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Förord  

Denna rapport har tagits fram med anledning av följande uppdrag i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 20221.  

3.12 Effektiv och strategisk användning av arbetsmarknadsutbildning 

Arbetsförmedlingen ska öka antalet anvisningar till arbetsmarknadsutbildning, och 

ska samtidigt säkerställa att anvisningarna riktas till deltagare som kan 

tillgodogöra sig utbildningen och att övergången till arbete efter avslutad 

utbildning ökar, särskilt för utrikes födda kvinnor. Myndigheten ska särskilt 

redovisa hur den arbetar med validering som ett steg i arbetet mot mer effektiva 

arbetsmarknadsutbildningar. 

Arbetsförmedlingen ska vidare säkerställa att arbetsmarknadsutbildningarna 

används i enlighet med syftet att motverka att brist på arbetskraft uppstår på 

arbetsmarknaden. Myndigheten ska särskilt redovisa åtgärder för att ta vara på 

kunskap både inom och utanför myndigheten om arbetsgivares efterfrågan på 

arbetskraft och utbudet av reguljär utbildning, till exempel genom dialog med 

branschorganisationer och andra relevanta aktörer på nationell, regional och lokal 

nivå. 

Arbetsförmedlingen ska föreslå en modell för att följa upp deltagarnas ställning på 

arbetsmarknaden sex månader efter avslutad arbetsmarknadsutbildning. I 

modellen ska ingå metoder för att följa upp om deltagarna fått arbete inom det 

yrkesområde som utbildningen syftar till och hur ett jämställdhetsperspektiv kan 

inkluderas. I uppdraget ingår att beskriva olika alternativa metoder och för- och 

nackdelar med dessa, vilka data som behövs, samt kostnaderna för att genomföra 

uppföljningar enligt den föreslagna modellen. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) 

senast den 14 oktober 2022. 

Rapporten är beslutad av generaldirektör Maria Mindhammar. Föredragande har 

varit verksamhetscontroller Lotta Königsson, Verksamhetsområde Lokal 

arbetsmarknad. Övriga som deltagit i den slutliga handläggningen är tillförordnad 

verksamhetsområdesdirektör Annika Pegelow Verksamhetsområde Lokal 

Arbetsmarknad, avdelningschef Mattias Andersson, Avdelningen Arbetsgivare och 

leverantörer, enhetschef Tomislavka Barisic, enheten Tjänsteutveckling leverantörer.  

Beslutet är fastställt digitalt i Diariet och saknar därför namnunderskrifter. 

 

Maria Mindhammar, generaldirektör 

   Lotta Königsson, verksamhetscontroller  

 
1 Arbetsmarknadsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsförmedlingen. 
Regeringsbeslut den 22 december 2021. Dnr A2021/02394. 
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1 Sammanfattning 

I denna rapport redovisas hur Arbetsförmedlingen arbetat med uppdrag 3.12 Effektiv 

och strategisk användning av arbetsmarknadsutbildningar, i myndighetens 

regleringsbrev för 2022.  

Arbetsförmedlingen beskriver den komplexitet och det sammanhang som 

arbetsmarknadsutbildningen befinner sig i. Arbetsmarknadsutbildningen ska bidra 

till kompetensförsörjningen på svensk arbetsmarknad. Det görs genom att möta 

behov hos arbetsgivare, i samspel med reguljära utbildningsväsendet och andra 

insatser som Arbetsförmedlingen förfogar över. Identifierad arbetskraftsbrist och 

branschkrav i kombination med tillgänglighet på arbetssökandes som har rätt 

förutsättningar för att delta i arbetsmarknadsutbildning är en utmaning. 

Processen från identifierat behov till att arbetssökande kan ta del av en 

arbetsmarknadsutbildning beskrivs. Under hela processen fångas och bedöms 

behovet av arbetsmarknadsutbildning utifrån arbetsgivarnas efterfrågan på 

arbetskraft, analyser av sammansättningen av arbetssökande och utbudet av andra 

arbetsmarknadspolitiska insatser. Dialoger förs med olika intressenter såsom 

branscher och anordnare av reguljära utbildningar. Det är myndigheten som beslutar 

om anskaffning av arbetsmarknadsutbildning, hur de ska utformas och vilka som 

anvisas till utbildningarna. Branschers och arbetsgivares krav är en viktig del i 

besluten, vilket exempelvis resulterar i att många utbildningar har specifika 

förkunskapskrav.   

Myndigheten har aktivt verkat för att öka antalet deltagare i arbetsmarknads-

utbildning men målsättningen för 2022 har hittills inte uppnåtts. En anledning 

bedöms vara att arbetsmarknaden utvecklats positivt efter pandemin, vilket innebär 

att fler arbetssökande går direkt till arbete utan insats eller anvisas till andra 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En annan anledning är svårigheter att identifiera 

arbetssökande som har rätt förutsättningar att gå till och tillgodogöra sig 

arbetsmarknadsutbildningar. Det syns exempelvis i att fler anvisas till inledande test- 

och kartläggning hos leverantörer, men att antalet som sedan fortsätter till 

yrkesutbildningen har sjunkit något.  

Andel övergångar till arbete efter avslutad arbetsmarknadsutbildning har fortsatt att 

öka under 2022 och ser ut att nå målnivåer, vilket bland annat beror på den goda 

arbetsmarknaden efter pandemin. Myndigheten har därmed kunnat matcha många 

arbetssökande med goda förutsättningar att klara av hela utbildningen. Den positiva 

utvecklingen gäller även för utrikes födda kvinnor.  

Enligt uppdraget föreslår myndigheten en ny modell för att följa upp deltagarnas 

ställning på arbetsmarknaden sex månader efter avslutad arbetsmarknadsutbildning. 

För- och nackdelar med olika metoder att följa upp deltagares ställning på 

arbetsmarknaden sex månader efter avslutad arbetsmarknadsutbildning redogörs 
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för, exempelvis svårigheter med att använda registerdata eftersom det ger långa 

ledtider innan det finns ett utfall. Arbetsförmedlingens bedömning är att en 

enkätmetod bäst uppfyller de behov som ställs på uppgiftsinsamling till en ny modell 

för uppföljning av arbetsmarknadsutbildningen. För att säkerställa 

tillvägagångssättets ändamålsenlighet bör dess för- och nackdelar utvärderas efter 

hand.  

Att motverka arbetskraftbrist genom arbetsmarknadsutbildningar är ett komplext 

uppdrag. Aktiviteterna som beskrivs i återrapporten är därför mångfacetterade och 

av strategisk såväl som av operativ karaktär. Trots framgångar inom vissa områden 

finns det mycket kvar att göra. Framför allt handlar det om strategiska utmaningar 

som behöver hanteras för att arbetsmarknadsutbildningarna ska kunna vara ett 

effektivt verktyg som bidrar till kompetensförsörjningen samtidigt som det stödjer 

många arbetssökande till jobb.  

Systemtekniska lösningar behöver utvecklas vidare, dels för att göra processerna mer 

enhetliga och standardiserade, dels för att utveckla den systematiska operativa 

uppföljningen så att en effektiv användning av aktuella platser säkras. Komplexiteten 

ställer krav på IT-utvecklingen i många delar varav delar, såsom tillgången till öppna 

data, behöver lösas gemensamt med andra samhällsaktörer. Andra delar handlar om 

den arbetsmarknadspolitiska bedömningen där myndigheten behöver utveckla 

processerna med att identifiera och anvisa rätt deltagare till 

arbetsmarknadsutbildning. 

Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden, snabba konjunktursvängningar, fler 

arbetssökande med svag konkurrenskraft och reguljär utbildnings förändrade roll för 

kompetensförsörjningen ställer nya krav. Myndigheten ser behov av att ta ett 

helhetsgrepp kring arbetsmarknadsutbildning och har påbörjat ett arbete för att 

genomföra en bred genomlysning. 

2 Inledning 

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur myndigheten 

arbetar med effektiv och strategisk användning av arbetsmarknadsutbildningar. 

Myndigheten har redovisat liknande uppdrag tidigare, senast i april 2021 2.   

Återrapporten är uppdelad i tre delområden som har en gemensam 

bakgrundsbeskrivning och en gemensam avslutning.  

I delområde Öka antalet och kvalitet i anvisningar redogörs för hur 

Arbetsförmedlingens arbetat med att öka antalet anvisningar till deltagare som kan 

tillgodogöra sig utbildning och övergå till arbete efter att utbildning avslutats. Det 

 
2 Arbetsförmedlingen (2021). En effektiv, strategisk och jämställd arbetsmarknadsutbildning. Dnr Af-
2021/0002 9540. 
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inkluderar övergångar till arbete för utrikes födda kvinnor samt användning av 

validering. 

I delområde Fånga och bedöma behov av arbetsmarknadsutbildningar redogörs för 

hur myndigheten säkerställer att arbetsmarknadsutbildningar används i enlighet 

med syftet att motverka brist på arbetskraft.  

I delområde Ny modell för uppföljning av deltagarens resultat föreslås en ny modell 

för att följa upp deltagarnas ställning på arbetsmarknaden sex månader efter avslutad 

arbetsmarknadsutbildning. 

3 Bakgrund 

I detta kapitel ges en övergripande bakgrundsbeskrivning av 

arbetsmarknadsutbildningar och den kontext som de befinner sig i. Syftet är att 

beskriva faktorer som påverkar Arbetsförmedlingens förutsättningar att planera och 

använda arbetsmarknadsutbildningar. Sammansättningen av arbetssökande, 

målkonflikter med andra insatser och uppföljning av yrkesutbildning redogörs för 

eftersom de anses vara viktiga för myndighetens arbete med arbetsmarknads-

utbildningar och därmed i återrapportering av regleringsbrevsuppdraget.  

Sammantaget handlar kapitlet om att arbetsmarknadsutbildningarna är en del av en 

komplex helhet. Arbetsmarknadsutbildningarna behöver samspela med andra 

insatser som tillhandahålls av Arbetsförmedlingen och med yrkesutbildningar som 

finns inom det reguljära utbildningsväsendet.  

Syftet är inte att redovisa hur myndigheterna arbetar utifrån förutsättningarna, det 

beskrivs senare i rapporten. 

3.1 Arbetsmarknadsutbildning 

Arbetsmarknadsutbildning är ett arbetsmarknadspolitiskt program där en person 

som är arbetslös eller riskerar arbetslöshet får möjlighet att gå en kort yrkesinriktad 

utbildning. Utbildningen ska möta arbetsmarknadens behov så att den motverkar 

arbetskraftsbrist och ger deltagaren goda möjligheter att få en varaktig anställning 

efter utbildningen.3   

I dagsläget tillhandahåller Arbetsförmedlingen cirka 40 arbetsmarknadsutbildningar 

med olika yrkesinriktningar. Arbetsmarknadsutbildningar utformas av 

Arbetsförmedlingen i samarbete med aktuella branscher utifrån prognoser om 

arbetsmarknaden och analyser om arbetssökande. De upphandlas huvudsakligen 

genom offentlig upphandling och utförs sedan av de kontrakterade leverantörerna. 

Avtalen kan användas flexibelt för att utforma en utbildning som möter både 

deltagarens och arbetsmarknadens behov. Uppdragsutbildning på eftergymnasial 
 

3 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. 
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nivå kan också användas som arbetsmarknadsutbildning och utförs då av universitet 

eller högskolor.  

Arbetsmarknadsutbildningar kommer att finnas kvar i en reformerad myndighet, 

men myndigheten kan i framtiden behöva utveckla planering samt användning av 

tjänsten utifrån den roll som arbetsmarknadsutbildningarna kommer att ta i ett 

reformerat arbetsmarknadspolitiskt system. 

3.2 Sammansättning av arbetssökande 

Sammansättningen av arbetssökande varierar över tid och därmed varierar också 

sammansättningen av potentiella deltagare till arbetsmarknadsutbildningar.  

Diagram 3.1 beskriver variationen på nationell nivå mellan inskrivna med svag 

konkurrensförmåga och övriga inskrivna sedan 2006. Inskrivna arbetslösa med svag 

konkurrensförmåga inkluderar långtidsarbetslösa och arbetssökande med kort 

utbildning. 

Diagram 3.1 Inskrivna arbetslösa (16-64 år), 2006 till och med maj 2022 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager 

Långtidsarbetslösheten har varit en utmaning i flera år och fortsätter att vara det. En 

allt större andel av inskrivna på Arbetsförmedlingen är kortutbildade och riskerar att 

vara arbetslösa under en lång period eftersom de saknar kompetenser som 

efterfrågas på arbetsmarknaden. Många av de som blev arbetslösa under pandemin 

och fortfarande saknar jobb har både utbildning och arbetslivserfarenhet, men de 

riskerar att bli arbetslösa länge eftersom deras kompetenser kan bli inaktuella i den 

snabba strukturomvandlingen som nu sker. För att öka chanserna till arbete är det 

därför viktigt att fler tar del av arbetsmarknadsutbildningar och reguljära studier. 

Ofta krävs också andra insatser för att långtidsarbetslösa ska kunna konkurrera om 

jobb. Många personer behöver en kedja av insatser i vilka arbetsplatsförlagda 

aktiviteter och subventionerade anställningar anses centrala för att bryta 

arbetslöshet.4 

 
4 Arbetsförmedlingen (2022). Prognos för utbetalningar 2022–2025, 2022-07-29. Dnr Af-2022/0045 4431. 
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De som deltar i arbetsmarknadsutbildningar speglar sammansättningen av 

arbetssökande i stort, förutom fördelningen mellan män och kvinnor där fler män än 

kvinnor deltar i arbetsmarknadsutbildningar.5 Tabell 3.1 visar att en tredjedel som 

deltar i arbetsmarknadsutbildningar har kort utbildningsbakgrund, samma andel 

som för sökandesammansättningen i stort. Det syns också att pandemin hade viss 

effekt på vilka som anvisades till en arbetsmarknadsutbildning. Antalet deltagare 

med kort utbildningsbakgrund och utrikes födda minskade under 2020 för att sedan 

återgå till tidigare nivåer.   

 

Tabell 3.1 Antal unika deltagare i nya och pågående beslut av arbetsmarknadsutbildning 2019-2021 

Antal unika deltagare 
i nya och pågående 
beslut 2019-2021 

Kvinnor Män Samtliga 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

 
Ungdomar < 25 år  

 
 

462 

 
 

558 

 
 

711 

 
 

2 294 

 
 

2 025 

 
 

2 235 

 
 

2 756 

 
 

2 583 

 
 

2 946 

         

 
55-år  

264 402 659 1 065 1 019 1 664 1 329 1 421 2 323 

 
Utrikes födda  

2 075 2 339 3 188 8 170 6 610 6 968 10 245 8 949 10 156 

 
Med 
funktionsnedsättning  

603 625 759 1 790 1 539 1 791 2 393 2 164 2 550 

 
Förgymnasial 
utbildning eller lägre  

1 155 1 310 1 667 4 754 3 789 4 030 5 909 5 099 5 697 

Totalt 16-64 år 6 3 341 4 207 6 145 12 317 11 320 14 065 15 658 15 527 20 210 

 
Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

 

3.3 Samspel med andra arbetsmarknadspolitiska insatser 

I avsnittet beskrivs samspelet mellan arbetsmarknadsutbildningar, andra insatser 

som tillhandahålls av Arbetsförmedlingen och yrkesutbildningar som finns inom det 

reguljära utbildningsväsendet. 

3.3.1 Målkonflikter 

Val av arbetsmarknadspolitisk insats för arbetssökande ska göras utifrån en 

sammanvägd bedömning av den arbetssökandes förutsättningar, arbetsmarknadens 

krav och behov samt Arbetsförmedlingens uppdrag7. Flera olika insatser kan vara 

aktuella för en och samma person vilket tillsammans med den 

arbetsmarknadspolitiska styrningen kan skapa målkonflikter. Enskilda mål kan 

 
5 Arbetsförmedlingen (2021). Arbetsmarknadspolitiska program 2020, Arbetsförmedlingens återrapportering 
2021. Dnr Af-2021/0016 0386. 
6 En deltagare kan redovisas i flera kategorier beroende på dess förutsättningar (till exempel: ungdom, utrikes 
född och med funktionsnedsättning). Det innebär att total 16-64 år inte är en summering av ovanstående 
kategorier.  
7 Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 
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behöva stå tillbaka för att bidra till att så många arbetssökande som möjligt får 

arbete. Exempel på målkonflikter som är aktuella för arbetsmarknadsutbildningar 

beskrivs nedan.  

Arbetsförmedlingen utgår från regeringens styrning, bland annat instruktion och 

regleringsbrev, och fördelar tillgängliga medel mellan olika arbetsmarknadspolitiska 

insatser utifrån myndighetens strategiska inriktning och årets verksamhetsplan. Det 

finns en planering för antal deltagare för respektive tjänster. Beslut om vilken insats 

som arbetssökande kan få grundas inte bara på denna planering, men eftersom 

många arbetssökande kan matchas mot flera insatser är det en relevant del i beslutet. 

I årets regleringsbrev har myndigheten exempelvis i uppdrag att fokusera både på 

arbetsmarknadsutbildningar och matchningstjänster, såsom rusta och matcha8. Flera 

arbetssökande kan vara aktuella för båda tjänsterna, men rusta och matcha har större 

volymer samt finns med tidigare i bedömningsprocessen av lämplig tjänst för den 

arbetssökande. Det anses under 2021 och 2022 ha påverkat möjligheten att matcha 

större deltagarvolymer till arbetsmarknadsutbildning9. 

Utöver insatser som tillhandahålls av Arbetsförmedlingen behöver 

arbetsmarknadsutbildningar samspela med yrkesutbildningar inom det reguljära 

utbildningsväsendet så att utbildningarna tillsammans möter 

kompetensförsörjningsbehov. Många arbetssökande som idag är inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen saknar fullständig gymnasieutbildning och de som har en 

gymnasieutbildning kan ha behov av fortsatt utbildning i omställande syfte, för att 

kunna få ett jobb i en ny bransch. Arbetssökande med ungefär samma behov kan 

matchas både till reguljära studier och arbetsmarknadsutbildning, utbildningarna 

kan anses fylla ungefär samma behov på arbetsmarknaden och det finns styrning till 

båda insatserna. Det kan i vissa lägen resultera i målkonflikter när 

arbetsmarknadsutbildning planeras och används. 

