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1. Inledning 

Enligt regleringsbrevet för 2019 ska Arbetsförmedlingen ”beskriva och analysera 

progressionen för deltagarna i etableringsuppdraget. Dessutom ska 

Arbetsförmedlingen redogöra för arbetssökandes tillgång till aktiviteter och hur 

aktiviteterna under etableringstiden kompletterar varandra i syfte att deltagarna 

successivt ska närma sig arbetsmarknaden. Ett jämställdhetsperspektiv ska 

integreras i analysen.” 

Arbetsförmedlingen tog för några år sedan fram ett speciellt arbetssätt, det 

systematiserade arbetssättet inom etableringsuppdraget (SAE). Det främsta syftet 

med arbetssättet var inte att mäta progression, utan för att skapa enhetlighet och 

kvalitet i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen och tillgången till insatser för de 

arbetssökande. Likväl överensstämmer de ingående stegen i arbetssättet med en 

rimlig utveckling för arbetssökande att successivt närma sig arbetsmarknaden. Av 

detta skäl återfinns en övergripande beskrivning av arbetssättet återfinns i denna 

rapport.  

En effektiv arbetsmarknadspolitik förutsätter kunskap om hur vägen fram till ett 

arbete (eller studier) ser ut för en enskild arbetssökande. Att studera vilka faktorer 

som är förknippade med ett stegvist närmande till arbetsmarknaden är komplicerat, 

delvis beroende på att arbetssökande är en heterogen grupp med varierande behov.  

Exempelvis har en nyanländ arbetssökande med kort utbildningsbakgrund och liten 

arbetslivserfarenhet, andra behov och därmed en annan förväntad aktivitetskedja än 

en nyanländ arbetssökande med utbildning och erfarenhet inom ett bristyrke. Det är 

dessutom inte heller givet vilka faktorer som kan definieras som faktorer som innebär 

progression, alltså närmandet till arbete eller utbildning.  

Exempel på progression inom etableringen som redan används återfinns i 

snabbspåren. Snabbspåren består av kedjor av aktiviteter som ska leda till 

progression för arbetssökande inom etableringen med kunskaper och erfarenheter 

inom bristyrken.  

Den självupplevda progressionen kan undersökas via enkätundersökningar, där 

förändringar i den självskattade uppfattningen hos den arbetssökande över tid kan 

kopplas till data om övergång till arbete eller reguljära studier.  

1.1 Disposition 

Denna återrapport disponeras enligt följande. Kapitel två beskriver vad 

Arbetsförmedlingen menar med progression och problem med att mäta detsamma.  
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I kapitel tre beskrivs två nyligen genomförda enkätundersökningar, i vilka man 

försökt mäta faktorer som inte finns i registerdata och som förväntas vara 

förknippade med (unga) arbetssökandes sannolikheter att hitta jobb eller påbörja en 

utbildning. Kapitel fyra beskriver först allmänt hur Arbetsförmedlingen arbetar med 

kedjor av aktiviteter och insatser inom etableringen Kapitlet beskriver och analyserar 

även progressionen i etableringen där målet är att följa progression mot arbete som 

möjliggörs av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser.  

Rapporten avslutas i kapitel fem med sammanfattning och rekommendationer. 
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2 Progression och problem med att mäta 

progression 

Målet med Arbetsförmedlingens insatser för sökande inom etableringsuppdraget är 

att de ska få arbete eller påbörja reguljära studier. För att kunna stötta och vägleda 

den arbetssökande på hens väg mot målet behöver Arbetsförmedlingen veta vilka 

åtgärder som är effektiva och som för sökande närmare arbete eller studier. 

Det räcker alltså inte med att mäta exempelvis hur många som går vidare till arbete 

eller studier efter en insats eftersom många arbetssökande behöver en kedja av 

insatser för att nå slutmålet. Arbetsförmedlingen behöver därför studera och 

identifiera vilka faktorer som kan kopplas till ett stegvist närmande mot 

arbetsmarknaden. 

I detta kapitel redogörs för de utmaningar och som är förknippade med att mäta 

progression. Vidare presenteras de metoder och analyser som publiceras i denna 

rapport. 

2.1 Att mäta progression 

Att genomföra systematiska och kontinuerliga progressionsmätningar – helst redan 

från det att en individ först skrivs in i etableringsuppdraget – är viktigt av flera skäl. 

Dels kan progressionsmätningar ses som ett verktyg för att effektivisera 

etableringsarbetet: genom att visa på förekomsten av perioder av inaktivitet ges 

möjligheter att korta ledtiderna i etableringsuppdraget. Dels bör 

progressionsmätningar kunna användas för att ge en bild av tillståndet i 

etableringsuppdraget sammantaget. De kan exempelvis svara på frågan om 

tillräckligt hög andel av de som är inskrivna uppnår olika delmål på vägen till ett 

arbete.   

Progression är inget klart definierat begrepp. Progression kan handla om 

progressionsinsatser som leder till att en individ kommer närmare arbetsmarknaden, 

exempelvis svenska för invandrare och praktik. Andra tänker på progression som 

egenskaper som individen utvecklar och som för personen närmare 

arbetsmarknaden, till exempel ett ökat självförtroende.   

I en dansk studie1 definieras progressionsfaktorer som faktorer som förändras på kort 

sikt så att individen på lång sikt ska få ett arbete eller en utbildning. Själva 

progressionen definieras som en förbättring i de progressionsfaktorer som kan 

påverkas av insatser på kortare sikt och som är positiv korrelerade med 

arbetsmarknadsutfall på längre sikt. 

                                                           
1 Arendt, J. N., H. L. Andersen och M. Saaby (2016),”Measuring employability trajectories among social welfare 
recipients”. Beskaeftigelses Indikatorprojekt, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og 
Forskning. 
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2.2 Svårigheter att mäta progression 

Svårigheten med att mäta progression kan delas upp i delar, dels svårigheten att 

förstå och identifiera de faktorer som kännetecknar progression i olika situationer 

och dels svårigheten att sedan mäta dem.  

Den första utmaningen ligger i att förstå vilka steg på vägen fram till ett arbete som 

faktiskt innebär att en individ närmat sig arbetsmarknaden. För att kunna göra det 

behövs en uppsättning samband identifieras, i form av olika delmål, som vart och ett 

med säkerhet kan hjälpa en individ att ta nästa steg mot ett arbete eller en utbildning.  

