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Förord 

Denna rapport har tagits fram med anledning av uppdrag 12 i Arbetsförmedlingens 

regleringsbrev för 2021. Uppdrag 12 består av två delar, denna rapport avser del ett 

med fokus på myndighetens arbete med utbildningsplikten: 

Uppdrag 12. Öka övergångar till reguljär utbildning: 

”I syfte att fler arbetssökande ges förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden 

ska Arbetsförmedlingen öka antalet anvisningar att söka reguljär utbildning. Detta 

gäller för arbetssökande för vilka utbildning bedöms vara en förutsättning för att få och 

behålla ett arbete, särskilt dem som saknar gymnasial utbildning.  

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten arbetar med utbildningsplikten 

enligt 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare samt resultatet av det arbetet. Arbetsförmedlingen ska redovisa och 

analysera arbetet med bedömningar av vem som omfattas av utbildningsplikt, 

inklusive hur bedömningen hålls uppdaterad samt hur detta arbete förhåller sig till 

bedömningar rörande intensivåret, då urvalet av deltagare till intensivåret ska göras 

utifrån samtliga deltagare i etableringsprogrammet med målsättningen att identifiera 

så många deltagare som möjligt. Vidare ska myndigheten redovisa och analysera 

arbetet med anvisningar till att söka reguljär utbildning, sanktioner för de som inte 

ansökt samt vilka åtgärder som ges till dem som omfattas av utbildningsplikt, men som 

ännu inte deltar i utbildning. Myndigheten ska även redovisa hur samverkan med 

kommuner och folkhögskolor har ägt rum, samt analysera eventuella hinder för 

övergångar till reguljära studier. Redovisningen ska lämnas till regeringen 

(Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 oktober 2021.” 

Beslutet i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. Föredragande 

har varit Carina Mellberg, kvalificerade handläggare på avdelningen Stärka 

förutsättningar. Övriga som deltagit i den slutliga handläggningen är avdelningschef 

för avdelning Stärka förutsättningar, Maria Kindahl och enhetschef för enhet Utbilda 

och Samverka, Emil Johansson. 

Beslutet är fastställt digitalt i Diariet och saknar därför namnunderskrifter. 

 
 
Maria Mindhammar, generaldirektör 
 
 
 
 
   Carina Mellberg, kvalificerad handläggare 
  



 

 
 

Sammanfattning 

Rapporten beskriver arbetet med uppdrag 12. Öka övergångar till reguljär utbildning, 

del 1, från Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 samt resultatet av det arbetet.  

Arbetsförmedlingen konstaterar att myndigheten har lyckats öka antalet anvisningar 

att söka reguljär utbildning, både i stort och för de arbetssökande som omfattas av 

utbildningsplikt. Även arbetet med att identifiera deltagare till intensivåret har 

kommit igång, både gällande nya deltagare i etableringsprogrammet och de som 

tidigare fått bedömning om utbildningsplikt.  

Vidare visar rapporten att könsskillnader i andel arbetssökande som omfattas av 

utbildningsplikt har funnits sedan starten för utbildningsplikten, där en större andel 

kvinnor än män bedöms omfattas av utbildningsplikt. En ojämn könsfördelning antas 

delvis bero på att kvinnorna inom etableringsprogrammet i högre utsträckning än 

männen saknar grundläggande utbildning. 

Arbetsförmedlingen har identifierat brister i svarsalternativen i myndighetens 

handläggningssystem som innebär svårigheter med att utreda en eventuell sanktion 

för deltagare som inte sökt utbildning trots att anvisning om att söka har gjorts. 

Arbetsförmedlingen har initierat ett arbete för att åtgärda detta, vilket skulle medföra 

förbättrade möjligheter att utreda och besluta om sanktioner samt ökade möjligheter 

för kunden att agera rätt. 

Arbetsförmedlingens interna datalager visar att en hög andel av de arbetssökande som 

omfattas av utbildningsplikt inte deltar i reguljära studier. Genom rapporten framgår 

dock att denna andel kan förmodas vara lägre i verkligheten, då inte alla revideringar 

av bedömningar och nya beslut hittills har registrerats enligt avsedd intern rutin. Den 

höga andelen arbetssökande som omfattas av utbildningsplikt och inte deltar i 

reguljära studier förklaras genom rapporten också av att det ibland saknas en samsyn 

mellan samverkande parter om vad utbildningsplikten innebär samt en intern 

enhetlighet i bedömningsprocessen inom Arbetsförmedlingen. För att nå en samsyn 

mellan olika aktörer gällande gruppens behov av stöd krävs inte bara en intern 

enhetlighet i bedömningsprocessen inom Arbetsförmedlingen, utan även mer 

standardiserade samverkansprocesser.   

För ett fortsatt stärkt arbete med utbildningsplikten framkommer tydligt genom denna 

rapport ett behov av att de insatser som Arbetsförmedlingen bedömt att en individ har 

för att öka sina chanser på arbetsmarknaden också tillgodoses hos 

utbildningsanordnarna. För detta krävs i sin tur av uppdragsgivaren långsiktiga 

budgetförutsättningar, för att på så sätt möjliggöra för kommunerna att arrangera 

tillräckligt med utbildningsplatser.  
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1 Inledning 

Antalet inskrivna arbetslösa har ökat på bred front i spåren av pandemin.1 Ökningen 

inleddes dock redan i samband med konjunkturförsvagningen under andra halvåret 

2019. Återhämtningen på arbetsmarknaden påbörjades under hösten 2020, men 

arbetslösheten är fortsatt hög och effekterna av pandemin bedöms som långvariga, 

framför allt med tanke på den tydliga ökningen av långtidsarbetslösheten.2 I augusti 

2021 var drygt 399 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, en 

minskning med 76 000 personer jämfört med samma månad 2020, men fortsatt 

50 000 personer fler än i augusti 2019.3  

Under slutet av 2022 bedöms antalet inskrivna arbetslösa att närma sig nivåerna innan 

pandemin. Under perioden är det framför allt inskrivna arbetslösa med kortare 

inskrivningstider och en starkare position på arbetsmarknaden som väntas lämna för 

arbete. Situationen på arbetsmarknaden bedöms bli fortsatt svår för inskrivna 

arbetslösa med svag konkurrensförmåga, däribland personer med kort utbildning.4 

För arbetsmarknadspolitiken är det därmed en fortsatt stor utmaning att en hög andel, 

drygt fyra av tio, av de utrikes födda som är inskrivna som arbetslösa på 

Arbetsförmedlingen saknar gymnasieutbildning.5 Inom etableringsuppdraget är 

andelen närmare 60 procent. Inom denna grupp saknar också en stor andel – fler än 

fyra av tio eller omkring 5 300 personer – en svensk grundskoleutbildning eller 

motsvarande. Bland kvinnor inom etableringsuppdraget är utbildningsnivån 

sammantaget något lägre än bland män.  

Arbetsförmedlingens uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande 

arbetsmarknad. I det uppdraget ingår att ge nyanlända rätt förutsättningar för att så 

snabbt som möjligt komma ut på arbetsmarknaden. En del i detta arbete handlar om 

att identifiera nyanlända som saknar de kunskaper som krävs på arbetsmarknaden och 

se till att de först och främst ägnar sig åt utbildning. För att förstärka de 

korttidsutbildades situation på arbetsmarknaden infördes utbildningsplikten den 1 

januari 2018. Utbildningsplikt innebär att personer i etableringsprogrammet som har 

kort utbildning och som bedömts inte kunna matchas mot arbete under tiden i 

programmet, ska närma sig arbetsmarknaden genom att ta del av svenska för 

invandrare (sfi), samhällsorientering och reguljär utbildning. Denna rapport syftar till 

att beskriva hur Arbetsförmedlingen utvecklat arbetet med utbildningsplikten samt 

resultatet av det arbetet. 

 
1 Med begreppet ”inskrivna arbetslösa” menas öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. 
2 Se Arbetsförmedlingen. 2021. Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021. Utvecklingen på arbetsmarknaden 
2021–2022. Diarienummer: Af-2021/0030 6123. 
3 Statistik hämtad från Arbetsförmedlingens interna datalager. Statistik aktuell augusti 2021. 
4 Se Arbetsförmedlingen. 2021. Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021. Utvecklingen på arbetsmarknaden 
2021–2022. Diarienummer: Af-2021/0030 6123. 
5 Statistik hämtad från Arbetsförmedlingens interna datalager. Statistik aktuell augusti 2021. 
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1.1 Uppdraget och avgränsningar 

Enligt Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021, uppdrag 12, ska myndigheten öka 

antalet anvisningar att söka reguljär utbildning, i syfte att fler arbetssökande ska ges 

förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gäller för arbetssökande för 

vilka utbildning bedöms vara en förutsättning för att få och behålla ett arbete, särskilt 

de som saknar gymnasial utbildning. I samma uppdrag ingår att återrapportera arbetet 

med utbildningsplikt enligt 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för 

vissa nyanlända invandrare samt resultatet av det arbetet. Myndigheten ska i enlighet 

med regleringsbrevet senast den 1 oktober 2021: 

• Redovisa och analysera arbetet med bedömningar av vem som omfattas av 

utbildningsplikt, hur bedömningen hålls uppdaterad samt hur detta arbete 

förhåller sig till bedömningar rörande intensivåret.  

• Redovisa och analysera arbetet med anvisningar till att söka reguljär 

utbildning, sanktioner för de som inte ansökt samt vilka åtgärder som ges till 

dem som omfattas av utbildningsplikt, men som ännu inte deltar i utbildning. 

• Redovisa hur samverkan med kommuner och folkhögskolor har ägt. 

• Analysera eventuella hinder för övergångar till reguljära studier. 

Uppdrag 12 i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 går under rubriken ”Öka 

övergångar till reguljär utbildning”. För den del av uppdraget som redovisas genom 

denna rapport har myndigheten avgränsat uppdraget till att utgå från 

utbildningsplikten, då det i regleringsbrevet framgår ett tydligt fokus på 

utbildningsplikten för uppdragets första del. I den andra delen av uppdrag 12 i 

myndighetens regleringsbrev, vilken redovisas senast 20 april 2022, kommer 

Arbetsförmedlingen redogöra för hur myndigheten har utvecklat sin studievägledning 

och information om studiestödssystemet samt hur myndigheten anvisat arbetssökande 

till att söka studier. I den andra delen av uppdrag 12 kommer alla kunder som berörs 

av anvisning till reguljära studier att ingå, och inte som i denna rapport enbart de 

kunder som omfattas av utbildningsplikt. Därför kommer beskrivning och bedömning 

av ytterligare utvecklingsinitiativ för att öka övergångar till reguljär framförallt 

redovisas i uppdragets slutrapport.  

Avgränsningen för den första delen av uppdrag 12 innebär att även i de punkter ovan 

där utbildningsplikten inte nämns explicit, utgör utbildningsplikten det huvudsakliga 

fokuset i återrapporteringen, till exempel i redovisningen av hur myndigheten 

samverkar med kommuner och folkhögskolor för att fler arbetssökande ska få sina 

utbildningsbehov tillgodosedda. Arbetsförmedlingen skiljer däremot inte på 

samverkan gällande utbildningsplikt från annan samverkan med vuxenutbildningen, 

varför svaren i denna återrapport har bäring på en större kundgrupp än de som är i 

fokus.  
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1.2 Använt material i rapporten samt metoder för datainsamling  

Den statistik som redovisas i rapportens olika avsnitt är hämtad från 

Arbetsförmedlingens interna datalager, om inte annat nämns. I respektive tabell och 

diagram framgår tydligt vilken typ av data som samlats in, det vill säga vilka variabler 

som redovisas i denna rapport samt förhållandena dem emellan. Utöver statistik har 

datainsamling även skett genom fokusgruppsintervjuer, både med arbetsförmedlare 

vid operativa enheter och med samverkansansvariga och kvalificerade handläggare på 

regional nivå. Detta för att komplettera statistiken genom en fördjupad bild av 

myndighetens arbete med att öka övergångar till reguljära studier samt för att 

identifiera eventuella hinder och åtgärdsbehov för ett fortsatt stärkt arbete för kunder 

som omfattas av utbildningsplikt. När det gäller den del i rapporten som beskriver 

myndighetens arbete med anvisningar att söka reguljära studier har utöver analys av 

statistik från Arbetsförmedlingens interna datalager även en granskning av 94 ärenden 

gjort. Ärendegranskningen bidrar till en bättre uppskattning av hur vanligt 

förekommande det är att en anvisning lämnas i anslutning till bedömning om 

utbildningsplikt.   