3.3.2 Reguljär utbildning som arbetsmarknadspolitisk insats 

För vissa arbetssökande är utbildning genom reguljära studier det bästa alternativet 

att få och behålla ett jobb. Politiken har därför ökat möjligheten för arbetslösa att 

studera. Arbetslösa kan idag studera med bibehållen ersättning, yrkesutbildningar 

inom kommunal vuxenutbildning (komvux) har fått ökade tilldelningar och komvux 

har fått ett utökat ansvar för kompetensförsörjningen. Arbetsförmedlingen har också 

under flera år haft i uppdrag att öka övergångar till reguljär utbildning vilket i 

regleringsbrev för 2022 beskrivs i uppdrag 3:2.  

Arbetsförmedlingen kan anvisa arbetssökande att söka reguljär utbildning, men inte 

garantera en plats eftersom volymer och antagning beslutas av den som ansvarar för 

den reguljära utbildningen.  

 
8 Arbetsmarknadsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsförmedlingen. Dnr 
A2021/02394 
9 Arbetsförmedlingen (2022) beskriver i Prognos för utbetalningar 2022–2025, 2022-07-29 (Dnr Af-
2022/0045 4431) att många arbetssökande som står närmare arbetsmarknaden går till matchningstjänster i 
stället för till arbetsmarknadsutbildningar. 
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Arbetsmarknadsutbildning eller reguljär utbildning 

Arbetsmarknadsutbildningens syfte är smalare än syftet för utbildning inom det 

reguljära utbildningsväsendet. Arbetsmarknadsutbildningar ska möta arbetsgivares 

konkreta efterfrågan på arbetskraft. Reguljär utbildning ska också stödja individens 

personliga utveckling och innehållet styrs av kursplaner som beslutas av Skolverket 

eller annan myndighet. Arbetsförmedlingen behöver kontinuerligt ta ställning till och 

bedöma vilket alternativ som är bäst både utifrån en ett strategiskt perspektiv och ett 

individperspektiv.  I samband med att Arbetsförmedlingens strategi för matchning 

till jobb genom utbildning10 utvecklades upprättades vägledande dokument som än 

idag står som modell för hur samspelet mellan de båda utbildningsformerna 

hanteras.11  

När arbetsmarknadsutbildningar ska upphandlas beaktar Arbetsförmedlingen 

utbudet av reguljära utbildningar som finns inom samma område och i vilken mån de 

är tillgängliga för arbetssökande. Arbetsmarknadsutbildningar behöver komplettera 

utbudet av reguljära yrkesutbildningar, vilket är en balansgång. Samtidigt som 

utbildningarna inte ska konkurrera behöver det finnas komplement för att stödja 

arbetssökande som inte antas till reguljära utbildningar eller arbetsgivare som snabbt 

behöver arbetskraft. 

3.4 Uppföljning av yrkesutbildning 

Arbetsförmedlingens och andra myndigheters uppföljning av yrkesutbildning utgör 

underlag i användande av arbetsmarknadsutbildningar, utvecklandet av befintliga 

arbetsmarknadsutbildningar samt i framtagande av nya arbetsmarknadsutbildningar. 

Här beskrivs uppföljning som anses relevant för denna rapport. Bakgrundsavsnittet 

är särskilt relevant för förslaget på en ny uppföljningsmodell (kapitel 6) som följer 

om deltagarna fått arbete inom det yrkesområde som utbildningen syftar till.   

3.4.1 Rätt jobb eller ett jobb 

En viktig fråga vad gäller arbetsmarknadsutbildningen är om den ska leda till att 

deltagaren får rätt jobb, inom yrken som de utbildat sig i, eller ett jobb. Det är två 

perspektiv som delvis står i kontrast med varandra.  

Av Arbetsförmedlingen instruktion12 framgår att myndigheten ska verka för att 

förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som 

söker arbete med dem som söker arbetskraft. En förbättrad matchning på 

arbetsmarknaden utmärks av att rekryterings- och arbetslöshetstiderna sjunker samt 

att arbetslösheten minskar. Ett sätt att närma sig en effektiv matchning är att ta 

utgångspunkt i den koordinering som sker på marknaden. När arbetsgivare och 

 
10 Arbetsförmedlingen (2017). Arbetsförmedlingens strategi för matchning till jobb genom utbildning. Dnr Af-
2016/0030 8007. 
11 Arbetsförmedlingen (2018), PM Behov av utveckling för att motverka oönskad överlappning mellan 
arbetsmarknadsutbildning och yrkesvux. Dnr Af-2018/0039 5057 samt Upphandlad 
arbetsmarknadsutbildning och yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen – ett förtydligande. 
Dnr Af-2018/0009 2974.  
12 Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.  
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arbetstagare kommer överens om en anställning kan det anses vara att betrakta som 

ett positivt resultat, även om en arbetssökande fått ett annat yrke än hen utbildats till.  

En fråga som är relevant att resonera kring är om arbetsmarknadsutbildningens 

resultat bör värderas annorlunda beroende på om den leder till ett jobb eller rätt 

jobb. Utifrån vissa perspektiv är övergångar till rätt jobb ett mått på hur 

arbetsmarknadsutbildningarna möter syftet att motverka brist på arbetskraft. Till 

viss del visar en sådan uppföljning på utbildningarnas förmåga att möta 

kompetensförsörjningsbrist. Fler övergångar pekar på att utbildningarna håller god 

kvalitet och att de som anvisas har förmåga att tillgodogöra sig utbildningsinnehållet 

samt de personliga egenskaper som yrket kräver. Samtidigt är det rimligt att anta att 

övergångar till arbete beror på fler faktorer. En individ kan exempelvis välja ett annat 

yrke än det inom vilket denne är utbildad givet bättre anställningsförhållanden såsom 

lön eller arbetstider. Det är också troligt att arbetsgivare anställer utifrån andra 

kriterier än utbildningsinriktning, särskilt inom branscher med stor efterfrågan och 

stor omsättning på personal. Dessa perspektiv fångas inte när 

arbetsmarknadsutbildningar följs upp utifrån om individen får arbete inom det yrke 

som den utbildat sig till.  

I återrapporten Strategiskt arbetsgivararbete Återrapport regleringsbrev 202013  

för Arbetsförmedlingen ett resonemang kring olika perspektiv på 

arbetsmarknadspolitisk effektivitet, exempelvis att en individ får rätt jobb utifrån sin 

bakgrund och inte vilket jobb som helst. Liknande resonemang gäller även andra 

insatser såsom rusta och matcha, där man försökt att utreda om deltagarna når ett 

arbete eller rätt arbete. Det konstaterades då att definitionen av vad som är rätt 

arbete är mångfacetterad och kan till exempel variera utifrån ett arbetstagar-, 

arbetsgivar- och leverantörsperspektiv14.  

I denna rapport hanteras resultat av arbetsmarknadsutbildning utifrån båda 

perspektiven. Övergångar till arbete redovisas utifrån perspektivet ett jobb eftersom 

det är så uppföljningen görs, men också utifrån att det är den uppföljning som i 

nuläget bedöms mest träffsäker utifrån Arbetsförmedlingens uppdrag. Det 

strategiska arbetet med att planera och anvisa tas upp utifrån båda perspektiven. 

Eftersom uppdraget med att ta fram ett förslag på ny uppföljningsmodell handlar om 

att följa att deltagarna fått arbete inom det yrkesområde som utbildningen syftar till, 

fokuserar det kapitlet på rätt jobb. 

3.4.2 Uppföljning av arbetsmarknadsutbildning 

Arbetsmarknadsutbildning följs upp regelbundet i Arbetsförmedlingens interna 

resultatuppföljning utifrån mål i myndighetens regleringsbrev och interna mål som 

satts i myndighetens verksamhetsplan. Målen uttrycks antingen som resultatmål där 

en viss andel av de som påbörjar en arbetsmarknadsutbildning ska övergå till arbete 

eller studier, eller i volymmål där anvisningarna till eller deltagarna i 

arbetsmarknadsutbildningen ska uppgå till en viss nivå. De mått som används vid 
 

13 Arbetsförmedlingen (2020). Strategiskt arbetsgivararbete, Återrapport regleringsbrev 2020. Dnr Af-
2020/0047 4974. 
14 Arbetsförmedlingen (2022). ESF-projekt Kundval rusta och matcha Slutrapport. Dnr: Af-2022/0026 7090. 
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uppföljningen är andel i arbete eller studier 90 dagar efter avslutad 

arbetsmarknadsutbildning, antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning och 

andelen nya beslut om arbetsmarknadsutbildning för kvinnor.  

Andelen i arbete eller studier dag 90 mäts genom att nyttja den senaste kända status 

som är registrerad hos Arbetsförmedlingen för den arbetssökande. När en 

arbetssökande skrivs ut från Arbetsförmedlingen kategoriseras dennes 

arbetsmarknadsstatus beroende var individen tar vägen, exempelvis till arbete eller 

studier. I samband med att en deltagare väljer att inte vara inskriven på 

Arbetsförmedlingen bryts kopplingen till myndigheten vilket innebär att förändringar 

av arbetsmarknadsstatus inte längre går att följa. En uppföljning av 

arbetsmarknadsstatus kan göras vid olika tidpunkter som helst, vilket myndigheten 

använder internt i det löpande arbetet.  

Uppföljning av arbetsmarknadsutbildningens mål sker i samband med 

Arbetsförmedlingens övriga interna och externa uppföljningsrapporter: 

månadsuppföljning, fördjupad uppföljningsrapport, utgiftsprognoser och 

årsredovisningen. I årsredovisningen genomförs en analys av utfallet och innefattar, 

vid behov, en finare fördelning av utfallet efter olika grupper exempelvis kön och 

födelsebakgrund.15 

3.4.3 Uppföljning av etablering på arbetsmarknad efter utbildning 

Arbetsförmedlingen och andra myndigheter som anordnar yrkesutbildning genomför 

eller har genomfört regelbundna uppföljningar om deltagarnas etablering på 

arbetsmarknaden. Ett par av dessa har också följt upp inom vilka yrken man arbetar i 

efter avslutad utbildning.  

Arbetsförmedlingen 

Under perioden 1979 – 2008 genomförde Arbetsförmedlingen en årlig 

enkätundersökning som sökte svar på samma fråga som den föreslagna 

uppföljningsmodellen ska svara på: arbetar man efter genomgången 

arbetsmarknadsutbildning i ett yrke som överensstämmer med utbildningens syfte, 

det vill säga utbildningens träffsäkerhet.16 I uppföljningen redovisades 

träffsäkerheten per utbildningsinriktning tillsammans flera andra typer av 

information. 

Andra myndigheter 

Även i Myndigheten för yrkeshögskolans (MyH) uppföljning av sina 

yrkesutbildningar tillfrågas de examinerade deltagarna om de yrket de arbetar inom 

överensstämmer med den utbildningen de genomgått.17  De svarande får uppge på en 

 
15 I Arbetsförmedlingens rapport En effektiv, strategisk och jämställd arbetsmarknadsutbildning, Återrapport 
2020 (Dnr Af-2021/0002 9540) ges ytterligare ett exempel på hur arbetsmarknadsutbildningen följs upp. Där 
bryts volymen av unika deltagare, nya beslut och resultat efter 90 dagar ned på grupper som kön, utrikes- och 
inrikes bakgrund samt utbildningsinriktning m.fl. 
16 Arbetsförmedlingen (2008). Arbetsmarknadsutbildning 2005 och 2006 - uppföljning av deltagare som 
slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalen 2005 och 2006. Ura 2008:1. 
17 Myndigheten för yrkeshögskolan (2022). Studerandes sysselsättning 2021. MYH 2021/2637. 
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graderad skala hur väl yrket överensstämmer med utbildningen. Enkäten18 skickas ut 

i september månad året efter avslutad utbildning, vilket innebär att mättidpunkten 

ligger minst 9 månader efter man examinerats.  

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför en registerbaserad uppföljning av 

sysselsättning, inkomster och yrkesställning för examinerade vid yrkeshögskolan. 

Uppföljningen utgör på så sätt ett komplement till MyH:s enkätbaserade uppföljning. 

Till skillnad från MyH:s rapport mäter SCB inte träffsäkerheten mellan utbildning 

och yrke. I rapporten uppges att de inte följer matchning mellan utbildning och 

arbete eftersom det är svårt att följa upp med registeruppgifter.19 

Även Skolverket följer upp elevernas etableringsstatus på arbetsmarknaden efter 

avslutad Komvux eller gymnasieutbildning. De nyttjar också registeruppgifter för att 

mäta etablering på arbetsmarknaden men följer likt SCB inte upp matchning mellan 

utbildning och yrke.20 

3.4.4 Effektutvärdering av arbetsmarknadsutbildningen 

Arbetsförmedlingen har tidigare utvärderat arbetsmarknadsutbildningens effekt på 

att bli sysselsatt efter avslutad utbildning. De kortsiktiga (1 år) effekterna av 

arbetsmarknadsutbildningen har varierat kraftigt över tid. Effekterna på att vara 

sysselsatt var små eller till och med negativa under 1990-talets andra del och 2010-

talets inledning, särskilt när endast övergångar till arbeten utan stöd beaktas, och 

omvänt mycket positiva under 2000-talets början och mitt samt 2010-talets senare 

del (till och med 2018). I Arbetsförmedlingens utvärdering påvisas även att 

arbetsmarknadsutbildningen har en högre effekt på längre sikt (5 år) jämfört med 

kort sikt, vilket konstateras ligga i linje med tidigare forskning.21 

4 Öka antalet och kvalitet i anvisningar 

I detta kapitel redogörs för hur Arbetsförmedlingens arbetat med att öka antalet 

anvisningar till deltagare som kan tillgodogöra sig utbildning och övergå till arbete 

efter att utbildning avslutas. Det inkluderar övergångar till arbete för utrikes födda 

kvinnor samt användning av validering. 

 
18 Det är Statistiska centralbyrån SCB som genomför undersökningen på uppdrag av Myndigheten för 
yrkeshögskolan. 
19 Statistiska centralbyrån SCB (2020). Sysselsättning efter avslutad utbildning från yrkeshögskolan. 
Sysselsättning, inkomster och yrkesställning.  
20 Skolverket (2021). Uppföljning av regional yrkesinriktad vuxenutbildning, Utbildning 2020 och etablering 
2019. 2021:2126.  
Skolverket (2021). Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2019 efter gymnasieskola. 
2021:1021. 
21 Se Arbetsförmedlingen Gartell, M., Gerdes, C. och Nilsson, P. (2013). Programeffekter 1996–2010, Working 
paper 2013:1. och Arbetsförmedlingen (2020). Effekter av arbetsmarknadspolitiska program 2010–2018, 
Arbetspraktik, Arbetsmarknadsutbildning och stöd till start av näringsverksamhet. Dnr Af-2021/0005 2998. 
för en beskrivning av effekter för arbetsmarknadsutbildningen. 
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Inledningsvis redovisas resultat för arbetsmarknadsutbildningar. Därefter 

kommenteras resultaten, vilket följs av flera avsnitt som beskriver arbetet med att 

öka antalet och kvalitet i anvisningar. 

4.1 Resultat för arbetsmarknadsutbildningen 

4.1.1 Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning 

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att öka antalet deltagare i 

arbetsmarknadsutbildning. Myndighetens interna mål för 2022 är att genomsnittligt 

antal deltagare i arbetsmarknadsutbildning ska uppgå till minst 8 000 personer per 

månad22. Det är en ökning jämfört med utfallet 2021 som var 7 800 personer per 

månad.  

Arbetsförmedlingen har hittills inte uppnått målsättningen för 2022. I den senaste 

utgiftsprognosen23 beräknas det totala antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning 

till i genomsnitt 6 900 per månad under 2022, vilket är 1 100 färre än i föregående 

utgiftsprognos24. 

Diagram 4.1 Antal kvarstående deltagare i arbetsmarknadsutbildning månadsvis under 2022.

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

Arbetsförmedlingen har under flera år haft en högre andel män än kvinnor som 

deltagit i arbetsmarknadsutbildning. Förra årets interna målsättning25 om att minst  

5 040 kvinnor i genomsnitt per månad skulle delta i arbetsmarknadsutbildning 

uppnåddes inte även om både antal och andel kvinnor i utbildningar ökade, se tabell 

4.1 nedan. Målsättningen för 2022 är att minst 35 procent av alla nya beslut ska gå till 

kvinnor. Det innebär en ökning i jämförelse med i fjolårets utfall. Under 2022 har 

andelen nya beslut till kvinnor hittills inte ökat utan är kvar på motsvarande nivå som 

2021, samma gäller utrikes födda kvinnor. 

 
22 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2022. Dnr Af-2021/0011 6302. 
23 Arbetsförmedlingen. Prognos för utbetalningar 2022–2025, 2022-07-29. Dnr Af-2022/0045 4431. 
24 Arbetsförmedlingen. Prognos för utbetalningar 2022–2025, 2022-04-27. Dnr Af-2022/0033 4157. 
25 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2021. Dnr Af-2020/0064 8443. 
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Tabell 4.1 Antal unika deltagare i arbetsmarknadsutbildning (10-64 år) med nya och pågående 

beslut, 2019–2021  
  Kvinnor Män Samtliga 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Antal deltagare 3 341 4 207 6 145 12 317 11 320 14 065 15 658 15 527 20 210 

          

Andel av nya och 
pågående beslut  

21% 27% 30% 79% 73% 70%    

          

Andel av nya och 
pågående beslut utrikes 
födda 

13% 15% 16% 52% 43% 34% 65% 58% 50% 

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2021. Dnr Af-2020/0064 8443. 

4.1.2 Övergångar till arbete efter arbetsmarknadsutbildningar 

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att öka övergångar till arbete efter 

arbetsmarknadsutbildning. Enligt myndighetens verksamhetsplanering för 2022 ska 

det genomsnittliga resultatet uppgå till minst 38 procent. Det är en ökning med två 

procentenheter från året innan.   

