor).
2015
Återkravsbelopp

2016

2017

125,7

218,3

292,0

Värdereglerat som osäker fordran

87,7

150,3*

102,8

Utestående fordringsbelopp

38,0

68,0

189,2

Källa: Arbetsförmedlingen, Raindance.*Siffran är justerad i denna årsredovisning på grund av en
felavrundning i årsredovisningen för 2016.

9.1.4 Polisanmälningar
Under 2017 har Arbetsförmedlingen gjort 52 polisanmälningar vilket är en
ökning jämfört med 2016. Av dessa avser 25 bedrägeri och 27 bidragsbrott.
Anmälningarna omfattar sammanlagt drygt 34 miljoner kronor. I 23
utredningsärenden har Arbetsförmedlingen bedömt att det inte fanns tillräcklig
grund för att polisanmäla. År 2016 var antalet ärenden som bedömdes sakna
grund för polisanmälan 11 stycken.
Tabell 49. Polisanmälningar och anmält belopp (i miljoner kronor).
Antal
2015
2016
2017

17
47
52

varav
bedrägeri
10
24
25

varav
bidragsbrott
7
22
27

varav både
brotten
0
1
0

Anmält
belopp
19,0
26,6
34,3

Källa: Arbetsförmedlingen, Diariet.

De flesta besluten beträffande misstänkt bedrägeri har avsett nystartsjobb och
instegsjobb, och de misstänkta bidragsbrotten har avsett etableringsersättning.
En enskild polisanmälan kan avse fler än ett beslutat stöd på grund av att det
endast upprättas en polisanmälan per anmäld stödmottagare. Dessa ärenden
kan därför vara omfattande och resurskrävande. Arbetsförmedlingen har under
de tre senaste åren ingått i myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.
Resultatet i denna samverkan redovisas i särskild rapport av Polismyndigheten.
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I detta kapitel redovisar Arbetsförmedlingen de åtgärder som har vidtagits för
att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra myndighetens uppgifter263.
Åtgärder för att uppnå en effektiv personalförsörjning, utvecklande och
hälsofrämjande arbetsplatser, friska och engagerade medarbetare samt
utveckla en lärande organisation har vidtagits. Utgångspunkten för åtgärderna
har varit att minimera de risker som myndigheten identifierade inför 2017.
Dessa risker är att kompetensutvecklingsinsatser inte genomförs i tillräcklig
omfattning, att myndigheten inte lyckas rekrytera och behålla medarbetare
samt fortsatt höga sjuktal.
10.1

Sammanfattande bedömning

Den sammantagna bedömningen är att Arbetsförmedlingens
kompetensförsörjning är på rätt väg när det gäller att öka omfattning och
kvalitet. Arbetet tar tid eftersom det handlar om långsiktiga processer som
kräver flera år. Effekten på sikt kommer att bli tryggare medarbetare,
hälsofrämjande arbetsplatser, bättre service till kunderna och ett ökat
förtroende bland medborgarna. Satsningen på ett kompetenslyft för
Arbetsförmedlingen har under 2017 fått ett tydligt genomslag. Antal
genomförda insatser för kompetensutveckling har nästan fördubblats jämfört
med 2016. Insatserna inom områdena arbetsmarknadskunskap, god
förvaltning, kommunikation och verksamhetsutveckling, har höjt
kompetensnivån hos både chefer och medarbetare. Bedömningen är att detta
har bidragit till att myndigheten har fullgjort sina uppgifter.
Sjukfrånvaron är ett prioriterat område för Arbetsförmedlingen. Den senaste
periodens ökande trend i sjukfrånvaron har brutits. Under 2017 uppgick den
totala sjukfrånvaron till 6,65 procent (2016: 6,93 procent; 2015: 6,85 procent).
Ett strukturerat rehabiliteringsarbete i samverkan med företagshälsovården
har bidragit till detta samt framtagande av en central arbetsmiljöplan med syfte
att fungera som styrsignal i myndigheten. Sjukfrånvaron minskar både bland
kvinnliga och manliga medarbetare men könsskillnaderna är oförändrade
jämfört med 2016. Det är fortfarande så att sjukfrånvaron är nästan dubbelt så
hög bland kvinnor jämfört med män.
Personalrörligheten i myndigheten är relativt hög. Under 2017 har den ökat
jämfört med 2016 både bland tillsvidareanställda och totalt sett. För att möta
den ökade konkurrens på arbetsmarknaden har vi under 2017 analyserat vilka
insatser som behövs för att öka attraktiviteten som arbetsgivare. En intern
mätning visar att myndigheten fortsatt behöver arbeta med arbetsmiljön,
möjligheterna till personlig utveckling och kompetensutveckling, balansen
mellan arbete och fritid, lönenivån samt möjligheterna till distansarbete. Det
kan tilläggas att enligt Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex (JÄMIX),264 där
olika variabler som karriärmöjligheter, lön och andra förhållanden jämförs,
Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten redovisa de
åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som
framgår av instruktionen, regleringsbrevet eller i något annat beslut. Hur de vidtagna åtgärderna
sammantaget har bidragit till att fullgöra uppgifterna ska bedömas.
264 Nyckeltalsinstitutet, JÄMIX Resultatrapport 2016 Arbetsförmedlingen, version 2017-05-08.
263
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ligger Arbetsförmedlingen relativt bra till jämfört med övriga statliga
myndigheter (2016: plats 32 av 215). Placeringen har dock sjunkit något
jämfört med 2015 (plats 7 av 208). En fråga som myndigheten fortsatt behöver
arbeta med avser den relativt höga sjukfrånvaron för kvinnor jämfört med män.
10.2

Personalstruktur

10.2.1 Antal anställda och årsarbetskrafter
Antalet anställda var under 2017 totalt 14 554 årsarbetare, varav 9 674 kvinnor
och 4 880 män. Genomsnittsåldern är 46 år.
Tabell 50. Medelantal anställda och årsarbetskrafter, 2015–2017.
2015

2016

2 017

13 487*

14 314 **

14 554

Kvinnor

8 981

9 585

9 674

Män

4 506

4 728

4 880

12 337

13 027*

13 243**

Kvinnor

8 090

8 582

8 660

Män

4 247

4 445

4 582

Ålder i genomsnitt

47

46

46

Kvinnor

47

46

46

Män

48

48

47

Medelantal anställda

Årsarbetskrafter

Källa: Arbetsförmedlingen, Lasso. Exklusive timanställningar. *Siffrorna skiljer sig något jämfört med
årsredovisningen för 2016 och 2015. Skälet är att myndigheten under 2017 har flyttat Lassos databas till ett
datalager vilket inneburit ett antal rättningar i rapportsystemet Lasso. Siffrorna avviker därför i några fall
något från tidigare års uttag ur Lasso. **På grund av avrundning stämmer inte summan av kvinnor och män
med totala antalet årsarbetskrafter.

Nyckeltalsinstitutet nyckeltal för utländsk bakgrund visar bland annat att
Arbetsförmedlingen de senaste åren har ökat andelen medarbetare med
utländsk bakgrund. År 2011 uppgick andelen anställda med utländsk bakgrund
till 14 procent, en andel som ökade till 23 procent 2016.265 Andelen utrikes
födda medarbetare speglar därmed väl motsvarande andel i befolkningen i
Sverige.
Arbetsförmedlingen har under 2017 anställt drygt 430 personer med moderna
beredskapsjobbare för kortare eller längre perioder, där fördelningen mellan
män och kvinnor har varit jämn. Många av dessa anställningar uppfyller en
viktig funktion i direktservice på Af-enheterna med stöd till de arbetssökande
som talar ett annat språk än svenska och engelska i direktservice.

265

Motsvarande siffra för 2017 är tillgänglig i slutet av mars 2018.
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Attrahera och rekrytera rätt kompetens

Under 2017 anställde Arbetsförmedlingen totalt 1 282 nya medarbetare, en
minskning jämfört med tidigare år (se tabell 51).
Tabell 51. Nyanställningar 2015–2017.
2015

2016

2017

Antal nyanställda (tillsvidareanställningar)

1 735

1 652

1 028

Kvinnor

1 179

1 134

685

Män

556

518

343

Antal nyanställda (visstidsanställningar)

723

235

254

Kvinnor

406

154

129

Män

317

81

125

2 458*

1 887*

1 282

Totalt

Källa: Arbetsförmedlingen, Lasso. Exklusive timanställningar. *Siffrorna skiljer sig något jämfört med
årsredovisningen för 2016 och 2015. Skälet är att myndigheten under 2017 har flyttat Lassos databas till ett
datalager vilket inneburit ett antal rättningar i rapportsystemet Lasso. Beräkningarna kan därför i några fall
avvika något från tidigare års uttag ur Lasso.

En uppföljning som Arbetsförmedlingen har genomfört under året visar att
majoriteten av medarbetarna, 75 procent, tycker att Arbetsförmedlingen är en
bra arbetsgivare, och 68 procent anser att förnyelseresan bidrar till att göra
Arbetsförmedlingen till en attraktivare arbetsgivare.266 De förbättringsområden
som identifierats är möjligheter till personlig utveckling och
kompetensutveckling, arbetsmiljön, balansen mellan arbete och fritid, lönen
och möjligheten till distansarbete. Bland de positiva åsikterna om
Arbetsförmedlingen fanns att myndigheten erbjuder bra möjligheter att göra
skillnad för människor och göra nytta för samhället, bra arbetskamrater och
anställningsvillkor. Ett förslag på åtgärder utifrån uppföljningen har tagits
fram och nu ska beredas.
10.4

Behålla personal och utveckla rätt kompetens

10.4.1 Personalomsättning
Personalomsättningen267 har ökat de senaste åren (se tabell 52). Totalt uppgår
den till 11,3 procent bland samtliga anställningsformer under 2017 (2016: 9,9
procent; 2015: 9,5 procent). Särskilt hög är den bland de som arbetat kort tid i
myndigheten (två år) 16,2 procent.268 En förklaring är att andelen
visstidsanställda under 2017 har varit i genomsnitt 3,4 procent.
Visstidsanställningar har använts utifrån verksamhetens behov av tillfällig
förstärkning eller vid anställningar av prioriterade grupper på
arbetsmarknaden, till exempel anställningar med anställningsstöd. Dock är
personalomsättningen för tillsvidareanställda med anställningstid kortare än
två år 13,0 procent vilket är högre än de som har varit tillsvidareanställda

Arbetsförmedlingen, Attraktiv arbetsgivare–Rapport på gång 3, diarienummer: Af-2016/0003 9146.
Arbetsförmedlingen definierar personalomsättningen som antalet externa avgångar i förhållande till
antalet anställda i genomsnitt.
268 Arbetsförmedlingen, Lasso.
266
267
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längre tid. Personalomsättningen bland tillsvidareanställda har också ökat
under 2017 till 10,3 procent att jämföra med 9,0 för 2016.
Tabell 52. Extern personalomsättning i procent, 2015–2017.
2015

2016

2017

Samtliga anställningsformer

9,5

9,9

11,3

Kvinnor

8,9

9,7

11,3

Män

10,6

10,2

11,2

Tillsvidareanställningar

7,5

9,0

10,3

Kvinnor

7,2

9,0

10,5

Män

8,1

9,0

9,9

Källa: Arbetsförmedlingen, Lasso. Exklusive timanställningar.

Det har också skett en förändring från att det 2015 var en större andel män som
slutade till att det 2017 är något högre andel kvinnor. En stor anledning till
avslut är att medarbetare byter till annan arbetsgivare (se tabell 53). Därefter
kommer tidsbegränsade anställningar. En analys av de avslutsenkäter som
myndigheten skickar till de som slutar behöver göras för att kartlägga orsaken
till att en medarbetare byter arbetsgivare, men en trolig förklaring är den goda
arbetsmarknaden. Under 2017 är det nästan dubbelt så många kvinnor som har
slutat sin anställning för att gå till annan arbetsgivare jämfört med 2015.
Tabell 53. Antal avgångar och avgångsorsaker, 2015–2017.

2015
Kvinnor

2015
Män

2016
Kvinnor

2016
Män

2017
Kvinnor

2017
Män

341

176

549

211

675

291

15

5

7

6

4

3

Ålderspension

131

94

101

87

130

83

Tidsbegränsad anst. upphör

226

149

156

114

150

101

88

53

118

62

137

71

801

477

931

480

1 096

549

Egen uppsägning-arbete
hos annan arbetsgivare
Sjukpension eller
förtidspension

Annan avgångsorsak*
Totalt

Källa: Arbetsförmedlingen, Lasso. Exklusive timanställningar. *I gruppen Annan avgångsorsak ingår
arbetsbrist, uppsagd, avliden och övriga orsaker där myndigheten inte vet skälet till avgång.