1.3 Disposition 

I kapitel 2 ges en beskrivning om hur uppdrag 12 i Arbetsförmedlings regleringsbrev 

för 2021 relaterar till andra av myndighetens regleringsbrevsuppdrag. I kapitlet ges 

även en kort bakgrund om införandet av utbildningsplikten samt vad myndighetens 

tidigare återrapporter om utbildningsplikten redovisat. Kapitel 3 beskriver 

Arbetsförmedlingens arbete med uppdraget om utbildningsplikt utifrån kundresans 

olika element. I detta ingår arbetet med bedömning om utbildningsplikt, anvisning att 

söka reguljära studier, uppföljning av deltagare som omfattas av utbildningsplikt samt 

eventuella sanktioner för de kunder som inte sökt anvisad utbildning. I detta kapitel 

berörs även arbetet med utbildningsplikten i förhållande till implementeringen av 

intensivåret. Kapitel 4 redogör för hur samverkan med kommuner och folkhögskolor 

har ägt rum utifrån ett regionalt perspektiv. I kapitel 5 redovisas vilka vidtagna 

åtgärder som Arbetsförmedlingen gjort samt planerade åtgärder för ett fortsatt stärkt 

arbete med utbildningsplikten. Avslutningsvis följer det i kapitel 6 en diskussion kring 

de slutsatser som görs utifrån rapportens föregående kapitel samt identifierade hinder 

i arbetet med att öka antalet deltagare i reguljär utbildning. 

2 Bakgrund 

2.1 Beröringspunkter med andra regleringsbrevsuppdrag  

Redovisning av hur samverkan med kommuner och folkhögskolor har ägt rum 

kommer i denna rapport, som tidigare nämnts, utgå från samverkan gällande de 

arbetssökande som är i behov av utbildningsinsatser. För en omfattande beskrivning 

av myndighetens arbete för en väl fungerande samverkan, se Arbetsförmedlingens 

återrapport som redovisades 15 juni 2021 gällande uppdraget 2.1 Likvärdig service i 



Öka övergångar till reguljär utbildning Bakgrund 

 

9 
 

hela landet i myndighetens regleringsbrev för 2021.6 I rapporten beskrivs bland annat 

vilka åtgärder som pågår för att främja en väl fungerande samverkan med kommuner. 

I detta ingår till exempel ett projekt som syftar till att stödja arbetssökande att nå en 

ökad kompetens inom digitalisering, för att på så sätt kunna nyttja digital service från 

offentliga aktörer vilket i förlängningen ökar den arbetssökandes konkurrenskraft på 

arbetsmarknaden. Ytterligare rapportering av utvecklingen av samverkan sker genom 

en slutredovisning av uppdrag 2.1 den 1 oktober 2021. Vidare beskrivs myndighetens 

utvecklingsarbete för en väl fungerande samverkan med fokus på enhetlighet genom 

uppdrag 16. Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända 

till arbete, vilket rapporteras till regeringen den 1 november 2021. 

Arbetsförmedlingens målgrupp som tar del eller planeras ta del av reguljära studier 

kommer även beröras genom uppdrag 13. Förbättrat informationsutbyte för ökade 

övergångar till utbildning i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021, vilken 

redovisas senast 15 november 2021. I uppdrag 13 ingår bland annat att 

Arbetsförmedlingen tillsammans med Statens skolverk ska analysera hur ett förbättrat 

digitalt informationsutbyte kan åstadkommas mellan kommuner och 

Arbetsförmedlingen, i syfte att effektivisera samverkan och underlätta övergångar från 

arbetslöshet till studier i kommunal vuxenutbildning. Ett förbättrat digitaliserat utbyte 

samt en möjlighet att utbyta uppgifter om gemensamma deltagare skulle göra den 

enskilda kundens resa från anvisning att söka studier till ett arbete mer sömlöst. Det 

skulle även minimera risken för att kunden hamnar mellan stolarna, särskilt gällande 

gruppen arbetssökande med kort utbildning, då utbildningsanordnare får bättre 

förutsättningar att erbjuda utbildningsinsatser efter kundens behov.  

Inom ramen för uppdrag 14 i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 utvecklar 

myndigheten tillsammans med andra myndigheter och aktörer dessutom en 

sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. 

Detta fokus på digitala stöd utifrån kundens behov ger ökade möjligheter till bland 

annat digitala karriärvägledningstjänster och enklare åtkomst till information om 

utbildningsutbud, inte bara för de kunder som omfattas av utbildningsplikt utan 

Arbetsförmedlingens alla kunder.    

Värt att nämna är också att deltagare inom etableringsprogrammet som omfattas av 

utbildningsplikt enbart utgör en liten del av Arbetsförmedlingens alla kunder som 

anvisas att söka reguljär utbildning. Till exempel kan studier för vissa deltagare i jobb- 

och utvecklingsgarantin vara motiverat som insats för att i förlängningen nå målet 

arbete. Inom etableringsprogrammet finns möjlighet att ta del av studier på alla nivåer 

när det bedöms vara arbetsmarknadspolitiskt motiverat, även för de deltagare som inte 

omfattas av utbildningsplikt. Ibland kan studier som insats även vara motiverat för en 

del av de arbetssökande som inte är i något av Arbetsförmedlingens ramprogram, för 

att genom utbildning öka sina chanser på arbetsmarknaden. För att få en samlad bild 

av hur myndigheten arbetat med anvisningar till reguljär utbildning i stort, se 

återrapporten Fler anvisningar till reguljär utbildning7. I rapporten redovisas bland 

 
6 Se Arbetsförmedlingen. 2021. Redovisning. Likvärdig service i hela landet 2021-06-15. Diarienummer: Af-
2021/00114021. 
7 Se Arbetsförmedlingen. 2021. Fler anvisningar till reguljär utbildning. Diarienummer: Af-2021/0026 4333. 
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annat vilka åtgärder Arbetsförmedlingen vidtagit för att öka antalet anvisningar att 

söka reguljära studier. 

2.2 Utbildningsplikt för nyanlända med kort utbildning 

Att inte ha en utbildning gör det svårare att få, och framför allt behålla, ett arbete. Det 

saknas arbetskraft inom många yrken, men för de allra flesta av dessa krävs idag 

utbildning. För att den potential som nyanlända män och kvinnor har ska kunna tas 

tillvara till fullo behövs insatser för att kompentensen ska matcha arbetsgivarnas 

behov av arbetskraft. Utbildningsplikten är ett verktyg som kan hjälpa fler på vägen 

mot arbete. Syftet med utbildningsplikten är att fler av Arbetsförmedlingens kunder 

ska bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.  

Utbildningsplikten infördes i samband med att ett nytt regelverk för 

etableringsprogrammet togs fram, och trädde i kraft den 1 januari 2018.  

Etableringsprogrammet är ett arbetsmarknadspolitiskt program som regleras i 

förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Under tiden i 

programmet ska deltagaren få sin kompetens kartlagd och validerad, stärka sina 

kunskaper i det svenska språket samt få kunskap om och erfarenhet av den svenska 

arbetsmarknaden och det svenska samhällslivet. Målet är att den nyanlände ska gå 

vidare till arbete eller studier och delta aktivt i samhällslivet. Etableringsprogrammet 

riktar sig till nyanlända invandrare som har fyllt 20 men inte 65 år och som har 

beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande samt vissa av deras 

anhöriga. Utbildningsplikten regleras i 14 § i nämnd förordning, och lyder enligt 

följande: 

En nyanländ som har kort utbildning och som därför inte bedöms kunna 

matchas mot arbete under tiden i etableringsprogrammet ska inom ramen för 

programmet i huvudsak ta del av sfi eller motsvarande utbildning vid 

folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800), samhällsorientering enligt 

lagen (2013:156) om samhällsorientering och utbildning enligt 13 § första 

stycket 2. 

Utbildningsplikten, såsom Arbetsförmedlingen tolkar och tillämpar regelverket, gäller 

för de arbetssökande i etableringsprogrammet med kort utbildningsbakgrund som inte 

bedöms kunna matchas mot ett arbete under tiden i programmet. 8 Med kort 

utbildning avses utbildning som är kortare än en fullständig gymnasieutbildning. Med 

arbete avses anställning med eller utan lönesubvention eller anpassning.  

Den utbildning som ska erbjudas inom ramen för utbildningsplikten är 

samhällsorientering, sfi eller motsvarande utbildning vid folkhögskola samt utbildning 

enligt 13 § första stycket 2 i förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare. Den sistnämnda innebär utbildning inom kommunal vuxenutbildning på 

grundläggande eller gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna eller motsvarande 

utbildning inom folkhögskolan. I resterande delar av rapporten kommer utbildning 

 
8 Med uttrycket ”arbetssökande i etableringsprogrammet” avses personer som fått beslut om 
etableringsprogrammet enligt förordning om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
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enligt 13 § första stycket 2 i förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare gå under samlingsbegreppen reguljär utbildning/reguljära studier9. 

2.3 Tidigare återrapporter om utbildningsplikt 

I tidigare återrapporter om utbildningsplikten har Arbetsförmedlingen redovisat hur 

myndigheten arbetat med tolkning och tillämpning av regelverket, vilka insatser och 

aktiviteter som genomförts inom ramen för utbildningsplikt samt redogjort för de 

resultat myndigheten uppnått i arbetet med utbildningsplikten.10 I de två senaste 

rapporterna, inlämnade i februari respektive oktober 2020, framkommer bland annat 

att: 

- anvisningar till att söka reguljär utbildning har ökat något sedan införandet av 

utbildningsplikten, men att sådana anvisningar fortfarande görs i låg 

omfattning.11  

- andelen sökande som omfattas av utbildningsplikt och deltar i reguljär 

utbildning är fortsatt låg.12  

- det finns utmaningar i form av avsaknad av lämpligt utbildningsutbud för 

målgruppen, bland annat till följd av begränsade resurser hos kommunerna. 

- det finns utmaningar med samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 

kommun utifrån nya förutsättningar, bland annat till följd av 

Arbetsförmedlingens anpassning av kontorsnätet och personalförändringar. 

I det uppdrag som redovisas genom denna rapport ingår att analysera hur punkterna 

ovan har utvecklats, och om liknande eller andra utmaningar fortfarande utgör hinder 

för att fler kunder ska övergå till reguljära studier. 

3 Arbetet med uppdraget om utbildningsplikt 

Som framgår av kapitel 2 utgör de arbetssökande som omfattas av utbildningsplikt 

idag en liten del av alla de arbetssökande som Arbetsförmedlingen anvisar att söka 

reguljära studier, vilket även framgår av Figur 3.1 nedan. 

 
9 Notera att Arbetsförmedlingens fastlagda definition av reguljär utbildning/reguljära studier inkluderar samtliga 
utbildningsnivåer inom det reguljära utbildningsväsendet till skillnad från definitionen i denna rapport som 
endast innefattar de utbildningsformer som är aktuella inom utbildningsplikten. 
10 Se Arbetsförmedlingens tidigare återrapporter från 2018–2020 gällande utbildningsplikt för deltagare med kort 
utbildning i etableringsprogrammet, med diarienummer: Af-2018/0006 5978; Af-2019/0004 9652; Af-
2019/0022 4627; Af-2020/0000 3901; Af-2020/ 0040 8101. 
11 Genom en ärendegranskning av 400 arbetssökande utifrån ett slumpmässigt urval bland sökande med kort 
utbildning i etableringsprogrammet som under februari till maj 2020 fått bedömningen att de omfattas av 
utbildningsplikt, konstaterades att 13 procent anvisades att söka reguljär utbildning. 
12 10 procent av såväl kvinnorna som männen deltog i reguljär utbildning juni 2020. 
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Figur 3.1 Antal arbetssökande som fått en anvisning att söka reguljär utbildning, uppdelat 
på personer som omfattas av utbildningsplikt och övriga under perioden januari 2018 – 
augusti 2021. 