Arbetsförmedlingen redovisar övergångar till arbete i årsredovisningen och det görs 

då på helår, se tabell 4.2. Andelen som gick till arbete efter arbetsmarknadsutbildning 

steg tydligt under 2021 jämfört med 2020. Utifrån första kvartalets 2022 utfall på 40 

procent26 kan myndigheten se att övergångar fortsatt har en positiv utveckling och 

överstiger det genomsnittliga målet i myndighetens verksamhetsplanering. Dock är 

det för tidigt att dra säkra slutsatser kring utfallet på helår 2022. 

Tabell 4.2 Andel deltagare (16-64 år) i arbete 90 dagar efter avslutat arbetsmarknadsutbildning, 

2019–2021. 

  
Kvinnor Män Samtliga 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Arbetsmarknadsutbildning 33 24 32 42 27 38 40 27 36 

Varav utrikes födda 23 19 23 41 26 34 37 25 31 

Varav inrikes födda 47 31 42 44 30 42 45 30 42 

Källa: Underlag hämtat från tabell 4.9 i Arbetsförmedlingens årsredovisning, 2021. 

En högre andel män än kvinnor är i arbete 90 dagar efter avslutad arbetsmarknads-

utbildning. Det är förhållandevis små skillnader mellan inrikes födda kvinnor och 

män. Skillnaden mellan utrikes födda män och kvinnor är desto större,                        

11 procentenheter 2021, vilket också förklarar resultatskillnaden mellan män och 

kvinnor på generell nivå. Inom båda könen uppvisar inrikes födda en högre övergång 

till arbete än utrikes födda. Skillnaden mellan inrikes födda och utrikes födda är 

större bland kvinnor än bland män. 

Kvinnor och män deltar i olika omfattning i olika utbildningsinriktningar, se          

tabell 4.4. En utbildningsinriktning kan innehålla flera yrkesutbildningar, vilket 

behöver beaktas när tabellen läses. Syftet med tabellen är att visa att volymer skiljer 

sig mellan olika utbildningsinriktningar och mellan könen. Det är därmed viktigt att 

ta hänsyn till hur stora volymerna är inom respektive utbildningsinriktning när andel 

 
26 Arbetsförmedlingens datalager. 
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övergångar till arbete analyseras. Som exempel är andelen kvinnor under tjugo 

procent på utbildningar inom bygg, hantverk och transport. Andel kvinnor inom 

pedagogik är betydligt högre, men det är ungefär lika många till antalet som deltar i 

en byggutbildning som inom pedagogik. 

Tabell 4.4 Antal deltagare som avslutat arbetsmarknadsutbildning under 2021 uppdelat per 

utbildningsinriktningar samt andel kvinnor per yrkesinriktning. 

Utbildningsinriktning                    2021                                  2022*     

 

  Volymer 
Andel 

kvinnor 
Volymer 

Andel 
kvinnor 

A IT 1 188 24% 784 20% 

B Teknik/Natur 816 32% 536 37% 

C Kultur 418 56% 143 55% 

D Ekonomi 106 65% 60 77% 

E Pedagogik 188 82% 90 77% 

F Vård 663 69% 562 69% 

G Kontor 51 22% 138 20% 

H Kundservice 329 74%   

I Restaurang 1 276 58% 939 58% 

J Bygg 1 092 14% 640 10% 

K Hantverk 2 903 15% 2 190 15% 

L Maskin 342 16% 277 20% 

M Transport 3 552 18% 1 093 21% 

Ö Övriga utbildningar 84 65% 28 54% 

Övrigt 1353 37% 37 65% 

Anm. *Avser första halvåret 2022. 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

Det är också skillnader i övergångar till arbete mellan utbildningsinriktningar, vilket 

redovisas i tabell 4.5. Av de jämförda utbildningarna är det nära dubbelt så stor 

sannolikhet att en utbildning inom transport eller hantverk ger ett utfall i arbete      

90 dagar efter slutförd utbildning än för en utbildning inom vård. Det gäller oavsett 

om deltagaren är en man, kvinna, inrikes eller utrikes född. Utfallet till arbete 

påverkas mer av utbildningsinriktning än deltagarsammansättning. Det är en 

övervägande del män som deltar i utbildningar med högre utfall vilket inverkar på 

jämförelsen mellan män och kvinnor. På vissa utbildningar (hantverk, maskin och 

bygg) kan kvinnor (om inrikes födda) till och med ha ett högre utfall i arbete efter 

avslutad utbildning. Utmärkande är dock att utrikes födda kvinnor har ett lägre utfall 

till arbete efter avslutad utbildning jämfört med andra målgrupper och i synnerhet 

jämfört med inrikes födda kvinnor på flera utbildningsinriktningar. Utbildningar 

inom transport och IT utmärker sig även i att utfallet är lägre om deltagaren är 

utrikes född. 
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Tabell 4:5 Utfall i arbete 90 dagar efter avslutad utbildning för deltagare som avslutat 

arbetsmarknadsutbildning under 2021 fördelat per utbildningsinriktning27. 

 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

4.1.3 Kommentarer till resultaten 

Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning 

Målsättningen med att öka antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning har hittills 

inte uppnåtts (se diagram 4.1). Det bedöms finnas flera anledningar till avvikelsen. 

En orsak är att arbetsmarknaden utvecklats positivt efter pandemin, vilket innebär 

att fler arbetssökande går direkt till arbete utan insats. Pandemin har även gett fler 

arbetssökande som står närmare arbetsmarknaden och de bedöms ofta lämpliga att 

ta del av matchningstjänst. När de väl anvisats till en matchningstjänst är det få som 

går vidare till en arbetsmarknadsutbildning.28 

En annan orsak är att arbetet med att hitta deltagare med rätt förutsättningar att 

klara av och fullfölja arbetsmarknadsutbildning är personalintensivt. Det finns även 

en fördröjning mellan beslut om ökade volymer och att faktiska resultat kan ses. 

I den senaste utgiftsprognosen beskrivs att samspelet mellan förvaltningsanslag och 

programanslag, avseende ersättning till deltagare såväl som till anordnare, är en 

viktig förutsättning för att kunna genomföra arbetsmarknadspolitiken och bedriva en 

effektiv verksamhet. Under hösten 2021 behövde Arbetsförmedlingen bromsa 

anvisningarna till program och insatser eftersom medel för aktivitetsstöd var 

begränsade. Inbromsningen bedöms ha påverkat utfallet för 2022 mer än vad som 

tidigare bedömts.29  

 
27 De redovisade utbildningsinriktningar är för att illustrera skillnader. I denna lista har undantagits 
utbildningar med ett lägre totalt antal än 300 deltagare, utbildningsinriktningen Kultur då denna riktar sig till 
specifik målgrupp samt inriktningen Övrigt. 
28 Arbetsförmedlingen. Prognos för utbetalningar 2022–2025, 2022-07-29. Dnr Af-2022/0045 4431. 
29 Arbetsförmedlingen. Prognos för utbetalningar 2022–2025, 2022-07-29. Dnr Af-2022/0045 4431. 

 

Utbildningsinriktning Män  Kvinnor    

  
Inrikes 
födda  

Utrikes 
födda  

Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda  

Totalt  

Transport 55% 37% 53% 30% 48%  

Hantverk 46% 46% 52% 52% 47%  

Teknik/natur 52% 42% 47% 36% 46%  

Kundservice 43% 44% 40% 38% 40%  

Maskin 30% 40% 63% 29% 38%  

Bygg 38% 38% 47% 17% 38%  

IT 30% 25% 44% 25% 29%  

Restaurang  26% 31% 35% 21% 26%  

Vård 26% 22% 22% 21% 22%  
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Övergångar till arbete efter arbetsmarknadsutbildning 

Andelen som gick till arbete efter arbetsmarknadsutbildning steg tydligt under 2021 

(se tabell 4.2) och resultatet för kvartal 1 2022 visar på goda förutsättningar att nå 

målsättningen med att öka övergångar till arbete, även om det är för tidigt att dra 

säkra slutsatser för utfallet på helår. Utvecklingen anses bero på det förbättrade 

arbetsmarknadsläget och en förändrad sammansättning av arbetssökande. Under 

2021 var det en högre andel arbetslösa med utbildning och erfarenhet samt med 

relativt korta tider30 i arbetslöshet som tog del av insatsen jämfört med de närmast 

föregående åren. Myndigheten har därmed kunnat matcha många arbetssökande 

med goda förutsättningar att klara av hela utbildningen.  

Skillnader utifrån deltagarsammansättning och utbildningsinriktningar 

När resultatet för antal deltagare såväl som övergångar till arbetet bryts ner syns 

skillnader inom deltagarsammansättningar och utbildningsinriktningar (tabell 4.4 

och 4.5). Orsakerna bedöms vara många och orsakssambanden komplexa, men inte 

bero på något som särskilt skett under de senaste åren. Anledningar till att färre 

kvinnor deltar i arbetsmarknadsutbildningar samt att övergångar till arbete är lägre 

för utrikes födda och varierar mellan utbildningsinriktningar har berörts i tidigare 

rapporter. Det handlar exempelvis om grundpremisserna för arbetsmarknads-

utbildning, att insatsen ska motverka arbetskraftsbrist. Anledningar till att utfallen 

ser olika ut behöver analyseras utifrån varje utbildningsinriktning och de 

förutsättningar som råder inom yrkesområdet. Komplexiteten med målkonflikter 

som beskrevs i bakgrundsavsnittet anses också vara relevant för att förklara 

skillnader. 

Sammanfattande kommentar 

Det positiva utfallet för övergångar till arbete bör sättas i relation till att målet för 

antalet anvisningar inte uppnåtts. Även om utvecklingen av andel övergångar varit 

positiv och bedöms nå målnivåer är det färre antal än planerat som övergår till 

arbete. Arbetsmarknadsutbildningarna har därmed bidragit till att motverka 

arbetskraftsbrist, men inte i den utsträckning som uppdragsgivaren förväntat sig. En 

anledning är det som beskrivits inledningsvis i rapporten, den kontext som 

arbetsmarknadsutbildningarna befinner sig i. Sammansättningen av arbetssökande, 

målkonflikter med andra insatser och arbetsmarknadens krav påverkar. 

Myndighetens arbete för att öka antal anvisningar och övergångar till studier är 

därför mångfacetterat. Arbetet beskrivs i detta kapitel och i kapitel 5. 

4.2 Aktiviteter för att öka antal och kvalitet i anvisningar 

I avsnittet beskrivs några av de aktiviteter som har genomförts under 2022 för att öka 

antal deltagare till arbetsmarknadsutbildningen och övergångar till arbete efter 

utbildning. 

 
30 Det är främst de som varit inskrivna mellan 181 - 419 dagar som ökade under denna period. Källa 
Arbetsförmedlingens Datalager. 



En effektiv och strategisk användning  
av arbetsmarknadsutbildning 

Öka antalet och kvalitet i anvisningar 

 
 
 
 
 

22 

4.2.1 Motverka målkonflikter 

En arbetssökande som är lämplig för matchningstjänst kan även vara lämplig för 

arbetsmarknadsutbildning och då uppstår en målkonflikt. För att stödja handläggare 

upprättade Arbetsförmedlingen sommaren 2021 ett dokument i form av en matris 

med riktlinjer vid målkonflikter mellan den nuvarande matchningstjänsten, rusta och 

matcha, och andra insatser. Matrisen stödjer handläggaren i beslut om vilken insats 

som ska användas när arbetssökande identifieras som lämplig både för rusta och 

matcha och andra insatser. Den utgör också stöd i den strategiska bedömningen som 

görs regionalt för att vägleda i situationer när det finns flera likvärdiga alternativ för 

en arbetssökande. Matrisen ska säkerställa att arbetssökande får den insats som är 

mest lämplig utifrån det individuella behovet såväl som en arbetsmarknads-

bedömning. En konkret effekt av dokumentet är att den interna verksamhet31 som 

stödjer arbetsförmedlare i handläggningen, har fått färre frågor kring hur 

handläggarna ska prioritera och bedöma situationer, vilket tyder på att handläggarna 

har blivit säkrare på att prioritera och bedöma.  

En del i att motverka målkonflikter är att säkerställa möjligheten att kombinera 

insatser när det anses vara arbetsmarknadspolitiskt motiverat. I den nuvarande 

matchningstjänsten rusta och matcha kan en arbetssökande delta i vissa 

arbetsmarknadspolitiska insatser under sin tid i tjänsten om det bedöms 

arbetsmarknadspolitiskt motiverat, men som längst tre månader. Möjligheten nyttjas 

i låg grad32 och det har därför genomförts aktiviteter för att öka användandet. 

Myndigheten har startat ett internt arbete med att analysera varför kombinationen av 

insatser inte används så ofta. Det har även genomförts informationsinsatser och 

dialoger för att öka kunskapen om att insatser kan kombineras. Vid dessa tillfällen 

har kortare arbetsmarknadsutbildningar och validering särskilt lyfts fram. Insatserna 

har riktats till de som har bäst möjligheter att identifiera behov hos arbetssökande, 

medarbetare lokalt och regionalt samt leverantörer av rusta och matcha. På sikt 

bedöms aktiviteterna påverka användningen av arbetsmarknadsutbildningar, men 

eftersom det i nuläget är få arbetsmarknadsutbildningar som i praktiken kan 

kombineras då de flesta är längre är tre månader kommer det inte att påverka antalet 

anvisningar under 2022.  

4.2.2 Hitta deltagare med intresse för arbetsmarknadsutbildningar 

Det är alltid en arbetsförmedlare som tar beslut om deltagande i 

arbetsmarknadsutbildning, men arbetssökande kan ta initiativet genom en 

intresseanmälan vilket antas bidra till mer effektiva anvisningar eftersom det blir 

lättare att identifiera arbetssökande som har behov av utbildning och även kan 

tillgodogöra sig utbildning. Myndigheten arbetar därför aktivt med att synliggöra för 

arbetssökande vilka arbetsmarknadsutbildningar som finns och hur de kan ge jobb. 

 
31 Rådgivningen ger stöd i frågor som rör tolkning och tillämpning av regelverk och vilka alternativ som finns i 
form av insatser, tjänster och program. 
32 Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag med att införa och följa upp utvecklade matchningstjänster har 
det identifierats att det sannolikt sker ett mycket litet antal parallella insatser under tiden som arbetssökande 
deltar i Rusta och matcha. 
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Möjligheten att mäta effekten av intresseanmälan har tidigare saknats, men det 

kommer att vara möjligt från senare delen av hösten 2022. 

Under pandemin har Arbetsförmedlingen ökat de kommunikativa insatserna.  

Arbetssökande har mer aktivt riktats till att ta del av studiebesök eller att påbörja en 

test och kartläggning hos leverantör inför en arbetsmarknadsutbildning.   

Från augusti 2022 är deltagande i studiebesök hos en utbildningsanordnare inför 

arbetsmarknadsutbildning en egen fast aktivitet i arbetssökandes handlingsplan, 

vilket innebär att det blir lättare för handläggare att använda aktiviteten i samtalen 

med arbetssökande. Studiebesök bidrar till att deltagare är förberedda och 

motiverade inför att börja en arbetsmarknadsutbildning. Arbetsförmedlingen 

kommer att följa hur många som får aktiviteten, samt hur stor andel av de som får 

den som senare går vidare till en förberedande utbildning och arbetsmarknads-

utbildning.  

Under hösten 2021 och våren 2022 har flera kommunikationsinsatser som på sikt 

förväntas öka användandet av arbetsmarknadsutbildningar genomförts. 

Myndigheten har ökat sin närvaro i sociala medier och på arbetsformedlingen.se, 

aktiverat fler puffar i nyhetsbrev till arbetssökande, använt tre nya kommunikations-

kanaler, genomfört en stor satsning på att locka arbetssökande till yrkesförar-

utbildningar samt i högre grad använt sökmotormarknadsföring. Vissa regioner har 

haft riktade kampanjer i sociala medier med fokus på att inspirera kvinnor att gå en 

arbetsmarknadsutbildning. Arbetet utvärderas löpande och myndigheten har sett att 

samtliga kampanjer haft många besökare. Det finns ingen direkt uppföljning kopplad 

till arbetsmarknadsutbildning, men leverantörerna har uttryckt att fler kvinnor 

anmält sig till studiebesök i samband med eller strax efter aktuell kampanj i sociala 

medier. 

Arbetsförmedlingen påbörjade 2020 utvecklingen av ett IT-system, ett 

kundvårdssystem. Det används idag för att rikta utskick om vissa 

arbetsmarknadsutbildningar till arbetssökande utifrån olika kriterier33. Tanken är att 

arbetssökande får upp ett intresse för den aktuella utbildningen vilket ska leda till att 

denne deltar i ett studiebesök och sedan kontaktar arbetsförmedlingen. 

4.2.3 Utveckling av enhetliga processer och systemstöd 

Arbetsmarknadsutbildningar, såväl som andra arbetsmarknadsinsatser, behöver ha 

en väl fungerande handläggningsprocess för att effektivt kunna bidra till att bryta 

arbetslöshet. Arbetssökande ska mötas med samma budskap och få samma 

möjligheter oavsett om hen har kontakt med myndigheten genom lokalkontor, 

personligt distansmöte eller helt digitalt. En väsentlig del av att få till effektiv 

användning av arbetsmarknadsutbildningar är därmed att ha en enhetlig 

bedömningsprocess som möjliggör beslut utifrån både arbetssökandes och 

 
33 Arbetsförmedlingen (2021). En effektiv, strategisk och jämställd arbetsmarknadsutbildning. Dnr Af-
2021/0002 9540. 



En effektiv och strategisk användning  
av arbetsmarknadsutbildning 

Öka antalet och kvalitet i anvisningar 

 
 
 
 
 

24 

arbetsmarknadens varierande behov. Det är ett utvecklingsarbete som pågår löpande, 

delar av arbetet 2022 beskrivs nedan.  