10.4.2 Förnyelseresan och kulturförflyttning
Implementeringen av ledningsfilosofin är en central del i myndighetens
förnyelseresa. Den utgör grunden för ledarskapet på alla nivåer. Under 2017
har arbetet med att implementera ledningsfilosofin och självledarskapet i
myndigheten fortsatt. Medarbetarens utvecklingssamtal med chefen har
utvecklats genom att ett nytt stödmaterial med utgångspunkt i kriterier för
självledarskap har tagits fram.
För chefer har lönekriterierna uppdaterats utifrån ledarskapskriterier med
utgångspunkt i ledningsfilosofin i syfte att säkerställa en tydlighet mellan
myndighetens förväntningar på chefsrollen och lönesättningsprocessen.
Ledarkriterierna är en beskrivning av önskvärda beteenden och syftar till att
tydliggöra hur ledarskapet ska vara enligt Arbetsförmedlingens styrmodell och
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ledningsfilosofi. Kriterierna ska stimulera till en fortsatt utveckling av
ledarskapet samt vara vägledande vid rekrytering, utveckling och avveckling av
chefer. En omfattande utvecklingsinsats för chefer i syfte att implementera
myndighetens nya ledarkriterier har genomförts.
10.4.3 Kompetensutveckling
Under 2017 har 95 procent av de anställda deltagit i centrala
kompetensutvecklingsinsatser.269 Inom ramen för det ordinarie
utbildningsutbudet noteras under 2017 ett ökat nyttjande jämfört med 2016.
Särskilt har vägledningsutbildningar och en ny påbyggnadsutbildning i
samtalsteknik för arbetsförmedlare och specialister nyttjats. Det är områden
som är viktiga för att Arbetsförmedlingen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Kompetenslyftet
En viktig del av Arbetsförmedlingens satsning på kompetensutveckling har
under 2017 skett genom Kompetenslyftet. Syftet är att höja kompetensnivån
hos både chefer och medarbetare inom områdena arbetsmarknadskunskap,
god förvaltning, kommunikation och verksamhetsutveckling. Under 2017 togs
35 nya utbildningar samt 24 poddar inom ramen för Kompetenslyftet fram.
Nästan 130 000 kompetensutvecklingsinsatser har genomförts sedan starten
2016.270
Utbildningar för chefer och blivande chefer
För att säkerställa myndighetens framtida ledarförsörjning har
Arbetsförmedlingen under året genomfört ett försörjningsprogram för blivande
chefer, ledarprogram för externrekryterade chefer. I samarbete med andra
myndigheter har vi genomfört utvecklingsinsatser i form av mentorprogram
och dialoggrupper samt ledarprogrammen Statliga chefer i samverkan och
Högre chef i staten. Utöver ordinarie insatser för chefer har vi under 2017
påbörjat ett arbete med att ta fram två nya chefsutvecklingsinsatser som riktar
sig till erfarna sektionschefer och till chefer som leder andra chefer.
Sedan 2016 har den externa rörligheten bland sektionschefer ökat.
Myndigheten initierade då ett arbete med att identifiera sektionschefernas
behov och åtgärder. Bland annat har arbetet med att ta fram en ny introduktion
för chefer påbörjats under 2017. En annan åtgärd som har genomförts har
syftat till att utveckla ledningsgrupper på olika nivåer samt att tydliggöra
uppdrag och stärka chefsrollerna. Nya chefskonsultationstjänster har
förhandlats fram med Previa i syfte att stärka chefens egen trivsel och
hållbarhet i yrkesrollen samt för att stärka ett hälsofrämjande ledarskap på
arbetsplatsen. Under 2017 har också en ny försörjningsstrategi tagits fram för
att förbättra förutsättningarna för chefer att klara sitt uppdrag och nå
myndighetens mål.
Strategisk kompetensförsörjning
I syfte att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens inledde
Arbetsförmedlingen ett arbete med att ta fram en modell för arbetssätt och
verktyg som ger myndigheten en struktur för att kunna arbeta strategiskt med
269
270

Arbetsförmedlingen, Kompetensportalen.
Ibid.
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kompetensförsörjning som fokuserar på gapanalys och utveckling av
medarbetarnas kompetens för att uppnå en god kompetensförsörjning på både
lång och kort sikt. Delar av modellen har implementerats under året.
10.5

Hälsa och sjukfrånvaro

För Arbetsförmedlingen är det prioriterat att sjukfrånvaron fortsätter att
minska, i synnerhet för kvinnor som har nästan dubbelt så hög sjukfrånvaro
som män. Under 2017 minskade den totala sjukfrånvaron, därmed har den
ökande trenden under tidigare år brutits. Förbättringen ligger i att
långtidssjukskrivningarna har minskat.
Tabell 54 visar att den totala sjukfrånvaron har minskat med cirka 0,3
procentenheter 2017 jämfört med 2016. Kvinnors sjukfrånvaro har minskat lite
mer än männens vilket är en positiv utveckling eftersom kvinnor relativt sett
har en hög sjukfrånvaro. Bidragande faktorer till minskningen är ett mer
strukturerat rehabiliteringsarbete, fokus på ett systematiskt arbetsmiljöarbete,
ett aktivt partnerskap med företagshälsovården samt engagemang i
myndighetens ledningsgrupper på alla nivåer.
Tabell 54. Arbetsförmedlingens totala sjukfrånvaro (i procent), 2015–2017.
2015

2016

2017

Totalt

6,85

6,93

6,65

Kvinnor

8,05

8,15

7,86

Män

4,51

4,52

4,31

Upp till 29 år

3,96

4,23*

4,69

30–49 år

6,47

6,69

6,35

50 år och över
Andel långtidssjukskrivna (över 60
dagar) av totalt sjukskrivna

7,81

7,72

7,37

63,12

63,25

61,21

Källa: Arbetsförmedlingen, Lasso. *Skillnad jämfört med motsvarande siffra i årsredovisningen 2016 (4,20
procent).

Under året har Arbetsförmedlingen i samverkan med fackliga parter och
skyddsorganisation tagit fram en central arbetsmiljöplan. Syftet är att
arbetsmiljöplanen ska fungera som styrsignal för arbetsmiljöarbetet i hela
myndigheten. Arbetsmiljöarbetet struktureras utifrån myndighetens
verksamhetsplanering, vilket ökar möjligheten att agera i rätt tid och vidta rätt
åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö. Planen innehåller en strategi för
agerande, mål och indikatorer som stödjer en regelbunden uppföljning.
Uppföljning ska ske i skyddskommittéer på alla nivåer. Ett arbete har också
påbörjats för att ta fram en likabehandlingsplan enligt de nya förändringarna i
diskrimineringslagen. Handboken mot kränkande särbehandling, trakasserier,
sexuella trakasserier eller repressalier har reviderats.
Riktade insatser inom sjukfrånvaro och hälsa under året
Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro eller hög korttidsfrånvaro har fått extra
ekonomiska medel för att kunna genomföra insatser utifrån det specifika
behovet på arbetsplatsen. Satsningar har också gjorts på ett systematiserat
arbetssätt i samarbete med företagshälsovården med fokus på tidiga signaler,
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bland annat upprepad korttidsfrånvaro. En partsgemensam satsning har gjorts
med syfte att hjälpa medarbetare med långtidssjukfrånvaro att komma åter i
arbete alternativt hitta en väg framåt ur sjukfrånvaron t.ex. genom att erbjuda
Livs- och karriärplanering.
Kompetenslyft i arbetsmiljöarbete har genomförts för att säkra god förvaltning.
En kompletterande grundutbildning i arbetsmiljö för chefer i syftet att stärka
chefen med särskilt fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö då
sjukfrånvaron på grund av psykososociala orsaker ökat över tid. Även
utbildning/dialog i samverkansgrupper på alla nivåer kring arbetsordning,
riktlinjer för arbetsmiljöarbetet samt samverkansavtalet har genomförts samt
fördjupad och fortsatt utbildning i AFS 2015:4 för Ledningsgrupper och även
utbildningar för hälsoinspiratörer.
Ett välfungerande ledarskap är även en viktig del av hälsoarbetet och
införandet av nya ledarkriterier och utveckling av material för utvecklings- och
lönesamtal innebär att ledningsfilosofin implementeras och följs upp. Under
året har ett systemstöd för realtidsmätningar upphandlats och från december
2017 finns verktyget Medarbetarpulsen på plats och implementeras succesivt i
organisationen. Den ger underlag till att arbeta systematiskt och främja
dialoger kring arbetsmiljö, hälsa och verksamhetsutveckling på
arbetsplatsträffar.
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Arbetsförmedlingens EU- och internationella arbete grundar sig på Sveriges
medlemskap i EU, Sveriges och EU:s politik för internationellt
utvecklingssamarbete och FN:s mål för hållbar utveckling i Agenda 2030.
Arbetet bygger på samspelet med och kunskap om omvärlden.
11.1

EU–samarbetet

Arbetsförmedlingen deltar aktivt i samarbetet mellan de europeiska offentliga
arbetsförmedlingarna och med EU-kommissionen. Syftet är att förbättra
arbetsförmedlingarnas effektivitet och kapacitet eftersom de spelar en central
roll för att nå sysselsättningsmålen i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi,
Europa 2020. Under 2017 har arbetet fokuserat bland annat på integration och
etablering av nyanlända samt utbildning och vägledning. Året har också
präglats av frågor om den höga ungdoms- och långtidsarbetslösheten i EU.
Benchlearning-initiativet syftar till erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande
mellan de europeiska offentliga arbetsförmedlingarna. Arbetsförmedlingarnas
resultat följs upp genom kvantitativa indikatorer varje år och en kvalitativ
bedömning vartannat år. Genom initiativet identifieras goda exempel vilket kan
bidra till att utveckla Arbetsförmedlingens pågående förnyelseresa. Rapporten
2017271 visar att områden som Arbetsförmedlingen bör förbättra är hur
utvärderingsresultat kommuniceras och tas tillvara i ordinarie verksamhet.
Dessutom bör Arbetsförmedlingen utveckla metoder för att integrera goda
exempel i det egna utvecklingsarbetet.
Arbetsförmedlingen deltar aktivt i det europeiska arbetsprogrammet för
offentliga arbetsförmedlingars ömsesidiga lärande. Ett exempel på hur
Arbetsförmedlingen har tagit intryck av andra europeiska arbetsförmedlingar
är införandet av en klusteranalys som bygger på en tysk modell.
Klusteranalysen syftar till en mer kunskapsbaserad och systematisk
verksamhetsutveckling.
11.2

Matchning inom EU

Eures är det europeiska nätverket av arbetsförmedlingar som har till uppgift att
underlätta att utöva den fria rörligheten för arbetstagare inom unionen272.
Regeringen har utsett Arbetsförmedlingen till nationellt samordningskontor
(NSK) för Eures Sverige genom den så kallade Eures-förordningen273.
Förordningen innebär också att det ska bli möjligt för andra aktörer än de
offentliga arbetsförmedlingarna att bli medlemmar i Eures-nätverket. EU–
kommissionen beslutade i juni 2017 tre av Eures-förordningens
genomförandeakter. Artiklarna om behandling och skydd av personuppgifter
baseras delvis på Arbetsförmedlingens synpunkter. Förändringarna har
medfört att Arbetsförmedlingen har dubbla funktioner inom Eures: uppdraget
PES Sweden Change Report 2017.
Inkluderar även EES-länderna och Schweiz.
273 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt
nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om
ytterligare integration av arbetsmarknaderna.
271

272
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som NSK och uppdraget att i egenskap av Euresmedlem ge arbetsgivare och
arbetstagare stöd i att rekrytera från respektive hitta ett arbete i en annan
medlemsstat. Under 2017 har Arbetsförmedlingen gett förslag på ny nationell
förordningstext så att Eures-nätverket i Sverige kan breddas under 2018.
11.2.1 Matchningsresultat inom EU
För första gången är antalet rekryteringar till Sverige fler än de svenskar som
får arbete i ett annat EU/EES-land (se tabell 55). Antalet svenskar som får
arbete i ett annat EU/EES-land har minskat stadigt de senaste åren. Det kan
förklaras med en förbättrad arbetsmarknad i Sverige, där allt fler branscher har
brist på kompetens samtidigt som möjligheterna till anställning i bland annat
Norge har försämrats. Arbetsförmedlingen har ökat sitt fokus på matchning
och kompetensförsörjning för svenska arbetsgivare.
Tabell 55. Matchningsresultat inom EU, 2015–2017.*
2015

2016

2017

524

1 171

1 226

Svenska medborgare som fått arbete i annat
EU/EES-land

1 371

2 278

990

Arbetsgivare (i Sverige och andra EU/EESländer) som kontaktats gällande
transnationell matchning, rekrytering och
information

7 204

13 425

16 645

EU/EES-medborgare som fått arbete i
Sverige

Källa: Månadsrapporter från Arbetsförmedlingens Eures-rådgivare till EU-kommissionen. *Siffrorna skiljer sig
jämfört med årsredovisningen 2015–2016 eftersom i år hinner vi ta hänsyn till de slutliga siffrorna för hela
2017. Även 2015–2016 redovisas då på motsvarande sätt. Tidigare har siffrorna byggt på en uppskattning då
definitiva siffror inte varit tillgängliga vid ett tidigt stadium för att kunna beaktas i årsredovisningen.