 

Antalet anvisningar att söka reguljära utbildningar har ökat kraftigt sedan 

Arbetsförmedlingen hösten 2020 fick ett förtydligande uppdrag att öka antalet 

personer som anvisas, vilket lett till åtgärder som stärkt myndighetens arbete i att 

kundens behov av utbildning tillgodoses.13 Ökningen och fokuset på att anvisa fler 

arbetssökande att söka reguljär utbildning har lett till att arbetssökande med 

utbildningsplikt idag utgör en liten minoritet bland dem som anvisas att söka reguljär 

utbildning. Det innebär också att Arbetsförmedlingens arbete med utbildningsplikt, 

som redovisas i denna rapport, bara utgör en liten del av myndighetens arbete med att 

öka övergångar till reguljära studier. 

Resterande avsnitt i kapitlet beskriver Arbetsförmedlingens arbete med uppdraget om 

utbildningsplikt samt arbetet med utbildningsplikten i förhållande till 

implementeringen av intensivåret. 

3.1 Bedömning av utbildningsplikt  

3.1.1 Rutiner för bedömning av arbetssökande som omfattas av 

utbildningsplikt  

Under den första tiden i etableringsprogrammet genomförs en kartläggning av 

deltagarens utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet, behov av utbildning 

och andra insatser, förmåga och förutsättningar att delta i insatser inom programmet 

och andra förhållanden som är av betydelse för den nyanländes etablering i arbets- och 

samhällslivet.14 Bedömning av utbildningsplikt är en del av denna kartläggning, och 

blir aktuell för deltagare som har kort utbildning. Vid bedömning av utbildningsplikt 

tar arbetsförmedlaren ställning till om den arbetssökande har tillräcklig kompetens 

och erfarenhet för att kunna matchas mot arbete under tiden i etableringsprogrammet, 

antingen direkt eller efter att ha tagit del av de kompetenshöjande insatser som 

 
13 För vilka åtgärder som vidtagits, se Arbetsförmedlingen. 2021. Fler anvisningar till reguljär utbildning. 
Diarienummer: Af-2021/0026 4333. 
14 I enlighet med 11§ i förordning om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
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Arbetsförmedlingen kan erbjuda inom ramen för etableringsprogrammet. Sådana 

kompetenshöjande insatser kan till exempel vara arbetspraktik, 

arbetsmarknadsutbildning eller folkhögskoleutbildning i etableringsuppdraget.  

Arbetssökande som har kort utbildning och därför inte bedöms kunna matchas mot 

arbete under tiden i etableringsprogrammet ska omfattas av utbildningsplikt och i 

huvudsak ta del av reguljära utbildningsinsatser15, för att på sätt bli mer 

konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. 

Vid bedömning om utbildningsplikt får kunden information om hur en ökad 

kompetens genom utbildning bättre kan matcha arbetsgivarnas arbetskraftsbehov 

samt stöd för att underlätta för kunden i sin egen resa till arbete via studier. En 

planering för att den arbetssökande ska påbörja reguljära studier upprättas och den 

arbetssökande anvisas att kontakta kommun eller folkhögskola för att söka reguljär 

utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. I väntan på studiestart planeras 

lämpliga aktiviteter in. I de fall utbildningsanordnare bedömer att individen saknar 

förutsättningar att tillgodogöra sig reguljära utbildningsinsatser eller då väntetider 

uppstår kan Arbetsförmedlingen erbjuda olika typer av stöd för att individen ska kunna 

tillägna sig kunskaper och förmågor som förbereder inför fortsatt utbildningsinsats. 

Exempelvis kan individen behöva ett mer systematiskt och processinriktat stöd för att 

inventera sina egna intressen och resurser för att vara delaktig i val av utbildning eller 

yrkesinriktning. Förberedande insatser samt vägledningsinsatser kan i dessa fall ingå 

i en kedja av insatser med mål att förbereda, påbörja och genomföra lämplig 

utbildning. Genom detta kan Arbetsförmedlingen skapa motivation hos individen, 

stärka självmedvetandet, vidga kunskaperna om arbetsmarknaden och ge den 

arbetssökande kunskap om vikten av att utbilda sig för att i slutändan nå egen 

försörjning. 

Det finns möjlighet att revidera en bedömning om utbildningsplikt när som helst under 

tiden i etableringsprogrammet. En revidering kan till exempel vara aktuell när nya 

uppgifter som kan påverka bedömningen framkommer. Utbildningsplikten upphör 

automatiskt då etableringsprogrammet upphör, till exempel då den arbetssökande 

tagit del av de maximala 24 månaderna inom etableringsprogrammet. Att 

utbildningsplikten upphör för den enskilde behöver dock inte innebära att 

Arbetsförmedlingen bedömer utbildning inte längre anses vara ett behov för att nå 

arbetsmarknaden. Kundens eventuella pågående studier bör snarare i många fall 

slutföras utanför programmet, om man som arbetsförmedlare ser att kunden har 

behov av detta för sin fortsatta kompetensutveckling.    

3.1.2 Vilka som bedömts omfattas av utbildningsplikt 

Statistik från Arbetsförmedlingens interna datalager visar att i augusti 2021 deltog 12 

310 arbetssökande i etableringsprogrammet. Av dessa har knappt hälften fått 

bedömningen att de omfattas av utbildningsplikt. Sedan starten för utbildningsplikten, 

januari 2018, ökade antalet deltagare som omfattas av utbildningsplikt varje månad 

fram till november 2019, då det hittills högsta antalet deltagare som omfattas av 

utbildningsplikt kunde uppmätas (14 000). Efter november 2019 har antalet 

månadsvis minskat till dagens (augusti 2021) 5763 deltagare. Utvecklingen av antalet 

 
15 I enlighet med 14§ i förordning om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
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arbetssökande som omfattas av utbildningsplikt speglar i hög utsträckning 

utvecklingen av antalet deltagare i etableringsprogrammet, se Figur 3.2 nedan. 

Figur 3.2 Antal arbetssökande i Etableringsprogrammet samt antal av dessa som omfattas av 
utbildningsplikt. Period januari 2018 - augusti 2021. 

 

Tabell 3.1 nedan visar att ca en tredjedel av deltagarna i augusti 2021 var i 

åldersgruppen 20–29 år, 28 procent befann sig i åldersgruppen 30–39 år och 37 

procent utgjordes av deltagare i åldersgruppen 40 år eller äldre. 

Tabell 3.1 Sammansättning av deltagare som omfattas av utbildningsplikt i augusti 2021. 

Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt 
Totalt 3681 100% 2082 100% 5763 100% 
20–29 1108 30% 900 43% 2008 35% 
30–39 1169 32% 460 22% 1629 28% 
40–49 917 25% 406 20% 1323 23% 
50–59 400 11% 244 12% 644 11% 
60- 87 2% 72 3% 159 3% 

Utbildningsnivå kort utb. Kvinnor Män Totalt 
Totalt 3681 100% 2082 100% 5763 100% 
Förgymnasial utbildning 9 (10) år 825 22% 565 27% 1390 24% 
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1552 42% 978 47% 2530 44% 
Saknar formell grundläggande utbildning 1304 35% 539 26% 1843 32% 

 

Av de som i augusti 2021 omfattades av utbildningsplikt var 64 procent av deltagarna 

kvinnor och 36 procent män. Könsfördelningen bland de som omfattas av 

utbildningsplikt skiljer sig alltså från fördelningen inom etableringsprogrammet som 

helhet (58 procent kvinnor och 42 procent män under samma period), och visar att 

kvinnor i högre utsträckning än män bedöms omfattas av utbildningsplikt. Av Figur 

3.3 framgår att skillnader i hur deltagare med kort utbildning bedömts utifrån faktorn 

könstillhörighet har funnits sedan införandet av utbildningsplikten. Skillnaden mellan 

grupperna har varit mer eller mindre stor under denna period, det har dock konsekvent 

varit en större andel kvinnor än män inom etableringsprogrammet som bedömts 

omfattas av utbildningsplikt. 
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Figur 3.3 Andel deltagare i Etableringsprogrammet med kort utbildning som omfattas av 
utbildningsplikt, fördelat på kön. Period januari 2018 - augusti 2021. 

 

Den ojämna könsfördelningen skulle till viss del kunna bero på att kvinnorna i 

etableringsprogrammet i högre utsträckning än män saknar grundläggande 

utbildning, 35 procent inom gruppen kvinnor jämfört med 26 procent inom gruppen 

män (se Tabell 3.1). Könsskillnaden kan dock inte enbart förklaras av skillnader i 

utbildningsnivå. En studie av Arbetsförmedlingen från 201816 visar bland annat att 

kvinnor i etableringsprogrammet bedöms matchningsbara i lägre utsträckning än 

män, även när faktorer som ålder, utbildning, hinder till arbete och skillnader mellan 

arbetsförmedlare kontrollerats för. Kvinnor har enligt studien 10,8 procentenheters 

lägre sannolikhet att bli bedömd som matchningsbara än män – givet de 

kontrollvariabler som tagits hänsyn till.  

I fokusgruppsintervjuer med arbetsförmedlare som utfördes till denna rapport 

beskrevs att män som skrivs in i etableringsprogrammet ofta har mer 

arbetslivserfarenhet än kvinnor, vilket i vissa fall kan kompensera för en kort 

utbildning vid bedömning om utbildningsplikt.17 Intervjuade arbetsförmedlare 

påtalade dock att avsaknaden av ett tydligt stöd i hur man ska bedöma erfarenheter 

ökar risken att värdera lika erfarenheter olika. Intervjuade arbetsförmedlare lyfte 

därför önskemålet om fler riktlinjer specifikt för bedömning av erfarenheter kopplat 

till om en deltagare ska bedömas omfattas av utbildningsplikt eller inte, vilket också 

skulle tänkas leda till att erfarenheter bedöms på ett mer jämställt sätt. Inom 

Arbetsförmedlingen ser man att de erfarenheter som kommit av projektet Jämställd 

Etablering, vilka beskrivs närmre under avsnitt 3.1.3 nedan, skulle vara till nytta för att 

bättre bedöma kundens arbetslivserfarenheter och därmed också bättre kunna möta 

kundens behov. Det finns även anledning att se över bedömningsprocessen gällande 

kundens erfarenheter för att nå mer standardiserade och digitaliserade arbetssätt inom 

 
16 Se Arbetsförmedlingen. 2018. Hur skapar vi en mer jämställd arbetsmarknadsetablering? En studie av 
Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv. Working paper 
2018:2. Diarienummer: Af-2018/0005 3281. 
17 Två fokusgruppsintervjuer med åtta respektive sju arbetsförmedlare i varje intervju genomfördes 24 och 25 
maj 2021, från totalt 13 olika operativa enheter. 
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myndigheten, och på så sätt bidra till mer rättssäkra bedömningar av kundens behov 

av insatser för att korta tiden i arbetslöshet.  

3.1.3 Bedömning i förhållande till implementeringen av intensivåret 

Arbetsförmedlingen fick den 15 oktober 2020 i uppdrag att införa ett intensivår för 

nyanlända med start 15 april 2021. Den som deltar i intensivåret ska erbjudas en kedja 

av insatser inriktade mot ett specifikt yrke eller bransch med målet att få arbete inom 

ett år från påbörjat intensivår. Insatserna ska utformas utifrån både arbetsgivarnas 

behov och de förutsättningar och behov som individen har. Insatserna sker i ett högt 

tempo, antingen parallellt eller i tät följd. Intensivåret har ett tydligt jämställdhetsmål 

som säger att kvinnor och män ska komma i arbete i lika stor utsträckning.18 

Inför starten av intensivåret har myndigheten tagit fram information och metodstöd 

och spridit dessa internt, bland annat på myndighetens intranät och genom 

webbutbildning. Vid kartläggning och urval till intensivåret har lärdomar och 

erfarenheter dragits från arbetet med projektet Jämställd Etablering. Projektets syfte 

var att öka utrikesfödda arbetssökandes övergång till arbete, med fokus på kvinnor, 

genom att matcha deltagarna till en arbetsgivare och stötta dem under introduktionen 

på arbetsplatsen.19 I projektet har man bland annat en utarbetad metod för matchning, 

genom ett specifikt kartläggningsmoment, där man lyckats fånga upp erfarenheter och 

kompetenser från kvinnor med begränsad tidigare utbildning, yrkeserfarenhet och 

språkkunskaper, på ett bättre sätt än vid tidigare kartläggningar. I kartläggningen 

ingår bland annat att träffa den sökande under flera tillfällen och i grupp med flera 

sökande samtidigt. Att träffa sökande i grupp underlättar bland annat för 

handläggaren att fastställa språknivån hos varje enskild sökande, men det medför även 

träning för den enskilde sökande inför intervjuer hos arbetsgivare. I kartläggningen 

har man inom projektet också lagt fokus på att ställa frågor om den sökandes 

informella kunskaper såsom fritidsintressen, och inte enbart formella kunskaper 

såsom utbildningsnivå, vilket har visat sig vara positivt för matchningsbarheten mot 

arbetsmarknaden. 