För att kunna avgöra att det finns samband mellan delmålet och att den 

arbetssökande har närmat sig arbetsmarknaden behövs, för varje delmål, en grupp av 

individer som fått ta del av en viss insats och en annan grupp, med identiska 

egenskaper, som inte fått det. Genom att i varje steg jämföra utvecklingen för de olika 

grupperna synliggörs vilka insatser som leder framåt på vägen till ett arbete eller en 

utbildning, och vilka insatser som inte gör det. Steg som inte hjälper individen mot 

slutmålet är inte relevanta, eftersom de inte innebär någon progression. Om arbete 

läggs på att uppnå irrelevanta delmål innebär det att tid och resurser används 

ineffektivt.  

Den andra utmaningen handlar om att över huvud taget kunna mäta om de relevanta 

delmålen uppnås. Även kunskap om vad som gör att en individ närmar sig 

arbetsmarknaden är det långt ifrån självklart att tillgänglig data kan fånga denna 

progression.  

Den stora mängd information som samlas in hos Arbetsförmedlingen och i andra 

register, exempelvis de som tillhandahålls av Statistiska Centralbyrån, SCB, borde 

göra det möjligt att mäta olika tillstånd. Denna information är dock sällan idealiskt 

utformad, vilket gör det är svårt att avgöra hur goda möjligheterna till uppföljning är. 

Att genomföra en mer noggrann inventering av olika register i syfte att identifiera 

relevant information skulle sannolikt utgöra ett viktigt bidrag i utvecklingsarbetet 

med att mäta progression.  

Utöver registerdata skulle enkäter kunna användas för att göra 

progressionsmätningar. Exempel på information som kan samlas in genom 

självskattningar är till exempel den sökandes bedömning av sin egen 

arbetsmarknadssituation och om den sökande anser att det egna nätverket vuxit. 

Sådana frågor kan inte besvaras via register.  

Enkätsvar bör dock ses som ett komplement i de fall registeruppgifter saknas. Dels är 

metoden kostsam, både i fråga om tid och resurser, dels tenderar svarsfrekvensen att 

bli låg, i vissa fall så låg att det är svårt att dra några slutsatser. De svar man får i en 

enkät kommer dessutom ofta från en selekterad grupp av personer som sannolikt har 

egenskaper som är positivt korrelerade med ett gynnsamt arbetsmarknadsutfall.  
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Slutligen kan självskattningar ibland vara svåra att tolka. Om en person uppger att 

möjligheten att få ett arbete minskat över tid kan det både bero på att personen fått 

insikter till följd av att personen rört sig i rätt riktning eller så kan det vara ett 

resultat av att personen faktiskt inte rört sig framåt.   
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3 Självskattad progression 

 Progressionsmätningar kan baseras på enkätundersökningar, innehållande 

självskattningsfrågor. Genom att mäta eventuella förändringar i den självskattade 

uppfattningen hos den arbetssökande och koppla förändringarna till data om 

övergång till arbete eller reguljära studierkan man undersöka om det finns ett positivt 

samband, om det går att få fram progression genom sådana enkätundersökningar.  

3.1 Den upplevda progressionen i Ung framtid  

Ett intressant exempel på hur progression kan mätas ser vi uppföljningen av Ung 

framtid, ett Europeiskt socialfondsprojekt som genomfördes av Arbetsförmedlingen 

med syfte att sänka ungdomsarbetslösheten i regioner där den var förhållandevis 

hög.2  

Studien följer upp en helt annan målgrupp än deltagarna i etableringen, men ger 

ändå värdefulla insikter om hur progression kan mätas med hjälp av helt andra 

variabler än de som kan fångas i registerdata, nämligen genom att följa individens 

självuppskattade utveckling i ett antal faktorer som visat sig vara viktiga för 

arbetsmarknadsutfall. Självskattningarna görs med hjälp av enkätmätningar med 

liknande frågor vid två olika tillfällen. Huruvida faktorerna bidrar till ett närmande 

till arbetsmarknaden, eller progression, fångas genom att sedan undersöka 

sambandet mellan skillnaderna i svaren mellan de två tillfällena och utfall till arbete 

eller studier. 

Figur 1 är en illustration av projektets del- och slutmål. Uppfyllelse av alla delmål 

innebär progression då vi antar att den arbetssökande kommit närmare slutmålet, 

även om slutmålet inte ännu uppnåtts. Slutmålet var att få projektdeltagare i arbete 

eller studier. Förutom att arbeta mer intensivt med arbetsgivare har projektet haft 

olika delmål för att rusta den arbetssökande på olika sätt, exempelvis genom att 

förbättra kvaliteten i jobbsökande, främja den arbetssökandes 

arbetsmarknadsrelaterade nätverk samt främja arbetssökandens geografiska 

rörlighet. 

 
Figur 1: Del- och slutmål av Ung framtid. 

                                                           
2 Sysselsättningsinitiativet för unga är ett av EU-kommissionens tre programområden som avser att förbättra 
arbetsmarknaders funktionssätt och kopplingar mellan utbildning och arbete runtom i Europa. 
Programområdet handlar specifikt om satsningar på unga i regioner med särskilt hög ungdomsarbetslöshet; för 
Sveriges del handlar det om mellersta Norrland, norra Mellansverige och Sydsverige  
(se https://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-om-
socialfondsprogrammet/Programomraden/Programomrade-3-Sysselsattningsinitiativet-for-unga).  
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Målgruppen i Ung framtid var samtliga unga arbetssökande som låg relativt nära 

arbetsmarknaden i åldersspannet 18-24 år, med en utbildningsnivå som var minst 

grundskola och utan funktionshinderkodning. Inledningsvis omfattade projektet 

arbetssökande som stod relativt nära arbetsmarknaden.3 Målgruppen utvidgades 

senare till att även inkludera arbetssökande som befann sig längre ifrån 

arbetsmarknaden.4 Totalt omfattade projektet cirka 16 900 arbetssökande under 

perioden april 2015 till april 2018. 

Som ett led i den uppföljning som kommer att publiceras i maj 2019, användes 

enkäter för att mäta progressionen på den typ av variabler som inte finns bland 

registerdata och som förväntas vara förknippade med unga arbetssökandes 

sannolikheter att hitta jobb eller påbörja en utbildning. Genom enkätundersökningar 

som genomfördes vid två tillfällen med i stort sätt samma frågor med ett två till tre 

månaders mellanrum och med samma individer undersöktes förändringen i följande 

avseenden: arbetsrelaterade kontakter, benägenhet till geografisk rörlighet, egen 

uppfattning om ens möjligheter att få arbete inom tre månader, vetskap om vad hen 

vill arbeta med (eller studera, om det är målsättningen) och livsnöjdhet. Dessa 

förändringar kopplades sedan till register data om övergång till arbete eller reguljära 

studier.  Detta är faktorer som är potentiellt viktiga för om den arbetssökande ska 

kunna hitta ett jobb eller påbörja en utbildning.  