De vanligaste länderna för svenskar att få arbete i är fortsatt Norge följt av
Danmark, Storbritannien, Spanien och Malta.
11.2.2 Mobilitetsprojekt
Syftet med Arbetsförmedlingens mobilitetsprojekt, som bedrivits sedan 2013,
är att ge ytterligare möjligheter för svenska företag att rekrytera kompetens
som det råder brist på i Sverige. Arbetsförmedlingens synpunkter på
utvärdering av nuvarande och utformning av framtida projekt är efterfrågade
av EU–kommissionen.
Tabell 56. Resultat Ditt första Eures-jobb, 2015–2017.
2015

2016

2017

Bosättningsstöd

971

730

663

varav kvinnor

449

405

390

varav män

522

325

273

varav svenska medborgare

294

58

39

Källa: YfEj Sweden YFEJ QMF March 2015, YfEj Sweden YFEJ QMF June 2015, TMS-YfEj resultat 2015, TMSYfEj resultat 2016, TMS-YfEj och Reactivate 2017.

Mobilitetsprojektet Ditt första Eures-jobb ska underlätta för ungdomar i
åldrarna 18–35 år att hitta arbete i ett annat EU-land, Norge eller Island.
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Andelen svenska medborgare som tar del av projekten har minskat från 61
procent under 2013–2014 till sex procent under 2017. Den lägre andelen
svenska medborgare förklaras av en bättre svensk arbetsmarknad och ändrat
fokus för Eures-verksamheten i Sverige att rekrytera kompetens inom
bristyrken till Sverige. Genom Ditt första Eures-jobb har 43 personer
rekryterats till Sverige under 2017. Totalt 32 personer tillhör
bristyrkeskategorierna farmaceuter, ingenjörer/tekniker/arkitekter, it–
specialister, lärare, läkare, barnmorskor, mikrobiologer och kockar.
Sedan 2017 bedrivs också mobilitetsprojektet Reactivate, som vänder sig till
personer från 35 år och uppåt. Projektet har betalat ut 80 bosättningsstöd
varav fem till svenska medborgare och till sju personer som flyttat till Sverige.
De personer som har rekryterats till Sverige arbetar alla inom bristyrken;
ingenjör, tekniker, lärare, farmaceut eller kranförare. De lägre antalet beviljade
bosättningsstöd beror på att projektet vänder sig till en ålderskategori av
arbetssökande där processen att matchas till arbete och flytta tar längre tid.
Reactivate innehåller också ett familjestöd för att bidra till varaktiga
rekryteringar av en mindre mobil grupp av arbetssökande. Arbetssökande som
rekryteras via Arbetsförmedlingen till Sverige skulle i högre utsträckning kunna
ta del av mobilitetsprojektens service. Därför utökar projektet
informationsspridningen i Sverige och samarbetet med Af Kundtjänst.
11.3

EU-fondfinansierad verksamhet

Arbetsförmedlingen arbetar med EU-fondsfinansierade projekt, framför allt
Europeiska socialfonden (ESF), som är ett av redskapen för att uppnå
prioriteringarna i EU:s tillväxt och sysselsättningsstrategi. År 2017 tog
Arbetsförmedlingen fram tydligare strukturer och processer för att EUfondfinansierade projekt i största möjliga utsträckning ska användas i
prioriterade utvecklingsområden inom Arbetsförmedlingens verksamhet.
Tabell 57. Arbetsförmedlingens ESF-projekt, 2015–2017.
I egen regi
Medfinansierar

2015

2016

2017

3

13

13

22

117

127

Källa : ESF-rådets projektdatabas EBS 2020.

Arbetsförmedlingen har under 2017 varit projektägare till 13 ESF-projekt,
varav fem nationella projekt och åtta regionala projekt. Under samma period
medfinansierade och/eller samarbetade Arbetsförmedlingen med 127 ESFprojekt som ägs av andra aktörer. Huvudparten av dessa projekt bedrivs på
regional nivå. Den nya programperioden startade under 2014 vilket resulterat i
ett minskat projektinflöde under 2015, för att sedan öka igen.
Arbetsförmedlingen har blivit bättre på att prioritera projekt utifrån behov.
Arbetsförmedlingen äger därför färre projekt än i förra programperioden.
Arbetsförmedlingen är förvaltande myndighet för Europeiska
globaliseringsfonden (EGF), som finansierar stöd till arbetstagare som har
förlorat sitt arbete till följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen
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eller strukturella förändringar i världshandeln. Som förvaltare av EGF har
myndigheten på uppdrag av regeringen lämnat in en ansökan274 till EUkommissionen för personer som blivit uppsagda på Ericsson i Kumla,
Stockholm, Borås, Göteborg, Karlskrona och Linköping. Projektet startade den
9 augusti 2017 och löper i två år.
11.4

Internationellt utvecklingssamarbete

Arbetsförmedlingen har skrivit på en gemensam avsiktsförklaring för svenska
myndigheters samverkan för Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar
utveckling. Mål åtta Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar
ekonomisk tillväxt och full och produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla är särskilt relevant för Arbetsförmedlingen, såväl
nationellt som internationellt. Sysselsättning är en effektiv
fattigdomsbekämpare och ett villkor för global utveckling.
Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete sker i form av
projekt med att stärka kapaciteten hos offentliga arbetsförmedlingar i enlighet
med Sveriges och EU:s biståndspolitik. Arbetsförmedlingen har en viktig roll
när institutionell kapacitetsutveckling får allt större betydelse i internationellt
utvecklingssamarbete. Kapaciteten hos de offentliga arbetsförmedlingarna är
central för att främja sysselsättning och därmed skapa välstånd för individer
och samhälle. Projektinflödet275 till det internationella utvecklingssamarbetet
har ökat under 2017. Arbetsförmedlingens kompetens efterfrågas framför allt i
frågor om utvecklingen av digitala verktyg, tjänster och metoder, analyser och
arbetsmarknadsprognoser, arbete med unga, samarbetet med arbetsgivare
samt frågor inom migration och möjligheter för hemvändande.
11.5

Internationellt erfarenhetsutbyte

Intresset från utländska offentliga arbetsförmedlingar att besöka
Arbetsförmedlingen ökar. Under 2017 har Arbetsförmedlingen tagit emot 21
studiebesök från bland annat Moldavien, Australien, Rumänien, Spanien och
Frankrike. Besöken har framför allt fokuserat på matchning till jobb via
utbildning, integration av nyanlända på arbetsmarknaden och digitalisering.

274
275

Regeringsbeslut Ericsson: A2017/00842/A.
De olika projekten redovisas i kapitel 12 Tjänsteexport.
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Arbetsförmedlingen bidrar till utvecklingen av arbetsmarknads- myndigheter
och arbetsmarknad i andra länder, som en del av den svenska biståndspolitiken
och EU:s stöd till länder utanför unionen. Denna tjänsteexport finansieras
huvudsakligen av bidrag från Sida, EU och andra externa parter, men till viss
del även av avgifter. Tabell 58 redovisar hur den totala intäkten för
tjänsteexport är fördelad mellan bidrag och avgifter.
Tabell 58. Totala intäkter i tusen kronor (tkr), tjänsteexport.
Tkr
Bidrag
Avgifter
Totalt

2015

2016

2017

13 026

8 264

14 024

3

79

96

13 029

8 343

14 120

Källa: Arbetsförmedlingen, Ekonomisystemet.

Totala intäkter för tjänsteexport under 2017 uppgår till 14 120 tkr, varav Sida
10 230 tkr, ILO 46 tkr samt EU 3 844 tkr. Totala kostnader för tjänsteexport
under 2017 uppgår till 11 515 tkr.
Under 2017 har Arbetsförmedlingen startat flera nya utvecklingsprojekt.
Arbetsförmedlingen bedömer att myndigheten kommer att bli en mer
efterfrågad partner i samband med att biståndet kommer att ha större fokus på
sysselsättning, både i FN:s nya utvecklingsmål och de strategier som styr Sidas
arbete.
Arbetsförmedlingen driver ett internationellt utbildningsprogram, ett så kallat
International Training Programme (ITP) fram till 2021. I detta deltar
beslutsfattare inom arbetsmarknadsområdet i Bangladesh, Kambodja,
Etiopien, Kenya, Tanzania och Mocambique och deltagarna driver egna
förändringsprojekt i sina länder.
Ett nytt projekt har startat i Armenien, med fokus bland annat på mobilitet och
återvändande av arbetskraft samt att underlätta nyföretagande. I Kambodja
har Arbetsförmedlingen startat ett nytt projekt med syfte att underlätta för
ungdomar att få sysselsättning. Tidigare projekt som Arbetsförmedlingen har
drivit i Kambodja har haft mycket goda effekter på inkludering och vägledning
av unga på arbetsmarknaden. I Azerbajdzjan syftar ett nystartat projekt till att
stödja moderniseringen av den offentliga arbetsförmedlingen i landet.
Arbetsförmedlingen deltar också i ett projekt i fem västafrikanska länder med
syfte att stärka de offentliga arbetsförmedlingarnas kapacitet att bidra till säker
och laglig rörlighet på de regionala arbetsmarknaderna. Det pågående projektet
i Vitryssland har som övergripande mål att stärka kapaciteten hos den
offentliga arbetsförmedlingen och till att utveckla relationerna med den privata
sektorn. I tabell 59 redovisas antal pågående och avslutade projekt.
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Tabell 59. Antal pågående och avslutade projekt, 2015–2017
Antal

2015

2016

2017

Pågående projekt
Avslutade projekt
EU
Pågående projekt
Avslutade projekt
Särskilda medel från Regeringskansliet
Pågående projekt

3
5

5
1

4
3

3
3

2
2

5
0

0

0

0

Avslutade projekt

1

0

0

Sida

Källa: Arbetsförmedlingen, Ekonomisystemet.

Enligt ESV:s föreskrifter till 3 kap. 2 § ska myndigheten särredovisa
avgiftsbelagd verksamhet. Redovisningen ska följa den indelning och struktur
som framgår av budgeten för avgiftsbelagd verksamhet i myndighetens
regleringsbrev. Tabell 60 visar att ackumulerat överskott för resultatförda och
avslutade projekt till och med 2017 uppgår till 760 kronor.
Tabell 60. Resultat för tjänsteexport (i tkr).

Uppdragsfinansierad
verksamhet
Tjänsteexport
Budget enligt regleringsbrev
(helår)

Ack.
+/t.o.m.
2015

+/2016

Intäkter
2017

Kostnader
2017

Ack +/+/- utgång
2017
en
2017

942

-159

5 880*

-5 903

-23

0

-802

-802

760

Källa: Arbetsförmedlingen, Ekonomisystemet. *Varav 400 tkr är medelstilldelning från anslagsmedel.