Intensivåret innebär en ny möjlighet för deltagare inom etableringsprogrammet att få 

fördjupat stöd med syfte att få arbete. Det är också möjligt att revidera en tidigare 

bedömning om utbildningsplikt, med anledning av att den arbetssökande kan få 

intensivt stöd inom ramen för intensivåret, vilket förbättrar hens möjligheter att få 

arbete. Urvalet av deltagare till intensivåret sker i två steg där det första steget innebär 

att identifiera deltagare inom etableringsprogrammet som skulle kunna vara möjliga 

deltagare av intensivåret. Detta sker löpande och kan göras av alla arbetsförmedlare 

som kommer i kontakt med deltagare i etableringsprogrammet. Steg två innebär en 

fördjupad kartläggning och bedömning av om deltagaren ska erbjudas insatser inom 

intensivåret eller inte. Det vill säga om arbetsförmedlaren genom den fördjupade 

kartläggningen bedömer att deltagaren med hjälp av de insatser som erbjuds inom 

 
18 Se Arbetsmarknadsdepartementet. Arbetsförmedlingen får i uppdrag att införa intensivår. Regeringen. 2020. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/arbetsformedlingen-far-i-uppdrag-att-infora-
intensivar/ (Hämtad 2021-08-18) 
19 Se Rådet för Europeiska socialfonden. 2017/00595 - Jämställd etablering. Rådet för Europeiska socialfonden. 
2017. https://www.esf.se/resultat/projektbanken/projekt/?dnr=2017/00595 
 (Hämtad 2021-08-18) 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/arbetsformedlingen-far-i-uppdrag-att-infora-intensivar/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/arbetsformedlingen-far-i-uppdrag-att-infora-intensivar/
https://www.esf.se/resultat/projektbanken/projekt/?dnr=2017/00595
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ramen för intensivåret kan få ett arbete inom ett år. Detta steg utförs av särskilt utsedda 

arbetsförmedlare.  

Drygt en månad efter starten för intensivåret genomfördes fokusgruppintervjuer med 

15 arbetsförmedlare, från 13 olika enheter, som arbetar med bedömning av kandidater 

till intensivåret. 20  Syftet med intervjuerna var att i ett tidigt skede följa upp den 

operativa tillämpningen av de gemensamma strukturerna och metodstöden över 

rutiner för bedömningar samt hur dessa förhåller sig till bedömningar rörande 

utbildningsplikten. Då intervjuerna genomfördes med ett begränsat antal 

arbetsförmedlare, och väldigt kort tid efter införandet av intensivåret, bör resultatet 

tolkas med viss försiktighet.  

Det som framkom under intervjuerna var att arbetet med att identifiera deltagare till 

intensivåret har kommit igång på flera enheter runt om i landet. Både gällande nya 

deltagare i etableringsprogrammet och de som tidigare fått bedömning om 

utbildningsplikt. Några av de intervjuade arbetsförmedlarna uttryckte dock behov av 

ytterligare stöd i hur de ska bedöma om en sökande ska delta i intensivåret eller 

omfattas av utbildningsplikt, och av vissa arbetsförmedlare efterfrågades en tydlig 

beskrivning av vilka kvalifikationer en kandidat inom intensivåret bör ha. Sedan tiden 

för genomförandet av intervjuerna har Arbetsförmedlingen från en nationell nivå 

tydliggjort metodstödet på myndighetens intranät. Genom att samla arbetsförmedlare 

som arbetar med intensivåret på en gemensam digital plattform har dessutom 

erfarenhetsutbyte lättare kunnat göras.  

För att Arbetsförmedlingens kunder ska få en likvärdig service, oavsett vilken lokal 

enhet de är inskrivna hos, krävs ser ändå myndigheten behovet av en nationell 

enhetlighet gällande hur bedömningar görs. Utifrån detta finns det därmed anledning 

att se över det samlade stödet gällande bedömning av utbildningsplikt, och inte bara 

hur sådana bedömningar görs i förhållande till intensivåret. Utifrån den positiva effekt 

på matchningsbarheten för deltagarna som märktes i projektet Jämställd Etablering, 

finns det anledning att inte enbart använda de lärdomarna i bedömning av deltagare 

till intensivåret, utan även vid en bedömning om en kund till exempel ska omfattas av 

utbildningsplikt eller inte. Genom en fördjupad kartläggning av fler kunder inom 

etableringsprogrammet, skulle sannolikt vissa kunder som idag bedöms omfattas av 

utbildningsplikt istället kunna matchas mot arbete. 

3.2 Anvisning att söka studier 

Anvisning att söka reguljär utbildning ska göras i anslutning till att en arbetssökande 

bedömts omfattas av utbildningsplikt. Nedan redovisas antalet lämnade anvisningar 

att söka reguljär utbildning för arbetssökande som omfattas av utbildningsplikt samt 

hur vanligt förekommande det är att en anvisning lämnas i anslutning till bedömning 

om utbildningsplikt. 

3.2.1 Lämnade anvisningar att söka reguljär utbildning 

Arbetsförmedlingen följer månadsvis upp hur många anvisningar att söka reguljär 

utbildning som lämnats under föregående månad. Statistiken ger en samlad bild av det 

 
20 Samma fokusgruppsintervjuer som beskrivs vid fotnot 17.  
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totala antalet anvisningar som antingen lämnats i direkt anslutning till att en 

bedömning om utbildningsplikt gjorts eller senare i handläggningsprocessen. I Figur 

3.4 redovisas för perioden januari 2018 till och med augusti 2021 antal lämnade 

anvisningar att söka reguljär utbildning för arbetssökande som omfattas av 

utbildningsplikt. För att kontextualisera utvecklingen av antal lämnade anvisningar 

visas för samma period även antal nya bedömningar om utbildningsplikt som gjorts.  

Figur 3.4 Antal lämnade anvisningar att söka reguljär utbildning i förhållande till antal nya deltagare 
som omfattas av utbildningsplikt, period januari 2018 - augusti 2021. 

 

Figuren visar att antalet lämnade anvisningar per månad för personer som omfattas av 

utbildningsplikt tydligt ökade under början av 2021 och nådde under innevarande år 

sin topp i mars med 396, vilket kan jämföras med toppen under hösten 2020 som 

uppmättes till 165 antal anvisningar i november. Kurvan för antal lämnade anvisningar 

under våren 2021 följer dock en liknande utvecklingen som kurvan för våren 2020, där 

toppen för antal lämnade anvisningar uppmättes till 395 i april 2020.  

Trots att antalet anvisningar inte skiljer sig märkbart åt mellan det första kvartalet 

2020 och 2021, kan man ändå tyda en förbättring i Arbetsförmedlingens arbete med 

antal anvisningar att söka reguljär utbildning. När hänsyn tas till utvecklingen för antal 

nya bedömningar om utbildningsplikt, visar figuren nämligen att trots att antalet nya 

bedömningar om utbildningsplikt varje månad är färre under perioden januari till och 

med maj 2021 än samma period 2020, har kurvan för antal anvisningar inte följt 

samma mönster vid jämförande av de två kvartalen. Figuren visar att skillnaden mellan 

antalet som fått bedömning om utbildningsplikt och antalet som fått en anvisning att 

söka reguljär utbildning har minskat betydligt under 2021. Det tyder på att 

myndigheten har förbättrat arbetet med att anvisa arbetssökande att söka reguljär 

utbildning vid bedömd utbildningsplikt. Detta skulle sannolikt kunna förklaras av att 

det sedan slutet av oktober 2020 kommer en automatisk påminnelse till 

arbetsförmedlare om att lämna en anvisning att söka reguljär utbildning vid bedömd 

utbildningsplikt.    
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Ett ökat antal lämnade anvisningar, i förhållande till antal nya bedömningar, kan också 

vara en effekt av det förtydligade uppdrag som myndigheten fick under hösten 2020. 

Det förtydliga uppdraget har lett till att myndigheten har satt in åtgärder som dels 

stärkt det interna arbetet med att anvisa fler att söka reguljära utbildning, dels hjälpt 

arbetssökande att få information och vägledning kring studier samt motivation till 

vikten av studier i vägen till arbete. Mer om vilka åtgärder som vidtagits för att fler 

kunder ska komma ut på arbetsmarknaden via studier går att läsa i återrapporten Fler 

anvisningar till reguljär utbildning21. Det är dock viktigt att påpeka att det inte går att 

fastställa ett orsakssamband mellan antal anvisningar och antal bedömningar i Figur 

3.4, då antal som anvisats att söka reguljär utbildning även kan innefatta sökande som 

sedan tidigare fått bedömningen att de omfattas av utbildningsplikt.   

3.2.2 Granskning av ärenden 

För att komplettera statistiken över antal anvisningar att söka reguljär utbildning, har 

en ärendegranskning genomförts. Ärendegranskningen bidrar till en bättre 

uppskattning av hur vanligt förekommande det är att en anvisning lämnas i anslutning 

till bedömning om utbildningsplikt. De flesta får bedömningen om utbildningsplikt i 

samband med att de påbörjar etableringsprogrammet, men det finns även deltagare 

som får bedömningen senare i programmet. 

Ärendegranskningen genomfördes i juni 2021. De ärenden som granskats gäller 

arbetssökande som under perioden mars-april 2021 fått bedömning att de omfattas av 

utbildningsplikt.22 Granskningen har genomförts genom att undersöka tillgänglig 

dokumentation för aktuella ärenden i Arbetsförmedlingens systemstöd, i vilket 

daganteckningar, planeringar och aktivitetsrapporter ingår. Resultatet av 

granskningen bygger på en analys av om det framgår i den arbetssökandes planering 

att en anvisning om att söka utbildning (hos kommun eller folkhögskola) har gjorts. 

Då granskningen är begränsad i antal ärenden som granskats behöver resultatet tolkas 

med viss försiktighet. Antalet ärenden uppgår till ca 12 procent av alla som under tiden 

för mätperioden bedömts omfattas av utbildningsplikt, vilket kan jämföras med ca 16 

procent vid tidigare års mätningar. 

I granskningen har även text i dokumentationen analyserats för att urskilja om en 

anvisning lämnats enligt rutin i samband med bedömningen om utbildningsplikt, eller 

om det i text framgår att anvisning lämnats på annat sätt, exempelvis muntligt till 

arbetssökande. Ärendehandläggning som skiljer sig från den beslutade 

handläggningsprocessen särredovisas i Tabell 3.2. I tabellen presenteras även 

resultaten från tidigare ärendegranskningar, vilka tidigare redovisats i föregående 

återrapporter om utbildningsplikten. 

 

 

 
21 Se Arbetsförmedlingen. 2021. Fler anvisningar till reguljär utbildning. Diarienummer: Af-2021/0026 4333. 
22 Granskade ärenden utgår från ett slumpmässigt urval av 100 ärenden från olika delar av landet med en 
representativ fördelning gällande kön och ålder. Det totala antalet granskade ärenden uppgick till 94, vilket 
motsvarar ca 12 procent av antal arbetssökande som under dessa två månader bedömts omfattas av 
utbildningsplikt. Av dessa 94 hade 48 fått bedömning om utbildningsplikt i mars 2021 och 46 i april 2021.   
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Tabell 3.2 Andel kunder som omfattas av utbildningsplikt och anvisats att söka reguljära studier. 
Resultat av ärendegranskning för årets rapport samt för tidigare återrapporter gällande 
utbildningsplikten. 