3.1.1 Progressionsfaktorerna som mäts i Ung framtid 

De progressionsfaktorer som använts i enkätundersökningarna har valts ut utifrån 

forskningsresultat och projektets egna mål.  

Resultaten visar att det finns två faktorer, hur den arbetssökande ser på sina 

möjligheter på arbetsmarknaden och livsnöjdhet, som har starka positiva samband 

med övergång till arbete. Det gäller både nivån vid projektstart och förändringen som 

skedde under mätperioden. De som ansåg sig ha bättre möjligheter på 

arbetsmarknaden vid start samt de som förbättrade synen på sina möjligheter under 

uppföljningstiden är också de som i högre utsträckning övergick till arbete.  

En slutsats är att självskattningsfrågor ställda till de arbetssökande skulle kunna 

bidra till att öka träffsäkerheten vad gäller att förutsäga arbetssökandenas 

                                                           
3 För en utförligare beskrivning av Ung Framtid se slutrapport Ung framtid 2018-09-04 (Af- 2016/00026611). 
4 Bedömningen av hur nära en individ står arbetsmarknaden är subjektiv och görs av arbetsförmedlare.  
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arbetsmarknadsutfall, exempelvis i samband med den arbetsmarknadspolitiska 

bedömningen.  

Analysen visar även på stora skillnader i sannolikheten att hitta ett arbete eller 

påbörja studier mellan olika grupper av arbetssökande. Deltagare som är utrikes 

födda eller har en funktionsnedsättning har, i linje med tidigare studier, lägst chans 

att vara i arbete i slutet av mätperioden.5 Skillnaderna kan inte förklaras av de 

progressionsfaktorer som mätts med hjälp av enkäterna.  

Observera att undersökningen genomfördes på ungdomar och det är oklart om det 

skulle vara samma faktorer som skulle visa sig ha signifikanta samband med 

övergång till arbete eller studier på explicit deltagare inom etableringen. Exempelvis 

kanske perioden mellan enkätundersökningarna, tre månader, vara för kort för att 

någon progression inom etableringen skulle synas. De aktuella variablerna som 

enkätfrågorna baserades på skulle kanske också behöva justeras utifrån 

forskningsresultat. 

  

                                                           
5 Se t.ex. Engdahl och Forslund, 2015. 
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4 Progression inom etableringen 

Vägen till arbete eller reguljära studier för en arbetssökande som står långt från 

arbetsmarknaden går ofta genom flera aktiviteter som successivt för hen närmare 

målet, det vill säga arbete och studier. Processen går att beskriva som en kedja av 

aktiviteter där en ny insats tar vid och bygger vidare på den föregående insatsen men 

också att insatser löper på parallellt. I det här kapitlet beskrivs två olika exempel på 

hur arbetet med kedjor av insatser kan se ut. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som 

visar hur förflyttningar mellan aktivitetsnivåerna faktiskt har sett ut. Här undersöks 

även om de arbetssökande kommer vidare eller om de fastnar någonstans på vägen. 

4.1 Systematiskt arbetssätt inom etableringsuppdraget 

Det systematiserade arbetssättet inom etableringsuppdraget (SAE) togs fram för att 

strukturera och kvalitetssäkra arbetet med de arbetssökande i etableringsuppdraget. 

Ett uttalat syfte var att säkerställa att alla sökande i etableringsuppdraget skulle få 

lika möjlighet till service i rätt tid och på lika villkor, oavsett kön, 

utbildningsbakgrund, hälsosituation, kunskaper i svenska språket eller andra 

bakgrundsfaktorer. 

Det systematiserade arbetssättet innebär i korthet att etableringsprocessen har delats 

in i fyra steg: 

 Grundläggande kartläggning  

 Inledande aktiviteter, klargöra förutsättningar för arbete och utbildning samt 
verifiering av kompetens  

 Yrkesinriktade och studieförberedande utbildningar och aktiviteter  

 Mot anställning eller studier 

Varje steg har ett tydligt syfte och innehåll av aktiviteter som arbetssökanden ska ta 

del av för att komma vidare i sin process mot arbete eller reguljära studier. Genom att 

tydliggöra innehållet av och kopplingen mellan aktiviteterna i etableringsprocessen, 

synliggörs vägen som ska leda till att den arbetssökande blir etablerad och når egen 

försörjning. Genomförandet av dessa steg är ömsesidigt förstärkande vilket innebär 

att god kvalitet i ett steg underlättar efterföljande steg och skapar en logisk kedja av 

aktiviteter mot etablering. Varje steg innehåller information om vad 

arbetsförmedlaren ska göra tillsammans med den arbetssökande och vad som ingår i 

steget.  

Exempelvis ingår i det första steget att kartlägga arbetssökandens 

arbetslivserfarenheter och studiebakgrund. Kartläggningen, steg ett, är grunden för 

att kunna göra en planering med arbetssökande. I steg två ska sökande bland annat 

påbörja Svenska för invandrare, SFI och samhällsorientering och verktyg som 
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validering, yrkeskompetensbedömning och vägledning kan användas. Steget avslutas 

när arbetssökanden har en inriktning mot arbete eller reguljära studier. 

I steg tre ska sökande påbörja yrkesinriktade eller studieförberedande aktiviteter som 

exempelvis arbetsmarknadsutbildningar eller reguljära studier. Steget avslutas när 

den sökande är matchningsbar inom sitt yrke eller redo att påbörja reguljära studier. 

Steg fyra syftar till att utifrån klargjord studie- eller yrkesinriktning, intensifiera 

arbetssökandet genom bland annat arbetsgivarkontakter eller ansöka om reguljär 

utbildning. Stegets syfte är uppnått när arbetssökanden har påbörjat reguljära studier 

eller har ett arbete som fyller hela arbetsutbudet. 

Vissa aktiviteter som påbörjas i ett steg kan pågå parallellt med att den arbetssökande 

går vidare till nästa steg. Exempelvis SFI och bedömning av utländska betyg. Den 

grundläggande tanken är fokus på att aktiviteterna successivt ska förskjutas från 

förberedande aktiviteter i början av etableringstiden till yrkes- och 

studieförberedande aktiviteter i slutet. 

Figur 2. Systematiserat arbetssätt inom etableringsuppdraget (SAE). 