Arbetsförmedlingens redovisning avseende tjänsteexport följer
regleringsbrevets struktur. Däremot skiljer sig Arbetsförmedlingens
redovisning mot den budget som återfinns i regleringsbrevet. I huvudsak beror
det på att de intäkter och kostnader som redovisas för 2017 i ovanstående tabell
är från årets avslutade och resultatförda projekt.
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Sammanställning av väsentliga uppgifter

Sammanställning av väsentliga uppgifter

I enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag redovisas
en sammanställning över väsentliga uppgifter från resultaträkning,
balansräkning och anslagsredovisning samt uppgifter om låneram,
anslagskredit samt vissa nyckeltal.
Belopp i tusental kronor
Låneram hos Riksgäldskontoret
- beviljad låneram
`- utnyttjad låneram
Krediter hos Riksgäldskontoret
- beviljad kredit
- maximalt utnyttjad kredit
Ränta på konto i Riksgäldskontoret
- räntekostnader
- ränteintäkter
Totala avgiftsintäkter
- beräknade enligt regleringsbrev
- Myndighetens totala avgiftsintäkter
Tjänsteexport
Intäkter från tjänsteexport*
Anslagskredit/anslagssparande
Anslagskredit, förvaltningsanslaget
Utnyttjad
Anslagskredit, övriga anslag
Utnyttjad
Anslagssparande, förvaltningsanslaget
Anslagssparande, övriga anslag
Tilldelade bemyndiganden
Tilldelade bemyndiganden, Uo 13 1:4:1
Utestående åtaganden
Tilldelade bemyndiganden, Uo 14 1:3:1
Utestående åtaganden
Tilldelade bemyndiganden, Uo 14 1:3:5
Utestående åtaganden
Tilldelade bemyndiganden, Uo 14 1:4:1
Utestående åtaganden
Personal
- antal årsarbetskrafter
- medeltal anställda
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring

2017

2016

2015

2014

2013

878 000
522 207

700 000
405 081

620 000
398 799

540 000
389 709

500 000
430 003

300 000
0

300 000
0

300 000
0

300 000
0

200 000
0

2 740
2 217

2 791
2 103

1 943
957

0
2 676

0
3 881

0
63 848

3 207
56 797

4 520
68 332

30 488
85 095

39 190
95 619

14 120

8 343

13 029

13 830

12 963

251 433
124 089
3 309 488
40 970
0
5 584 765

244 468
16 329
3 365 870
0
0
7 205 791

223 367
0
2 917 328
0
176 679
4 378 256

213 320
0
2 853 530
0
249 733
3 123 089

209 811
0
2 712 165
0
58 453
4 430 944

2 000 000
452 248
6 965 000
5 347 911
0
0
13 400 000
12 111 809

2 000 000
424 502
6 877 000
3 538 430
25 000
418
13 400 000
11 641 913

3 500 000
468 059
7 000 000
4 108 790
0
0
13 000 000
11 750 774

2 600 000
2 363 221
4 997 000
4 146 982
0
0
13 000 000
12 178 350

1 400 000
1 261 830
4 475 000
3 645 954
0
0
12 500 000
11 029 814

13 243
14 554
744

13 033
14 316
711

12 337
13 492
691

11 452
12 658
692

11 730
12 874
692

155 924
33 160

290 778
-257 618

2 271
-251 230

-184 925
-66 304

-77 146
10 841

* Intäkterna avser i huvudsak bidrag men även avgifter.
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Arbetsförmedlingens styrelse och ledande
befattningshavare

14.1

Styrelseledamöter under räkenskapsår 2017

Lena Erixon
Ordförande
Mikael Sjöberg
Generaldirektör
Ingrid Petersson
Vice ordförande
Mari Andersson
Ledamot
Hans Lindblad
Ledamot
Ola Pettersson
Ledamot
Inger Källgren Sawela
Ledamot
Andreas Schönström
Ledamot
Erik Thedéen
Ledamot
14.1.1 Överdirektör
Maria Mindhammar
14.1.2 Personalföreträdare
Helén Justegård (Saco)
Fredrik Andersson (ST)
Gunnar Carlson (adj. SEKO)
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14.2

Arbetsförmedlingens styrelse och ledande
befattningshavare

Ersättningar och förmåner till styrelseledamöter och ledande
befattningshavare 2017

Mikael Sjöberg
Bruttolön
Förmån
Skattepliktig reseersättning

2017-01-01 – 2017-12-31
1 825 348 kr
24 562 kr
1 827 223,00
kr
1 875 kr

Maria Mindhammar
Bruttolön
Förmån

2017-09-01–2017-12-31
440 750 kr
35 233 kr

Lena Erixon
Arvode

2017-01-01 – 2017-12-31
137 500 kr

Ingrid Petersson
Arvode

2017-01-01 – 2017-12-31
56 250 kr
110 000

Mari Andersson
Arvode

2017-01-01 – 2017-12-31
56 250 kr

Hans Lindblad
Arvode

2017-01-01 – 2017-12-31
45 000 kr

Ola Pettersson
Arvode

2017-01-01 – 2017-12-31
45 000 kr

Inger Källgren Sawela
Arvode
Skattepliktig reseersättning

2017-01-01 – 2017-12-31
56 250 kr
375 kr

Andreas Schönström
Arvode
Skattepliktig reseersättning

2017-01-01 – 2017-12-31
45 000 kr
375 kr

Erik Thedéen
Arvode

2017-01-01 – 2017-12-31
56 250 kr
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14.3

Arbetsförmedlingens styrelse och ledande
befattningshavare

Styrelseledamöters och ledande befattningshavares övriga
uppdrag 2017

Under 2017 har Arbetsförmedlingens styrelseledamöter och ledande
befattningshavare haft följande övriga uppdrag i styrelser eller råd i andra
statliga myndigheter eller aktiebolag.
Mikael Sjöberg
Statskontorets råd, ledamot
World Association of Public Employment Services (WAPES), styrelseledamot
Delegationen för unga och nyanlända till arbete, ledamot
Maria Mindhammar
Lena Erixon
European Infrastructure Management (EIM), vice ordförande
Conference of European Directors of Roads (CEDR), ledamot
Nordiskt vägforum (NVF), ordförande
Ingrid Petersson
Formas forskarråd, ledamot
Svenska Turistföreningen AB, vice ordförande
Ipcon Consulting AB, ordförande
Science Europe, vice ordförande
International Institute for Applied Systems Analysis, ledamot
Mari Andersson
Partibidragsnämnden, ledamot
Hans Lindblad
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), ordförande
Returpack, ordförande, januari–mars 2017
Riksgäldskontoret, ledamot
Resolutionsdelegationen, ordförande
SNS Förtroenderåd, ledamot
Ola Pettersson
AMF Pension AB, styrelseledamot
Inger Källgren Sawela
Gävle Stadshus AB, ordförande
Andreas Schönström
Malmö Stadshus AB, ledamot
Folkets hus Malmö, ledamot
Polisens nationella insynsråd, ledamot
Malmö Citysamverkan service, ordförande
Erik Thedéen
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Appendix

I appendix ges en kort redogörelse för principerna för redovisning av uppgifter
och hur Arbetsförmedlingen hanterar de grunder som resultatredovisningen
vilar på. Vi redovisar de huvudsakliga förändringar i resultatredovisningen
jämfört med 2016. Här ges också en beskrivning av huvudkällorna i
resultatredovisningen.
15.1

Redovisning av uppgifter/data och dokumentation av grunder

Redovisning av numeriska uppgifter/data sker i löpande text samt i tabeller
och figurer. Tabeller ska i princip kunna läsas självständigt men kommenteras i
regel i anslutande text. Uppgifter/data redovisas i regel i minst treårsserier.
Undantag från detta finns dock. Vid redovisning av fördjupningsuppgifter i
anslutning till en tabell eller figur har vi i enstaka fall avstått från flerårig
redovisning, i syfte att öka begripligheten. I några fall har vi inte kunnat ta fram
jämförbara underlag eller så saknas underlag för tidigare år, vilket då anges i
anslutning till detta. I de fall vi har kommenterande text till en figur och tabell,
är tabellens tidsserie den fullständiga redovisningen och i den tillhörande
texten kommenteras huvudsakligen årets resultat.
I de fall definitioner eller beräkningar har ändrats från föregående år
kommenteras detta. Föregående års resultat är också justerat i konsekvens med
detta för att skapa jämförbarhet.
I resultatredovisningen anges källan till uppgifter, antingen genom fotnot eller
som referens i anslutning till text, tabell eller figur. Några av huvudkällorna
(Arbetsgivarundersökning, Sökandeundersökning samt Datalager) i
resultatredovisningen beskrivs i här i appendix. Arbetsförmedlingen har
upprättat en bakomliggande dokumentation, genom vilka källor kan återfinnas,
och där bakomliggande beräkningar, metoder och dataskript beskrivs.
15.2

Förändringar jämfört med årsredovisning 2016

15.2.1 Mätning av måluppfyllelse för långtidsarbetslösa och
personer med funktionsnedsättning
Vi mäter måluppfyllelsen avseende långtidsarbetslösa och personer med
funktionsnedsättning med årssiffror för andel övergångar till arbete och
studier. För långtidsarbetslösa är det en skillnad gentemot årsredovisningen
för 2016. Där mättes måluppfyllelsen med ett omsättningsmått för
genomsnittlig omsättning per månad. Den huvudsakliga skillnaden mellan
dessa mått är att övergångsmåttet redovisar utfallet utifrån enskilda individer
medan omsättningsmåttet redovisar utfallet utifrån antal händelser.
Vi väljer övergångsmåttet för att bedöma resultatet för att vi anser att detta ger
en mer rättvisande bild av resultatet. Övergångsmåttet har ett externt
resultatperspektiv och utgår från unika individer. Omsättningsmåttet har ett
internt produktionsperspektiv och handlar om antalet händelser under ett år
där varje unik individ kan ha ett antal händelser.
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Utfallet för övergångsmåttet visar på ett förbättrat resultat mellan 2016 och
2017, för såväl övergång till arbete som övergång till studier, se tabell 6.
Resultatet för omsättningsmåttet avseende målredovisning för
långtidsarbetslösa som vi använde oss av i årsredovisningen 2016 visar
däremot på en oförändrad resultatnivå jämfört med 2016 (3,8 för båda åren).
Motsvarande resultat för personer med funktionsnedsättning visar ett lägre
resultat 2017 jämfört med 2016. Definitioner för de bägge övergångsmåtten är
följande:
Övergångar till arbete/studier
”Antal övergångar till arbete/studier (unika individer under året)” genom
”Antal inskrivna på Arbetsförmedlingen (unika individer under året)”
Målgruppen är samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen totalt eller i olika
undergrupperingar.
Omsättning till arbete/studier
”Antal av målgruppen i arbete eller studier vid månadens slut” genom ”Antal i
målgruppen vid månadens start”
Vid redovisning av omsättning för år används genomsnitt per månad under
året.
Målgruppen är arbetssökande som i början av mätperioden (månad) är
inskrivna hos oss. För omsättningsmåttet ”långtidsarbetslösa i JOB” ingår
sökande som i början av månaden är i jobb- och utvecklingsgarantin med en
sammanhängande period utan arbete mer än tolv månader. I denna målgrupp
ingår inte öppet arbetslösa eller deltids- och timanställda. I målgruppen för
omsättningsmåttet för personer med funktionsnedsättning ingår öppet
arbetslösa, program med aktivitetsstöd samt deltids- och timanställda.
Vi väljer övergångsmåttet för att bedöma resultatet för långtidsarbetslösa i JOB
och personer med funktionsnedsättning för att vi anser att detta ger en mer
rättvisande bild av resultatet. Övergångsmåttet har ett externt resultatperspektiv och utgår från unika individer.
15.2.2 Övergångar till studier
Resultatet för omsättning till studier för 2015 och 2016 skiljer sig från
föregående årsredovisningar. Detta beror på att det i studiebegreppet nu
inkluderas övergångar till studier som sker på andra sätt än att den
arbetssökande avaktualiseras. Antal/andel i resultat - visar antal/andel av
målgruppen där något av nedanstående studieövergångar har inträffat under
månaden:






avaktualiserats till reguljär utbildning,
övergått till sökandekategorin för utbildningskontrakt,
påbörjat program utbildningskontrakt,
påbörjat aktiviteten vuxenutbildning inom ramen för etableringsplan
påbörjat reguljär utbildning inom programverksamhet enligt § 30 p 5
Grundläggande eller gymnasial nivå, § 30 p 6 Komvux grundläggande,
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gymnasial eller folkhögskolenivå, § 30 p 7 Universitet, högskola,
yrkeshögskola eller eftergymnasial folkhögskola.
15.3

Principer för redovisning av Arbetsförmedlingens
verksamhetsstatistik

Vid redovisning av resultat och övrig uppföljning av Arbetsförmedlingens
verksamhet används två olika redovisningsbaser. De två olika
redovisningsbaserna är sökandekategori eller programbeslut (benämns
fortsättningsvis beslut). Val av bas grundar sig på vilken som är lämpligast med
tanke på vad som ska belysas. Principerna för de två sätten att redovisa
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik beskrivs översiktligt nedan.
15.3.1 Sökandekategori som redovisningsbas
Den historiskt mest använda redovisningsbasen, som även ligger till grund för
det som månatligen samt veckovis publiceras under samlingsbegreppen
månadsstatistik och veckostatistik, baseras på sökandekategorier. En
arbetssökande kan endast ha en sökandekategori vid ett givet tillfälle
(mättidpunkt). Vilken kategori som den arbetssökande tillhör styrs antingen
automatiskt via deltagande i program eller via manuell inmatning av en
arbetsförmedlare.
När redovisningsbasen är sökandekategori kan dessa summeras och därmed
också relateras till varandra för att till exempel redovisa samtliga kvarstående
på Arbetsförmedlingen vid en viss tidpunkt och deras inbördes relation.
15.3.2 Beslut som redovisningsbas
Under senare år har det blivit allt vanligare att en person har ett huvudprogram
(exempelvis jobb- och utvecklingsgarantin) som genererar en sökandekategori
och samtidigt deltar i ett eller flera andra program samtidigt (exempelvis
arbetsmarknadsutbildning eller arbetspraktik). Huvudprogrammet genererar
sökandekategori och som tidigare nämnts kan en person endast ha en
sökandekategori i taget men ha flera beslut under en och samma period. I takt
med att det blivit mer frekvent förekommande att en individ har flera olika
beslut om program som pågår parallellt har Arbetsförmedlingen valt att i allt
större utsträckning komplettera eller ersätta delar av resultatredovisning med
mera med en redovisning som baseras på beslutens start- och slutdatum.
När beslut är redovisningsbas kan dessa inte summeras för att få en bild över
antalet kvarstående inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det ger i stället en total
redovisning av hur deltagandet inom de olika programmen och insatserna har
sett ut under olika perioder.
15.4

Huvudkällor i resultatredovisningen

15.4.1 Datalager och verksamhetssystem
Arbetsförmedlingens datalager är en databas som samlar information från flera
produktionssystem i syfte att sammanställa rapporter och statistik. Historiska
data finns med vissa undantag från och med 1991. Datalagret syftar till att
stödja verksamheten med insamling, strukturering, analys, kvalitetssäkring,
lagring och tillgängliggörande av data. Informationen i datalagret används
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främst för att ta fram och sammanställa verksamhetsstatistik till såväl interna
som externa intressenter.
I datalagret finns bland annat information om:


Arbetssökande; bakgrundsdata såsom utbildningsnivå, sökt yrke,
sökandekategori och geografiskt sökområde inklusive händelser
(förändring i status, programbeslut etcetera.).