Under 2021 och våren 2022 har det förberetts för att inkludera arbetsmarknads-

utbildningar i besluts- och ärendesystemet (BÄR) vilket på sikt kommer innebära 

inbyggda handläggningsstöd, regelbaserade rekommendationer, automatisering av 

arbetsflöden och möjlighet att på ett enklare sätt fördela ärenden mellan olika 

handläggare. Förberedelsearbetet i sig ökar enhetligheten i processerna genom att de 

diskuteras och justeras. När arbetsmarknadsutbildningar sedan implementeras i BÄR 

förväntas enhetligheten öka ytterligare och därmed nyttan av utbildningarna, bland 

annat genom att handläggare får mer stöd och kan göra mer träffsäkra bedömningar.  

Under 2022 har det analyserats om det statistiska bedömningsstödet som används i 

rusta och matcha även kan användas för att styra lämpliga arbetssökande mot 

arbetsmarknadsutbildning, men planering för att göra detta saknas i nuläget. Den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen är en väsentlig del i handläggningen av beslut 

för arbetssökande och myndigheten arbetar på olika sätt med att stärka processen 

kring bedömningen, bland annat genom att ta fram automatiska bedömningsstöd för 

delar av processen. Det är en komplex uppgift att göra en arbetsmarknadspolitisk 

bedömning när det kommer till arbetsmarknadsutbildning. Förutom att bedöma 

behovet av en utbildning ska även inriktningen på arbetsmarknadsutbildningen 

genomföras, är det exempelvis lämpligare med en utbildning inom transport eller 

inom vård. Även individens förutsättningar att genomföra en arbetsmarknads-

utbildning ingår i bedömningen, bland annat individens eget intresse.  

Arbetsförmedlingen har målsättningen att använda digitala bedömningsstöd som 

stöd i alla arbetsmarknadspolitiska bedömningar. Under 2022 har ett 

förutsättningsskapande utvecklingsarbete pågått, men det går i dagsläget inte med 

säkerhet att säga när det är möjligt att använda ett digitalt bedömningsstöd för att 

identifiera behov av just arbetsmarknadsutbildning.  

Det har genomförts interna erfarenhetsutbyten för att sprida goda exempel om hur 

verksamheten konkret arbetar med att få fler arbetssökande som befinner sig långt 

från arbetsmarknaden till arbetsmarknadsutbildningar. Nya arbetssätt har tagits 

fram för att arbetssökande som är i behov av vägledning eller studiebesök ska fångas 

tidigare i processen och på samma sätt oberoende av hur de kontaktar myndigheten. 

Förändringarna berör framför allt de som kontaktar myndigheten digitalt och särskilt 

arbetssökande utanför ramprogrammen, cirka 300 arbetssökande per vecka.  

Under hösten genomförs en pilot där arbetsgivare som uttryckt behov av att anställa, 

automatiskt och i ett tidigt skede av processen, matchas med kandidater som finns i 

det geografiska närområdet. Piloten fokuserar på vissa branscher, bland annat 

arbetsgivare inom industrin. Ett urval av kandidater som uppfyller rekvisiten för 

arbetsmarknadsutbildning kontaktas för att de mer konkret ska kunna överväga en 

kortare yrkesutbildning eller praktik hos en arbetsgivare i den geografiska närheten. 

Arbetsmarknadsutbildningen blir därmed mer tillgänglig som väg till anställning för 

den arbetssökande och som svar på arbetskraftsbrist hos arbetsgivare.  



En effektiv och strategisk användning  
av arbetsmarknadsutbildning 

Öka antalet och kvalitet i anvisningar 

 
 
 
 
 

25 

Under hösten 2022 planeras även insatser som ska säkra att medarbetare och chefer 

har uppdaterad kunskap för att styra och guida lämpliga arbetssökande till 

arbetsmarknadsutbildning. 

4.2.4 Utveckling av stöd för uppföljning av antal platser inom befintliga 

arbetsmarknadsutbildningar 

Det är viktigt att kunna följa lediga platser i avtalen för att kunna prioritera rätt insats 

till arbetssökande, exempelvis prioritera mellan arbetsmarknadsutbildningar och 

andra arbetsmarknadspolitiska insatser. Att veta om tillgången på utbildningsplatser 

har blivit allt viktigare sedan upphandlingar har behövt specificera sin 

maxkapacitet34. Under 2022 har det interna systemstödet som används för att följa 

avtalen därför utvecklats så att volymerna kan följas i realtid både regionalt och 

nationellt. Det bedöms främja att snabbare kunna ställa om styrning och nyttja lediga 

platser eller bromsa och styra om från de avtal som börjar nå sin maxkapacitet. 

4.2.5 Sammanhållna insatser 

Många arbetssökande har svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden, vilket har 

beskrivits tidigare i rapporten. Arbetsförmedlingen kan erbjuda förberedande och 

stödjande insatser som ökar möjligheten att tillgodogöra sig arbetsmarknads-

utbildningen, samt motiverande insatser för att individen ska vilja och våga utbilda 

sig. Många gånger behövs reguljär utbildning på grundläggande nivå eller svenska för 

invandrare, vilket faller inom kommunens ansvarsområde.   

Arbetssökande med svag konkurrensförmåga har ofta behov av en kedja av insatser, 

exempelvis vägledning- förberedande utbildning- validering- 

arbetsmarknadsutbildning-anställningsstöd. Insatserna kan behövas inför eller 

under arbetsmarknadsutbildning och kan stödja språk, motivation eller inlärning. 

Karriärvägledning, Yrkessvenska och Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning är 

exempel på insatser som ofta används tillsammans med arbetsmarknadsutbildning.  

I nuläget är det inte möjligt att följa hur andra insatser används kopplat till 

arbetsmarknadsutbildning, men att stödja arbetssökande genom sammanhållna 

insatser bedöms vara en viktig del i arbetet med arbetsmarknadsutbildningar 

eftersom det kan påverka både antalet anvisningar och övergångar till arbete positivt. 

Det ett personalintensivt arbete. Utvecklingen på individnivå behöver följas upp, 

planering uppdateras och handläggare ska anvisa till nästa insats i rätt tid. 

4.2.6 Samspel med reguljära utbildningsaktörer 

Inom ramen för kunskapslyftet har regeringen under perioden 2014–2022 tillfört 

medel för en utbyggnad av permanenta utbildningsplatser som motsvarar över       

160 000 utbildningsplatser35. De breda satsningarna på reguljär utbildning och 

förflyttningen av den kommunala yrkesutbildningens roll inom kompetens-

försörjningen påverkar behovet av att upphandla arbetsmarknadsutbildningar. I takt 

 
34 EU-domstolens domslut 2019 gällande takvolymer i det så kallade COOPService målet har varit vägledande 
inom offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten (2019). Takvolym i ramavtal, Vägledning nr 2019:3.  
35 Budgetpropositionen för 2022. Prop. 2021/22:1. 
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med att platser inom reguljära yrkesutbildningar blir fler ökar behovet av 

gemensamma resurser i form av lärare, lokaler, praktikplatser och forum för att 

samverka med arbetsgivare. Därmed ökar även behovet av att olika 

utbildningsformer samspelar och inte konkurrerar. 

I Återrapport 3.13 2020, Analyser av Kompetensbehov, påtalas att det finns andra 

faktorer än arbetsgivares behov som påverkar dimensioneringen av 

utbildningsplatser, detta gäller oavsett i vilken regi som utbildningen bedrivs. Det 

handlar till exempel om tillgång till lärare, lokaler och platser för arbetsplatsförlagd 

utbildning vilket ytterligare ökar vikten av samordning mellan olika utbildnings-

aktörer. Arbetslivet behöver vara en aktiv part i en yrkesutbildning för att garantera 

att utbildningen utvecklas enligt branschens och arbetsgivares krav. Det är på lokal 

nivå, där arbetsgivarna finns, som det ska erbjudas utrymme för utbildnings-

deltagare att få praktisera sina kunskaper och möta branschens krav i realiteten. 

Även om branschorganisationer nationellt betonar hur viktigt det är att 

Arbetsförmedlingen samarbetar med arbetsgivare upplever Arbetsförmedlingen att 

det finns utmaningar för arbetsgivare att hinna avsätta tid för medverkan vid 

exempelvis utbildningsråd36 samt att kunna ta emot deltagare för arbetsplatsförlagt 

lärande i tillräcklig omfattning. Liknande utmaningar har också identifierats inom 

reguljär utbildning37.  

Arbetsförmedlingens bild är att utbildningsanordnare och arbetsgivare har en 

ömsesidig förståelse för utmaningarna och gemensamt försöker finna lösningar. 

Vissa branscher har forum där man tar fram strategier för att tillhandahålla platser 

för arbetsplatsförlagt lärande. Exempel på branschspecifik regional samverkan där 

Arbetsförmedlingen medverkar är Vård- och omsorgscollege som är en 

partsammansatt förening där samverkan sker mellan arbetsgivare och olika 

utbildningsanordnare. Arbetsförmedlingen har även ingått särskilda 

överenskommelser med vissa arbetsgivare där utbildning ingår som del. Detta för att 

säkra att arbetsgivaren får den kompetens de behöver samt att den enskilde får de 

delar som krävs för att slutföra utbildningen, såsom relevant arbetsplatsförlagt 

lärande. 

I branscher där det finns en kännbar och uttalad brist förekommer ofta 

prioriteringsmodeller där elever från den egna kommunens gymnasieutbildning 

prioriteras först, vilket kan vara en utmaning i planering och användande av 

arbetsmarknadsutbildningar.  

Även när det strategiska samarbetet med kommunernas planering av 

yrkesutbildningar fungerar väl finns en utmaning i den operativa användningen, 

antagningen till komvux. Utmaningen består i att kunna möta variationer i 

antagningsvolymer av arbetssökande på komvux. Volymerna beror på kommunernas 

 
36 Utbildningsråd är ett forum som anordnas av leverantörer av arbetsmarknadsutbildning och där 
utbildningens innehåll och upplägg med mera diskuteras. Målsättningen är att branschföreträdare ska närvara 
för att säkerställa att utbildningen lever upp till arbetsgivares behov och krav. Krav på att utbildningsleverantör 
ska ansvara för regelbundna utbildningsråd definieras i förfrågningsunderlaget. 
37 Skolverket (2016). Det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasieskolans yrkesprogram, Nationell 
kartläggning och analys av apl-verksamheten utifrån yrkeslärarnas perspektiv. Rapport 437 2016. 
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förutsättningar såsom budget som kan variera snabbt, bland annat utifrån bidrag 

från Skolverket. En annan faktor som påverkar volymerna är arbetssökandes 

förkunskaper och hur väl de samspelar med krav för att antas till komvux. 

4.3 Öka övergångar till arbete för utrikes födda kvinnor 

Arbetsförmedlingen har en tydlig målsättning att öka andelen kvinnor i 

arbetsmarknadsutbildningar för att öka jämställdheten i programmet. Myndigheten 

har dock i dagsläget inget uttalat mål som riktar sig särskilt till utrikes födda kvinnor 

och arbetar därför inte heller med aktiviteter specifikt för denna grupp, men eftersom 

många arbetssökande kvinnor är utrikes födda bedöms aktiviteter inom 

jämställdhetsarbetet träffa dem väl. Jämställdhetsarbetet utgår bland annat från 

Arbetsförmedlingens ESF-projekt Jämställd etablering38 som handlade om att höja 

sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor.  

För redogörelse av hur myndigheten arbetat med att öka övergångar till arbete för 

utrikes födda kvinnor hänvisas därför till återrapporten Jämställdhetsintegrering i 

myndigheten som redovisas 14 oktober 2022 samt Jämställdhetsintegrering på 

Arbetsförmedlingen39. I rapporterna beskrivs utvecklingsområden och aktiviteter för 

att öka jämställdhet, varav flera är särskilt riktade till arbetsmarknadsutbildningar. 

Exempelvis har det genomförts riktade insatser på utbildningar inom 

transportområdet som under de senaste åren har haft många deltagare och högt 

utfall i övergångar till arbete, men få deltagande kvinnor. Arbetet har mötts av stort 

intresse av arbetsgivare. 

4.4 Avtal för arbetsmarknadsutbildning 

Tillgången till avtal har tidigare varit en begränsad faktor för att kunna öka antalet 

anvisningar40. Under 2022 har Arbetsförmedlingen fått tillgång till ett nytt avtal 

inom transport och flera andra avtal som står för höga volymer har implementerats. 

Det inkluderar avtal inom industri, bygg och restaurang. Sammantaget innebär det 

goda förutsättningar att ta emot arbetssökande till arbetsmarknadsutbildningar. 

Samtidigt har antal anvisningar inte ökat, vilket redogjorts för i avsnitt 4.1. 

Tillgängliga avtal är endast en faktor som påverkar volymer. Anvisningar beror också 

på andra faktorer, exempelvis vilka förutsättningar som arbetssökande har att 

tillgodogöra sig utbildningarna och hur lång tid det tar för leverantörer att starta upp 

nya utbildningar eller möta ökade deltagarvolymer.  

Det nya transportavtalet trädde i kraft i april 2022. Effekter i form av anvisningar 

bedöms synas först under tredje eller fjärde kvartalet. Avtalet skiljer sig från tidigare 

avtal i att potentiella deltagare ska kunna kommunicera väl på svenska och ha bättre 

 
38 Arbetsförmedlingen (2022) Matchningsinsatser för personer som nyligen fått uppehållstillstånd, 
Slutrapport från socialfondsprojektet Jämställd etablering, Dnr Af-2021/0080 5267  
39 Arbetsförmedlingen (2022). Jämställdhetsintegrering på Arbetsförmedlingen, 2022, Redovisning av 
resultat och åtgärder i verksamheten 2022. Dnr Af-2022/0058 9077. 
40 Arbetsförmedlingen. Prognos för utbetalningar 2021–2024, 2021-07-30. Dnr Af-2021/0058 3960  
samt Arbetsförmedlingen. Prognos för utbetalningar 2021–2024, 2021-10-25. Dnr Af-2021/0078 1268. 
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förutsättningar att klara av de teoretiska förarproven. Förändringarna innebär att 

antalet anvisningar till utbildningar inom transport inte bedöms bli lika höga som 

tidigare år. Det nya upplägget utformades i samarbete med branschen för att 

säkerställa att deltagare uppfyller de kompetenskrav som är relevanta för att kunna få 

anställning efter slutförd utbildning.  

Utformning av avtal  

Det nya transportavtalet är ett konkret exempel på en av utmaningarna med att 

utforma arbetsmarknadsutbildningar. När bransch och arbetsgivare framhåller att 

potentiella arbetstagare behöver ha vissa kunskaper, såsom god kommunikations-

förmåga i svenska, påverkar det också förkunskapskraven i utbildningarna eftersom 

syftet är att utbildningen ska leda till anställning. Innehåll, upplägg och eventuella 

förkunskaper påverkar i sin tur hur många arbetssökande som kan vara aktuella för 

utbildningen. Flera avtal ställer specifika krav på arbetssökandes förkunskaper vilket 

innebär utmaningar att finna deltagare som uppfyller dessa krav. Den inledande test- 

och kartläggningen som genomförs av leverantörer utröner om deltagaren har 

förutsättningar för att klara av yrkesutbildningen. Myndigheten kan se en tendens för 

2022 att den så kallade konverteringsgraden, det vill säga hur många som fortsätter 

på yrkesutbildningen efter den inledande test- och kartläggningen, har sjunkit något. 

Det är dock för tidigt att dra någon slutsats för helåret ännu och det varierar mellan 

utbildningsinriktningar.  

Kravställningen av utbildningsinsatser behöver göras med perspektivet att 

sammansättningen av arbetssökande och behov på arbetsmarknaden kan förändras 

under avtalstiden. Tillgången till arbetssökande med specifika förkunskaper varierar 

utifrån arbetsmarknadsläget. Utbildningar som kräver vissa förkunskaper kan vara 

lättare att fylla när tillgången på arbetssökande med tillräckliga förkunskaper är god. 

När tillgången på arbetssökande som har kort utbildningsbakgrund och bedöms 

behöva mycket stöd i undervisningen är hög kan det behövas en högre lärartäthet. 

Tillgången till övriga insatser som kan förbereda deltagare inför arbetsmarknads-

utbildningen är också av betydelse. 

Även om ambitionen är att konstruera så flexibla avtal som möjligt så behöver 

avtalen också ha en tydlighet utifrån affärsmässighet41. Det är därför en ständig 

balansgång mellan flexibilitet och förutsägbarhet avtalsmässigt, exempelvis hur stor 

volymen förväntas bli. En viktig förutsättning för arbetsmarknadsutbildningar är 

tillgång på lärare. Kravställningen på lärare i avtalen är en faktor som begränsar och 

möjliggör utbildningsutrymmet, det är därför viktigt att kravställningen av lärare är 

realistisk. Målsättningen är att få erfarna och kvalificerade lärare samtidigt som det 

måste finns tillräckligt med lärare med den kompetens som efterfrågas.  

Under pandemin fick myndigheten nya erfarenheter av distansundervisning. Mot 

bakgrund av de lärdomar och erfarenheter som gjordes under perioden är nu 

distansundervisning en möjlighet i flera nya avtal. Möjligheter till utbildning på 

distans kan frigöra resurser, öka flexibiliteten och öka tillgången till utbildnings-
 

41 Prejudicerande rättsfall i EU-domstolen gjorde att Upphandlingsmyndigheten tog fram ny vägledning.  
Takvolym i ramavtal, vägledning Nr 2019:3. 
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platser. Samtidigt är det viktigt att myndigheten bevakar utfallet och säkrar att ökad 

flexibilitet gällande olika undervisningsmetoder också bidrar till den effektivitet som 

är målsättningen. Målgruppen för utbildningen behöver ha förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen på distans. Erfarenheter från distansundervisning på 

komvux under pandemin har bland annat utvärderats av Skolinspektionen. Det 

konstaterades då att en betydande andel elever har relativt kort studievana och 

begränsade kunskaper i det svenska språket. För dessa elever kan både svårigheter 

med språket och bristande studiemiljö i hemmet göra distansundervisning till en 

utmaning.42 

Ledtider från upphandling till anvisning  

Faktiska effekter utifrån nya avtal dröjer generellt43. När en leverantör tilldelas avtal 

finns inte allt på plats för att leverera med full kapacitet. Lokaler ska ordnas, personal 

rekryteras och utbildningsmaterial köpas in. Även Arbetsförmedlingen behöver en 

startsträcka för att dra i gång informationsinsatser, identifiera och anvisa arbets-

sökande. Myndigheten verkar därför för att minska uppstartstiderna genom 

kravställning i upphandlingarna och i avtalen, exempelvis innehåller nya avtal vites-

klausuler som gör att incitamentet för leverantören att ha full kapacitet på plats i tid 

är höga. Det arbetas även med att förbättra interna processer vid uppstart av nya 

avtal.  