 

4.2 Snabbspår 

Snabbspår är en kedja av aktiviteter som syftar till att nyanlända med kompetenser 

och erfarenheter från bristyrken snabbare ska komma ut i arbete inom yrken och 

branscher som har brist på arbetskraft. Snabbspåren bidrar således till både 

kompetensförsörjning för arbetsgivare och till att korta tiden i arbetslöshet för 

nyanlända. 
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Även om kedjan av aktiviteter skiljer sig från snabbspår till snabbspår är de baserade 

på tre liknade steg. Det första steget är kartläggning som följs av bedömning eller test 

och slutligen komplettering. Parallellt med aktiviteterna inom ramen för snabbspåret 

studera den nyanlända ofta svenska i form av SFI eller svenska som andraspråk 

alternativt Arbetsförmedlingens yrkessvenska. 

Ett snabbspår kan exempelvis bestå av: 

Självskattning av kompetens  validering  kompletterande utbildning. 

4.2.1 Uppföljning av kedjorna av insatser i snabbspåren 

Arbetsförmedlingen har sedan starten 2016 publicerat två rapporter av arbetet med 

snabbspåren på årsbasis. Den senaste publicerades i februari 2019. I den rapporten 

genomförde Arbetsförmedlingen 410 stickprov på arbetssökande i sju olika 

snabbspår för att se hur kedjorna av aktiviteter hade fungerat och vad 

arbetssökanden gjorde efter snabbspåret.6 Till och med december 2018 hade 8 022 

personer deltagit i en snabbspårsaktivitet.  

Den senaste uppföljningen pekade på att kedjorna av aktiviteter fungerade väl i 

många fall och att när dessa kedjor följdes ledde det ofta till arbete. En tydlig 

framgångsfaktor var ett nära samarbete med arbetsgivare som kunde erbjuda 

kvalificerade praktikplatser eller anställning som ett sista steg i kedjan av aktiviteter. 

Uppföljningen identifierade också faktorer som var nödvändiga för progressionen 

och som ibland stoppade den arbetssökande för att komma vidare i kedjan av 

aktiviteter. Det handlade bland annat om, från arbetsgivaren eller 

utbildningsanordnarens perspektiv, otillräckliga svenskkunskaper eller avsaknaden 

av körkort. 

4.3 Progression i etableringen 

För att mäta progression behöver vi rangordna aktiviteter utefter i vilken grad 

deltagandet kan antas innebära en förflyttning i form av ett närmande mot 

arbetsmarknaden. I det här avsnittet identifieras relevanta stegförflyttningar. Utifrån 

detta redovisas hur progressionen har sett ut för arbetssökande som deltagit i 

etableringen. 

4.3.1 Aktiviteter i etableringen  

Det första steget i att mäta progression är att identifiera vilka aktiviteter som är 

aktuella och erbjuds inom etableringen. Nästa steg handlar om att för varje insats 

identifiera vilket nästa steg i ett närmande till arbetsmarknaden kan vara. Det är bara 

                                                           
6 Arbetsförmedlingens nulägesbedömning av arbetet med snabbspår – februari 2019. 
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.71b95c5f168e0d727541a1d3/1550218663427/snabbspar-
februari.pdf 
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möjligt att undersöka aktiviteter som går att observera i data. I Tabell 1 i bilagan 

återfinns en sammanfattning av aktiviteter som kan ingå i etableringen.  

För att kunna identifiera om förflyttningar sker i rätt riktning definieras en 

rangordning för aktiviteterna från ett till sju där en insats får kategorin ett om den är 

tänkt att sättas in tidigt i etableringen och sju om insatsen vanligtvis kommer sent 

under etableringsperioden. Ju högre rangordning, ju närmare arbetsmarknaden 

antas den arbetssökande som får insatsen vara. I Tabell 1 i bilagan, kolumn ett 

respektive två, redovisas aktiviteterna och var i rangordningen de har placerats. 

Kolumn tre anger vad som definieras som ett minimum ”lyckat” utfall efter respektive 

insats och i kolumn fyra beskrivs själva insatsen. 

Aktiviteter som är kategoriserade att tillhöra grupp ett är SFI A, SFI B, 

samhällsorientering och förberedande och orienterande utbildningar.7 Även 

vuxenutbildning på grundläggande nivå och folkhögskolesatsningar har klassificerats 

tillhöra grupp ett eftersom syftet med dessa aktiviteter är att uppnå fullständiga 

grundskolebetyg.8 De svårklassificerade aktiviteterna som redovisas i slutet av tabell 1 

i bilagan, exempelvis sociala aktiviteter och hälsofrämjande aktivitet klassificeras 

som grupp ett endast när de är de första aktiviteterna en individ deltar i, i annat fall 

får de ingen klassificering.  

I grupp två ingår övriga SFI-nivåer, validering och arbetsträning inom praktiskt 

basår. Förflyttningar mellan olika nivåer av SFI fångas inte, med undantag för 

förflyttningen från SFI A till SFI B. Arbetsträning inom praktiskt basår hamnar också 

i grupp två, eftersom handledningen är mer omfattande än vid andra, liknande, 

aktiviteter.  

Grupp tre består av arbetsträning med handledare och traineejobb.9 I grupp fyra 

ingår arbetsmarknadsutbildning, praktik och subventionerade anställningar som 

riktas till arbetssökanden som står långt från arbetsmarknaden, såsom instegsjobb 

och introduktionsjobb.10  

Grupp fem och sex omfattar subventionerade anställningar. De subventionerade 

anställningarna delas in i två grupper beroende på ersättningsnivå och målgrupp. 

Därmed klassificeras extratjänster och moderna beredskapsjobb i grupp fem medan 

nystartsjobb klassificeras tillhöra grupp sex.11 Grupp sju består av de registrerade 

                                                           
7 Om arbetssökanden börjar på SFI A och sen går över till SFI B så klassas SFI B som en kategori två insats. 
Detta är utformat så för att kunna fånga viktiga förflyttningar, och för individer med svagare ställning kan just 
denna förflyttning vara viktig.  
8 sammanhanget handlar vuxenutbildning om att man läser kurser SFI eller exempelvis grundläggande kurser i 
matematik. I studien görs en distinktion med denna form av vuxenutbildning och det som kan antas vara 
exempelvis att en individ går en hel undersköterskeutbildning. Skillnaden kan inte observeras i data, därför görs 
antagandet att om den arbetssökande har minst gymnasiekompetens och går en vuxenutbildning så klassificeras 
insatsen som kategori tre istället för ett. 
9 Observera att inga beslut om traineejobb har tagits sedan januari 2018. 
10 Introduktionsjobben trädde i kraft den 21 maj 2018 och ersatte särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt 
anställningsstöd, Instegsjobb, trainee välfärd och trainee brist. Introduktionsjobben riktar sig till svagare 
grupper såsom de som deltar i garantierna och nyanlända. 
11 Notera att nya beslut om extratjänster och moderna beredskapsjobb inte har tagits sedan 1 januari 2019. 
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aktiviteter som omfattar arbetssökande som står närmast arbetsmarknaden, 

nämligen osubventionerat arbete inom etableringsplan, arbete i eget företag och 

lönebidrag.12  

4.3.2 Data och urval 

I analysen ingår alla arbetssökande som någonsin har deltagit i etableringen, har 

påbörjat minst en aktivitet och uppfyller de krav på aktiv tid som diskuteras nedan. 