Arbetsgivare; bakgrundsdata såsom storlek, arbetsgivarklass och
näringsgren.



Program/ärenden; bakgrundsdata såsom start- och slutdatum, avbrott,
programkod och anordnare.

Huvudsakliga system som levererar till datalagret är: AIS; AIS-Förmedling,
AIS-Åtgärd, utbildningsregistret, TLR, tjänsteleverantörsregistret (externt
upphandlade tjänster, KA-webb och KA-webbstöd och varselsystemet).
15.4.2 Sökandeundersökningen
Sökandeundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar öppet
arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd som varit inskrivna vid
förmedlingen i minst tre månader. Urvalsramen är Arbetsförmedlingens
sökanderegister (AIS), ramen stratifieras under 2017 efter kontor. Urvalet är
ett obundet slumpmässigt urval (OSU) inom strata. Urvalsstorleken har
varierat över tiden, för närvarande dras ett urval på cirka 1 500 sökande per
månad. Totalurvalet under 2017 var 18 032 arbetssökande, och
svarsfrekvensen uppgick till cirka 75 procent. Antal svarande under 2017 var
totalt 13 468. För att hålla nere uppgiftslämnarbördan för enskilda sökande
kan varje person endast ingå i undersökningen med minst tre månaders
mellanrum.
Undersökningen genomförs i form av datorstödda telefonintervjuer i
kombination med webbenkäter. Frågorna avser de arbetssökandes synpunkter
på vad Arbetsförmedlingen hjälpt till med och vad de själva gjort under
inskrivningstiden.
15.4.3 Arbetsgivarundersökningen
Arbetsgivarundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar
arbetsgivare som till Arbetsförmedlingen anmält order (lediga tjänster) som
avrapporterats under den senaste månaden. Ordern ska ha en varaktighet på
över tre månader och med arbetstid dagtid, skiftarbete eller schemalagd
arbetstid. Ordern får inte vara återtagen. Urvalsramen är Arbetsförmedlingens
platsbank och ramen stratifieras från 2014 efter MO. Urvalet är ett obundet
slumpmässigt urval (OSU) inom strata, det vill säga per MO. Urvalsstorleken
har varierat över tiden, för närvarande dras ett urval på cirka 1 350 order per
månad. Under vissa månader har även förstärkning skett för enstaka kontor.
Totalurvalet för 2017 var 16 214 order och svarsfrekvensen uppgick till cirka 70
procent (efter att övertäckning tagits bort). Antal svar som erhölls under 2017
var 11 033.
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15.4.4 Arbetsförmedlingens prestationer
Arbetsförmedlingen har utifrån huvuduppgifterna i myndighetens instruktion
identifierat sju prestationer. Var och en av dessa innehåller ett flertal olika
arbetsmoment och aktiviteter. Gränsdragningarna är inte självklara, såväl
arbetsförmedlare som arbetssökande rör sig mellan dessa huvuduppdrag och
mellan prestationerna inom uppdragen. Indelningen i prestationer utgår heller
inte från målgrupper, i arbetet med sökande utförs sannolikt arbetsmoment
inom alla tre huvuduppgifter oavsett om den sökande exempelvis är ung,
nyanländ eller har något funktionshinder. Huvuduppgiften Matcha innehåller
följande prestationer; Tillhandahålla infrastruktur för matchning,
Rekryteringstjänster till arbetsgivare samt Tjänster för att söka arbete.
Huvuduppgiften Prioritera/Rusta innehåller följande prestationer;
Program och aktiviteter med aktivitetsstöd, Subventionerade anställningar
samt Rustande/stärkande insatser276.
Huvuduppgiften Säkerställa innehåller prestationen Säkerställa
arbetslöshetsförsäkringen som omställningsförsäkring. I årets
prestationsmätning ska cheferna fördela sina resurser på prestationerna.
Mätningen görs en gång per år och genomförs i oktober men avser resurser
under september. Fördelningen för september antas vara gällande för samtliga
månader. Metoden utgår från personaluppgifter från registret Lasso. Cheferna
för respektive sektion fördelar sina tillgängliga personalresurser277 på
prestationerna. Resultaten från sektionerna summeras och redovisas enhetsvis.
De olika enheterna summeras i sin tur för att ta fram resursernas fördelning på
prestationer inom marknadsområdet för att slutligen redovisas på
myndighetsnivå.

276
277

År 2016 benämndes prestationen Övriga stödjande insatser.
Tillgängliga personalresurser eller faktiska resurser definieras som anställda minus frånvaro.
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Metod i korthet
Mätning/Insamling
För MO1-11 och AR-regioner fördelas tillgängliga personalresurser på prestation 2-7.
Uppgifter som ingår i ordinarie verksamhet som till exempel APT, kortare utbildningar, arbetsmöten
mm. vävs in i tiden för de olika prestationerna.
För att få med samtliga tillgängliga personalresurser fördelas dessa även på kategorierna Ledning,
Utbildning för anställda278 och Andra funktioner279. Med Ledning avses tydliga ledningsuppgifter.
Utbildning för anställda har prioriterats och kan pågå mer än en dag. Med Andra funktioner avses
särskilda funktioner som inte direkt jobbar mot kund, till exempel vaktmästare, assistent, fackligt
arbete med mera. Avdelningen digitala tjänster(ADT) och IT avdelningen uppskattar andelen
anställda som arbetar med prestation 1.280
De tillgängliga personalresurser som inte har fördelats genom mätning utgör egen post. Där ingår
främst huvudkontoret.281
Uppräkning
Årligt månadsgenomsnitt av tillgängliga personalresurser beräknas för MO1-11, AR Nord, Mitt och
Syd, ADT, IT samt för hela myndigheten.
Utifrån de framräknade andelarna från mätningen beräknas en ny fördelning för prestationerna som
utgår från hela myndighetens tillgängliga personalresurser.
Arbetsgivararbete
I beräkningen ingår prestationen Rekryteringstjänster till arbetsgivare i sin helhet. Från prestation,
Subventionerade anställningar antas hälften utgöra tid med arbetsgivare. Även hälften av SIUS
resurser från prestation, Rustande/stärkande insatser, ingår.282 Uppräkningen följer samma metod
som för övriga delar.
Arbetade timmar
Antalet tillgängliga personalresurser multipliceras med antalet arbetade timmar per år och resurs.283
Förvaltningskostnaden
Samma fördelning som tillämpas för tillgängliga personalresurser används för att fördela
myndighetens förvaltningskostnad på prestationer. Utgångspunkten är en genomsnittskostnad per
faktisk resurs.284

Tidigare kallades denna kategori Introduktionsutbildning. Kategorin omfattar nu även
Kompetenslyftet.
279 Tidigare benämnd Övrigt.
280 I mätningen ingår endast tillgängliga personalresurser som utgår från anställda. Det betyder att
konsulter inte ingår i mätningen.
281 Hantering av främst huvudkontoret(avdelningar, regioner, staber) som inte har inkluderats i
prestationsmätningen; Internrevision, Ledningsstab, Organisationsstab, GD + biträdande
generaldirektör, Internationella staben, Rehabilitering till arbete (Enheten rehabilitering strategi),
Förmedling, Kommunikation, Förvaltning, Analys, delar av ADT och IT.
282 Eftersom allt SIUS-arbete registreras i prestationen rustande/stärkande insatser utgår
beräkningarna från personaldata uppdelad på funktioner.
283 Arbetade dagar Macrobond.
284 Konsultkostnaden ingår.
278
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16.1 Tillämpade redovisningsprinciper med mera
16.1.1 Allmänt
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag, förordningen (2000:606) om
myndigheters bokföring, kapitalförsörjnings-förordningen (2011:210) och
anslagsförordningen (2011:223) i dessa förordningars senaste lydelse jämte
Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna råd till dessa
förordningar.
I resultaträkningen redovisas Finansiella intäkter och kostnader under
avsnitten Verksamhetens intäkter, Verksamhetens kostnader och
Transfereringar. Lämnade bidrag har delats in i underkategorier för att bättre
återspegla verksamheten.
Kassamässig anslagsavräkning enligt 12 § p. 1 i anslagsförordningen (2011:223)
har tillämpats för arbetsmarknadspolitiska program exklusive transfereringar
till enskild och etableringslotsar.
16.1.2 Information av väsentlig betydelse
Arbetsförmedlingen redovisar kostnader för köp av utbildningar och köp av
tjänster från kompletterande aktörer. Dessa tjänster anslagsavräknas i enlighet
med 12 § p. 2 anslagsförordningen (2011:223). Det innebär att köp av tjänster
redovisas mot anslag det budgetår som kostnaderna hänför sig till.
När det gäller återkrav av bidrag så redovisar Arbetsförmedlingen återkraven
kassamässigt.
Försäkringskassan ansvarar för utbetalning av aktivitetsstöd,
utvecklingsersättning och etableringsersättning. Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan har inte gemensam dispositionsrätt till berörda anslag. I
stället betalas bidrag mellan myndigheterna. Det innebär att de bidrag som
Arbetsförmedlingen lämnar till Försäkringskassan ingår i kolumnen
Nettoutgifter i anslagsredovisningen och i resultaträkningen under
transfereringar på raden Lämnade bidrag. Motsvarande anslagsintäkt finns på
raden Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har båda fordringar avseende
återkrav av aktivitetsstöd och etableringsersättning i sin bokföring.
Arbetsförmedlingen gentemot Försäkringskassan och Försäkringskassan
gentemot den försäkrade. Arbetsförmedlingen redovisar därmed fordran i sin
helhet, inklusive värdereglering, i balansräkningen.
De bidrag som Arbetsförmedlingen erhåller från andra myndigheter till
myndighetens egen förvaltning återfinns i resultaträkningen under
verksamhetens intäkter på raden Intäkter av bidrag. De bidrag som
Arbetsförmedlingen erhåller från andra myndigheter för transfereringar
återfinns i resultaträkningen under transfereringar på raden Medel som
erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag.
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Anpassning av myndighetens huvudkontor och kontorsnät
Arbetsförmedlingen påbörjade under 2015 arbetet med att anpassa
myndighetens kontorsnät. Arbetet hade beräknats att pågå under tre år och
under denna period skulle en successiv minskning av antal kontor ske.
Målsättningen är att skapa ett ändamålsenligt kontorsnät som svarar mot en
verksamhet som är mer uppsökande, mer digital och som frigör resurser till
utökade arbetsgivarkontakter.
2017-06-08 gav regeringen ett uppdrag till Arbetsförmedlingen att redovisa
hur myndigheten säkerställer service och närvaro på rätt plats i hela landet.
Under denna tid ska myndigheten inte göra några förändringar som leder till
minskad statlig närvaro. Uppdraget ska vara redovisat senast den 22 februari
2018.
De 78 kontoren som hittills fått beslutat om nedläggning har en årshyra på 97
mkr. Utöver hyra så väntas förändringen leda till minskade kostnader för IT,
lokalvård, gemensam kontorsutrustning m.m. Dessutom frigörs arbetstid som
då kan användas mer effektivt i vårt uppsökande arbete mot arbetsgivare.
Enligt ESV:s föreskrifter till 4 kap. 2 § förordning (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag ska en avsättning för
omstruktureringskostnader göras avseende de direkta utgifter som uppstår i
och med omstruktureringen. Syftet med kontorsnedläggningen är inte att
minska personalstyrkan, därför finns inga omställningskostnader vad gäller
personalrelaterade kostnader. De direkta utgifter som myndigheten har avser
endast lokalkostnader och återställningskostnader. För samtliga 78 kontor har
reservering av återställningskostnader gjorts medan reservering av
lokalkostnader endast gjorts för de kontor vars hyreskontrakt löper ut senare
än frånträde ur lokal. Totalt har ca 3,9 mkr reserverats som
omställningskostnader per 2017-12-31.
Ansvarsförbindelser
Arbetsförmedlingen har några pågående rättstvister. Dessa har för året
redovisats som en ansvarsförbindelse, det vill säga möjliga förpliktelser, som
härrör från inträffade händelser. Utfallen av dessa händelser ligger delvis
utanför myndighetens kontroll och är därmed osäkra. Ansvarsförbindelsen
redovisas i anslutning till balansräkningen och i not.
16.1.3 Undantag från det ekonomiadministrativa regelverket
I Arbetsförmedlingens regleringsbrev, under Övriga bestämmelser, finns
följande undantag från det ekonomiadministrativa regelverket:
”Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa
nyanlända invandrare, anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd och anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för
yrkesintroduktionsanställningar fatta beslut som innebär ekonomiska
åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt
bemyndigande.
Arbetsförmedlingen har utestående åtaganden på anslagen 1:3
Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare, anslaget 1:2 Bidrag till
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arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd samt anslaget 1:12 Nystartsjobb och
stöd för yrkesintroduktionsanställningar där det inte finns några krav på
bemyndiganderedovisning.
16.1.4 Brytdag
Den löpande bokföringen av perioden 1 januari till 31 december 2017 har
avslutats den 5 januari 2018 som är gemensam brytdag för staten vid
räkenskapsåret 2017.
16.1.5 Periodavgränsningsposter
Upplupna intäkter och kostnader och förutbetalda intäkter och kostnader
periodiseras när kostnaden eller intäkten överstiger 20 tkr. Skadestånd
periodiseras i sin helhet oavsett belopp.
16.1.6 Värdering av omsättningstillgångar
Tillgångar har värderats till lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.
16.1.7 Värdering av anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har värderats till anskaffningskostnad med avdrag för
ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningarna baseras på
tillgångarnas nyttjandeperiod.
16.1.8 Värderingar av fordringar och skulder
Fordringarna har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Fordringar som bedöms som osäkra bokförs som befarad förlust.
Skulder har upptagits till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta är
omräknade till Riksbankens växelkurs på balansdagen.
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Resultaträkning