  
Tidpunkt   Kvinnor Män Totalt 

Höst 2018* 

Anvisningar enligt rutin  13% 10% 11% 

med annan metod - - - 

Totalt 13% 10% 11% 

Vår 2019 

Anvisningar enligt rutin  17% 11% 15% 

med annan metod 6% 6% 6% 

Totalt 23% 17% 21% 

Höst 2019 

Anvisningar enligt rutin  9% 9% 9% 

med annan metod 7% 4% 7% 

Totalt 16% 13% 16% 

Vår 2020 

Anvisningar enligt rutin  11% 16% 13% 

med annan metod 6% 6% 6% 

Totalt 16% 22% 19% 

Vår 2021 

Anvisningar enligt rutin  35% 22% 30% 

med annan metod 17% 0% 12% 

Totalt 52% 22% 42% 

*I den granskning som gjordes hösten 2018 följdes det inte upp om anvisningar hade gjorts med 
andra metoder än gällande rutin. 
 

Resultatet av ärendegranskningen visar att andelen som fått en anvisning ökat kraftigt 

jämfört med tidigare granskningar, framförallt de anvisningar som lämnats enligt 

rutin. En förklaring till detta tros vara att det numera kommer en automatisk 

påminnelse till arbetsförmedlare om att lämna en anvisning att söka reguljär 

utbildning vid bedömd utbildningsplikt, vilket är en av de åtgärder som gjorts i och 

med det ökade fokuset på standardiserade och digitaliserade processer myndigheten 

haft. Resultatet med ett ökat antal anvisningar att söka reguljär utbildning stämmer 

överens med den uppfattning som framkommit i tidigare nämnda intervjuer med 

arbetsförmedlare. Där betonades att Arbetsförmedlingens ökade fokus på reguljär 

utbildning i stort medfört positiva effekter för de kunder som omfattas av 

utbildningsplikt. 

3.3 Uppföljning av utbildningsplikt och deltagande i reguljär 
utbildning 

Arbetsförmedlingen ska hålla bedömningen om utbildningsplikt uppdaterad och vart 

efter progression sker hos deltagaren ska löpande bedömningar göras om huruvida 

utbildningsplikt fortsatt är aktuellt för den arbetssökande. En deltagare som omfattas 

av utbildningsplikt och som deltar i reguljära studier kan genom detta öka sin 

matchningsbarhet och behovet av fortsatt utbildningsplikt ska då omprövas. Om 

arbetsförmedlaren bedömer att personen kommer att kunna matchas mot arbete 

under kvarstående tid av etableringsprogrammet ska arbetsförmedlaren ta bort 

bedömningen om utbildningsplikt.  

Intervjuade arbetsförmedlare var dock av uppfattningen att det är svårt att revidera 

bedömningar på ett systematiskt sätt. När reviderade bedömningar och beslut sker är 
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det flertalet tekniska steg som ska följas, vilket enligt intervjuade arbetsförmedlare 

medför en risk att det i datasystemet missas att revidera tidigare bedömning om 

utbildningsplikt. Möjligheten att förbättra detta system, till exempel genom en 

automatisk påminnelse om att revidera tidigare bedömning, är under utredning. Ett 

förbättrat system skulle möjliggöra en bättre statistisk uppföljning av hur många 

kunder som omfattas av utbildningsplikt, vilket skapar förutsättningar för 

myndigheten och samverkande aktörer att på längre sikt planera för det samlade 

utbildningsbehovet hos arbetssökande. 

Resterande delar i avsnitt 3.3 redogör för omfattningen i reguljär utbildning bland de 

arbetssökande som omfattas av utbildningsplikt samt vilka åtgärder, genom andra 

aktiviteter, som ges till dem som omfattas av utbildningsplikt men ännu inte deltar i 

reguljära studier.  

3.3.1 Omfattning i reguljär utbildning 

Sedan utbildningspliktens start, januari 2018, har andelen deltagare bland dem som 

omfattas av utbildningsplikt som är i reguljär utbildning ökat. Av Figur 3.5 framgår att 

i maj 2021, precis innan sommarmånaderna, var det totalt 11,4 procent av de som 

omfattades av utbildningsplikt som enligt Arbetsförmedlingens statistik deltog i 

reguljär utbildning. Detta kan jämföras med motsvarande siffror efter första året med 

utbildningsplikten: knappt 7 procent december 2018 av de som omfattades av 

utbildningsplikt deltog i reguljära studier. Av figuren framgår även att andelen som 

deltar i reguljär utbildning har uppmätts till någonstans mellan drygt 9 och 13 procent 

under perioden augusti 2019 till och med augusti 2021, och sedan augusti 2020 har 

andelen som deltagit i reguljär utbildning konstant varit över 11 procent, bortsett från 

sommarmånaderna juni, juli, augusti 2021.  

Vid en jämförelse mellan könen följer båda kurvorna i Figur 3.5 en liknande utveckling 

som den för den totala andelen som är i reguljär utbildning av deltagare som omfattas 

av utbildningsplikt. Könsskillnader förekommer dock, där det med undantag för 

kortare perioder är en större andel män än kvinnor av de som omfattas av 

utbildningsplikt som också deltar i reguljär utbildning.  



Öka övergångar till reguljär utbildning Arbetet med uppdraget om utbildningsplikt 

 

22 
 

Figur 3.5 Andel som är i reguljär utbildning av sökande som omfattats av utbildningsplikt under 
samt fördelat på kön. Period januari 2018 - augusti 2021. 

 

Sedan starten för utbildningsplikten har den högsta siffran för andel inom denna grupp 

som deltar i reguljär utbildning uppmätts till 14 procent för män respektive 13 procent 

för kvinnor, båda i november 2020. Sedan augusti 2020 har den genomsnittliga nivån 

varit på ca 12 procent per månad för den totala andelen som är i reguljär utbildning 

inom gruppen som omfattas av utbildningsplikt. Detta innebär således att det under 

samma period har varit i genomsnitt 88 procent per månad som inte deltagit i reguljära 

studier, trots att de omfattats av utbildningsplikt. Det finns dock anledning att anta att 

andelen som omfattas av utbildningslikt och inte deltar i reguljär utbildning är lägre 

än vad som framkommer av figuren, då inte alla revideringar av bedömningar och nya 

beslut registreras enligt avsedd intern rutin, se inledande text till avsnitt 3.3.  

Det är också ett troligt antagande att fler deltar i reguljär utbildning än vad 

Arbetsförmedlingens interna datalager i nuläget visar, då det saknas standardiserade 

processer för informationsöverföring om gemensamma kunder mellan myndigheten 

och utbildningsanordnare. Inom ramen för uppdrag 13 i Arbetsförmedlingens 

regleringsbrev för 2021 ingår att Arbetsförmedlingen, tillsammans med Statens 

skolverk, ska analysera hur ett förbättrat digitalt informationsutbyte kan åstadkommas 

mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Detta väntas i förlängningen leda till en 

effektiviserad samverkan och underlätta för övergångar från arbetslöshet till studier i 

kommunal vuxenutbildning. Ett förbättrat digitaliserat utbyte av uppgifter om 

gemensamma deltagare skulle dels leda till att information om att en gemensam 

deltagare är registrerad på en utbildning når fram till samtliga samverkansparter, dels 

att utbildningsanordnare får bättre förutsättningar att erbjuda utbildningsinsatser 

efter kundens individuella behov. 

Alla kunder som bedöms omfattas av utbildningsplikt har som mest kort utbildning. 

Att ha en kort utbildning riskerar i många fall att leda till en långsammare progression 

i sfi än bland grupper som har en högre utbildningsnivå. En långsam progression i sfi 

i kombination med att flertalet kommuner har kriterier för vilken sfi-nivå individen i 

fråga ska ha godkänt i innan det går att söka till reguljära utbildningar på 
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grundläggande eller gymnasial nivå, gör att för många inom gruppen är en anvisning 

om att söka reguljär utbildning inte tillräckligt. Att få betyg i sfi nivå c, vilket krävs hos 

en del kommuner för att kunna söka reguljär utbildning, är svårt för många inom den 

här gruppen att hinna inom tiden för etableringsprogrammet (24 månader). Detta 

skulle kunna förklara varför andelen som är reguljära studier sedan augusti 2020 inte 

har ökat, trots att Arbetsförmedlingen arbetat aktivt med att öka antalet anvisningar 

att söka reguljär utbildning.  

Både inom gruppen som omfattas av utbildningsplikt och bland andra grupper av 

arbetssökande finns det individer som saknar en svensk grundskoleutbildning eller 

motsvarande, varav vissa inte har någon studievana alls. Av de kunder som är inskrivna 

som öppet arbetslösa eller sökande i program hos Arbetsförmedlingen saknade i 

augusti i år ca 27 000 kunder en formell grundläggande utbildning. Av dessa var ca 2 

000 deltagare inom etableringsprogrammet, men det större antalet hittas bland andra 

grupper av arbetssökande. Förutsättningar för att kunna delta i reguljära studier är för 

dessa inte bara påverkade kundens egen progression i eventuella sfi-studier, utan även 

av det utbildningsutbud som finns. För dessa kunder – både inom 

etableringsprogrammet och övriga kundgrupper – behövs utbildningsinsatser på 

grundläggande nivå innan de kan ta del av de utbildningsplatser som ges inom 

yrkesvux.   

Att omfattas av utbildningsplikt innebär inte att man direkt vid anvisning att söka 

reguljära studier också har möjlighet att påbörja utbildning på grundläggande eller 

gymnasial nivå. Till exempel kan det uppstå väntetider inför studiestart, och under 

dessa ska Arbetsförmedlingen planera in lämpliga aktiviteter för den arbetssökande, 

se mer om detta under avsnitt 3.3.2 nedan.  Det kan även handla om arbetssökande 

som omfattas av utbildningsplikt, men som av huvudmannen i nästa steg bedöms inte 

nå upp till den språkliga nivå som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildning på 

grundläggande eller gymnasial nivå. I dessa fall kan Arbetsförmedlingen erbjuda olika 

typer av stöd för att individen ska kunna tillägna sig kunskaper och förmågor som 

förbereder inför fortsatt utbildningsinsats. Att Arbetsförmedlingens statistik visar att 

en hög andel som omfattas av utbildningsplikt inte deltar i reguljära studier bör därför 

tolkas utifrån dessa aspekter.  

3.3.2 Aktiviteter bland arbetssökande som omfattas av utbildningsplikt 

men ännu inte deltar i reguljära studier  

Arbetsförmedlingens interna datalager visar att under augusti omfattades 5763 

deltagare i etableringsprogrammet av utbildningsplikt. Av dessa deltog ca nio procent 

i reguljära studier, vilket vid en första anblick kan anses som en väldigt låg andel. Vid 

närmare granskning framkommer emellertid att ca 59 procent deltar i sfi och ca 40 

procent deltar i andra insatser såsom yrkes- och studieförberedande insatser. De 

sistnämnda kan bland annat innehålla studiebesök på olika skolor för att till exempel 

få en inblick i hur det kan vara att studera på folkhögskola. Genom Arbetsförmedlingen 

interna datalager framgår dock även att ca 28 procent av deltagarna i 

etableringsprogrammet som omfattas av utbildningsplikt är utan registrerad aktivitet. 