Förflyttningar mellan aktiviteter följs under en period som motsvarar två år (hela 

etableringstiden), alternativt fram till att arbetssökanden uppnått osubventionerat 

arbete inom etableringsplan, arbete i eget företag eller arbete med lönebidrag om den 

arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Målet med avsnittet Progression i etableringen är att följa den progression som sker 

genom deltagande i etableringsinsatser, därför är det den aktiva tiden i etableringen 

som är relevant. Många i etableringen har inaktiv tid, på grund av till exempel 

sjukskrivning eller föräldraledighet, vilket förlänger kalendertiden i 

etableringsplanen. Arbetssökande som ingår i analysen har minst en observation i 

någon aktivitet och är aktiva i etableringen i åtta kvartal.13 Arbetssökande följs på 

kvartalsbasis (åtta kvartal).14  

Valet att följa arbetssökanden på kvartalsbasis har gjorts för att förflyttningar ska 

hinna ske mellan de olika tidpunkterna, utan förlust av viktig information genom att 

observera arbetssökanden allt för sällan. I de fall arbetssökande är inskrivna i flera 

aktiviteter under samma kvartal används den aktivitet som tillhör den ”högsta” 

kategorin. Datumet när en aktivitet påbörjas avgör vilket kvartal en aktivitet räknas 

till. Om det inte finns någon aktivitetsstart under ett visst kvartal, så tillskrivs 

arbetssökanden föregående kvartals värde.  

I Tabell 1 nedan redovisas antalet arbetssökanden, och andelen kvinnor, som ingår i 

analysen. Totalt ingår cirka 36 500 individer varav 36,5 procent är kvinnor. Drygt 

hälften har högst en förgymnasial utbildning.  

  

                                                           
12 Lönebidrag ingår i den här kategorin då det är en subvention för arbetssökande med funktionsnedsättning. 
För en person med en funktionsnedsättning handlar den här subventionen om att kompensera för 
produktivitetsminskningen på grund av funktionsnedsättningen, och är därmed slutmålet för personen med de 
här behoven.  
13 Hänsyn tas inte till om arbetssökanden är aktiv på hel- eller deltid.  
14 Individen behöver inte vara aktiv under hela kvartal åtta, så länge det finns minst en observation på aktivitet i 
det åttonde kvartalet. 
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Tabell 1: Antalet arbetssökanden som följs i studien samt fördelningen på utbildningsnivå och kön 

 Alla Har högst en 

förgymnasial utbildning 

Har en avklarad 

gymnasial utbildning 

Har högre utbildning 

Antal 36 527 18 602 8 456 10 873 

Andel kvinnor 36,5 38,9 34,1 34,4 

* Högre utbildning innebär att man har en eftergymnasial utbildning. Den kan vara kortare än två år eller längre.    

4.3.3 Resultat 

I Figur 3 redovisas utvecklingen för alla individer som ingår i analysen. Figuren visar 

att andelen som deltar i en aktivitet som hör till grupp ett minskar över tid, från cirka 

65 procent i början av etableringen till cirka 20 procent mot slutet av etableringen.15 

Andelen arbetssökande i aktiviteter i grupp två ökar fram till kvartal fyra, för att 

sedan minska. Resultaten för både grupp ett och två följer alltså ett förväntat 

mönster.  

Andelen som deltar i aktiviteter i grupp tre och fyra ökar under hela den studerade 

perioden. Det finns inga tendenser till att deltagandet skulle minska mot slutet av 

perioden. Det kan indikera att många av deltagarna under tiden i etableringen inte 

når aktiviteter som tillhör grupper med högre rangordning. Det vill säga, efter att ha 

förflyttat sig till grupp tre eller fyra, kommer de inte vidare och därmed närmare 

arbetsmarknaden.  

För grupp fem och sex ökar andelen arbetssökande svagt under hela perioden, med 

en något tydligare ökning under sista kvartalet (kvartal åtta). Andelen arbetssökande 

är under tio procent för de båda grupperna. Andelen är mycket liten för grupp sju 

under hela perioden, med en minskning under sista kvartalet. En förklaring till 

minskningen skulle kunna vara att de individer som deltar i aktiviteter inom grupp 

sju skrivs ut och lämnar Arbetsförmedlingen. Därmed minskar andelen som tillhör 

gruppen (individer som uppnår grupp sju ingår i analysen även om de lämnar i förtid, 

det vill säga inom två år).  

                                                           
15 De förberedande utbildningarna borde differentieras mer då vissa förberedande utbildningar såsom 
yrkessvenska inom ramen för FUB borde komma högre upp i hierarkin än vissa andra moment. Utvecklingen 
sker då trots en konservativ definition av nivån på FUB.  
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Figur 3. Utvecklingen i antalet arbetssökande i de sju grupperna över åtta kvartal, alla. Uttrycks 

som procent av alla som studeras.

 

Kvinnor och män 

Figur 4 redovisar utvecklingen för kvinnor och män separat. Kvinnor och män visar 

liknande mönster vad gäller deltagande i aktiviteter som tillhör grupp ett, dock är det 

en något högre andel av kvinnorna som deltar i den här typen av aktiviteter även mot 

slutet av etableringen. Det vill säga, de har inte kommit vidare från grupp ett, och 

därmed har ingen progression skett. Även vad gäller deltagande i aktiviteter inom 

grupp två finns ett liknande mönster för könen. Dock är det vanligare att männen 

lämnar aktiviteter av det här slaget mot slutet av etableringen. Det är också tydligt att 

en högre andel av männen går vidare till deltagande i aktiviteter högre upp i 

hierarkin. Utvecklingen i aktiviteterna allra högst upp i rangordningen är särskilt 

svag för kvinnor. Sammantaget visar alltså resultaten att män i högre grad än kvinnor 

under tiden i etableringen närmar sig det slutliga målet – arbete eller reguljära 

studier. Detta under antagandet att de stegförflyttningar som studeras verkligen 

fångar ett närmande mot arbetsmarknaden.  
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Figur 4. Utvecklingen i antalet arbetssökande i de sju grupperna över åtta kvartal, uppdelat på kön. 