17.1

Resultaträkning (tkr)

Resultaträkning

2017-01-01

2016-01-01

--2017-12-31

--2016-12-31

1
2
3
4

9 237 364
63 848
836 993
2 357
10 140 562

8 770 251
56 797
595 156
2 300
9 424 504

5
6
7
8

-7 876 321
-659 774
-1 427 154
-3 234
-150 336
-10 116 819

-7 462 387
-648 243
-1 205 904
-3 211
-133 658
-9 453 403

23 743

-28 899

400
-400
0

77 790
-71 487
6 303

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Lämnade bidrag
Köp av utbildning
Köp av tjänst från kompletterande aktör
Ersättning lotsar
Kostnader EAK (erkända arbetslöshetskassor)
Saldo transfereringar

61 991 961
158 117
29
136
0
-41 939 067
-3 460 146
-2 157 422
-101
-14 461 326
10
132 181

62 383 117
121 418
8
542
0
-41 438 409
-3 840 416
-1 751 898
-4 858
-15 156 130
313 374

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

11

155 924

290 778

Not

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetsutfall
Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
Saldo uppbördsverksamhet
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Balansräkning

18.1

Balansräkning (tkr)

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Not

2017-12-31

2016-12-31

12

317 267
15 935
333 202

246 335
3 100
249 435

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Summa materiella anläggningstillgångar

13

139 937
132 090
272 027

130 184
44 987
175 171

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

14

200
200

200
200

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

15

31
267
194
493

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Summa periodavgränsningsposter

16

212 148
83 014
295 162

214 007
28 560
242 567

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa avräkning med statsverket

17

917 343
917 343

622 323
622 323

432 978
13 015
445 993

663 016
26 993
690 009

2 756 960

2 337 811

Not 2017-12-31

2016-12-31

132
33 160
155 924
189 216

132
-257 618
290 778
33 292

7 927
132 528
140 455

9 550
90 789
100 339

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Kassa, postgiro och bank
Summa kassa och bank

18

SUMMA TILLGÅNGAR

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa myndighetskapital

19

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Övriga krediter i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa skulder m.m.

20
21

22
23
24
25
26

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Summa periodavgränsningsposter

27

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser
1. Statliga garantier för lån och krediter
2. Övriga ansvarsförbindelser, Pågående rättsliga tvister

151

28

436
85
196
414
130
1 263

192
828
013
033

857
350
676
509
281
673

19
267
71
358

230
174
216
393
139
1 154

355
472
279
106

679
402
118
628
623
450

1 157 964
5 652
1 163 616

1 047 695
2 035
1 049 730

2 756 960

2 337 811

Inga
23 183

Inga
123 775
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Finansieringsanalys

19.1

Finansieringsanalys (tkr)

Finansieringsanalys

2017-01-01
-- 2017-12-31

Not

2016-01-01
-- 2016-12-31

-9 925 506

29

-9 309 791

DRIFT
Kostnader
Finansiering av drift
Intäkter av anslag

9 237 364

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

8 770 251

62 356

Intäkter av bidrag

30

836 993

Övriga intäkter

2 357

Summa medel som tillförts för finansiering av drift

56 281
595 156
2 300

10 139 070

Ökning (-) minskning (+) av lager

9 423 988

0

Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN/TILL DRIFT

0

-134 089

31

20 181

2 492

32

386 118

81 967

520 496

INVESTERINGAR
Investeringar i materiella tillgångar

-192 812

-39 308

Investeringar i immateriella tillgångar

-140 202

-106 933

Summa investeringsutgifter

-333 014

-146 241

Finansiering av investeringar
Lån från Riksgäldskontoret
- amorteringar
Kreditiv från Riksgäldskontoret
Försäljning av anläggningstillgångar

359 086

53 425

-152 907

-156 518

-89 052

109 374

2 686

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar

1 770
119 813

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder
KASSAFLÖDE FRÅN/TILL INVESTERINGAR
UPPBÖRDSVERKSAMHET (EAK, EU)
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av
myndigheten
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder

8 051

47 988

-5 396

-165 213

-143 586

400

77 790

-18 819

Inbetalningar i uppbördsverksamhet
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
KASSAFLÖDE FRÅN/TILL UPPBÖRDSVERKSAMHET

-10 018
-18 419

67 772

-400

-71 487

-18 819

-3 715

2017-01-01
-- 2017-12-31

2016-01-01
-- 2016-12-31

Not

TRANSFERERINGSVERKSAMHET
Lämnade bidrag

-62 018 062

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder

-62 191 711

20 889

Utbetalningar i transfereringsverksamhet

-172 451
-61 997 173

-62 364 162

Finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag

61 991 961

62 383 116

158 116

121 417

Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

165

Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet
KASSAFLÖDE FRÅN/TILL TRANSFERERINGSVERKSAMHET
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

550
62 150 242

62 505 083

153 069

140 921

51 004

514 116

1 312 332

798 216

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början
Ökning (+) minskning (-) av kassa och bank
Ökning (+) minskning (-) av tillgodohavande Riksgäldskontoret
Ökning (+) minskning (-) av avräkning med statsverket
Summa förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets slut

152

-13 978

23 472

-230 038

-121 160

295 020

611 804

51 004

514 116

1 363 336

1 312 332
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20

Anslagsredovisning

20.1

Redovisning mot anslag (tkr)
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Anslagsredovisning

20.2

Finansiella villkor, anslagskredit (tkr)

20.3

Finansiella villkor, i övrigt (tkr)

20.4

Redovisning mot inkomsttitel (tkr)
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20.5

Anslagsredovisning

Redovisning mot bemyndiganden (tkr)
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Noter och tilläggsupplysningar (tkr)

21

Noter och tilläggsupplysningar (tkr)

21.1

Resultaträkning
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Noter och tilläggsupplysningar (tkr)

NOT 7
Övriga driftkostnader
2017-12-31
2016-12-31
Övriga driftkostnader
1 427 154
1 205 904
Inköp av tjänster
849 758
688 559
Inköp av tjänster för transferering
113 136
56 028
Inköp av varor
181 462
178 434
Licensavgifter
67 863
71 410
Reparationer och underhåll
111 139
79 350
Resor, representation
203 868
206 934
Aktivering av immateriella kostnader
-100 072
-74 811
Den största kostnadsökningen är främst hänförbar till IT-konsulter till följd av fokus på digitalisering av myndighetens
tjänster. Vidare har ökningen i antalet anställda i sin tur fått genomslag i övriga driftkostnader under 2017.
NOT 8
Finansiella kostnader
2017-12-31
2016-12-31
Räntekostnader konto i Riksgäldskontoret
2 740
2 791
Räntekostnader lån i Riksgäldskontoret
0
3
Övriga räntekostnader
472
377
- varav inomstatliga
98
121
Övriga finansiella kostnader
22
40
- varav inomstatliga
0
1
Finansiella kostnader
3 234
3 211
På grund av det negativa ränteläget har finansiella kostnader ökat avseende behållningen på räntekonto hos
Riksgäldskontoret.
NOT 9
Uppbördsverksamhet
2017-12-31
2016-12-31
Återkrav skattereduktion
0
7 421
Medel från EU
0
-4 169
Intäkter av andra ersättningar
0
3 051
Uppbördsverksamhet
0
6 303
Intäkter av avgifter som inte disponeras av Arbetsförmedlingen avser återkrav av skattekrediteringar främst inom nystartsjobb, men som ännu inte har levererats till statens budget. Från och med 2017 så bokförs återkraven mot anslag istället
för mot inkomsttitlar.
NOT 10
Transfereringar
2017-12-31
2016-12-31
Periodisering Köp av arbetsmarknadsutbildning
0
310 803
Periodisering Lämnade bidrag, inomstatliga
-6 192
-3 200
Periodisering Erhållna bidrag
-3
-78
Återkrav av bidrag
75 552
64 079
Extern finansiering
5 425
-15 413
Befarade förluster
47 527
-45 346
Finansiering ESF
0
0
Värdereglering fordran, inomstatliga
9 872
2 529
Transfereringar
132 181
313 374
Periodisering Köp av arbetsmarknadsutbildning anslagsavräknas kostnadsmässigt från och med år 2016 och saldot blir
därför noll per 2017-12-31. Dessa har tidigare år redovisats kassamässigt. Saldot per 2016-12-31 avser vändningar
av 2015 års periodiseringar.
Lämnade bidrag
Uo 10
Samarbete med Försäkringskassan
Varav inomstatliga
Uo 14 1:3
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
Varav inomstatliga
Uo 14 1:2
Bidrag till aktivitetsstöd
Varav inomstatliga
Uo 13:1:3
Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
Varav inomstatliga
Uo 13:1:4
Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare
Varav inomstatliga
Uo 14:1:4
Lönebidrag Samhall m.m.
Varav inomstatliga
Uo 14:1:12
Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar
Varav inomstatliga**
Projekt*
Periodiseringar, återkrav
Varav inomstatliga
Värdereglering
Varav inomstatliga
Konstaterade och befarade förluster*
Lämnade bidrag
Varav inomstatliga

2017-12-31
45 510
44 978
5 840 343
1 221 869
12 329 492
12 329 492
5 355 328
5 355 325
587 442
19 374
11 852 257
144 196
6 032 362
6 046 238
0
-94 811
6 187
-9 871
-9 871
1 014
41 939 066
25 157 788

2016-12-31
46 056
45 623
5 051 489
634 817
13 415 335
13 415 335
4 226 390
4 226 387
415 374
24 824
11 882 571
149 496
6 401 984
6 401 984
70
-43 758
3 210
-2 529
-2 529
45 427
41 438 409
24 899 147

* avser enbart utomstatliga.
** Återkrav som inbetalats till Arbetsförmedlingen har fr o m 2017 redovisats mot anslag Uo 14:1:12. Detta medför att utbetalda bidrag till
Skatteverket överstiger anslagsavräknat belopp hos Arbetsförmedlingen.