Vid granskning av vilka aktiviteter som finns registrerade för deltagare i 

etableringsprogrammet framkommer att bland andra insatser än reguljära studier 

finns olika förberedande insatser men även matchningsinriktade insatser som Stöd 
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och matchning eller Rusta och matcha. En deltagare som bedömt omfattas av 

utbildningsplikt ska få en planering som i huvudsak består av utbildning (sfi, 

samhällsorientering och reguljär utbildning). Utbildningen syftar till att stärka den 

arbetssökandes möjligheter till arbete. När Arbetsförmedlingen bedömt att en 

arbetssökande omfattas av utbildningsplikt, innebär det en bedömning om att 

personen i nuläget inte är matchningsbar och att Arbetsförmedlingens insatser inte 

räcker för att hen ska bli matchningsbar. Matchningsinriktade insatser, som Stöd och 

matchning eller Rusta och matcha, är alltså enligt bedömningen inte tillräckliga för att 

aktuell person ska få ett arbete. I de fall en deltagare ändå tar del av sådana insatser i 

sin planering, kan det antas vara på grund av att bedömning om utbildningsplikt har 

reviderats men ej uppdaterats i myndighetens systemstöd. Med andra ord är ett rimligt 

antagande att än större andel än nio procent av de som i praktiken omfattas av 

utbildningsplikt också deltar i reguljär utbildning. Som tidigare nämnts utreds 

möjligheten att förbättra detta system. 

Till återrapporten för uppdrag 6. Etableringsprogrammet och utbildningsplikt i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2020 gjordes en granskning av 730 

slumpmässigt utvalda ärenden inom etableringsprogrammet.23 Granskningen gjordes 

i syfte att undersöka aktivitetsgraden i programmet med hänsyn till såväl registrerade 

som oregistrerade aktiviteter samt omfattningen av de aktiviteter som deltagarna 

deltar i. Granskningen visade en högre aktivitetsgrad inom programmet än vad 

Arbetsförmedlingens interna datalager visade. Genom granskningen framkom att de 

av handläggaren icke-registrerade aktiviteterna till stor del utgjordes sfi eller reguljär 

utbildning. Då systemet för registrering av aktivitet är detsamma nu som vid 

tidpunkten för granskningen, finns det ingen anledning att tro att en liknande 

granskning idag skulle redovisa ett annorlunda resultat. Detta är positivt utifrån 

perspektivet att de kunder som saknar en registrerad aktivitet inte nödvändigtvis 

saknar en aktivitet. Dock kvarstår att det är svårt att uttala sig om vad deltagarna 

faktiskt gör inom ramen för dessa icke-registrerade och vilket konkret stöd den 

arbetssökande får från Arbetsförmedlingen vid sådana aktiviteter. Även detta bör tas 

vidare av myndigheten för att utreda hur systemet för registrering av aktiviteter, och 

därmed möjligheten att följa upp vilket stöd kunder får, går att förbättra. 

Det förekommer också att arbetssökande som omfattas av utbildningsplikt tar del av 

studieförberedande insatser, till exempel folkhögskoleutbildning i 

etableringsuppdraget. Det kan vara aktuellt då det uppstår väntetid för studiestart eller 

då utbildningsanordnare bedömt att den arbetssökande inte har tillräckliga 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  Dessa insatser fungerar då som ett 

försteg inför att den arbetssökande ska påbörja reguljär utbildning. För att med 

säkerhet kunna fastställa orsaken till den låga andelen deltagare i reguljär utbildning, 

krävs dock fortsatt utredning av nämnda förklaringsmodeller, för att på så sätt också 

utveckla det som behövs för att en högre andel ska kunna delta i reguljär utbildning. 

 
23 För en detaljerad beskrivning av undersökningens resultat samt urval, se Arbetsförmedlingen. 2020. 
Återrapport. Aktivitetsgraden och förekomsten av sanktioner inom etableringsprogrammet. Diarienummer: 
Af-2020/0017 9994. 
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3.4 Sanktioner för de som inte sökt anvisad utbildning 

Om det finns skäl att anta att en arbetssökande efter anvisning inte sökt en reguljär 

utbildning hos kommun eller motsvarande på folkhögskola, ska Arbetsförmedlingen 

utreda detta för att besluta om en sanktion i form av varning eller avstängning från rätt 

till etableringsersättning ska ges. Bestämmelser om sanktion regleras i 6 kap. i 

förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.  

3.4.1 Meddelanden om att arbetssökande inte sökt anvisad utbildning 

Alla inkomna aktivitetsrapporter från kunderna granskas av enheten för Granskning 

och kontroll (EGK). Mellan perioden 17 mars 2020 och 1 juli 2020 pausades 

aktivitetsrapporteringen som en åtgärd för att anpassa verksamheten till rådande 

pandemi.24 Av det skälet har uppföljningsperioden som granskats för detta avsnitt inte 

tagit vid där mätperioden för föregående återrapport om utbildningsplikten slutade, 

mars 2020, utan avgränsas istället till att granska statistik från och med juli 2020. 25 

När den arbetssökande ska besvara ifall hen har sökt anvisad utbildning finns i 

aktivitetsrapporten svarsrutan ”Klar” att kryssa i. Det saknas i nuläget svarsmöjlighet 

i form av ”Ja” eller ”Nej”. En ruta som inte kryssats i kan dock inte likställas med att 

den arbetssökande inte sökt anvisad utbildning, utan i praktiken innebär en icke i-

kryssad ruta att den arbetssökande inte meddelat myndigheten att hen sökt en anvisad 

utbildning. Arbetsförmedlingen har identifierat brister i denna avsaknad av 

svarsalternativ, då det i nuläget inte är tillräckligt pedagogiskt för kunden vad som 

menas med ”Klar”. Detta innebär också svårigheter för myndigheten att på säkra 

grunder skicka ut meddelanden till enheten Ersättningsprövning, med orsak av att den 

arbetssökande inte sökt utbildning enligt anvisning, för att i nästa skede utreda 

eventuell sanktion av denna orsak. Arbetsförmedlingen har initierat ett arbete för att 

nå en förändring på svarsalternativen, och på så sätt göra det möjligt för kunden att 

besvara tydligt formulerade aktiviteter med flera svarsalternativ. En sådan förändring 

bedöms medföra kraftigt förbättrade möjligheter att utreda och besluta om sanktion 

med rätt orsak, både gällande arbetssökande som omfattas av utbildningsplikt samt 

övriga arbetssökande som anvisats att söka reguljär utbildning. En sådan förändring 

förväntas också förbättra möjligheterna för den arbetssökande att agera rätt utifrån 

givna instruktioner, då det skulle tydliggöra för kunden vad som förväntas av denne.  

I nuläget går det således inte med säkerhet att utifrån ovan nämnda förutsättningar 

redovisa hur många aktivitetsrapporter som lämnats in där kunden inte har sökt 

anvisad utbildning. Istället visar Tabell 3.3 nedan hur många aktivitetsrapporter som 

lämnats in till myndigheten där kunden inte har klar-markerat aktiviteten trots att 

slutdatum för att meddela myndigheten har passerats. Det vill säga, hur många kunder 

som inte har meddelat myndigheten att de sökt anvisad utbildning. Tabellen redovisar 

antal rapporter för perioden juli 2020-augusti 2021, för arbetssökande som omfattas 

av utbildningsplikt och har anvisats att söka utbildning. Av tabellen framgår också hur 

många meddelanden som skickats från EGK till enheten Ersättningsprövning med 

orsaken att arbetssökande inte sökt anvisad utbildning. Som tidigare nämnts innebär 

dock de brister i svarsalternativ som myndigheten identifierat svårigheter för EGK att 
 

24 Se Arbetsförmedlingens beslut den 17 mars 2020, med diarienummer:  Af-2020/0014 1554; Af-2020/0014 
1916. 
25 Se Arbetsförmedlingen. 2020. Utbildningsplikt för deltagare med kort utbildning i etableringsprogrammet. 
Diarienummer: Af-2020/ 0040 8101. 
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på säkra grunder skicka ut meddelanden till enheten Ersättningsprövning med orsak 

av att den arbetssökande inte sökt utbildning enligt anvisning. 

Tabell 3.3 Ej klar-markerade aktivitetsrapporter av arbetssökande som omfattas av 
utbildningsplikt och som anvisats att söka utbildning samt sända meddelanden av 
orsak ej sökt anvisad utbildning. Period juli 2020-augusti 2021. 

  

Antal rapporter där 
ansökan inte 

rapporterats som klar 

Antal sända 
meddelanden med orsak 
ej sökt anvisad utbildning 

Andel sända 
meddelanden 

Kvinnor 981 53 5,4% 

Män 459 29 6,3% 

Totalt 1440 82 5,7 % 

 

Tabellen visar att antalet kvinnor som inte klar-markerat den obligatoriska aktiviteten 

Söka utbildning är betydligt fler än antalet män. Denna könsfördelning har sin 

förklaring i att det också är betydligt fler kvinnor än män som har anvisats att söka 

reguljära studier. 

Tabellen visar också att antalet meddelanden som sänts till enheten 

ersättningsprövning, med orsak av att den arbetssökande inte sökt utbildning enligt 

anvisning, är betydligt lägre än antalet inkomna rapporter där ansökan inte har 

markerats som genomförd. Endast 5,7 procent av de ärenden som potentiellt kan 

innebära en grund för beslut om sanktion har skickats vidare av den orsaken.  

När det gäller arbetssökande som inte meddelat myndigheten att de sökt anvisad 

utbildning finns anledning att tro att dessa ibland redovisas i Arbetsförmedlingens 

statistik över antal meddelanden om ”utebliven kontakt med Arbetsförmedlingen 

enligt överenskommelse” snarare än bland antal sända meddelanden med orsak ”ej 

sökt anvisad utbildning”. Dessa kan skickas från EGK till enheten 

Ersättningsprövning, när den arbetssökande inte besvarat en obligatorisk aktivitet 

inom utsatt tid. Under perioden juli 2020 till och med juli 2021 har totalt 990 sådana 

meddelanden skickats för utredning av sanktion, för arbetssökande som omfattas av 

utbildningsplikt. Orsak för ett sådant meddelande inkluderar dock även andra 

obligatoriska aktiviteter än att man inte klar-markerat aktiviteten söka utbildning.  

3.4.2 Sanktioner för arbetssökande som inte sökt anvisad utbildning 

I Tabell 3.4 redovisas hur många sanktioner i form av varningar eller avstängning från 

rätt till ersättning för personer som omfattas av utbildningsplikt som beslutats under 

perioden juli 2020 till och med augusti 2021. De sanktionsgrundande orsakerna som 

redovisas i tabellen är att kunden inte sökt anvisad utbildning eller att kunden inte 

kontaktat Arbetsförmedlingen enligt överenskommelse.26  

  

 
26 Se 6 kap 2§ 6 i förordning om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 
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Tabell 3.4 Beslutade sanktioner med orsak ej sökt anvisad utbildning samt ej 
kontaktat/besökt Arbetsförmedlingen enligt överenskommelse. Period juli 2020 till och 
med augusti 2021, för personer som omfattas av utbildningsplikt. 

 

  

Varning/avstängning av 
ersättning  

Ej sökt anvisad utbildning 

Varning/avstängning av 
ersättning 

Ej kontaktat/besökt 
Arbetsförmedlingen enligt 

överenskommelse 

Kvinna 14 237 

Man 9 154 

Totalt 23 391 

 

Tabell 3.4 visar att av de meddelanden som sänts av orsak ej sökt anvisad utbildning 

(82 meddelanden, se Tabell 3.3) är det enbart 23 som lett till sanktion i form av varning 

eller avstängning från ersättning. Som beskrivits i avsnitt 3.4.1 kan det dock 

förekomma att av de som inte klar-markerat den obligatoriska aktiviteten Söka 

utbildning, har ärendena istället utretts för sanktion med orsak att kontakt med 

Arbetsförmedlingen enligt överenskommelse har uteblivit. Antal beslutade sanktioner 

med den orsaken för personer som omfattas av utbildningsplikt, är 391 under perioden 

juli 2020 till och med augusti 2021.  En del av dessa sanktionsbeslut skulle kunna bero 

på att de som omfattas av utbildningsplikt inte sökt utbildning, men detta går inte att 

spåra i nuläget.  

4 Samverkan kring utbildningsplikt med 

kommuner och folkhögskolor  

Som redan nämnts i kapitel 2 avgränsas detta kapitel till att utgå från samverkan med 

kommuner och folkhögskolor kopplat till utbildningsplikten. Redogörelsen har 

emellertid bäring på samverkan avseende övergångar till reguljär utbildning som 

helhet.  