Uttrycks som procent av alla kvinnor respektive män som studeras.16 

 

Olika utbildningsnivå 

I Figur 5 görs en uppdelning på utbildningsnivå. För arbetssökande med högst en 

förgymnasial utbildning är andelen arbetssökande i aktiviteter som tillhör grupp ett 

högre under hela tidsperioden, jämfört med de med längre utbildning. För de med 

högre utbildningsnivåer ökar andelarna som deltar i aktiviteter inom grupp två och 

tre, och nivåerna överstiger med tiden andelen deltagande inom grupp ett. Tydligt är 

att andelen arbetssökande i grupp tre ökar för varje utbildningsnivå. Utvecklingen 

vad gäller deltagande i aktiviteter högst upp i hierarkin är svaga för alla grupper, men 

något mer positiv för de med gymnasial utbildning eller högre. Sammantaget visar 

resultat att de med längre utbildning i högre grad än de med kort utbildning förflyttar 

sig och deltar i aktiviteter högre upp i hierarkin under tiden i etableringen – de 

närmar sig arbetsmarknaden.  

  

                                                           
16 Exakt vilka aktiviteter som ingår i de sju olika grupperna framgår tydligt av bilaga 1. 
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Figur 5. Utvecklingen i antalet arbetssökande i de sju grupperna över åtta kvartal, uppdelat på 

utbildningsnivå. Uttrycks som procent av alla i respektive utbildningskategori. 

 

Kön och utbildningsnivå 

Nedan presenteras resultaten uppdelat på utbildningsnivå och kön. För män och 

kvinnor med högst en förgymnasial utbildning är mönstret likartat. Kvinnor tenderar 

att i högre grad kvarstå i aktiviteter som tillhör grupp ett under hela perioden, medan 

män i högre grad deltar i aktiviteter som tillhör grupp fyra. Alltså gäller att även 

bland lågutbildade män och kvinnor sker en tydligare progression bland männen. För 

män och kvinnor med högst en gymnasial utbildning sker en tydligare progression 

och även i det här fallet tenderar männen att i snabbare takt förflytta sig genom 

hierarkin av aktiviteter. För män och kvinnor med den högsta utbildningsnivån är 

skillnaderna små. Sammantaget tycks det som att det finns större skillnader i 

progression för kvinnor med olika utbildningsnivå, jämfört med för männen.  
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Figur 6. Utvecklingen i antalet arbetssökande i de sju grupperna över åtta kvartal, uppdelat på 

utbildningsnivå och kön. Uttrycks som procent av alla i respektive kön och utbildningskategori. 
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Resultaten visar att arbetssökande som är i etableringen förflyttar sig från aktiviteter 

i grupperna längst ner i hierarkin till aktiviteter som tillhör grupper högre upp i 

rangordningen. Det är tydligare för männen än för kvinnorna. De med längre 

utbildning rör sig snabbare genom de olika grupperna av aktiviteter, jämfört med de 

med kortare utbildning. Förflyttningen från grupperna i mitten, till grupperna i den 

övre delen av hierarkin sker i lägre grad, och det är bara en liten andel som deltar i 

dessa aktiviteter under tiden i etableringen. Utbildningsnivån tycks vara mer 

avgörande för möjligheten till progression för kvinnor jämfört med för män.  

Vid vidareutveckling av analysen bör det övervägas att gruppera aktiviteterna i färre 

grupper, för att tydligare fånga progressionen. Vissa grupper blir vid nuvarande 

indelning mycket små. Särskilt gäller det de olika grupperna som innefattar 

subventionerade anställningar. Samtidigt är det enklare att med en mer detaljerad 

uppdelning, tydligare hitta skillnader som finns mellan olika grupper av 

arbetssökande. Ytterligare en aspekt är att de olika inriktningarna av förberedande 

och orienterande utbildningar bör differentieras. De olika inriktningarna har mycket 

olika innehåll, och kan därmed i olika grad anses innebära progression. I och med att 

denna differentiering inte gjorts inom ramen för den här rapporten finns en risk att 

andelarna som deltar i aktiviteter som rangordnas lågt är högre än vad som annars 

skulle vara fallet.  
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5 Slutsatser och rekommendationer  

Arbetssökande närmar sig successivt till alltmer arbetsnära aktiviteter under sin tid i 

etableringen. Närmandet mot arbetsmarknaden, progressionen, är tydligare för 

männen än för kvinnorna. Skillnaden mellan män och kvinnor är störst bland dem 

med kortast utbildning. Utbildningsnivån tycks vara mer avgörande för kvinnors 

progression än för män. Detta framgår av de analyser av deras aktivitetskedjor som 

Arbetsförmedlingen har gjort. 

Förflyttningen till aktiviteter som bedöms ligga närmare arbetsmarknaden sker 

generellt långsammare för arbetssökande som ligger längre ifrån arbetsmarknaden.  

Förklaringen kan delvis förklaras av att de två år, som utgör etableringstiden, helt 

enkelt är en är för kort tid för svårare grupper att ta sig närmare arbetsmarknaden.  

Även bland arbetssökande som teoretiskt sätt ligger närmast arbetsmarknaden är det 

väldigt få som tar sig vidare till de riktigt arbetsnära insatserna. Tvärtom de som 

befinner sig i arbete utan stöd minskar under sista kvartalet av 

undersökningsperioden. Detta skulle kunna förklaras av att när de arbetssökande 

befinner sig här skrivs de ut från Arbetsförmedlingen och därmed minskar andelen 

som tillhör gruppen. Arbetsförmedlingen avser att vidareutveckla analysarbetet med 

de arbetssökandes förflyttningar mot arbetsmarknaden. 

De arbetssökandes personliga uppfattning om möjligheten att vara i arbete inom tre 

månader samt livsnöjdheten är de faktorer som tydligast är förknippade med att 

arbetssökande i Ung framtid hittar ett jobb (sex månader efter första svarstillfället). 

Utrikesfödda deltagare eller deltagare med en funktionsnedsättning har, i linje med 

tidigare studier, lägst chans att vara i arbete i slutet av mätperioden.17 Skillnaderna 

kan inte förklaras av de progressionsfaktorer som mätts med hjälp av enkäterna. 