De tre största bidragsmottagarna som ingår i posten lämnade bidrag är Försäkringskassan 18 499 mkr,
Skatteverket 6 056 mkr och Skogsstyrelsen 240 mkr.
Kostnader EAK (erkända arbetslöshetskassor)
-12 168 021 -12 415 546
Statliga ålderspensionsavsgifter
-2 293 305
-2 740 584
Ersättning till arbetslöshetskassorna har minskat med 191 mkr. Preliminärskatten för A-kassorna har minskat med
56 mkr. Statlig ålderspensionsavgift har minskat med 447 mkr. Minskningen beror på att Pensionsmyndigheten har
räknat om underlaget till ålderspensionsavgiften.
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NOT 11
Årets kapitalförändring
Riskkostnader
Externfinansierade projekt per finansiär
Försäkringskassan
Samordningsförbunden
EURES
Sida
EU
Regeringskansliet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ITP
Resultat Tjänsteexport
Erhållna bidrag för projektverksamhet, bl.a. ESF
Övrigt
Återkrav
Periodiseringsposter
Årets kapitalförändring

158

2017-12-31
57 269

2016-12-31
-42 832

7 548
-5 974
0
-950
2 509
0
-1 748
1 069
-23
-16 471

-15 489
-50
0
888
699
0
1 748
-760
-159
-20 247

78 045
34 650
155 924

64 277
302 703
290 778

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017

21.2
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Balansräkning

NOT 12-13
Anläggningstillgångar
Med anläggningstillgång menas en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, t.ex. maskiner,
inventarier och bilar. Tillgångens värde ska uppgå till 20 000 kr och ha en nyttjandeperiod på minst 3 år.
I anskaffningsvärdet ingår kostnader för installation, transport, tull och motsvarande. Större anskaffningar av likartade
tillgångar ska tillgångsredovisas när anskaffningsvärdet för den enskilda tillgången är 6 000 kr och den totala anskaffningen
överstiger 1 000 000 kr. Förbättringsutgifter på annans fastighet ska ha en anskaffningskostnad på minst 100 000 kr.
Immateriell anläggningstillgång bestående av helt eller delvis egenutvecklade IT-system och program ska ha ett
anskaffningsvärde på minst 1 000 000 kr.
Tillämpad princip innebär att objekt som understiger det fastställda beloppet men som tillhör en fungerande enhet
läggs ihop med övriga objekt och betraktas som en enhet.
De olika tillgångarnas nyttjandeperiod är:
3 år Persondatorer m.m.
5 år Bilar, möbler och övriga datorer
5 år Egenutvecklade och köpta IT-system och program
5 år Förbättringsutgifter på annans fastighet
Planenlig avskrivning tillämpas, dvs. avskrivning görs fr.o.m. det datum när anläggningen tas i drift.
NOT 12
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Egenutvecklade IT-system och program
Ingående anskaffningsvärde
- varav pågående, ej avskrivna
Årets anskaffningar
- varav pågående, ej avskrivna
Årets försäljningar/utrangeringar
Minskning anskaffning försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Minskning avskrivning försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört restvärde egenutvecklade IT-system och program

2017-12-31

2016-12-31

427 709
0
123 059
0
0
0
550 768
-181 374
-52 127
0
0
-233 501
317 267

334 245
0
106 933
0
0
-13 469
427 709
-169 669
-20 636
0
8 931
-181 374
246 335

Köpta IT-system och program
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Rättelser för 2015 (minskning anskaffning, utrangering/försäljningar)
Minskning anskaffning försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Rättelser för 2015 (minskning avskrivning, utrangering/försäljningar)
Minskning anskaffning försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört restvärde köpta IT-system och program

26 481
17 143
0
0
0
43 624
-23 381
-4 308
0
0
0
-27 689
15 935

35 663
0
0
-361
-8 821
26 481
-28 107
-4 456
0
361
8 821
-23 381
3 100

Immateriella anläggningstillgångar

333 202

249 435
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Finansieringsanalys

NOT 29
Kostnader
Kostnader enligt resultaträkningen
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar
Realisationsförlust
Ej likviditetspåverkande poster
Avsättningar
Kostnader enligt finansieringsanalysen

2017-12-31
10 116 818

2016-12-31
9 453 403

-150 336
-861
0
-40 115
9 925 506

-133 658
-4 359
0
-5 595
9 309 791

NOT 30
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt resultaträkningen
Justeringar:
Realisationsvinst
Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt finansieringsanalysen

2017-12-31
63 848

2016-12-31
56 797

-1 492
62 356

-516
56 281

NOT 31
Kortfristiga fordringar
Fordringar och periodavgränsningsposter enligt balansräkningen, IB
Fordringar och periodavgränsningsposter enligt balansräkningen, UB
Justeringar:
Återkrav av bidrag och aktivitetsstöd, Transferering
Återkrav skattereduktion, Uppbörd
Kortfristiga fordringar

2017-12-31
-600 673
788 194

2016-12-31
-536 100
600 673

-34 613
-18 819
134 089

-74 736
-10 018
-20 181

NOT 32
Kortfristiga skulder
Skulder m.m. och periodavgränsningsposter enligt balansräkning, IB
Skulder m.m. och periodavgränsningsposter enligt balansräkning, UB
Justeringar:
Upplupna kostnader, Transfereringar
Upplupna kostnader, Investeringar
Justering av balanserad kapitalförändring, Drift
Kortfristiga skulder

2017-12-31
-1 799 099
1 905 080

2016-12-31
-1 507 433
1 799 099

-55 501
-47 988
0
2 492

97 715
5 396
-8 659
386 118

21.4

Anslagsredovisning

Totalutfallet per anslag redovisas på inledande rad i fetstil för respektive anslag. Därefter följer, i förekommande fall,
uppdelning på anslagsposter.

NOT 33

13:1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ramanslag)
13:1:3:1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)
Enligt regleringsbrev 2016-12-20 har anslagssparandet från budgetåret 2016 om 821 610 tkr förts
bort som en indragning av anslagssparande.
Anslaget avser etableringsersättning som utbetalas till de nyanlända. Ersättningen är en rättighet
varför anslagsbelastningen kommer att påverkas av antalet nyanlända som omfattas av lagstiftningen.
Anslagssparandet beror på att antalet deltagare i etableringsuppdraget var färre än vad anslaget
dimensionerats för.

NOT 34

13:1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (ramanslag)
13:1:4:1 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (ram)
Enligt regleringsbrev 2016-12-20 har anslagssparandet från budgetåret 2016 om 424 520 tkr
förts bort som en indragning av anslagssparande.
Anslagssparandet beror på att antalet deltagare i etableringsuppdraget var färre än vad anslaget
dimensionerats för.

NOT 35

13:1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (ramanslag)
13:1:4:3 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår (ram)
Anslagssparandet beror på att rekvirering från kommunerna avseende främjande av lokala överenskommelser blev mindre än vad som tidigare har bedömts under 2017.
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14:1:1
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (ramanslag)
14:1:1:1 Förvaltningskostnader för Arbetsförmedlingen (ram)
Enligt regleringsbrev 2016-12-20 får en anslagsbehållning om 3 procent disponeras under 2017.
Inget anslagssparande finns från budgetåret 2016. Anslagskrediten har under budgetåret 2016
utnyttjats om 34 575 tkr som förts in som ingående överföringsbelopp. Anslagsposten har
även fått omdisponerade anslagsbelopp om 4 257 tkr och 13 989 tkr från de avslutade anslagen
1:1:2 respektive 1:1:3 på Uo 14.
Det pågår ett intensivt förnyelsearbete inom Arbetsförmedlingen, vilket inkluderar ett starkt fokus på
digitalisering. Myndigheten har därför i sin verksamhetsplanering för 2017 budgeterat för att nyttja
anslagskrediten med 132 miljoner kronor. Utfallet för året ligger därmed i linje med planeringen.

NOT 37

14:1:2
Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (ramanslag)
14:1:2:1 Aktivitetsstöd (ram)
Enligt regleringsbrev 2016-12-20 har anslagssparandet från budgetåret 2016 om 148 301 tkr förts
bort som en indragning av anslagssparande.
Utgifter motsvarande 750 miljoner kronor har flyttats i enlighet med villkor i regleringsbrevet från
1:2 ap.1 Aktivitetsstöd till 1:3 ap. 1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

NOT 38

14:1:2
Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (ramanslag)
14:1:2:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)
Enligt regleringsbrev 2016-12-20 har anslagssparandet från budgetåret 2016 om 1 723 240 tkr förts
bort som en indragning av anslagssparande.
Antalet personer med rätt till arbetslöshetsersättning har minskat under året mer
än i den ursprungliga bedömningen.

NOT 39

14:1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ramanslag)
14.1:3:1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)
Enligt regleringsbrev 2016-12-20 har anslagssparandet från budgetåret 2016 om 2 231 268 tkr förts
bort som en indragning av anslagssparande. Enligt regleringsbrev 2017-09-14 har 50 000 kr
omdisponerats till 14:1:3:3 Statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser.
Anledningen till anslagsparandet beror främst på att de subventionerade anställningarna blev lägre
än vad som tidigare bedömts. Utgifter motsvarande 750 miljoner kronor har flyttats i enlighet med villkor i
i regleringsbrevet från 1:2 ap.1 Aktivitetsstöd till 1:3 ap. 1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program
och insatser.

NOT 40

NOT 41

14:1:3
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ramanslag)
14:1:3:3 Statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser (ram)
Enligt regleringsbrev 2016-12-20 har anslagssparandet från budgetåret 2016 om 5 856 tkr förts
bort som en indragning av anslagssparande. Enligt regleringsbrev 2017-09-14 har 50 000 kr
omdisponerats från 14:1:3:1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

14:1:4
Lönebidrag och Samhall m.m. (ramanslag)
14:1:4:1 Lönebidrag m.m. (ram)
Enligt regleringsbrev 2016-12-20 har anslagssparandet från budgetåret 2016 om 1 217 838 tkr förts
bort som en indragning av anslagssparande.
Anslagssparandet beror på att antalet beslut om lönebidrag och trygghetsanställningar har minskat mer
än vad som tidigare bedömts under år 2017.
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14:1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar (ramanslag)
14:1:12:1 Nystartsjobb (ram)
Enligt regleringsbrev 2016-12-20 har anslagssparandet från budgetåret 2016 om 440 912 tkr förts
bort som en indragning av anslagssparande.
Utfallet av antalet beslut om Nystartsjobb som är rättighetsstyrd blev lägre än vad anslaget
dimensionerats för.

NOT 43

14:1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar (ramanslag)
14:1:12:2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar (ram)
Enligt regleringsbrev 2016-12-20 har anslagssparandet från budgetåret 2016 om 119 246 tkr förts
bort som en indragning av anslagssparande.
Utfallet av antalet beslut om Yrkesintroduktionsanställningar som är rättighetsstyrd blev lägre än vad
anslaget dimensionerats för.

13 1:1:5 Tidig kompetenskartläggning
Enligt regleringsbrev 2016-12-20 har anslagsposterna avslutats och ingående överföringsbelopp
på 72 088 tkr har förts bort som en indragning av anslagssparande.
NOT 44
14 1:3:5 Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden
Enligt regleringsbrev 2016-12-20 har anslagsposterna avslutats och ingående överföringsbelopp
på 30 570 tkr har förts bort som en indragning av anslagssparande.

NOT 45

Finasiella villkor, i övrigt
Av anslaget får högst 90 000 tkr användas för att erbjuda kompetenskartläggning till asylsökande.
Bokförda kostnader under året uppgår till 71 498 tkr.

NOT 46

Finasiella villkor, i övrigt
Enligt regleringsbrev 2016-12-20 finns en utbytbarhet mellan 14:1:2:1 och 14:1:3:1 på 750 000 tkr.
Den möjligheten har utnyttjats genom att utgifter om 750 000 tkr har förts från 14:1:2:1 till 14:1:3:1.

NOT 47

Finansiella villkor, i övrigt
Regeringsbeslut 2017-04-20 ändrar regleringsbrev 2016-12-20 och högst 105 000 tkr får användas
för att via kommuner skapa sommarjobb för ungdomar. Bokförda kostnader under året uppgår till
60 008 tkr.

21.5 Bemyndigande

NOT 48

NOT 49

13:1:4
Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare
13:1:4:1 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare
Antalet deltagare har inte ökat i den omfattning som prognostiserats och därmed har
färre programbeslut fattats än vad anslaget dimenstionerats för.