Föregående återrapport om utbildningsplikt fokuserade på samverkansfrågor utifrån 

ett operativt perspektiv.27 Med det som bakgrund har till denna rapport en 

fokusgruppsintervju med samverkansansvariga på en regional nivå genomförts, i syfte 

att ge en fördjupad bild över hur samverkan sker genom mer generella 

utvecklingsprocesser i myndigheten. Intervjun hölls under maj 2021, där en till två 

representanter från varje region deltog.28 Det ska dock tilläggas att de enskilda 

operativa enheterna inom Arbetsförmedlingen har ansvaret för samverkan med 

kommunerna, och att processerna för samverkan därmed kan skilja sig åt mellan olika 

enheter inom samma region. Till detta hör också att kommuner har självstyre, vilket 

 
27 Se Arbetsförmedlingen. 2020. Utbildningsplikt för personer med kort utbildning i etableringsprogrammet. 
Återrapport. Diarienummer: Af-2020/ 0040 8101. 
28 En fokusgruppsintervju med sju kvalificerade handläggare och/eller samverkansansvariga från 
Arbetsförmedlingens regionala enheter genomfördes 18 maj 2021. Arbetsförmedlingens alla sex interna regioner 
samt avdelningen Personligt distansmöte (som ansvarar för att förse alla arbetslösa och de som har jobb, med 
service på distans som underlättar för dem i sin relation till) var representerade. 



Öka övergångar till reguljär utbildning Samverkan kring utbildningsplikt med 
kommuner och folkhögskolor 

 

28 
 

bidrar till att samverkansprocesser kan skilja sig åt mellan olika kommuner även om 

man från Arbetsförmedlingen har generella processer inom en region.  

Vad Arbetsförmedlingen gör för att utveckla en enhetlig samverkansprocess och stärka 

arbetet för en väl fungerande samverkan redovisas genom uppdrag 2.1 och 16 i 

myndighetens regleringsbrev för 2021. I avsnitt nedan redovisas därmed enbart hur 

samverkan, utifrån nämnda avgränsningar och perspektiv, sker idag och vad 

myndigheten identifierat behövs för att uppnå en väl fungerande samverkan med fokus 

på att möta gemensamma kunders utbildningsbehov.  

4.1 Syften med samverkan kring utbildningsplikten 

I intervjuer med verksamhetssamordnare och kvalificerade handläggare med kunskap 

kring samverkansfrågor hos respektive region beskrivs olika former av samverkan, 

bland annat nätverk där representanter från även andra myndigheter och aktörer än 

Arbetsförmedlingen ingår. Trots att formerna för samverkan kan skilja sig åt i olika 

regioner, har samverkan kring utbildningsfrågor och Arbetsförmedlingens kunder som 

är i behov av utbildning samma syften: 

• Erfarenhetsutbyte, både mellan olika arbetsförmedlingsenheter och mellan 

olika aktörer, till exempel genom att sprida goda exempel. 

• Stötta i den strategiska samverkan, till exempel kring utbildningsfrågor via 

strukturer och/eller överenskommelser genom Delegationen för unga och 

nyanlända till arbete (Dua). 

• Informationsutbyte, till exempel genom att samla samordnare från regionens 

alla folkhögskolor i syfte att få kännedom om när gruppstarter för olika 

terminer sker. 

• Kartlägga behov hos olika målgrupper samt arbetsmarknaden, för att bland 

annat kunna planera för vilka utbildningar som behövs. 

Samverkande samtal om utbildningsutbud och kunders utbildningsbehov upplevs av 

respondenterna leda till effektiva och konkreta lösningar i olika stor utsträckning. I 

merparten regioner har utfallet av dessa samverkansforum varierat från kommun till 

kommun, där man till exempel i olika utsträckning samverkat kring att forma 

utbildningsbud efter kundernas behov. Denna variation i utfall från kommun till 

kommun förväntas delvis försvinna genom uppdraget 3.14 Digital infrastruktur för 

livslångt lärande - regeringens samverkansprogram 2019–2022 i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev.  I uppdraget pågår ett utvecklingsarbete genom 

att tillvarata ett mer datadrivet arbetssätt och genom att utveckla en gemensam digital 

infrastruktur. Detta förväntas bidra till ökat expertkunnande hos Arbetsförmedlingen 

om arbetsmarknaden och vilka utbildningsbehov den arbetssökande har samt en 

enhetlighet i vilken typ av information som delges utbildningsanordnarna. 

Genom fokusgruppintervjun beskrivs även vissa kommuners resursbrist och/eller 

olika geografiska förutsättningar som hinder i samverkan om utbildning. Till exempel 

finns inte resurser för utbildningar i samma utsträckning i landsbygdskommuner och 

mindre kommuner som i större städer. Att då anpassa tid för kursstart efter en enskild 
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kund hos Arbetsförmedlingen är inte alltid möjligt från ett kommunalt perspektiv. I 

många mindre kommuner försöker man, tillsammans med Arbetsförmedlingen, 

samverka över kommungränser, men i en kommun med långa avstånd kan det vara 

svårare att finna lösningar. Arbetsförmedlingens arbete för att utveckla en väl 

fungerande samverkan, med fokus på enhetliga samverkansprocesser oberoende av 

lokala förutsättningar, beskrivs inom ramen för uppdrag 3.16 Samverkan med 

kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete i myndighetens 

regleringsbrev för 2021. Även om en nationell enhetlighet i samverkansprocesser är 

planerade att tas fram, bör dock tilläggas att Arbetsförmedlingens och kommuners 

resurser för utbildningsfrågor och möjligheter att möta kundernas behov är beroende 

av långsiktiga budgetförutsättningar från uppdragsgivaren, något som beskrivs 

närmre i avsnitt 4.2 nedan samt kapitel 6. 

4.2 Förutsättningar för en fungerande samverkan gällande 
utbildningsplikt för nyanlända 

Under fokusgruppintervjun beskrev deltagarna att en viktig förutsättning för en väl 

fungerande samverkan gällande de kunder som omfattas av utbildningsplikt, är att alla 

inblandade samverkansaktörer har en gemensam bild av gruppen.  Både gällande vilka 

behov dessa kunder har och vart de ska – det vill säga vad syftet med en insats för 

deltagare som omfattas av utbildningsplikt ska vara.  

För närvarande finns det olika uppfattningar av vilka behov en individ som omfattas 

av utbildningsplikt har, och dessa kan ibland skilja sig åt både mellan 

Arbetsförmedlingen och kommunen samt mellan olika kommuner. Samma 

arbetssökande som fått bedömningen utbildningsplikt av Arbetsförmedlingen, kan när 

hen kommer i kontakt med kommunen bedömas inte ha förutsättningar att 

tillgodogöra sig en reguljär utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. I vissa 

fall bedömer kommunen (eller annan aktör) att utbildning inte passar för just denna 

arbetssökande, utan bedömer att det är bättre om hen söker arbete istället. Även 

bedömningar om utbildningsplikt kan skilja sig åt inom Arbetsförmedlingen, vilket 

medför en risk för kunden att dennes utbildningsbehov bedöms olika beroende på 

vilket arbetsförmedlingskontor denne tillhör. För att kunden ska kunna räkna med att 

få de insatser hen behöver för att slutligen komma ut på arbetsmarknaden ser 

Arbetsförmedlingen därför behov av dels en samsyn om syftet med utbildningsplikten 

mellan inblandade aktörer, dels en intern samsyn och enhetlighet i bedömning om 

utbildningsplikt mellan Arbetsförmedlingens alla enheter. 

Arbetsförmedlingen behöver ha en struktur över samverkansprocesser för att kunna 

vara enhetlig och erbjuda likvärdig service oavsett var i landet kunden bor. I dessa 

samverkansprocesser bör bland annat samsyn över gemensamma kundgrupper ingå 

som en viktig faktor när till exempel lokala överenskommelser sluts.  Detta skulle bland 

annat bidra till att Arbetsförmedlingen och samverkande parter utgår från samma 

kundbehov när insatser utformas, vilket ökar möjligheterna för alla kunder att komma 

ut på arbetsmarknaden. Mer om vilka samverkansfaktorer som är viktiga att ta hänsyn 

till för en enhetlig samverkansprocess redovisas genom uppdrag 3.16 i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021. 
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För att uppnå en enhetlighet gällande typ av insats för deltagare inom 

etableringsprogrammet som omfattas av utbildningsplikt, krävs inte bara en samsyn 

över gruppens utbildningsbehov. För att kommuner och andra lokala 

utbildningsanordnare ska kunna erbjuda utbildning som både möter det behov denna 

grupp har och bidra till en förbättrad kompetensförsörjning krävs också långsiktiga 

planeringsförutsättningar för huvudmännen. Detta är något som kommuner bedömer 

brister i dagens statsbidragskonstruktion. 

5 Vidtagna och planerade åtgärder för fortsatt 

stärkt arbete med utbildningsplikten 

5.1 Intern kompetensutveckling 

Arbetsförmedlingen har vidtagit flertalet åtgärder för att öka antalet deltagare i 

reguljära studier. Myndigheten har under slutet av 2020 samt i regleringsbrev för 2021 

fått förtydligade uppdrag om fler övergångar till reguljära studier och om att anvisa 

flera arbetssökande att söka reguljär utbildning. Det har medfört att myndigheten 

genomfört ett antal olika interna informations- och implementeringsinsatser om 

uppdragen kopplade till reguljär utbildning, såsom arbetet med utbildningsplikten. 

Dessa har bland annat genomförts i form av digitala informationsmöten och 

framtagande av digitalt stödmaterial som finns tillgängligt på myndighetens intranät, 

i form av bland annat bildspel som ger en bra bakgrund och förståelse för hur och 

varför vi ska arbeta med uppdrag om fler övergångar till reguljär utbildning.  

Arbetsförmedlare som arbetar med kundgrupper inom etableringsprogrammet 

arbetar i hög utsträckning även med andra av myndighetens uppdrag. Detta riskerar 

att försvåra arbetet med bedömning om utbildningsplikten, då myndigheten saknar 

resurser för specialisering mot vissa uppdrag eller kundgrupper. Myndigheten ser 

därför ett behov av en samlad och lättillgänglig men även djupgående 

kompetensutvecklingsinsats gällande uppdraget med utbildningsplikt. 

Kompetensutvecklingsinsatsen skulle med fördel kunna tas fram utifrån de goda 

erfarenheter som fåtts genom projektet Jämställd Etablering, med fokus på ett 

tydligare stöd i hur man som arbetsförmedlare på ett strukturerat sätt kan bedöma en 

arbetssökandes erfarenheter i relation till bedömningen om utbildningsplikt. Vilken 

typ av kompetensutvecklingsinsats som bör tas fram kommer dock utredas under 

hösten 2021, då analyser om den förväntade kundnyttan för den arbetssökande är 

avgörande för vilken intern insats som bör sättas in. 

5.2 Information till och förbättring för kunder 

För att öka förståelsen hos Arbetsförmedlingens kunder, om utbildningspliktens syfte 

och innehåll, har det under 2020 producerats filmer och podd-avsnitt på enkel 

svenska, vilka handlar om vikten av utbildning samt om utbildningsplikten. En del av 

dessa finns även på andra språk än svenska. Sedan tidigare finns även skriftlig 

information om utbildningsplikten på Arbetsförmedlingen webbsida, även den 

översatt till andra språk än svenska. 
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När den arbetssökande ska meddela Arbetsförmedlingen ifall hen har sökt anvisad 

utbildning saknas i nuläget tydliga instruktioner i kundens aktivitetsrapport, vilket 

försvårar för kunden att agera rätt.  Arbetsförmedlingen har initierat ett arbete för att 

nå en förändring i detta, så att det blir mer pedagogiskt för kunden hur den ska besvara 

vilka aktiviteter hen genomfört. En sådan förändring bedöms medföra förbättrade 

möjligheter att utreda och besluta om sanktion med rätt orsak, både gällande 

arbetssökande som omfattas av utbildningsplikt och övriga arbetssökande som 

anvisats att söka reguljär utbildning, men framförallt bedöms det medföra en större 

tydlighet för kunden i vad som förväntas av denne för att få ett arbete.  