En slutsats från resultaten är att självskattningsfrågor ställda till de arbetssökande 

skulle kunna bidra till att öka träffsäkerheten vad gäller att förutsäga 

arbetssökandenas arbetsmarknadsutfall, exempelvis i samband med den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Observera att undersökningen genomfördes 

på ungdomar och det är oklart om det skulle vara samma faktorer som skulle visa sig 

ha signifikanta samband med övergång till arbete eller studier på explicit deltagare 

inom etableringen.  

Vid undersökning av progression kan väntetider mellan olika aktiviteter vara av 

intresse. Många väntetider styrs dock inte av Arbetsförmedlingen utan är beroende 

av andra aktörer. Inom etableringsinsatser förväntas deltagaren delta i aktiviteter 

som bedrivs av andra aktörer, främst kommunerna. Både reguljär utbildning, 

svenska för invandrare, SFI och samhällsorientering drivs i kommunal regi. På små 

orter är det svårt för kommunen att erbjuda specialiserade och målgruppsanpassade 

                                                           
17 Se t.ex. Engdahl och Forslund, 2015. 
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utbildningar för arbetssökande inom etableringen. Där behöver man invänta 

gemensamma starttider för att få in tillräckligt stort antal deltagare.  

Arbetsförmedlingen behöver utveckla aktiviteter för grupper som befinner sig längre 

från arbetsmarknaden. Den under fjolåret införda studieplikten för korttidsutbildade 

inom etableringen kommer sannolikt att bidra till att en del arbetssökande kommer 

att komma närmare arbetsmarknaden efter studier. Dock är en uppföljningsperiod 

om två år en alltför kort tid för att se en bättre uppfattning om den verkliga 

progressionen för denna grupp arbetssökande. 
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6 Bilaga 1: Tabell 1 Sammanfattning av aktiviteter som kan ingå i etableringen 

Rang. Aktivitetstyp Önskat utfall Beskrivning 

1 Förb. eller orient. 

utb. (FUB) 

Annat arbetsmark. pol. 

prog. 

Vägledande, rehabiliterande eller orienterande utbildningar som ska förbereda arbetssökande för andra arbetsmarknadspolitiska program eller arbete. 

1 Folkhögskolesatsnin

g 

Arbetsmark. pol. 

prog./reg. utb. 

Verksamhet som ska stärka möjligheter för arbetssökande att kunna exempelvis studera kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasienivå. 

Kan innehålla språkundervisning eller aktiviteter som är orienterande eller studieförberedande. 

1 Samhällsorientering  Kurs om hur det svenska samhället fungerar, 

1 SFI A SFI B Språkutbildning 

1 SFI B SFI C Språkutbildning 

1 Vuxenutbildning* Arbetsträning eller 

annan FUB 

Kommunal vuxenutbildning. Kan vara SFI eller grundläggande kurser i t.ex. matematik.  

2 Yrkesintegrerad SFI Arb. praktik/osub. 

anst. 

Arbetsnära språkutbildning 

2 Svenska för Akad. Arb.prakik (eller steg i 

snabbspår) 

Språkutbildning för akademiker 
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2 SFI C  Språkutbildning 

2 SFI D  Språkutbildning 

2 Arbetsträning inom 

praktiskt basår 

Arbetspraktik/subv. 

anst. 

Introduktion till nytt arbete med fokus på praktisk träning. Det praktiska basåret ska ge en introduktion till ett nytt arbete. Huvudaktiviteten är 

arbetsträning.  

 

2  Validering Praktik, subv. arb. jobb 

eller reg. stud.  

Arbetssökande får intyg och betyg eller tidigare kompetenser och kunskaper formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden inför studier eller 

kompletterande aktiviteter.  

 

3 Vuxenutbildning 
Reg. stud. på 

högskolenivå eller 

subv. anst. 

Vuxenutbildning där arbetssökanden går mer än endast grundläggande kurser som i den tidigare kategorin. Ett exempel kan vara att arbetssökanden går en 

hel undersköterskeutbildning. 

3 Arbetsträning med 
handledare Arbetspraktik/subv 

anst. 

Specifikt för arbetssökande inom ramen för etableringsuppdraget. Den arbetssökande får en introduktion till ett nytt arbete med fokus på praktisk träning 

och där huvudaktiviteten är därför arbetsträning på arbetsplatsen.  

3 Traineejobb – 
utbildning och 
arbete 

Subv. anst. Trainee brist: Särskilt anställningsstöd i form av traineejobb inom bristyrkesområden, yrkesutbildning kombineras med arbete på deltid. Trainee välfärd: 

Särskilt anställningsstöd i form av traineejobb inom välfärden, yrkesutbildning kombineras med arbete på deltid. (Inga nya beslut togs efter 1 januari 2018) 

4 Stöd till start av 
näringsverksamhet Arbete i eget företag Program med aktivitetsstöd vid start av näringsverksamhet som lämnas under sex månader för den som vill starta näringsverksamhet, ensam eller 

tillsammans med andra, under förutsättningen att affärsidén är lönsam och bedöms ge varaktig ekonomisk försörjning. Gäller arbetssökande, som inte 
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bedöms kunna få ett arbete på kort sikt och som har förutsättningar att starta egen verksamhet, bidrag till försörjningen under inledningsskedet av 

verksamheten. 

4 Upphandlad AUB 
Osub. anst.  Yrkesinriktad utbildning som ges i form av kurser som Arbetsförmedlingen upphandlar av olika utbildningsanordnare. Syftet är att stärka den enskildes 

möjligheter att få eller behålla ett arbete. 

4 Arbetspraktik 
Subv. anst. Insats som ska stärka arbetssökandens möjligheter att få ett arbete genom att ge arbetssökande praktiska erfarenheter av ett arbete. Arbetspraktik kan 

användas för att ge arbetssökanden yrkesorientering, yrkespraktik, arbetslivserfarenhet eller för att behålla och stärka yrkeskompetensen. Arbetspraktiken 

kan även vara ett sätt för arbetssökanden att få ett fotfäste hos en arbetsgivare inför en anställning eller användas som förberedelse för den som vill starta 

eget. 

4 Praktisk 
kompetensutvecklin
g 

Subv. anst. Form av arbetspraktik (Aktuell under åren 2009-2016.) 

4 Arbetspraktik: 
Prova-på-plats Subv. anst. Form av arbetspraktik (Aktuell under åren 2005-2016.) 

4 Instegsjobb 
Subv. anst. högre upp i 

hierarkin (egentligen 

osub. arb.) 

Särskilt anställningsstöd där nyanlända får kombinera anställning med studier i svenska.  

4 Introduktionsjobb 
Subv. anst. högre upp i 

hierarkin (egentligen 

osub. arb.) 

Anställningsstöd som kombinerar det som tidigare var särskild anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd, instegsjobb, trainee välfärd och brist (Trädde i 

kraft 1 maj). 