Från det att ett utbildningsbehov fångas, utformas och upphandlas samt resulterar i 

ett avtal som är färdigt att anvisa arbetssökande är tiden minst sex månader för en 

helt ny utbildning. Arbetsförmedlingen arbetar på olika sätt med att effektivisera de 

delar av processen som är möjliga att effektivisera. Arbetsmetoder för att så snabbt 

som möjligt kunna omsätta identifierade behov av utbildningsinsatser har utvecklats. 

Fastställda krav på leverantörer, oavsett upphandling eller tjänst, har tagits fram för 

att förenkla och effektivisera arbetet. Kraven är i form av generiska skrivningar kring 

jämställdhet, kunskap kring våld i nära relationer samt generella krav på 

dokumentation.  

Rikttid för upphandlingsprocessen är cirka tre till fyra månader från det att ett 

beställningsunderlag inkommit. I ledtiden har inte eventuell överprövningstid 

räknats in då Arbetsförmedlingen inte styr över denna process. En överprövning tar i 

snitt tre till sex månader, men längre tid kan förekomma.   

Utvecklingsarbete inom inköpsfunktionen  

De flesta av Arbetsförmedlingens avtal är så kallade ramavtal och upphandlas med ett 

bestämt innehåll för en bestämd tidsperiod. Ramavtal är bra utifrån flera perspektiv, 

exempelvis kan kontinuerligt återkommande behov säkras över en bestämd period 

och de ger ofta lägre kostnader över tid. Samtidigt riskerar ramavtal att inte kunna 

möta förändrade behov eller lokala behov som inte som inte fanns när 

upphandlingen genomfördes. Att ta fram ramavtal är också en tidskrävande process 

 
42 Skolinspektionen (2021). Fjärr och distansundervisningen vid kommunal vuxenutbildning. PM om 
skolsituationen under Covid-19. Dnr: 2020:9019. 
43 Arbetsförmedlingen uppskattar att det ofta tar ca 8 veckor för uppstart av ett nytt avtal. 
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med långa ledtider från det att behov identifierats till att en utbildning finns på plats.   

Arbetsförmedlingen försöker därför hitta komplement till ramavtal.  

Ett alternativ som undersöks är att använda DIS, ett dynamiskt inköpssystem som 

ibland kallas ett öppet ramavtal. Såväl beställare som leverantör kan ansluta när som 

helst. Det flexibla systemet ger även mindre och lokala leverantörer större möjlighet 

att konkurrera. Arbetsförmedlingen har genomfört en pilot gällande DIS avseende 

solcellsmontörutbildning som gett vissa positiva erfarenheter. DIS som 

upphandlingsform kan vara ett sätt att få in nya tjänster snabbare. Myndigheten har 

därför börjat utveckla funktionella systemstöd som stöder denna typ av 

upphandlingsform och som i framtiden kan vara lämpliga att använda när nya 

yrkesutbildningar upphandlas.  

Myndigheten utforskar även andra innovativa lösningar för effektivare upphandling 

av arbetsmarknadsutbildningar. Målsättningen är att ge leverantörerna möjlighet att 

leverera arbetsmarknadsutbildningar på nya sätt vilket ska bidra till att 

Arbetsförmedlingen mer effektivt kan möta varierande behov hos arbetsmarknaden 

och hos arbetssökande.   

4.5 Validering 

I det här avsnittet redovisas hur myndigheten arbetar med validering som ett steg i 

arbetet till mer effektiva arbetsmarknadsutbildningar.  

Validering är en strukturerad bedömning av en individs kunskaper och kompetenser. 

Det gäller kunskaper som förvärvats genom studier, arbetslivet eller på annat sätt. 

Validering kan erbjudas genom olika aktörer, hos Arbetsförmedlingen såväl som 

genom det reguljära skolväsendet eller via branschorganisationerna. Validering i 

denna återrapport avser det arbetsmarknadspolitiska programmet validering44.  

En del arbetssökande har behov av komplettering i form av utbildning efter 

genomförd validering för att bli attraktiva på arbetsmarknaden. Arbetsmarknads-

utbildning kan därför ibland genomföras i anslutning till genomförd validering. 

Validering kan användas i anslutning till andra insatser såsom praktik, yrkessvenska 

eller arbetsmarknadsutbildning. Att använda validering inför en arbetsmarknads-

utbildning kan i vissa fall förkorta individens tid i arbetslöshet, men det är endast en 

av flera möjliga vägar när det krävs en kombination av insatser för att individen ska 

uppnå fullständig kvalifikation enligt branschernas krav. Validering är med andra ord 

inte särskilt kopplat till arbetsmarknadsutbildningar. Men möjligheten att använda 

insatserna efter varandra finns och ska användas om det anses bidra till att 

arbetssökande kommer snabbare till jobb.    

Statistiken för validering redovisas på årsbasis, vilket innebär att nyttjande för 2021 

redovisas i denna rapport. Det är samma hantering som användes i den återrapport 

 
44 I 13 § förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program fastställs vad validering är och vad som 
ingår i programmet.  
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som lämnades 2021. Detaljer om hur validering kombineras med arbetsmarknads-

utbildning är inte uppföljningsbart. 

4.5.1 Nuläge och nyttjande 

Arbetsförmedlingens valideringar är kopplade till branschmodeller, främst inom 

bristyrken, och upphandlas i nuläget enligt Lagen om Valfrihetssystem. 

Leverantörerna kan ansluta sig och avsluta löpande vilket ger ett flexibelt system som 

bedöms öka förutsättningarna för en god geografisk spridning och underlätta för 

mindre aktörer.  

Utbudet av validering varierar mellan olika branscher och geografiska områden. 

Arbetsförmedlingen har totalt sett upphandlat valideringar inom tio olika 

branschområden45 och ännu fler yrkesroller. Valideringar inom industriteknik och 

textilindustri har tillkommit under våren 2022. Samtidigt har validering inom 

restaurang pausats från juni 2022 eftersom branschen just nu utvärderar och justerar 

modellen.  För de flesta av de upphandlade valideringarnas yrkesroller finns 

möjlighet till efterföljande arbetsmarknadsutbildning.  

Validering ska utmynna i ett kartläggningsutlåtande med rekommendation till 

fortsatt planering med andra insatser, ett kompetensintyg med ett kompletterings-

utlåtande eller ett kompetensbevis.  Den rekommendation som var mest 

förekommande efter genomförd validering under 2020 och 2021 var att deltagaren 

bör genomgå yrkesutbildning46. Det är möjligt att anvisa till enbart de delar av en 

arbetsmarknadsutbildning som den arbetssökande anses ha behov av och därmed 

effektivisera tiden i utbildning.  

Validering kan också vara ett resultat av att arbetssökande har anvisats till en 

arbetsmarknadsutbildning. I så gott som samtliga avtal för arbetsmarknads-

utbildningar ingår att leverantören ska göra en bedömning av deltagarens kunskap 

inledningsvis och ta fram en planering för deltagaren. Eventuella förkunskaper ska 

kunna tillgodoräknas och motsvarande utbildningsmoment tas bort eller kortas ner. 

Validering kan då användas för att verifiera förkunskaper inför en arbetsmarknads-

utbildning och därmed korta utbildningstiden. 

Även om det är möjligt att genomföra delar av en arbetsmarknadsutbildning kan det i 

praktiken vara svårt. Den praktiska möjligheten varierar mellan yrkesområden och 

geografiska områden, beroende på om valideringsutförare och utbildningsleverantör 

är samma aktör, om utbildningen startas i grupp eller har individuella starter. 

Exempelvis kan det vara svårt att hoppa in och göra enstaka moment i en utbildning 

som följer en grupps framåtskridande där det redan finns en planering för när vissa 

utbildningsmoment ska genomföras i tid. 

Nyttjande av validering under 2021 beskrivs i tabell 4.7. Validering används 

fortfarande i en begränsad omfattning även om antalet personer som deltog i 

 
45 Branschområdena är Bygg, Måleri, Restaurang, Fastighet, Elteknik, Vård- och omsorg, Industriteknik BAS, 
VVS-montör, Fordonsteknik, Textilindustri.   
46 Arbetsförmedlingens datalager. 
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validering ökade under 2021 jämfört med 2020. 2021 deltog 314 personer i validering 

någon gång under året. En majoritet av de som deltog var utrikes födda män. Av de 

kvinnor som genomförde validering är ungefär lika många utrikes födda som inrikes 

födda. 

Tabell 4.7 Antal personer som deltog i det arbetsmarknadspolitiska programmet validering någon 

gång under året.  

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

Det mest använda yrket för validering var för både 2020 och 2021 installations- och 

serviceelektriker som stod för ungefär en femtedel av samtliga deltagare i validering. 

Övriga yrken som nyttjades högt under 2020 var målare, kockar och kallskänkor. För 

2021 var det yrkesområde kockar och kallskänkor samt undersköterskor som 

tillsammans stod för en majoritet av antalet deltagare.47 

4.5.2 Strategiskt arbete för att öka användningen av validering 

Validering är en relativ liten del av Arbetsförmedlingens verksamhet. En viktig 

strategisk del i att utveckla processer och arbetsmetoder är därför att se till att 

processer och arbetsmetoder förbättrats trots att nyttjandet är lågt. Det finns risk att 

upphandlade utförare tappar intresset att ha kvar avtalet om det inte nyttjas. I ett 

valfrihetssystem kan leverantören välja att säga upp sitt avtal om det inte bedöms 

lönsamt.   

Arbetsförmedlingen har under 2021 identifierat ett antal områden för att utveckla 

validering och öka nyttjandet av programmet. Utvecklingsområdena handlar om 

styrning, systemutveckling samt kompetensutveckling/informationsinsatser48. När 

det gäller systemtekniska lösningar har myndigheten bedömt att det inte skulle öka 

tjänstens nyttjande i dagsläget och utvecklingsområdet har därmed inte prioriterats. 

Gällande kompetensutveckling, informationsinsatser samt marknadsförings-

aktiviteter har Arbetsförmedlingen genomfört ett antal aktiviteter under våren 2022 

för att öka kunskap och medvetenhet om validering. Validering har exempelvis lyfts 

fram mer på hemsidan och det har tagits fram en informationsfilm. Under 2020 och 

2021 genomfördes flera webbseminarium med information om validering. I 

informationsinsatserna till leverantörer av rusta och matcha förekom en medveten 

 
47 Arbetsförmedlingens datalager. 
48 Arbetsförmedlingen (2021). Validering inom Arbetsförmedlingen, Status 2021. PM 2021-12-14. Dnr Af-
2021/0077 1402.  
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satsning på att marknadsföra validering då det är en kortare insats som lämpar sig 

väl att komplettera deltagandet i rusta och matcha med.  

Myndigheten arbetar även fortlöpande med att främja validering på nationell nivå för 

att öka förutsättningar för validering genom samarbete med andra myndigheter och 

genom att stödja branschernas arbete med att identifiera och utveckla 

branschmodeller inom validering. Tre konkreta exempel beskrivs nedan. 

BOSS, Branschvalidering-Operativ och strategisk Samverkan 

BOSS, Branschvalidering-Operativ och strategisk Samverkan, är ett ESF-projekt som 

drivs av Myndigheten för yrkeshögskola. Det har pågått sedan 2018 och avslutas 30 

april 2023. Syftet är att öka nyttan och användning av branschvalidering. Projektet 

levererar stöd för branschvalidering i form av workshops, verktyg, information, 

policys, manualer och rutiner.49   

Samverkan kring validering på regional nivå 

Regeringen har nyligen gett Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan i 

uppdrag att stödja och utveckla effektiva strukturer för validering på regional nivå 

under perioden 2022–2024, ett uppdrag som Arbetsförmedlingen kommer att vara 

delaktig i.50 Uppdraget kommer att arbetas med både på nationell och regional nivå 

från och med hösten 2022.   

Främjandemedel 

Arbetsförmedlingen har ett regeringsuppdrag att fördela statsbidrag för särskilda 

främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden.51 Statsbidraget fördelas till arbetsmarknadens parter som hjälper 

till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända. Flera bidrag som 

beviljades under 2021 var kopplade till att strategiskt främja validering, exempelvis 

insatser i syfte att främja validering för nyanlända inom utemiljöbranschen och 

medel för att ta fram validering inom skogsvård. Det beviljades även medel för 

utveckling av metodstöd och utbildningsinsatser och fortsatt utveckling av 

branschvalideringsmodeller inom VVS-yrken med särskilt fokus på att göra 

modellerna än mer tillgängliga för nyanlända. 

5 Fånga och bedöma behov av 

arbetsmarknadsutbildningar 

I kapitlet redogörs för hur Arbetsförmedlingen säkerställer att arbetsmarknads-

utbildningarna används i enlighet med syftet att motverka att brist på arbetskraft 

uppstår på arbetsmarknaden.  

 
49 Svenska ESF-rådet, projektnummer 2017/00522.  
50 Näringsdepartementet. Uppdrag att stödja arbetet med att utveckla effektiva strukturer för validering på 
regional nivå. Regeringsbeslut 2021-12-16. Dnr: N2021/03082. 
51 Förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda 
nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.  
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För att gå från ett förutspått behov av kompetens som visas i Arbetsförmedlingens 

prognoser till en konkret arbetsmarknadsutbildning undersöks exakt vilka yrken och 

yrkeskompetenser som arbetsmarknaden har behov av. Dessa koordineras mot 

befintligt utbud för att identifiera behov av nya utbildningar. Det görs också analyser 

av sammansättningen av arbetssökande för att säkra att det finns en målgrupp som 

kan tillgodogöra sig det planerade innehållet i en eventuell utbildning. När en 

arbetsmarknadsutbildning tas fram samverkar myndigheten med andra aktörer. Det 

genomförs dialoger med branschföreträdare och arbetsmarknadens parter om 

innehåll och upplägg, samt dialoger och samverkan med företrädare för reguljär 

utbildning gällande det samlade utbildningsutbudet. Det är ofta en lång process att 

gå från identifierat behov till att arbetssökande kan ta del av en arbetsmarknads-

utbildning. Här redovisas hur myndigheten under hela processen fångar och 

bedömer behovet av arbetsmarknadsutbildning utifrån arbetsgivares efterfrågan på 

arbetskraft, förutsättningar för arbetssökande och utbudet av andra 

arbetsmarknadspolitiska insatser. 

5.1 Myndighetsintern analys och prognosarbetet 

Arbetsförmedlingen identifierar behov av arbetsmarknadsutbildningar utifrån 

prognoser där både extern och intern kunskap tas tillvara. Prognosarbetet utvecklas 

löpande för att möta myndighetens uppdrag och förutsättningar. Här beskrivs de 

prognosmodeller som används idag, samt delar av utvecklingsarbetet.  

Yrkesprognoserna utgick tidigare från intervjuer med arbetsgivare, men bygger nu på 

modeller som baseras på data från Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån52. 

Prognosmodellerna har använts på nationell nivå sedan juni 2021 på regional nivå 

sedan maj 2022. De fortsätter att utvecklas och i nästa steg kommer de datadrivna 

delarna att kompletteras med ett rekryteringsindex baserat på en arbetsgivarenkät 

som skickas till de arbetsgivare som använder sig av Platsbanken. Förändringen 

innebär att innehållet i yrkesprognoserna kommer att beskriva efterfrågan på ett mer 

tydligt sätt. Det förväntas effektivisera bedömningen som görs för att initiera eller 

behålla arbetsmarknadsutbildningar kopplade till efterfrågad arbetskraft. 

Myndighetens ambition är att ett rekryteringsindex ska vara på plats hösten 2023. 

Inom kort kommer även yrkesområdesanalyser att användas för att prognostisera 

förändrade kompetenskrav på arbetsmarknaden. Den snabba strukturomvandling 

som skett och fortsätter att ske medför att arbetsuppgifter förändras, exempelvis att 

administrativa arbetsuppgifter försvinner eller att vissa uppgifter inom industriell 

tillverkning automatiseras. Samtidigt tillkommer nya arbetsuppgifter och nya 

kompetenser efterfrågas.53 Arbetsförmedlingen kommer att ta fram 

yrkesområdesanalyser som beskriver detta och som blir ett kvalitativt stöd när 

 
52 Arbetsförmedlingen (2020). Analyser av kompetensbehov Arbetsförmedlingens återrapportering 2020.  
Dnr Af-2020/0011 4808. 
53 Arbetsförmedlingen (2021). Kompetensutvecklingen på arbetsmarknaden till år 2030, I spåren av 
automatiseringen. Dnr Af-2020/0046 0653.  
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arbetsmarknadsutbildningar planeras. Den första rapporten är planerad att 

publiceras under hösten 2022 och ger fördjupad kunskap om området Data/IT. 

2021 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag54 att utveckla gemensamma processer för att 

skapa förutsättningar för kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och 

företagsexpansioner. Arbetet bedöms bidra i planering av arbetsmarknads-

utbildningar. Myndigheten är en av flera aktörer som inom sitt uppdrag bidrar till 

kompetensförsörjningsarbetet vid stora företagsetableringar eller företags-

expansioner. I arbetet är samverkan med andra aktörer väsentlig, samverkan för att 

ha en gemensam infrastruktur kring kommunikation anses särskilt viktigt.    