5.3 Två huvudsakliga utvecklingsområden 

Under kapitel 4 framgår vilka behov Arbetsförmedlingen bedömer finns när det gäller 

utbildningsplikt kopplat till samverkan: Behovet av att alla inblandade 

samverkansaktörer har en gemensam bild av gruppen som omfattas av 

utbildningsplikt. En samsyn över gemensamma kundgrupper utgör grunden för att 

kunna utforma insatser efter gruppens behov, då en samsyn bidrar till att 

Arbetsförmedlingens bedömning av en kunds behov lättare kan synkroniseras med 

utbildningsanordnares utbud. För att uppnå en samsyn mellan alla samverkansaktörer 

krävs dock först en samsyn internt. Utifrån detta har Arbetsförmedlingen därför 

identifierat två från myndighetens verksamhet huvudsakliga områden för att fortsatt 

utveckla arbetet för de kunder som är i behov av utbildning, med fokus på nationell 

enhetlighet och informationsutbyte.  

5.3.1 Nationell enhetlighet  

Arbetsförmedlingen undersöker inom ramen för uppdrag 16 i myndighetens 

regleringsbrev för 2021, vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att stärka den 

lokala samverkan. I den undersökningen ingår även att utreda hur en ökad enhetlighet 

i den lokala samverkan ska kunna bedrivas i syfte att stärka en likvärdig service i hela 

landet. Syftet med undersökningen är att i ett senare skede kunna använda resultatet 

som underlag till framtagandet av en enhetlig stödstruktur för lokala 

överenskommelser. Undersökningen syftar inte till framtagande av strukturer för 

lokala överenskommelser om utbildningsplikten specifikt, men vid analys av viktiga 

faktorer att ta hänsyn till kommer gruppen arbetssökande som är i behov utbildning 

för att ta sig vidare på arbetsmarknaden att ingå. En viktig faktor som framkommit i 

arbetet under ramen för uppdrag 12 är samsyn över gemensamma kundgrupper, för 

att på så sätt kunna utgå från samma syn på kundbehov när insatser utformas. En 

nationell enhetlighet internt hos Arbetsförmedlingen är avgörande för att nå en 

samsyn externt. För att få en mer heltäckande bild över Arbetsförmedlingens arbete 

samt planerade åtgärder för en stärkt lokal samverkan, se myndighetens återrapport 

som redovisades 15 juni 2021 gällande regleringsbrevsuppdraget 2.1 Likvärdig service 

i hela landet samt den återrapport som redovisas 1 november 2021 gällande 

regleringsbrevsuppdrag 16. Samverkan med kommuner och Delegationen för unga 

och nyanlända till arbete. 

5.3.2 Förbättrat informationsutbyte  

För att arbetssökande som omfattas av utbildningsplikt ska kunna delta i reguljär 

utbildning är det avgörande att utbildningsanordnarna har ett brett utbildningsutbud. 
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Det kan till exempel handla om yrkesutbildningar, lärlingsutbildningar, 

lärlingsutbildningar i kombination med sfi och/eller svenska som andra språk grund 

samt utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå. I Arbetsförmedlingens 

tidigare återrapport om utbildningsplikt som lämnades in i oktober 2020, framkom att 

det förekommer att personer nekas utbildning för att den sökande bedöms sakna 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning.29 En slutsats blev att 

Arbetsförmedlingen fortsatt behöver arbeta för att identifiera, förutse och framförallt 

informera  utbildningsanordnare på arbetssökandes behov av utbildning för att 

kommunerna ska ha möjlighet att kunna erbjuda den utbildning som arbetssökande 

och arbetsgivare efterfrågar. 

För att stärka och säkerställa att arbetssökandes och arbetsgivares behov möts 

lämnade Arbetsförmedlingen i oktober 2020 in återrapporten Analyser av 

kompetensbehov.30 I den redogör Arbetsförmedlingen för hur myndigheten kan bidra 

med kunskap om kompetensbehov samt hur myndigheten kan utveckla analyser av 

utbud och efterfrågan på arbetskraft och kompetensförsörjningsbehov. I rapporten 

redogörs också för hur analyserna kan användas som underlag för att dimensionera 

utbildningssystemet efter arbetsgivares behov. 

Förutom att bidra med kunskap om kompetensbehov genom analyser finns också ett 

behov av ett väl fungerande informationsutbyte mellan aktörer med gemensamma 

kunder för att utbud ska kunna möta efterfrågan. Arbetsförmedlingen har under 

hösten 2020 och våren 2021, tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

och representanter från olika kommuner, genom en dialog undersökt möjligheten till 

en digital informationsöverföring mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. 

Dialogen har dock resulterat i att avvakta med att skapa en tillfällig lösning specifikt 

för utbildningsplikten. Istället tas frågan med in i det större uppdrag gällande 

informationsöverföring som Arbetsförmedlingen arbetar med tillsammans med 

Skolverket, under ramen för uppdrag 13 i regleringsbrevet för 2021, vilket redovisas 

den 15 november 2021.   

6 Slutsatser 

Arbetsförmedlingen har genom denna rapport visat att det har skett en markant 

förbättring i myndighetens arbete med anvisningar att söka reguljär utbildning, se 

Figur 3.1 och Tabell 3.2. Ökningen bedöms dels vara en effekt av införandet av en 

automatisk påminnelse till arbetsförmedlare om att lämna en anvisning att söka 

reguljär utbildning vid bedömd utbildningsplikt, dels ett ökat fokus på arbetet med 

anvisningar som en följd av det förtydligade anvisningsuppdraget som myndigheten 

fick under hösten 2020. 

Även Arbetsförmedlingens digitala informationsmöten samt framtagna stödmaterial 

bedöms ha fått positiva effekter för arbetet med utbildningsplikten. Detta är något som 

också bekräftas genom statistik över det totala antalet lämnade anvisningar att söka 

 
29 Se Arbetsförmedlingen. 2020. Utbildningsplikt för personer med kort utbildning i etableringsprogrammet. 
Återrapport. Diarienummer: Af-2020/ 0040 8101. 
30 Se Arbetsförmedlingen. 2020. Analyser av kompetensbehov. Diarienummer: Af-2020/0011 4808. 
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reguljär utbildning samt i den genomförda ärendegranskningen över anvisningar 

bland de kunder som omfattas av utbildningsplikt. Om arbetet som gjorts under våren 

2021 för att öka antalet anvisningar att söka reguljär utbildning också bidrar till en 

högre deltagarnivå inom reguljära studier återstår att se, då effekten av detta väntas 

synas i statistiken först under hösten 2021. Dock har i rapporten redogjorts för att ett 

ökat antal anvisningar inte med säkerhet leder till ett ökat antal sökande som deltar i 

reguljär utbildning. Detta då deltagande i reguljär utbildning är avhängigt en kedja av 

flera faktorer såsom att utbildningsutbud möter efterfrågan, vilket i sin tur bland annat 

är beroende av ett väl fungerande informationsutbyte om kundgruppen mellan 

samverkande aktörer.   

I analys av vilka som omfattas av utbildningsplikt framkommer att kvinnor i större 

utsträckning än män bedöms omfattas av utbildningsplikt, även när hänsyn tagits till 

faktorn kort utbildning. Risken att värdera lika erfarenheter olika, med bakgrund av 

att intervjuade arbetsförmedlare uppger att de saknar ett tydligt stöd i bedömning av 

erfarenhet, kan tänkas vara en bidragande faktor till könsskillnader i vilka som bedöms 

omfattas av utbildningsplikt. Som redan nämnts i rapporten finns det anledning att se 

över det samlade stödet gällande bedömning av utbildningsplikt. Med de goda 

erfarenheter som erhållits genom projektet Jämställd Etablering i samband med 

införandet av intensivåret, kan ett förbättrat stöd i bedömning av erfarenheter kopplat 

till bedömning om utbildningsplikt utvecklas. Bland annat skulle en fördjupad 

kartläggning utifrån standardiserade processer för hur information om kundens 

formella och informella kunskaper fångas upp, öka chansen för den enskilde kunden 

att på bättre grunder få rätt insatser som leder till arbete. Utöver detta har en del 

åtgärder redan vidtagits för att förbättra arbetet med bedömningar, se kapitel 5. 

Arbetsförmedlingen har identifierat brister i svarsalternativen för den 

aktivitetsrapport som av arbetssökande ska lämnas till myndigheten, se avsnitt 3.4.1. 

Dessa brister innebär svårigheter med att utreda en eventuell sanktion för deltagare 

som inte sökt utbildning trots att anvisning om att söka har gjorts, då den i dagsläget 

bedöms inte vara tillräckligt pedagogisk för kunden när denne fyller i vilka aktiviteter 

hen gjort. Arbetsförmedlingen har initierat ett arbete för att nå en förändring på 

svarsalternativen i aktivitetsrapporten. En sådan förändring bedöms medföra kraftigt 

förbättrade möjligheter att utreda och besluta om sanktion med rätt orsak, men 

framförallt medför en sådan förändring ökade möjligheter för kunden att agera rätt 

vilket i sin tur minskar tiden i arbetslöshet. 

Att anvisa en arbetssökande att söka reguljär utbildning på grundläggande eller 

gymnasial nivå hos kommun eller folkhögskola är ett verktyg som Arbetsförmedlingen 

har att tillgå. För att uppnå ett högre studiedeltagande bland denna målgrupp krävs 

emellertid att utbildningsutbud för denna målgrupp finns hos utbildningsansvariga 

huvudmän samt att inblandade samverkansaktörer har en gemensam bild av vad målet 

med bedömningen av utbildningsplikten är. Som konstaterats utifrån 

fokusgruppintervjuer med arbetsförmedlare och samverksamhetsansvariga från 

regionerna, är andelen deltagare i reguljär utbildning delvis påverkade av lokalt satta 

kriterier, såsom vilken sfi-nivå som krävs av huvudmannen för att kunna antas till 

gymnasial eller grundläggande utbildning. Genom en stärkt samverkan mellan 

medverkande parter, bland annat genom de åtgärder som beskrivs i kapitel 5, skulle 

en samsyn i behov och insatser för gruppen som omfattas av utbildningsplikt lättare 
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kunna nås. För att uppnå en samsyn mellan aktörer krävs dock som tidigare nämnts 

en intern nationell enhetlighet hos Arbetsförmedlingen gällande kundgruppen, både i 

hur bedömning av erfarenheter sker och i hur myndigheten sedan involverar 

samverkande aktörer. En nationell enhetlighet, både i bedömningsprocesser och i 

samverkansprocesser, skulle bidra till en mer rättssäker och likvärdig service för 

kunden, oavsett var i landet hen bor.  

För att utbildningsutbud efter kundernas behov ska kunna finnas hos 

utbildningsanordnarna räcker det dock inte med nationell enhetlighet i bedömnings- 

och samverkansprocesser och samsyn över gemensamma kundgrupper. Avsaknaden 

av utbildningsutbud kan även beskrivas som en följd av resursbrist hos kommuner. En 

grupp som i dagsläget ofta missas på grund av detta är arbetssökande som är i behov 

av utbildningsinsatser på grundläggande nivå, innan de kan ta del av de 

utbildningsplatser som ges inom yrkesvux. När anvisningar är gjorda, och när 

Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare har en gemensam bild över vilka behov 

gruppen som omfattas av utbildningsplikt (och övriga kundgrupper) har, återstår att 

tillräckligt med resurser måste finnas för det behov som efterfrågas. Detta behov har 

sedan tidigare uttryckts av Arbetsförmedlingen i Prognos för utbetalningar 2021–

2024 som inlämnades till regeringen 30 juli 2021. I den framgår bland annat att 

Arbetsförmedlingen anser att långsiktiga budgetförutsättningar och tydlighet kring 

uppdrag är nödvändiga för det fortsatta arbetet med gruppen som anvisas att söka 

reguljära studier. I en tydlighet ingår att ta fram en gemensam kontext för 

samverkande parter gällande gemensamma uppdrag, och långsiktiga 

budgetförutsättningar skulle sedan möjliggöra för kommunerna att arrangera 

tillräckligt med utbildningsplatser. Detta skulle ge utbildningsanordnare bättre 

förutsättningar att erbjuda utbildningsinsatser efter kundens behov.  
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