14:1:3
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
14:1:3:1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
De subventionerade anställningarna under anslaget har inte ökat i den omfattningen som
det funnits utrymme för.
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Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll

Arbetsförmedlingens verksamhet omfattas av förordningen (2007:603) om
intern styrning och kontroll (ISK).
Arbetsförmedlingen har under 2017 vidtagit åtgärder för att utveckla
myndighetens process för ISK. En modell för självskattning har tagits fram och
används för att bedöma ISK. Bedömningsmodellen har renodlats för att öka
ändamålsenligheten i processen och bedömningen.
Under 2017 har myndigheten utvecklat uppföljning av åtgärder som ska
hantera brister och delkomponenter som bedömts vara otillfredsställande.
Denna uppföljning görs inom ramen för verksamhetsplaneringsprocessen.
Inför bedömningen skriver chefer direkt underställda GD under ett intygande
huruvida den interna styrningen kontrollen inom sina respektive
verksamhetsområden är betryggande eller om det föreligger brister.
22.1

Övergripande utvärdering

Den utvärdering Arbetsförmedlingen gör av ISK för 2017 ligger till grund för
styrelsens bedömning av myndighetens ISK. Den baseras på fortlöpande
uppföljningar, utvärderingar och rapporteringar från verksamheten,
verksamhetens bedömningar enligt självskattnings-modellen och intyganden,
iakttagelser från internrevisionen, riksrevisionen samt från granskningar och
yttranden från externa granskare. Utvärderingen har gjorts enligt COSOmodellen och belyser verksamheten utifrån aspekterna lednings- och
styrningsmiljö, riskanalys, åtgärder och kontroller, information och
kommunikation samt uppföljning och utvärdering.
Delkomponenterna utvärderas utifrån bedömningsnivåerna etablerad (grön),
grundläggande (gul) och otillfredsställande (röd). I följande avsnitt beskrivs
Arbetsförmedlingens bedömning av ISK för 2017.
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Intern styrning och kontroll

Bedömning av komponenter inom ISK för 2017

Nedan beskrivs bedömning per delkomponent enligt Arbetsförmedlingen
bedömningsmodell för ISK.
Bild 2. Bedömning av ISK 2017.

Källa: Arbetsförmedlingen.

Årets utvärdering visar att majoriteten av delkomponenterna befinner sig på en
godtagbar, det vill säga grundläggande nivå. Det är positivt att fler
delkomponenter jämfört med 2016 års bedömning nu befinner sig på etablerad
nivå. Exempelvis har delkomponenterna styrmodell och process för
verksamhetsplanering, organisation, roller och ansvar och uppföljning och
utvärdering av intern styrning och kontroll under 2017 utvecklats från
grundläggande till etablerad. Även kompetensutveckling, effektivitet och
åtgärder och kontroller är riskbaserade har utvecklats i positiv riktning, från
otillfredsställande till grundläggande nivå. Några av de delkomponenter som
bedömdes vara otillfredsställande i 2016 års utvärdering, risken för otillbörlig
påverkan beaktas i riskanalysen, regelefterlevnad och informationssäkerhet,
har inte utvecklats i tillräcklig utsträckning och kvarstår därför på
otillfredsställande nivå.
Riskanalysprocessen är integrerad i det ordinarie arbetet med planering och
uppföljning. Det innebär att åtgärder som planerats med anledning av
identifierade risker har följts upp tertialvis. Hur verksamheten har arbetat för
att hantera identifierade risker redovisas i årsredovisningen under relevanta
avsnitt. I årets utvärdering har fokus i synnerhet lagts på att beskriva och
bedöma vad som gjorts för att komma tillrätta med
bristen som redovisades i årsredovisningen 2016. I följande avsnitt redovisas
hur Arbetsförmedlingen har arbetat med åtgärder för att komma tillrätta med
denna brist samt en lägesbedömning för bristen.
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22.3

Intern styrning och kontroll

Hantering av brist från årsredovisningen för 2016

En brist i årsredovisningen innebär att processen för ISK inte fungerar på ett
betryggande sätt. Arbetsförmedlingen redovisade 2016 en brist i
årsredovisningen: Bristande systematik i kontrollarbetet för att säkerställa
korrekt ärendehandläggning. Nedan redovisas de åtgärder som har vidtagits
för att hantera bristen.
22.4

Beskrivning av vidtagna åtgärder inom Arbetsförmedlingens
systematiska kontrollarbete för att säkerställa korrekt
ärendehandläggning

Under 2017 har det skett utveckling på flertalet områden som bedöms ha
påverkan på systematiken i kontrollarbetet för att säkerställa korrekt
ärendehandläggning. De delkomponenter som bedöms ha störst påverkan är
värdegrund, kompetensförsörjning, regelefterlevnad, riskbaserade åtgärder och
kontroller samt uppföljning och utvärdering av intern styrning och kontroll.
Värdegrund
Under 2017 har arbetet med att förankra värdegrunden fortsatt, exempelvis
genom genomförda chefsseminarier samt framtagandet av ledarkriterier och av
en beskrivning av de juridiska principer som ingår i god förvaltning. På
regionnivå rapporteras att ett särskilt stöd till chefer har tagits för att
säkerställa att värdegrund och ledningsfilosofi implementeras på alla nivåer i
organisationen. Indikatorer med betoning på bemötande, rättssäkerhet och
service har tagits fram och inkluderats i det indikatorpaket som gäller för hela
myndigheten. Dessa indikerar att en hög andel arbetssökande (cirka 84
procent) är positiva och upplever sig rättvist behandlade. Det tyder på att
myndigheten efterlever de grundläggande förvaltningsrättsliga principerna om
respekt och likabehandling, vilket tolkas som att vissa resultat uppnåtts i
arbetet för god förvaltning.
Kompetensförsörjning
Under 2017 har utbildningsinsatser genomförts, och antalet genomförda
utbildningar inom god förvaltning i Kompetenslyftet har ökat under året.
Regionerna rapporterar att man även arbetat mycket med nära lärande för att
förstärka kunskaperna inom god förvaltning. Åtgärderna talar för att
medarbetare nu har tillräckliga kunskaper om regelverket.
Riskbaserade åtgärder och kontroller
Under 2017 har myndigheten haft ett tydligt fokus på att arbeta i linje med den
beslutade kontrollpolicyn och har därigenom fortsatt att utveckla ett mer
riskbaserat och systematiskt kontrollarbete. Arbetet har resulterat i att
myndigheten under 2017 har uppvisat ett mer systematiskt och riskbaserat
kontrollarbete. Detta har skett genom att olika typer av ärenden har granskats
upprepade gånger under året. Granskningarna har gjort utifrån samma
frågeställningar för att kunna följa upp framfarten i utvecklingen i
ärendekvaliteten. Granskningsområden har valts ut utifrån verksamhetens
storlek och där en förbättring särskilt behövs. Sammantaget har dessa analyser
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lett till kvalitativa analyser under 2017. Dessa analyser ligger också till grund
för den indikator som infördes under 2017 och som mäter ärendekvaliteten.
God förvaltning har systematiskt följts upp genom indikatorn för
ärendekvaliteten som tas fram utifrån fokusområden. Etablerings- och
lönebidragsärenden har följts upp upprepade gånger. Systematiken i arbetet
stödjs av andra förbättringar som myndigheten har gjort som till exempel det
nya digitala diariesystemet som har förenklat dokumentationen och arbetet
med ärendegranskningar. Under året har träffsäkerheten i applikationen för
kontroll av arbetsgivare inför programbeslut utvecklats. Det, tillsammans med
en pilot för test av centraliserat stöd för enhetligare bedömning av vissa
kontrollresultat från arbetsgivarkontrollen, är centrala bidrag till ett effektivare
och mer riskbaserat kontrollarbete.
Under 2017 har myndigheten utrett förutsättningarna för att införa en central
handläggning av lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.
Syftet är att effektivisera handläggningen och förbättra dokumentationen av
handläggningen. En centralisering stärker enhetlighet och sannolikt även
rättssäkerheten i handläggningen.
En uppföljning gjordes under året av effekter av det systematiserade
arbetssättet inom etableringsuppdraget (SAE), det vill säga om arbetssättet
ledde till en ökad enhetlighet i handläggningen. Uppföljningen visar att
arbetssättet har bidragit till att höja lägstanivån. Skillnaderna mellan kvinnor
och män har också minskat jämfört med mätningen 2016, vilket är positivt då
SAE även delvis infördes som en jämställdhetsåtgärd.
Flertalet av dessa åtgärder minskar även risken för felaktiga utbetalningar.
Sektionen Urvalsanalys tillämpar och utvecklar metoder som syftar till att
systematisk arbeta med riskbaserade kontroller för att förhindra ekonomisk
brottslighet (se även redovisning av vidtagna åtgärder i avsnitt 5.5 kapitel 5
Verksamhetsutveckling). Genom vidtagna åtgärder finns också bättre
förutsättningar för att myndigheten kan leva upp till kraven inom
informationsförvaltning, sekretess och Pul.
Regelefterlevnad
Som tidigare nämnts började myndigheten följa upp god förvaltning med ett
antal indikatorer som är integrerade i myndighetens indikatorpaket.
Indikatorerna syftar till att fånga brister i kvalitet i handläggning och
regeltillämpning samt kunders uppfattning om handläggning och bemötande.
Tillsammans speglar de även aspekter av samhällsnytta. Vissa förbättringar i
vår ärendehandläggning har märkts. Exempel har andelen egenorsakade
återkrav minskat. Nivån för fel orsakade av Arbetsförmedlingen har även
minskat.
Trots genomförda åtgärder under 2017 visar uppföljningar och indikatorer på
brister i kvaliteten i ärendehandläggningen. Andelen helt korrekt handlagda
ärenden ligger på en alltför låg nivå. Eftersom myndighetens mål enligt
strategiska kartan för 2017 var att se kraftiga förbättringar, är utvecklingen
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under året inte tillräcklig. Rapporter från internrevisionen och IAF visar även
att ärendehandläggningen kan förbättras. Sammantaget görs bedömningen att
tillämpningen av regelverket på myndigheten är otillfredsställande.
Viktiga komponenter behöver finnas på plats för att kunna uppnå korrekt
ärendehandläggning, dels ett it–system som ger förutsättningar för effektivt
och korrekt beslutsstöd och ärendehandläggning, dels ett förenklat internt
regelverk. Dessa är komponenter där myndigheten tyvärr inte har kommit
tillräckligt långt under 2017. De it–stöd som har gått att modernisera utan
större kostnader eller beroenden av basplattformar, har kunnat genomföras. Itleveranserna under 2017 har riktat sig främst till kundgruppen arbetsgivare och
samarbetspartners. Däremot är leveranserna till interna användare
(arbetsförmedlare) inte tillräckliga. Därför bedömer Arbetsförmedlingen att
arbetet med att ta fram systemstöd samt att förenkla det interna regelverket
har varit otillfredsställande under 2017.
Sammanfattande bedömning
Översynen av ISK, skapandet av en modell för självskattning samt
integreringen i uppföljningsprocessen har bland annat bidragit till en tydlig
kontrollfunktion i styrning och uppföljning. Det har även bidragit till att skapa
en värdefull transparens i myndigheten och ökat riskmedvetenheten.
Den samlade bedömningen är att myndigheten genomfört väsentliga åtgärder
för att hantera bristen från årsredovisningen 2016. Åtgärderna har medfört att
myndigheten idag i större grad arbetar systematiskt med riskbaserade
kontroller. Resultatet från genomförda kontroller visar att fortsatt arbete krävs
för att förbättra kvalitén i ärendehandläggningen. I verksamhetsplaneringen
för 2018 finns åtgärder planerade för att ytterligare förbättra myndighetens
arbete med regelefterlevnad. Bristen bedöms därför vara hanterad.
22.5

Styrelsens övervägande

Styrelsen ser positivt på de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att
hantera bristerna och den förbättring arbetet har inneburit. Systematiken i
kontrollarbetet har utvecklats avsevärt, och det framgår av myndighetens
redovisning att planer finns för att fortsätta utvecklingen under 2018.
Processen för ISK bedöms nu fungera inom myndigheten. Styrelsen bedömer
därför att kontrollapparaten i dag är på plats vilket medför att bristen anses
vara hanterad. Det innebär inte att styrelsen är nöjd med kvaliteten i
ärendehandläggningen. Styrelsen kommer noggrant att följa styrningen i att få
tillstånd en korrekt ärendehandläggning, men även arbetet med att ta fram
systemstöd samt att förenkla det interna regelverket. Med kontrollsystemet på
plats finns nu bättre förutsättningar att göra detta.
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