Regeringsuppdraget Sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning 

och livslångt lärande55 syftar till att skapa en gemensam begreppsstruktur mellan 

olika aktörer. Det ska utveckla förutsättningarna att tillgängliggöra information om 

utbildning och arbetsmarknad vilket stödjer kompetensförsörjning och livslångt 

lärande. En infrastruktur som består av öppna data, gemensamt språk och öppen 

teknik innebär att den digitala kommunikationen mellan olika system fungerar 

smidigare och mer rättssäkert. Det bedöms bidra i planeringen av vilka utbildningar 

som behöver prioriteras utefter arbetsgivares kompetenskrav och hur dessa förändras 

över tid. 

5.2 Motverka brist på arbetskraft 

Arbetsmarknadsutbildningar ska motverka att brist på arbetskraft uppstår på 

arbetsmarknaden. Här beskrivs komplexiteten i att analysera vad arbetsmarknaden 

kommer att efterfråga, hur sammansättningen av arbetssökande kan anses möta 

behoven på arbetsmarknaden, hur efterfrågan och brist på arbetskraft kan visa sig på 

olika sätt samt hur arbetsmarknadsutbildningarna planeras utifrån det.  

Branscher kan ibland beskriva och uppleva en svårighet att finna rätt arbetssökande 

samtidigt som Arbetsförmedlingen kommer fram till att det inte är brist på 

arbetskraft inom yrkena. Det kan bero på flera faktorer, exempelvis att omsättningen 

av arbetskraft inom branschen är hög på grund av förutsättningar såsom lön och 

arbetstider snarare än att det saknas arbetssökande med rätt kompetenser.  

Myndigheten kan komma fram till att det är arbetskraftsbrist inom ett yrke trots att 

de datadrivna prognosmodellerna visar på annat. Ibland kan yrken med få 

förvärvsarbetande vara i behov av nyckelpersoner med särskild kompetens. Då 

kanske inte yrket prognosticeras som ett bristyrke i egentlig mening, men det finns en 

efterfrågan på arbetsmarknaden som kan mötas av arbetsmarknadsutbildningar. 

Det kan finnas många arbetssökande med en formell utbildning kopplad till ett 

bristyrke, men arbetsgivarnas krav kan vara annorlunda med anledning av att 

 
54 Arbetsmarknadsdepartementet. Uppdrag om kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och 
företagsexpansioner. Regeringsbeslut 2021-12-16. Dnr A2021/02334. 
55 Näringsdepartementet. Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning 
och livslångt lärande. Regeringsbeslut 2021-06-17. Dnr N2021/01915. 
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behoven på arbetsmarknaden har förändrats snabbare än utbildningarna. 

Arbetsmarknadsutbildning kan då användas för att rusta arbetssökande med den 

kompetens som arbetsgivarna anser fattas inom den formella utbildningen. 

Arbetsförmedlingens yrkesprognoser utgår från svensk standard för yrkes-

klassificering (SSYK). En SSYK grupp innehåller ofta ett flertal yrkesbenämningar 

och arbetsmarknaden kan därför skilja sig åt inom ett och samma yrke. Vissa gånger 

kan ett enskilt yrke ha en inriktning där bristen är mycket stor samtidigt som 

efterfrågan för prognosyrket i sin helhet visar resultat som beskriver att efterfrågan 

inte är lika stor totalt sett. Myndigheten kan då komma fram till att det finns behov 

av arbetsmarknadsutbildning inom ett yrke trots att de datadrivna 

prognosmodellerna visar annat.  

I rapporten ”Arbetsmarknadsutbildning för nya och bättre jobb”, LO 2019, finns en 

genomgång av hur väl arbetsmarknadsutbildningar möter yrken som prognosticerats 

som bristyrken.56  Enligt rapporten är det i första hand utbildningsinriktningar 

riktade mot yrken med många anställda och lägre kvalifikationsnivåer som har 

många deltagare i arbetsmarknadsutbildning. Rapporten anger även att det inte finns 

ett tydligt positivt samband mellan en utbildningsinriktnings andel i arbete 90 dagar 

efter avslutad utbildning och yrkesområdets genomsnittliga bristindex.  Därmed 

konstateras att arbetsmarknadsutbildningar inte bidrar till en bättre matchning på 

arbetsmarknaden i så stor utsträckning som borde kunna förväntas med tanke på 

verksamhetens syfte. Det som utelämnas i analysen är att arbetsmarknads-

utbildningar ibland möter behov av att rekrytera som inte är direkt kopplade till 

bristyrken.  

Pedagogik är ett exempel på ett yrkesområde där en arbetsmarknadsutbildning har 

svårt att möta den brist på behöriga lärare som finns. Kompetensen som efterfrågas, 

exempelvis lärarlegitimation, kräver utbildning som inte går att tillgodose genom 

arbetsmarknadsutbildning. Här kan arbetsmarknadsutbildning i stället bidra till 

kompetensförsörjning genom uppdragsuppbildning riktade till nyanlända lärare med 

utbildning och erfarenhet för att de snabbare ska komma in i yrkesområdet i Sverige. 

Satsningar som denna samt andra liknande satsningar på yrken med brist på 

arbetskraft som har en hög kvalifikationsnivå, exempelvis legitimationsyrken inom 

vården, ger inte alltid ett direkt resultat i mätningar av utfallet 90 dagar efter 

utbildning. En sådan utbildning kan därför leda till arbete för en arbetssökande utan 

att det syns i uppföljningen.  

Ibland tas arbetsmarknadsutbildningar fram trots att det finns många lediga jobb 

inom ett yrke. Myndigheten har då gjort ett strategiskt val för att möta en 

övergripande brist inom yrkesområdet. Det handlar om att bidra med arbetskraft till 

yrkesområdet och samtidigt utforma en kort yrkesutbildning som matchar de 

arbetssökandes förutsättningar. De som utbildats kan bidra till yrkesområdet genom 

att avlasta nyckelkompetenser där det råder brist och kompetenskraven inte kan 

mötas genom en arbetsmarknadsutbildning. För att detta ska falla väl ut krävs 
 

56 A. Habibija A, A-K Löfgren (2019). Arbetsmarknadsutbildning för nya och bättre jobb - konkreta 
förbättringsförslag.  LO.  
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samarbete med branschen samt att arbetsgivare jobbar aktivt med att organisera och 

fördela arbetet. Ett exempel på arbetsmarknadsutbildning som tagits fram med detta 

syfte är utbildning inom lokalvård och vårdnära service. Många uppgifter på sjukhus 

och vårdavdelningar utförs av utbildade undersköterskor trots att de skulle kunna 

utförs av annan personal inom yrkesområdet. Arbetsmarknadsutbildningen syftar till 

att avlasta utbildade undersköterskor så att de får mer tid till sitt kärnuppdrag.  

Sammanfattningsvis styrs arbetskraftsbehovet inom olika yrken av många faktorer. 

Arbetsförmedlingen tar därför hänsyn till fler parametrar än begreppet bristyrke för 

att arbetsmarknadsutbildningar ska motverka att brist på arbetskraft uppstår. 

5.3 Begränsningar för arbetsmarknadsutbildning som en 
förutsättning för arbetssökande 

Många yrkesområden kräver utbildningar på en nivå eller med en utbildningslängd 

som är svårt att möta med en arbetsmarknadsutbildning, särskilt kopplat till 

arbetssökandes kompetenser eftersom många arbetssökande idag saknar 

gymnasieutbildning. En arbetsmarknadsutbildning ska vara kort57 och har därför 

svårt att uppfylla samma krav som en gymnasieutbildning. Det behöver då bedömas 

om reguljär utbildning bättre fyller behovet samt om det finns tillgängliga sådana 

utbildningar för arbetssökande. Om det saknas kan arbetsmarknadsutbildning i vissa 

fall användas för att ge arbetssökande delar av de kompetenser som efterfrågas av 

arbetsgivare, dock inte en fullständig gymnasieutbildning. Nedan beskrivs två 

konkreta exempel på hur myndigheten arbetar med att stärka arbetssökande med 

arbetsmarknadsutbildning på detta sätt.  

Arbetssätt för att ta vara på kompetens hos nyanlända 

För att ta tillvara kompetens hos nyanlända med utbildning och erfarenhet inom 

yrken med brist på arbetskraft används uppdragsutbildning särskilt riktat till 

nyanlända. Det innebär att arbetssökande inom vissa yrkesområden kan delta i 

fördefinierade kedjor av insatser som tagits fram tillsammans med 

arbetsmarknadens parter. Inom ramen för dessa kedjor av insatser kan validering, 

arbetsmarknadsutbildningar och uppdragsutbildningar genomföras. Exempel på 

yrkesområden som är betraktade som bristyrken och där detta arbetssätt nyttjas är 

lärare, sjuksköterskor, kockar samt ingenjörer inom energi och elkraft.  

Ökad möjlighet till uppdragsutbildning 

Sedan den första februari 2022 har Arbetsförmedlingen möjligheter att använda 

uppdragsutbildningar på eftergymnasial nivå för en bredare målgrupp än tidigare. 

Det har möjliggjorts genom en förändring i §12 i förordningen (2000:634) om 

arbetsmarknadspolitiska program. Möjligheten var tidigare begränsad till att gälla 

personer utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller begränsad sådan erfarenhet. Det 

är nu möjligt att använda uppdragsutbildning på eftergymnasial nivå för personer 

 
57 Att en arbetsmarknadsutbildning ska vara kort utgår ifrån förordning (2000:634) om 
arbetsmarknadspolitiska program 7 §. ”En anvisning ska avse verksamhet under en bestämd tidsperiod. 
Tidsperioden ska vara längst 6 månader”. Dock får anvisningar till 
arbetsmarknadsutbildning enligt 11 § avse tid till dess målet med utbildningen uppnåtts. 
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som uppfyller kraven för att anvisas till arbetsmarknadsutbildning. Förändringen 

innebär att myndigheten i högre grad kan möta arbetsmarknadens behov av utbildad 

arbetskraft på eftergymnasial nivå. Det ger också ökade möjligheter för vissa 

kategorier arbetssökandes att konkurrera om de lediga jobben. Eftersom 

utbildningen inte ska vara längre än sex månader behöver de arbetssökande som 

anvisas ha en god grundläggande kompetens och utbildningsbakgrund. Under våren 

2022 har myndigheten nyttjat möjligheten i två utbildningar, Ingenjör elkraft och 

Ingenjör elteknik som ges av Luleå tekniska högskola. Huvuddelen av deltagarna 

tillhör målgruppen som den definierades innan den första februari men ett mindre 

antal deltagare kommer från den nya bredare målgruppen.  

Många av uppdragsutbildningarna på eftergymnasial nivå är idag riktade mot 

legitimationsyrken. Anledningen är att det finns arbetskraftbrist inom de aktuella 

yrkena och tillgänglig arbetskraft som har sådan utbildning och yrkeserfarenhet från 

länder utanför EU/EES. Utbildningarna är endast tillgängliga för personer med 

utbildning och erfarenhets utanför EU/EES, även efter förordningsförändringarna 

som beskrevs i föregående stycke. Myndigheten har fortsatt prioritera utbildningarna 

och kommer att fortsätta göra det, dels utifrån uppdraget att prioritera de som står 

långt från arbetsmarknaden, dels för att det inom flera av legitimationsyrkena råder 

brist på arbetskraft. 

5.4 Regionala behov tillvaratas genom nationella upphandlingar 

Arbetsmarknadens behov ser olika ut över olika delar av landet. Samtidigt 

upphandlas arbetsmarknadsutbildningar på nationell nivå. När Arbetsförmedlingen 

utformar och beslutar om lämpliga utbildningar ska regionala behov tillvaratas, vilket 

är en utmaning. Delprocesserna behöver både vara anpassade utifrån lokala 

förutsättningar och enhetliga för att skapa en fungerande helhetsprocess.  

Riksrevisionens rapport Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsutbildning- små 

regionala skillnader i effekter58 som publicerades 2018 visade att effekten av 

arbetsmarknadsutbildningar skiljer sig mellan olika områden i landet. Sedan dess har 

myndigheten utvecklat arbetssätt och modeller för att säkerställa att regionala 

perspektiv tillgodoses genom de nationella upphandlingarna. Processerna förbättras 

löpande och några av förbättringarna beskrivs nedan.  

Under 2022 har det genomförts ett utvecklingsarbete för att fånga och bedöma 

regionala behov på ett mer likvärdigt sätt. Det har resulterat i att underlagen som 

identifierar regionala behov kommer att standardiseras för att bli mer enhetliga och 

mer effektivt kopplas till nationella upphandlingsprocesser. En viktig aspekt är att 

bedömning av vilka behov som ska lösas genom upphandling alternativt på annat sätt 

blir mer transparant. På sikt öppnar det också upp för att använda ny teknik och 

utveckla systemstöd som kan effektivisera bedömning av utbildningsbehov. Eftersom 

 
58 Riksrevisionen (2017). Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsutbildning – små regionala skillnader i 
effekter. RIR 2017:21. Isbn 978-91-7086-450-6. 
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förändringarna inte implementerats än går det inte att avgöra vilken effekt de 

kommer att få.  

Myndigheten har utvecklat strukturerna för samverkan med reguljära 

utbildningsaktörer. Samverkan sker idag på olika sätt utifrån hur reguljär utbildning 

är organiserad i olika delar av landet. Vissa av myndighetens regioner har exempelvis 

månatliga sammankomster tillsammans med enskilda kommuner och andra möter 

reguljära utbildningsanordnare genom kommungemensamma eller regionala forum. 

Det är väsentligt att processen med att identifiera regional arbetskraftsbrist inte är 

direkt kopplad till en lösning, exempelvis att det ska vara en arbetsmarknads-

utbildning som är lösningen på ett kompetensbehov. Behoven kan också mötas av 

andra aktörers insatser eller andra arbetsmarknadsinsatser. Arbetsförmedlingens 

process för att ta fram arbetsmarknadsutbildningar är därför en del av en helhet där 

myndigheten tar hänsyn till regionala behov, arbetssökandes förutsättningar och 

vilka tillgängliga verktyg som är bäst lämpade för att lösa arbetskraftsbristen.  

I rapporten Kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och 

företagsexpansioner, 202259 beskrivs hur olika parter kan samla insatserna för att 

möta behoven. Enligt samverkansprogrammets agenda ska möjligheterna till 

företagsnära och lokalt anpassade metoder för matchning genom exempelvis praktik, 

validering och utbildning öka och en viktig aspekt är att lära och lyfta från lokala goda 

exempel.  Rapporten tar också upp att det behöver bli tydligare vem som ansvarar för 

vad inom kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och företags-

expansioner och att det behöver fortsätta utforskas tillsammans med andra aktörer. I 

rapporten finns ett exempel på hur ESF-projektet Relocate undersökte möjlighet att 

nyttja arbetsmarknadsutbildning. I det aktuella exemplet kunde det konstateras att 

även om arbetsmarknadsutbildning inte alltid lämpar sig för att möta kompetens-

behoven på avancerad nivå inom ny teknik så kan de vara ett verktyg för att tillgodose 

de kompetensbehov som uppstår till följd av en stor företagsetablering eller 

företagsexpansion. Samverkansprogrammets agenda beskriver att det behöver skapas 

en sammanhållen sektorsövergripande modell och mottagarkapacitet för att 

systematiskt inventera, utvärdera, utveckla och skapa nya lokala modeller.  

Att det finns flexibilitet i avtalen för att kunna anpassa och skräddarsy nationellt 

upphandlade arbetsmarknadsutbildningar till lokala behov och förutsättningar har 

varit och är fortsatt en viktig utgångspunkt när arbetsmarknadsutbildningar tas fram. 

Under pandemin blev det påtagligt att befintliga avtal kan nyttjas för att möta 

specifik efterfrågan från arbetsgivare, även om de inte fanns med i 

upphandlingsskedet. Det gällde såväl inom vårdområdet där det fanns behov av 

kortare utbildning inom vård och lokalvård såväl som inom gröna näringar där det 

fanns behov av att utbilda inom skogsplantering som vanligtvis utförts av utländska 

säsongarbetare.  

 
59 Arbetsförmedlingen (2022). Kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och företagsexpansioner 
Slutredovisning 1 juni 2022. Dnr Af-2021/0098 5624. 
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Arbetsförmedlingens Företagsrådgivare är en väsentlig del i myndighetens arbete 

med att möta regionala arbetsmarknadsbehov. De är specialiserade på att hjälpa och 

stötta arbetsgivare med kompetensbrist vilket de gör genom exempelvis lokala 

rekryteringsträffar där arbetsgivaren får träffa flera arbetssökande samtidigt eller tar 

fram upplägg för en arbetsmarknadsutbildning utifrån specifika behov hos en 

arbetsgivare. Företagsrådgivarna har kunskap om lokal och regional arbetsmarknad 

och politik, vilket tillför både när arbetsmarknadsutbildningar planeras och används. 

Deras arbete bedöms dels öka träffsäkerheten i analys av regionala och lokala behov, 

dels öka andel övergångar till arbete efter arbetsmarknadsutbildning. 

5.5 Branschernas roll för arbetsmarknadsutbildning 

En del av myndighetens strategiska arbete med att identifiera vilka behov som finns 

och kommer att finnas på arbetsmarknaden är olika former av samverkan med 

branscher på nationell nivå. Samverkan sker i forum där representation och form är 

olika beroende på deltagande organisationer behov och önskemål.  

Samverkan med branscher och arbetsmarknadens parter 

Arbetsförmedlingen har ett omfattande branschsamarbete där myndigheten genom 

flera olika forum möter arbetsmarknadens parter. Här förs dialoger kring 

branschernas kompetensbehov och hur programmet arbetsmarknadsutbildning 

används och kan användas för att möta kompetensbehoven i de olika branscherna.  

Arbetsmarknadsutbildningarna behöver uppfylla branschkrav för att kunna bidra till 

att lösa arbetskraftsbrist. Det innebär många gånger att kraven på att delta och 

genomgå arbetsmarknadsutbildningar är höga utifrån de förutsättningar som många 

arbetssökande har, vilket redogjorts för i avsnitt 5.3. Arbetsförmedlingen arbetar 

därför med förberedande och rustande insatser så att fler arbetssökande ska kunna 

delta och tillgodogöra sig arbetsmarknadsutbildning, vilket redogjorts för i avsnitt 

4.2.5. Dialoger med branschföreträdare är också mycket viktiga, särskilt för att hitta 

rätt balans mellan de krav som ställs på arbetssökande och vad som är rimligt för att 

tillräckligt många ska klara utbildningarna och därmed bidra till att möta 

kompetensbehoven. 