4 Yrkesintroduktionsa
nställning Subv. anst.  Yrkesintroduktionsanställningar ger arbetssökande möjlighet att lära sig ett yrke och få hjälp av en handledare samtidigt som de har ett jobb med lön. 

Deltagaren får en lön som motsvarar minst 75 procent av lönen i kollektivavtalet beroende på hur stor del av arbetstiden som är handledning eller utbildning. 
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5 Yrkeskompetensbed
ömning Subv. anst. En praktiksform där den arbetssökande ska visa upp sina kunskaper på en arbetsplats och få de bedömda (som någon form av validering) av tidigare 

arbetslivserfarenhet inom ett visst yrke. Den riktar sig till individer som saknar eller har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv och ger möjlighet för 

arbetssökanden att få sina kunskaper bedömda och dokumenterade när det saknas branschvalidering (får pågå i max 3 veckor) 

5 Extratjänst 
Subv. anst. högre upp i 

hierarkin (egentligen 

osub. arb.) 

Ett särskilt anställningsstöd där insatsen riktar sig till yrken och arbetsgivare inom vissa delar av välfärden samt kommunala och statliga myndigheter som 

inte bedriver näringsverksamhet. (I praktiken har insatsen inte sällan använts för individer som varit närmare arbetsmarknaden än den typen av individ 

insatsen var tänkt att gälla). Stödet är 100 procent av lönekostnaden. Anställningsstödet är lika med 100% av lönekostnaden (upp till ett tak av 20000 per 

månad) 

5 Modernt 
beredskapsjobb 

Subv. anst. högre upp i 
hierarkin (egentligen 
osub. arb.) 

Ekonomiskt stöd för att anställa för utförande av uppdrag som inte hör till ordinarie arbetsuppgifter. Anställningsstödet är lika med 100% av lönekostnaden 

(upp till ett tak av 20000 per månad) 

6 Nystartsjobb 
Osub. anst. Ekonomiskt stöd till arbetsgivare för att stimulera anställning. Ersättning grundas på arbetsgivaravgiften på den lönen som är upp till 20 000 kr. 

7 
Osub. arbete inom 

etableringsplan 

Slutmål innan avakt.  

7 
Arbete i eget företag Slutmål innan avakt.  

7 
Lönebidrag Slutmål innan avakt. Slutmål för den som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

H 
Medverka i rev. av etabl. plan - förhindrad 

H 
Medverka i rev. av etabl. plan - föräldraledig 

H 
Medverka i rev. av etabl. plan - sjuk 
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Svårklassificerade förberedande aktiviteter (Klassificeras som grupp 1 endast där de är de första aktiviteterna arbetssökanden tar del av. I annat fall grupperas de inte alls)* 

Fördjupad 
kartläggning/vägledning Den som är arbetslös eller riskerar bli arbetslös och är arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Har fyllt 25 alternativt: (1) är ung och har en funktionsnedsättning, är 18 och pga. 

särskilda skäl står långt från arbetsmarknaden, omfattas av etableringsinsatser, deltar i Job 

Arbetsförberedande 
aktivitet Används för aktiviteter som inte är metoder i AFs utbud. Anordnare kan vara AF eller extern anordnare. Kan användas flexibelt för aktiviteter såsom CV- skrivning, intervjuteknik, 

förberedelser inför bedömning av utländska betyg. Du specificerar innehållet i aktiviteten i fritextfältet. 

Arbetslivsinriktad 
rehabilitering Används för aktiviteter som inte är metoder i AFs utbud. Anordnare kan vara AF eller extern anordnare. Kan användas flexibelt för aktiviteter såsom CV- skrivning, intervjuteknik, 

förberedelser inför bedömning av utländska betyg. Du specificerar innehållet i aktiviteten i fritextfältet. 

Förbättra ditt arbetssökande 
Används för metoder inom tjänsten. Arbetsförmedlaren specificerar eventuella närvarokrav och aktivitetens inriktning i fritextfält. 

Hälsofrämjande aktivitet 
Används för aktiviteter som inte är metoder i AFs utbud. Anordnare kan vara AF eller extern anordnare. Hälsofrämjande aktivitet kan vara dels förebyggande dels rehabiliterande 

aktiviteter. Aktiviteterna ska spegla sökandens individuella behov och kan ske via landstinget eller kommunen utöver det som anvisats av Arbetsförmedlingen. En hälsofrämjande 

aktivitet genom landstinget är till exempel sjukgymnastik, samtalsterapi eller annan behandling. Det kan också röra sig om förbyggande aktiviteter via studiecirklar om egenvård, 

mödravård etc. Genom kommunen kan det vara social rehabilitering, till exempel sysselsättning/arbetsträning eller organiserad friskvårdsaktivitet. Hälsofrämjande aktivitet ska ske 

under organiserade former med ett tydligt syfte och mål. Aktiviteten ska också ske parallellt med övriga aktiviteter. Du specificerar innehållet i aktiviteten i fritextfältet. 

Klargöra dina 
arbetsförutsättningar Tjänsten syftar till att kunden får en samlad bild över sina kompetenser, utvecklingsmöjligheter och förutsättningar att hitta ett arbete. Den kan bland annat innehålla olika aktiviteter 

där kunden får stöd att ta reda på vilka arbetsuppgifter och arbetsmiljöer som passar bäst samt om det finns behov av anpassning i en arbetssituation. 

Social aktivitet inför arbete 
AF eller en extern anordnare anordnar aktiviteter som ska hjälpa arbetssökanden i språkinlärning och möjligheter att delta i andra aspekter i samhället. Aktiviteterna kan börja med 

enkla aktiviteter som att öppna bankkonton till att senare handla om studiebesök aktiviteter som möjliggör för nätverkande,  

Söka arbete 
Den arbetssökande får stöd med jobbsökande för att snabba vägen till arbete.  
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Vägledning till arbete 
Den arbetssökande får stöd i att göra val inför studier och arbete samt med karriärskopetensutveckling. 

*Typen av vuxenutbildning som arbetssökanden går inte att observera i AFs data. Därför görs antagandet att om arbetssökanden har kort utbildning att de hamnar i vuxenutbildning som 

hamnar i kategori 1. När arbetssökanden har minst en avklarad gymnasialutbildning görs antagandet att hen går en vuxenutbildning som motsvarar grupp 3 i hierarkin.                                                                                                                                                                                                                                                                

*De förberedande aktiviteterna klassificeras inte då det är oklart när och hur de används vad exakt man skulle kunna definiera som ett steg framåt. 

 

 


