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● Arbetsförmedlingen är inne i ett 

omfattande förnyelsearbete. Det 

innebär bland annat en förändring i 

hur vi möter våra kunder. 

● Många kunder vill göra ärenden 

själva i självservice eller via telefon, 

chatt och videomöten och därför 

utvecklar vi våra tjänster för detta. 

Samtidigt fokuserar vi på bokade 

möten för att kunna förbättra vårt 

stöd. 

● Den 1 juli 2019 går Arbets-

förmedlingen också in i en ny 

organisation.  



● Allt fler av våra tjänster erbjuder vi nu 

digitalt. Det innebär att man inte 

automatiskt behöver ”gå” till Arbets-

förmedlingen för att få hjälp av oss. 

Vi möter våra kunder på följande sätt:

1. Digital självservice – tjänster du själv 

gör via mobil eller dator

2. Service via telefon, chatt eller 

videomöte, ibland som bokade möten

3. Möte på kontor – bokade möten på 

våra kontor eller hos våra 

arbetsgivarkunder

Digitalt när det går, fysiskt när det behövs!



Verksamhetsområden för bättre service

Arbetssökande

● Ansvarar för 

kundgruppen 

arbetssökande. 

Verksamheten är 

inriktad på att ge dem 

som behöver det 

individuellt stöd 

genom personliga 

bokade möten på 

våra kontor.

Etableras 1 juli 2019

Arbetsgivare

● Ansvarar för kund-

gruppen arbetsgivare 

och kompetens- och 

arbetskraftsförsörjning. 

Genom nära 

samarbete med 

arbetsgivare kan vi 

matcha rätt sökande 

med rätt jobb.

Etableras 1 juli 2019

Direkt

● Ansvarar för digital 

självservice och 

personlig service via 

telefon, chatt eller 

videomöte.  

Direkt förenklar 

vardagen genom 

digitala tjänster och 

personlig service.  

IT

● Ansvarar för utveckling av myndighetens huvudprocesser, gemensamma informationshantering och IT-plattform.

IT kopplar ihop tjänster och service i olika kanaler för att skapa en sömlös upplevelse för kunden.



Det lokala stödet till arbetssökande och 

arbetsgivare organiseras i sex regioner

Regionindelning (nuvarande län) från 1 juli 2019:

● Nord (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland)

● Mitt (Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, 

Värmland, Västmanland, Örebro)

● Stockholm - Gotland (Stockholm, Gotland)

● Öst (Jönköping, Kalmar, Östergötland)

● Väst (Halland, Västra Götaland)

● Syd (Blekinge, Kronoberg, Skåne)



Ny budget/januariavtalet



● Kanalförflyttning





Förflyttningen till Digital självservice går bra redan idag! 

● 79% digital direktinskrivning

● 91% digital aktivitetsrapportering

● 82% digital månadsrapportering

● 15.000 frånvarorapporterar
digitalt/månad

● 7,2 miljoner besök till Platsbanken 
per månad

● Antal besök till Mina Sidor ökade 
med 76% på 6 månader

Digital självservice

Självservicegrad Digital direktinskrivning

Ska uppdateras och innehålla januari också

79%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



Digital utveckling

● Chatbot

● Automatiserade beslut

● Automatiserad Arbetsmarknadspolitisk bedömning

● Vägledning med stöd av AI



Planeringen på Mina sidor
Den arbetssökandes vy



Nyhet från december 2018

I december 2018 inför vi en sammanlänkning av 

arbetssökandes planering och 

aktivitetsrapportering.

Detta införs för att fler sökande ska hitta till sin 

planering och enklare hitta mer information om 

aktiviteter från planeringen som även visas upp i 

aktivitetsrapporteringen. 

Sökande kan närsomhelst gå mellan planeringen 

och aktivitetsrapporteringen genom att klicka på 

menyvalen Planera eller Rapportera.



Aktivitetslistan 
Vi utgår här från den mobilanpassade sidan och 

visar hur det ser ut när den arbetssökande öppnar: 

Mina sidor > Planera. 

Den arbetssökande ser alla aktuella aktiviteter i en 

lista och kan även exportera dem till sin egen 

kalender genom att klicka på Exportera till egen 

kalender. (Observera att funktionen Exportera till 

egen kalender kräver att enheten har en kalender 

installerad, t.ex. Outlook.)

Den arbetssökande uppmärksammas på att hen 

har ”2 nya aktiviteter att planera in” Detta är 

aktiviteter som hen har kommit överens om 

tillsammans med sin arbetsförmedlare och som 

arbetsförmedlaren har tilldelat den arbetssökande 

att själv planera in tidsmässigt (detta görs i 

planeringsverktyget).



Planera in aktiviteter
Då den arbetssökande, i föregående bild, 

klickar på ”Nya aktiviteter att planera in” 

visas dessa aktiviteter.

Den arbetssökande har i bild2 klickat på den 

första av dessa aktiviteter Studiefinansiering. 

Under rubriken visas en beskrivning av 

aktiviteten. Därunder ges den arbetssökande 

möjlighet att välja vilket datum hen vill 

planera in att genomföra aktiviteten.



En aktivitet planeras in 

Efter det att den arbetssökande, i föregående 

bild, klickat på Lägg till aktiviteten visas den 

tillagda aktiviteten i planeringen. 

Alla aktiviteter visas i datumordning.

Aktiviteter som är obligatoriska för den sökande 

att utföra visas tydligt märkta med Obligatorisk. 



Bedömning 

Under de aktiviteter som visas i 

planeringen kan den arbetssökande 

läsa den arbetsmarknadspolitiska 

bedömning som handläggaren gjort 

tillsammans med den arbetssökande.



Informationsskyldighet 

Längst ner i planeringen kan den arbetssökande 

läsa om sin informationsskyldighet som inskriven 

på arbetsförmedlingen.



Avrapportering 
När man byter flik från planera till rapportera 

så visas obligatoriska och rekommenderade 

aktiviteter med passerat datum som 

handläggare lagt in i en arbetssökandes 

planering automatiskt upp i dennes 

aktivitetsrapport.

Genom att sökande klickar i klar på aktiviteten 

uppmanas hen ange det datum som 

aktiviteten utfördes och därmed avrapportera 

aktiviteten.