Exempel på branschsamarbeten där arbetsmarknadsutbildning diskuteras är 

Partsrådet60 , nationella branschråd 61 och nationella branschdialoger62 . 

Arbetsmarknadens parter har ett stort intresse av att Arbetsförmedlingen ska fortsatt 

bidra med arbetsmarknadsutbildning och upphandling av branschmodeller för 

validering. Under 2021 och 2022 har myndigheten startat två branschråd, 

branschrådet för gröna näringar och branschrådet för transportbranschen. Det har 

också förts kontinuerliga branschdialoger inom byggbranschen och besöksnäringen. 

 
60 Partsrådet beskrivs i förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. Det är ett rådgivande 
organ med representanter från arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer.  
61 Nationella branschråd är ett forum för samverkan om kompetensförsörjning inom en bransch. De har en 
formell struktur och bred representation av arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och andra 
myndigheter. 
62 Nationella branschdialoger har samma syfte som nationella branschråd men är mindre formella. 
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Myndigheten arbetar löpande med att utveckla samarbetet med branscherna på 

arbetsmarknaden, både med befintliga strukturer och med att ta fram nya. Viktiga 

utgångspunkter är att kunna erbjuda olika former av samverkan utifrån att 

branschernas behov och organisering skiljer sig åt, samt att arbeta långsiktigt. I 

återrapporten Strategiskt arbetsgivararbete (2020) 63 poängteras att väl fungerande 

samverkansformer och överenskommelser tar lång tid att bygga upp. Därav bör viss 

försiktighet iakttas innan partnerskap och samverkansformer reformeras i grunden.   

Skolverkets Programråd med branschernas parter 

Arbetsförmedlingen deltar i Skolverkets nationella programråd för yrkesprogram i 

gymnasieskolan. Syftet med programråden är att stärka samarbetet mellan 

gymnasieskolan och arbetslivet för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvara 

arbetslivets behov. Det är Skolverket som utser programrådets ledamöter, 

Arbetsförmedlingen har haft ordinarie ledamöter i flera nationella programråd sedan 

2016. I programråden finns representanter från branscher och arbetsliv som 

beskriver behov av långsiktiga förändringar inom gymnasieprogrammens olika 

yrkesutgångar. Här diskuteras frågor kring utbildningsutbud i förhållande till 

efterfrågan och hur kompetenskraven från branschen ska omhändertas i 

utbildningarna så att elever är tillräckligt förberedda för arbetsmarknaden. 

Deltagande ger Arbetsförmedlingen viktig input inför planering av 

arbetsmarknadsutbildning, särskilt utifrån behovet och utbudet i förhållande till 

reguljär utbildning.   

6 Förslag på ny modell för uppföljning 

I detta kapitel föreslås en modell för att följa upp deltagarnas ställning på 

arbetsmarknaden sex månader efter avslutad arbetsmarknadsutbildning. Det 

inkluderar metoder för att följa upp om deltagarna fått arbete inom det yrkesområde 

som utbildningen syftar till och hur ett jämställdhetsperspektiv kan inkluderas. Här 

beskrivs även olika alternativa metoder och för- och nackdelar med dessa, vilka data 

som behövs, samt kostnaderna för att genomföra uppföljningar enligt den föreslagna 

modellen. 

6.1 Vilka behov bör uppföljningen täcka? 

Av regleringsbrevets uppdrag framgår att det huvudsakliga syftet med en ny modell 

för uppföljning är att undersöka om deltagarna efter avslutad arbetsmarknads-

utbildning arbetar inom yrken som överensstämmer med utbildningens syfte. 

Arbetsförmedlingens tolkning av uppdraget är att en ny modell ska tas fram för att 

komplettera den nuvarande uppföljningen av arbetsmarknadsutbildningen genom att 

mäta arbetsmarknadsutbildningens träffsäkerhet.  

 
63 Arbetsförmedlingen (2020). Strategiskt arbetsgivararbete, Återrapport regleringsbrev 2020. Dnr Af-
2020/0047 4974. 
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Den nya modellen skulle mer detaljerat redogöra för arbetsmarknadsutbildningens 

resultat och dess bidrag till matchningen på arbetsmarknaden. Det ger ett utökat 

underlag för Arbetsförmedlingen och uppdragsgivaren att utgå ifrån vid kravställning 

och styrning av arbetsmarknadsutbildningen.  

Uppföljningsmodellen kan bidra till att flera viktiga frågor gällande insatsens kvalitet 

och urval av arbetssökande kan belysas. Träffsäkerheten kan indikera huruvida 

utbildningens utformning och innehåll motsvarar de krav som yrkets utförande 

kräver. En låg träffsäkerhet kan vara ett resultat av att utbildningens innehåll inte 

motsvarar den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna. Det kan också vara en 

indikation på brister i urvalsprocessen eller i förberedande insatser som har inneburit 

att personer som inte haft möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen eller saknat de 

personliga egenskaper som det framtida yrket efterfrågar har anvisats till en 

utbildning. Detta har också varit föremål för diskussion i dialog med branschen där 

man i vissa fall upplevt att det har varit svårt att rekrytera lämpliga kandidater. 

Samtidigt kan variationer i träffsäkerhet bero på andra faktorer än 

arbetsmarknadsutbildningarnas konstruktion och användande, vilket beskrivits 

inledningsvis i rapporten. En orsak kan vara att branschen inte har attraktiva 

anställningsvillkor. Det kan också vara en signal på att utbildningen leder till en 

generell kompetenshöjning som innebär att deltagaren blir aktuell för flera yrken och 

branschen. Uppföljning utifrån hur många som går till det yrke som de utbildats sig 

inom har också utmaningar i att det kan vara svårt att avgöra vad som är rätt jobb 

kopplat till en utbildningsinriktning. 

6.1.1 Avgränsning 

Komplettera den etablerade resultatuppföljningen 

Arbetsförmedlingen har ett etablerat system för att mäta resultatet av 

arbetsmarknadspolitiska insatser en viss tid efter avslutad insats64. För att bibehålla 

jämförbarhet med andra insatser och tidigare resultatuppföljning bör de 

tillkommande komponenterna komplettera den nuvarande uppföljningsmodellen 65  

så länge det inte påverkar förutsättningarna för att följa upp om deltagarna får 

adekvata yrken.  

Inom ordinarie lagstiftning 

En utgångspunkt är att det förslag som lämnas ska vara enkelt att implementera i 

verksamheten och därför bör den kunna hanteras inom befintlig lagstiftning. 

Myndigheten föreslår i detta läge inget som kräver förordningsändringar. 

Resultat på en aggregerad nivå 

En uppföljningsmodell behöver ta ställning kring vilken nivå som uppföljningen ska 

genomföras på. Ska den i huvudsak, på en mer aggregerad nivå, följa hur väl 

arbetsmarknadsutbildningen bidrar till matchningsuppdraget? Ska resultat även 

 
64 Resultat dag 90 är det officiella resultatmåttet men myndigheten tar även fram resultatmått som beskriver 
status dag 1 och dag 180 efter avslutad insats. 
65 Se avsnitt 3.4.2 för en kort beskrivning av nuvarande resultatuppföljningsmodell. 
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kunna användas för att följa hur väl deltagarna lyckas få ett adekvat arbete per 

utbildning och leverantör? Båda två kan vara önskvärda men ställer olika krav på 

uppgifterna som samlas in. I det här fallet bör möjligheten följa upp 

arbetsmarknadsutbildningen på en mer aggregerad nivå vara överordnat andra 

behov, så som leverantörsuppföljning66. Det huvudsakliga skälet är att den nya 

modellen ska komplettera den nuvarande resultatredovisningen. En redovisning av 

resultatet på en finare nivå, exempelvis utbildningsnivå, ställer högre krav på att 

dataunderlaget är av god kvalitet vilket inte alltid kan tillgodoses.  

Modell och metod kan utvecklas 

Beskrivningen av den föreslagna modellen och metoderna för insamling av data hålls 

på en övergripande nivå. Vid implementering av modellen kan ett visst utrymme 

behövas för att justera för eventualiteter som inte har förutsetts i det här arbetet. Det 

kan exempelvis röra sig om mindre förändringar av vad som samlas in eller hur det 

görs. 

6.2 Olika metoder för uppföljning 

6.2.1 Ingångsvärden 

Vad är det vi vill undersöka? 

Den nya uppföljningsmodellen ska redogöra för om arbetsmarknadsutbildningen 

leder till att deltagarna får arbete inom de yrken arbetsmarknadsutbildningen syftar 

till, det vill säga arbetsmarknadsutbildningens träffsäkerhet. För att kunna göra det 

behövs information om vilken utbildning deltagaren har genomgått och vilket yrke 

denne utövar sex månader efter avslutad arbetsmarknadsutbildning. 

Arbetsförmedlingen har information om genomgången utbildning och således är det 

endast information om vilket yrke deltagaren arbetar inom som måste inhämtas. 

Ett alternativ, eller komplement, till att undersöka träffsäkerheten är att redovisa 

inom vilken bransch som deltagarna arbetar efter avslutad arbetsmarknads-

utbildning. Det ger inte samma precision som att undersöka träffsäkerheten men kan 

indikera om arbetsmarknadsutbildningen lett till anställning i en bransch där det 

yrket man utbildats till är vanligt förekommande. 

Det är svårt att precisera träffsäkerheten 

En utgångspunkt för en definition av träffsäkerheten är insikten om att en 

yrkesutbildning kan vara applicerbar inom flera olika typer av yrken. Vilka yrken är 

och hur de avgränsas mot andra kan i många fall tolkas brett. Det är med andra ord 

inte helt svart på vitt vilket yrke som matchar en viss utbildning. Därför bör 

träffsäkerhetsmåttet i möjligaste mån innehålla en form av gradering från en full 

överensstämmelse av träffsäkerheten, till en lägre överensstämmelse och till ingen 

överensstämmelse alls. Den typen av gränsdragningsproblematik kommer finnas 

oaktat vilken metod för datainsamling som tillämpas. 

 
66 Med leverantörsuppföljning avses i det här sammanhanget uppföljning enskilda utbildningsanordnare. 
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Yrke, yrkesområde, utbildning och utbildningsinriktning? 

I Arbetsförmedlingens statistik sorteras utbildning, utifrån utbildningens SSYK-kod, 

in under olika utbildningsinriktningar. I Arbetsförmedlingens tidigare uppföljningen 

av träffsäkerheten redovisades utfallet per utbildningsinriktning. Ett annat sätt att 

titta på träffsäkerheten är att skära utfallet per yrkesområde. Yrkesområde är ett 

begrepp utan en enhetlig definition utan har olika definitioner. I det här fallet syftar 

yrkesområden på det sätt som Arbetsförmedlingen grupperar yrken i platsbanken.67 

När ska resultatet vara Arbetsförmedlingen tillhanda? 

Val av tidpunkt för mätning påverkar när ett framställt resultat kan vara 

myndigheten tillhanda. För det första behöver uppgifterna som samlas in vara 

relevanta, exempelvis behöver man få tid på sig att kunna anskaffa sig ett arbete och 

därtill kan val av mätningstidpunkt påverka storleken på ett eventuellt bortfall. För 

det andra behöver uppgifterna vara aktuella för det ändamålet de är tänkta att 

användas till. Om det är för lång tid mellan händelsen man vill undersöka och 

tidpunkt för mätning riskerar resultatets aktualitet och relevans att minska.  

I och med att det rör sig om en uppföljning av en insats kan resultatet förmodas vara 

aktuellt att ingå vid återrapportering i myndighetens årsredovisning vilket innebär att 

ett resultat bör vara tillgängligt i tid för att kunna inkluderas i årsredovisningen.  

Hur kan informationen inhämtas? 

Valet av tillvägagångssätt för att hämta in information grundas i var informationen 

finns lagrad och vilken kvalitet datamaterialet har. I huvudsak kan informationen om 

individens utbildning och yrke förväntas finnas på tre ställen: 1) hos individen själv, 

2) i olika myndigheters register och 3) hos utbildningsleverantören. 

6.2.2 Enkätmetod 

Med en enkätundersökning inhämtas den information som är av intresse direkt från 

deltagarna som har genomgått en arbetsmarknadsutbildning. Undersökningen kan 

omfatta samtliga deltagare eller ett urval av dessa beroende på vilken precision man 

vill uppnå. En enkätundersökning innefattar vanligtvis flertalet frågor vilket innebär 

att det finns en möjlighet till en vidgad informationsinhämtning utöver frågor om 

överensstämmelse mellan yrkesområde och utbildning. Undersökningen kan 

antingen genomföras av Arbetsförmedlingen i egen regi eller av en extern part, 

exempelvis SCB.  

Fördelar 

Den huvudsakliga fördelen med att nyttja en enkätundersökning är att den ger 

tillgång till information som endast respondenterna besitter. Det är en beprövad 

metod för ändamålet och Arbetsförmedlingen har tidigare tillämpat metoden för att 

undersöka arbetsmarknadsutbildningens träffsäkerhet. Således finns också ett 

upparbetat frågebatteri att utgå ifrån. Enkätmetoden är flexibel och kan anpassas till 

förändrade informationsbehov. Inhämtningen av information kan anpassas i tid till 

när resultatet behöver vara myndigheten tillhanda. I och med att deltagarna tillfrågas 

 
67 I SSYK-sammanhang används begreppet yrkesområde på ensiffrig SSYK-nivå. 
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om de arbetar inom ett yrke som den genomgångna utbildningen syftar uteblir 

gränsdragningsproblematiken om överensstämmelse mellan yrke och utbildning. I 

stället är det upp till respondenten att uttolka överensstämmelsen. Det finns olika 

fördelar med att utföra undersökningen i egen regi eller låta en extern part 

genomföra den. Om Arbetsförmedlingen genomför undersökningen kan det vara 

enklare att genomföra justeringar av enkätens utformning när nya behov uppstår. En 

fördel med att uppdra åt SCB att genomföra undersökningen är att de besitter en hög 

kompetens inom området och de genomför redan en liknande undersökning för 

MyH:s räkning. 

Nackdelar 

Giltigheten och tillförlitligheten till enkätens resultat vilar på att en tillräckligt många 

svar kan erhållas för de grupper utfallet ska redovisas för. Allt för få svar medför att 

resultatets precision får vissa redovisningsgrupper blir allt för låg.68 Svarens giltighet 

vilar också på respondentens tolkning och förståelse av frågan samt vilja att ge 

adekvata svar. Tidsmässigt innebär en årlig enkätundersökning att perioden mellan 

avslutad utbildning och kan bli lång. Något som i sin tur kan påverka svarens kvalitet 

och viljan att svara på enkäten. Därtill visar tidigare erfarenheten från de egna 

enkätundersökningarna att myndighetens målgrupp har haft svårigheter att förstå 

enkäter och uppföljningar. Om undersökningen genomförs av en extern part kommer 

möjligheten att på individnivå i efterhand koppla ihop enkätsvaren med 

Arbetsförmedlingens registerdata försvåras. Det ställer krav på ett väl genomtänkt 

arbete innan enkäten skickas ut. Givet att undersökningen sker i egen regi behöver 

Arbetsförmedlingen hantera eventuell efterbearbetning av datamaterialet, så som 

bortfallsanalys och omviktning av resultat. Om behovet av ett sådant arbete är stort 

kan det vara en fördel att låta SCB stå för enkätundersökningen givet deras expertis 

på området.  

Uppföljningsfrekvens  

En viktig del att beakta vad gäller enkätundersökningen är hur ofta ett 

uppföljningsresultat ska redovisas. Ett alternativ är att genomföra undersökningen 

en gång per år och färdigställa resultatet så att det finns möjlighet att införliva det i 

myndighetens årsredovisning. En nackdel med att genomföra undersökningen en 

gång per år är att det hinner passera en lång tid mellan att deltagaren lämnar 

utbildningen tills denne ska svara på enkäten. Det kan påverka både benägenheten 

att svara och kvaliteten på de svar som erhålles. Om fler mättillfällen tillåts kommer 

enkäten skickas ut närmare inpå tidpunkten när man avslutade sin arbetsmarknads-

utbildning. Det torde generera både en högre benägenhet att svara och högre 

kvaliteten i svaren jämfört med att mäta vid ett tillfälle. Det möjliggör också en 

snabbare återkoppling av uppresultatet till myndigheten. Frekvensen med vilken 

resultat redovisas kan frikopplas från frekvensen för datainhämtning. Flera månaders 

undersökningar slås ihop och redovisas kvartals, halvårs eller årsvis. På så vis kan 

risken minska att resultatet blir allt för oprecist för vissa redovisningsgrupper. Därtill 

 
68 Jämförelsevis är antalet svar och svarsfrekvensen i ”lämnatundersökningen” som riktar sig till individer som 
skrivits ut är markant lägre än motsvarande i ”sökandeundersökningen” som görs med individer som är 
inskrivna på Arbetsförmedlingen. 
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bidrar ett tätare mätintervall bidra till att kompetensen och kunskapen för de som 

arbetar med undersökningen byggs upp snabbare. 

6.2.3 Inhämtning registerdata 

Arbetsförmedlingen har detaljerad registerinformation om deltagarens status på 

arbetsmarknaden fram tills deltagaren skrivs ut. När väl deltagaren inte längre är 

inskriven saknar myndigheten information om deltagarens arbetsmarknadsstatus. 

Denna information kan emellertid erhållas om myndighetens register matchas med 

andra myndigheters register. Genom att samköra SCB:s yrkesregister finns det en 

möjlighet att koppla ihop arbetsmarknadsutbildningen med ett yrke eftersom båda 

två har en eller flera SSYK-koder. Yrkesregistret är totalräknat över tid men för ett 

enskilt år saknas aktuella yrkesuppgifter andel av befolkningen. Den bristen är störst 

bland de som träder in på arbetsmarknaden. Var femte år räknar SCB att uppgifter 

om yrke finns för samtliga individer.69 Utfallet kan kompletteras med uppgifter som 

kan vidga analysen, exempelvis vilken bransch deltagaren arbetar inom.  

Fördelar 

Den största fördelen med att nyttja registerdata är att det eliminerar den osäkerhet 

som finns när informationen hämtas direkt från en tredje part, exempelvis via en 

enkätundersökning. Eftersom bortfallet kan tänkas vara högst begränsat medger det 

att resultatet kan redovisas mer finfördelat, exempelvis efter yrkesnivå och 

utbildning, vilket möjliggör en uppföljning på en detaljerad nivå. En registerbaserad 

undersökning ger en koherent uppskattning över tid av huruvida yrket 

överensstämmer med utbildningen. Den löpande inhämtningen av nya uppgifter kan 

och bör så långt som möjligt ske per automatik vilket innebär ett begränsat 

personalbehov efter att systemet är etablerat. SCB:s nya databas BAS gör det möjligt 

att följa upp sysselsättningsstatusen månadsvis. Ett alternativ är att komplettera en 

årlig redovisning av träffsäkerheten med en månatlig uppföljning som redogör för 

vilken bransch som deltagarna arbetar inom efter genomgången 

arbetsmarknadsutbildningen. Om till exempel datamaterialet innehåller 

inkomstuppgifter är det möjligt att göra en uppskattning om hur många som erhåller 

en tillräckligt hög inkomst för att vara självförsörjande.  

Nackdelar 

Yrkesregistret färdigställs ungefär 15 månader efter undersökningsårets utgång. Det 

innebär att uppgifter för år 1 först finns att tillgå år 3. Därtill innehåller inte 

yrkesregistret fullständiga uppgifter för landets befolkning. Yrkesregistret bygger på 

en urvalsundersökning som redan nämnt blir komplett över en period om 5 år. För 

ett enskilt år är det vanligt att yrkesuppgifter saknas för de som nyligen trätt in på 

arbetsmarknaden, vilka är den population som lämnat arbetsmarknadsutbildningen. 

Det är således sannolikt att det för undersökningsåret saknas yrkesuppgifter för en 

del av de individer som efter arbetsmarknadsutbildningen övergått i arbete. 

Därutöver tillkommer en problematik kring gränsdragningar, när 

arbetsmarknadsutbildningar ska matchas mot yrken, om vilka yrken som anses falla 

 
69 SCB (2011). Yrkesregistret med yrkesstatistik. En beskrivning av innehåll och kvalitet. Bakgrundsfakta, 
Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik 2011:5.  
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inom utbildningens syfte. Även om utbildningen har en SSYK-kod knuten till sig är 

det inte orimligt att tänka sig att andra yrken kan tänkas ha relevans för 

utbildningen. 

6.2.4 Insamling av uppgifter från leverantörer 

De arbetsmarknadsutbildningar som Arbetsförmedlingen anvisar arbetssökande till 

anordnas av externa leverantörer. Leverantörerna har i dag en uppgiftsskyldighet 

gentemot myndigheten och lämnar en rad olika uppgifter, exempelvis uppgifter om 

avvikelser i deltagarnas studier inom arbetsmarknadsutbildningen. Det finns inget 

krav för anordnare av arbetsmarknadsutbildning att följa upp och rapportera 

deltagarnas arbetsmarknadsstatus till Arbetsförmedlingen efter avslutad utbildning. 

Ett liknande förfarande har emellertid skett inom insatsen rusta och matcha och 

rapporteringen ingår som en del i modellen som beräknar ersättningen till 

leverantörerna. Det ligger inte inom ramen för uppdraget att ändra 

ersättningsmodellen för arbetsmarknadsutbildningen och en uppgiftsrapportering får 

därför betraktas givet nuvarande ersättningsmodell.  

Fördelar 

En fördel med en sådan återrapporteringsförfarande är att det finns en förlaga i form 

av återrapporteringen inom rusta och matcha att utgå ifrån. Leverantören av en 

arbetsmarknadsutbildning har en etablerad kontakt med deltagaren i utbildningen 

vilket skulle kunna innebära att det är enklare för dem att inhämta uppgifterna från 

deltagaren. Därtill borde det också ligga i leverantörens intresse att samla in 

uppgifter om hur deltagarna klarar sig på arbetsmarknaden för att förbättra 

möjligheten att utvärdera den egna utbildningsinsatsen.  

Nackdelar 

Det finns ett par förhållanden som talar emot att samla in uppgifter på det här sättet. 

Även om uppgiftsinsamlingen sker på ett strukturerat sätt kan det finnas skäl att 

ställa sig frågande till datamaterialets kvalitet. Vid tidigare informationsinsamlingar 

från leverantörer visar erfarenheter att man ofta upplever detta som betungande och 

utan rätt ekonomiska incitament kan detta leda till en försämrad kvalitet i de 

insamlade uppgifterna. Det torde vara svårt att få en uppfattning om huruvida 

uppgiftsinsamlingen sker på ett enhetligt sätt. Därtill är det rimligt att anta att 

leverantörerna har incitament att framställa resultatet av sin verksamhet i så god 

dager som möjligt. Det gäller särskilt om de kan misstänka att uppgifterna används 

när Arbetsförmedlingen utvärderar leverantören. För att motverka detta skulle 

Arbetsförmedlingen behöva lägga ned resurser på att kontrollera uppgifternas 

kvalitet och riktighet. 
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6.3 Förslag på modell för uppföljning av 
arbetsmarknadsutbildningen 

6.3.1 En ny uppföljningsmodell 

Bedömning 

En ny modell för uppföljning för arbetsmarknadsutbildningen bör i högsta möjliga 

mån inte avvika från hur övriga insatser på Arbetsförmedlingen följs upp. En ny 

modell bör utgöra ett komplement till nuvarande resultatuppföljning. Den nuvarande 

uppföljningen bygger på registerbaserade uppgifter och därför vore det idealiskt om 

uppföljningen av överenstämmelsen mellan deltagarnas utbildning och 

yrkesområden också byggde på en registerbaserad uppföljning. Det ställer emellertid 

krav på att den registerbaserade statistiken både är aktuell och har en hög kvalitet för 

att resultatet ska vara relevant för en återkommande uppföljning. 

Arbetsförmedlingens bedömning är att en registerbaserad uppföljningsmodell 

baserat på SCB:s yrkesregister i dagsläget inte är ändamålsenlig. De huvudsakliga 

nackdelarna är den långa tidsfördröjning innan yrkesregistret blir tillgängligt och det 

tar en längre tid innan utfallet för undersökningsåret blir komplett.  

En insamling som genomförs av leverantörerna och vidarerapporteras till 

arbetsförmedlingen skulle kunna göras tätt efter tidsgränsen på sex månader efter 

individen lämnat den genomförda arbetsmarknadsutbildningen. Det som talar emot 

tillvägagångssättet är emellertid att det är svårt för myndigheten att kontrollera 

siffrornas giltighet och det torde ligga i leverantörernas intresse att de insamlade 

uppgifterna pekar på ett så bra resultat som möjligt för den egna verksamheten. Det 

medför att det kommer vara svårt att tolka resultatet och låta de insamlade 

uppgifterna ligga till grund för uppföljning. 

Slutligen kan en enkätmetod användas för att inhämta uppgifterna direkt från 

individerna. Metoden medför att uppgifterna är aktuella när de ska användas, 

uppgiftsinsamlingen kan styras efter myndighetens behov och det finns upparbetade 

frågebatteri att utgå ifrån. Den huvudsakliga invändningen mot en enkätmetod är att 

det finns en risk att allt för få individer svarar på enkäten vilket innebär att både 

tillförlitligheten och precisionen när resultatet redovisas för vissa grupper kan vara 

allt för låg. I jämförelse med framför allt registermetoden är risken att allt för fina 

fördelningar av resultatet på mindre grupper inte kan göras med tillräcklig precision. 

Enkätmetoden har emellertid en fördel i att den kan möjliggöra att resultatet 

redovisas mer frekvent och närmare den tidpunkt deltagaren avslutade sin 

arbetsmarknadsutbildning.  

Förslag 

Arbetsförmedlingens bedömning är att en enkätmetod bäst uppfyller de behov som 

ställs på uppgiftsinsamling till en ny modell för uppföljning av arbetsmarknads-

utbildningen. Med utgångspunkten i att uppföljningen ska bygga på aktuella och 

säkerställda uppgifter är en enkätmetod det bästa alternativet i dagsläget. De två 

andra beskrivna metoderna uppvisar brister och utmaningar som medför att ett 

uppföljningsresultat blir inaktuellt och svårt att tolka. Den huvudsakliga 
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invändningen mot att tillämpa en enkätundersökning är att det inkommer för få svar 

för att kunna erhålla ett precist resultat i samtliga redovisningsgrupper.  

Arbetsförmedlingen föreslår att insamling av data sker förhållandevis tätt på avslutad 

utbildning, månadsvis eller kvartalsvis. Redovisning av ett uppföljningsresultat kan 

ske mer sällan, vid ett eller ett par tillfällen per år. En tätare uppgiftsinhämtning 

medför troligtvis att viljan och möjligheten att lämna korrekt information är högre 

jämfört med om en uppgiftsinsamling endast skulle ske en gång per år. Om resultatet 

redovisas en eller ett par gånger per år minskar risken för att resultatet är allt för 

oprecist för en del redovisningsgrupper. Det innebär också en minskad kostnad för 

statistiska bearbetning av resultatet jämfört med om det skulle ske varje månad. 

Enkäten föreslås ta sin utgångspunkt i den enkät Arbetsförmedlingen genomförde 

fram till och med 2008 och anpassas till dagens behov av uppföljning.  

En ny uppföljningsmodell utgår från de uppföljningskrav som motsvarar de målen i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev och verksamhetsplan och den tillkommande 

uppföljningen av arbetsmarknadsutbildningens träffsäkerhet. Därmed bevaras 

jämförbarhet med övriga insatser. Den föreslagna modellen bör utvärderas efter 

hand, särskilt bör den insamlade statistikens kvalitet och användbarhet belysas. 

Även om den föreslagna modellen innehåller en dubbelt så lång uppföljningshorisont 

i jämförelse med resultatmåttet status dag 90 är den fortfarande att betrakta som 

kort i ett utvärderingsperspektiv. Det är viktigt att ha i åtanke, för att mildra ett 

kortsiktigt resultatfokus, att arbetsmarknadsutbildningens positiva effekter framför 

allt kan skönjas på längre sikt. 

6.4 Jämställdhetsperspektivet 

Den föreslagna modellen för uppföljning kompletterar den nuvarande modellen och 

hanterar redovisar resultatet för kvinnor och män på ett liknande sätt. 

Jämställdhetsperspektiv är infogat i uppföljningsmodellen genom att det kvantitativa 

uppföljningsresultatet delas upp och analyseras per kön kombinerat med andra 

bakgrundsvariabler så som födelseland, utbildningsnivå, med flera. Med metoder 

som föreslås för insamling av information är det möjligt att utfallet delas upp efter 

kön. 

6.5 Uppskattning av kostnader 

I uppdraget framgår det att kostnaderna för både den föreslagna metoden samt de 

alternativa metoderna ska beräknas. Arbetsförmedlingen har både begärt in en offert 

från SCB om kostnaden för en årlig enkätundersökning och erhållit ett 

kostnadsestimat för en månatlig dataleverans. Därutöver har resursåtgången för 

Arbetsförmedlingen att genomföra en månatlig enkätundersökning i egen regi 

estimerats. Uppskattning av kostnader har sedan gjorts och beskrivs i detalj nedan. 

Det är en preliminär bedömning som behöver utredas närmare om myndigheten får 
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uppdraget, bland annat i relation till vad det innebär för uppföljning som redan görs 

idag.  

En årlig enkätundersökning utförd av SCB som riktar sig till en antagen 

deltagarpopulation på 20 000 personer beräknas till 822 000 – 905 000 kr första 

gången undersökningen genomförs och 720 000 – 792 000 kr andra gången 

undersökningen genomförs (givet ett oförändrat upplägg). Om antalet tillfällen 

enkätundersökningen utökas så att det sker en gång per kvartal ökar ovan nämnda 

kostnader med ca 180 000 kr och sker enkätundersökningen månadsvis tillkommer 

omkring 520 000 kr. 

Om Arbetsförmedlingen i stället genomför enkäten i egen regi och månadsvis 

tillfrågar 1 700 personer (motsvarande drygt 20 000 på helåret) beräknas 

resursåtgången uppgå till 1,5 årsarbetskrafter, motsvarande 1 020 000 kr. I och med 

att Arbetsförmedlingen själva utför enkätundersökningen tillkommer också extra 

resurser för att genomföra eventuella bearbetningar av dataunderlaget som kan 

komma att krävas vid svarsbortfall. Merparten av arbetet kan genomföras under en 

uppstartsperiod. Det adderar en kostnad på 200 000 kr (0,16667 årsarbetskrafter) 

första året och 50 000 kr (0,04 årsarbetskrafter) i form av återkommande statistiskt 

arbete.  

Arbetsförmedlingen har även tillfrågat SCB om kostnaden för en månatlig 

datalevarans av mikrodata som bygger på BAS. Den skulle uppskattningsvis ligga 

inom intervallet 50 000 – 70 000 kronor.70 

Vad kostnaden för metoden att låta leverantörer inkomma med uppgifter om 

deltagarnas sysselsättning har inte varit möjlig att genomföra. Det beror på att det 

avsaknad av ingångsvärden för en sådan konstruktion och vilka merkostnader det 

skulle medföra för leverantörerna. I fallet med rusta och matcha finns en 

ersättningsmodell som ger leverantörerna ett ekonomiskt incitament att inkomma 

med uppgifter. En sådan konstruktion finns inte för arbetsmarknadsutbildningen. 

Jämförelsevis blir kostnaden per deltagare i SCB:s högkostnadsalternativ 66 kr ((792 

000 + 520 000) / 20 000).  En ersättning om 66 kronor per deltagare utgör 

förmodligen inte är ett tillräckligt stort ekonomiskt incitament för att en leverantör 

ska genomföra en insamling och rapportering av deltagarens status på 

arbetsmarknaden.   

Kostnadsbeskrivningen ovan inkluderar inte den eventuella resursåtgång som skulle 

tillkomma om Arbetsförmedlingen ska analysera och sammanställa resultatet i 

rapportform. 

 
70 Ett slutgiltigt pris regleras i samband med att en beställning av mikrodata görs av SCB. 
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7 Avslutande kommentarer 

Rapporten visar att Arbetsförmedlingen har lyckats med uppdraget att öka andel 

övergångar till arbete efter arbetsmarknadsutbildning, men inte med uppdraget att 

öka antalet anvisningar. Att kombinera volymökningar med kvalitet i anvisningar har 

visat sig vara en komplex uppgift. Myndigheten har aktivt verkat för att öka volymer 

och många aktiviteter har goda resultat, bland annat i form av nya avtal och fler 

studiebesök, men det har inte gett effekt på antalet deltagare i arbetsmarknads-

utbildning. Till viss del anses det bero på att det tar tid för aktiviteterna att få 

genomslag. Det bedöms också bero på den kontext som arbetsmarknads-

utbildningarna navigerar i. Identifierad arbetskraftsbrist och branschkrav i 

kombination med tillgänglighet på arbetssökandes som har rätt förutsättningar för 

att delta i arbetsmarknadsutbildning är en utmaning.  

Kompetensförsörjningsbehov och branschkrav samspelar inte självklart med 

sammansättningen av arbetssökande. Även med tillgång till stödjande och 

förberedande insatser finns det individer som inte bedöms kunna tillgodogöra sig 

arbetsmarknadsutbildning, ofta kortutbildade och långtidsarbetslösa. Andra 

arbetssökande bedöms vara nära arbetsmarknaden och går därför direkt till jobb 

utan insatser eller anvisas till andra arbetsmarknadspolitiska insatser, exempelvis 

rusta och matcha. Det kan ge en negativ effekt på antalet anvisningar till just 

arbetsmarknadsutbildning, men bedöms samtidigt vara positivt för 

kompetensförsörjningen och för arbetssökandes möjligheter att komma i arbete.   

Att motverka arbetskraftbrist genom arbetsmarknadsutbildningar är ett komplext 

uppdrag. Aktiviteterna som beskrivs i denna rapport är därför mångfacetterade och 

av strategisk såväl som av operativ karaktär. Trots framgångar inom vissa områden 

finns det mycket kvar att göra. Framför allt handlar det om strategiska utmaningar 

som behöver hanteras för att arbetsmarknadsutbildningarna ska kunna vara ett 

effektivt verktyg som bidrar till kompetensförsörjningen samtidigt som det stödjer 

många arbetssökande till jobb.  

Omvärlden förändras snabbt vilket behöver mötas. Strukturomvandlingen på 

arbetsmarknaden, snabba konjunktursvängningar, fler arbetssökande med svag 

konkurrenskraft och reguljär utbildnings förändrade roll för kompetensförsörjningen 

ställer nya krav. Myndigheten ser ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring 

arbetsmarknadsutbildning och har därför påbörjat ett arbete att genomföra en bred 

genomlysning. Det inkluderar att se över utformning av utbud kopplat till 

arbetsmarknadens behov och andra arbetsmarknadspolitiska insatser, utforska nya 

metoder för upphandling samt att fortsätta effektivisera och standardisera processer 

särskilt genom systemstödutveckling tillsammans med andra samhällsaktörer.  

Arbetsmarknadsutbildningar som ett effektivt verktyg ställer krav på kontinuitet i 

förutsättningarna. Det gäller förutsättningar i att skapa ändamålsenliga 

systemlösningar, förutsättningar från uppdragsgivaren samt förutsättningar att 

samverka med andra parter. Långsiktighet kring arbetsmarknadsutbildningar ger en 
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stabil grund för strategiskt arbete och möjliggör också utveckling av nya flexibla 

arbetssätt som bättre möter en föränderlig omvärld.  
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