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Återrapportering av åtgärder för förbättrade 
uppföljnings möjligheter av förberedande och 
orienterande utbildning. 
Arbetsförmedlingen har i sitt regleringsbrev för 2018 fått ett uppdrag att redogöra för 

insatser för att förbättra möjligheterna att följa upp förberedande och orienterande 

utbildning. 

Uppdraget att samordnats från tidigare Förmedlingsavdelningen och rehabilitering 

till arbete men genomförts i samverkan med fler andra avdelningar och enheter.  

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. Ärendet har 

föredragits av Karin Törnquist, enheten Ställa om (tidigare på Avdelningen 

förmedling och rehabilitering till arbete). I den slutliga handläggningen har 

överdirektör Maria Mindhammar, ledningsstabens chef Thomas Hagman, rättschef 

Anna Middelmann samt chef för enheten Hitta utbildning Emil Johansson, deltagit. 

 

 

 

Mikael Sjöberg 

Arbetsförmedlingens generaldirektör 

 

 

    Karin Törnquist 

    Kvalificerad handläggare 

    Enheten Ställa om 
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1 Uppdrag 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev 2018: 

 
 7. Förberedande och orienterande utbildning  

Arbetsförmedlingen ska i årsredovisningen för 2018 redogöra för vilka åtgärder som 

vidtas för att använda arbetsmarknadsutbildning och förberedande och 

orienterande utbildning på ett effektivare sätt i syfte att öka andelen kvinnor och män 

som går till arbete eller studier.  

 

Arbetsförmedlingen ska senast den 22 februari 2019 även redogöra för 

insatser för att förbättra möjligheterna att följa upp förberedande och 

orienterande utbildning.  

1.1 Bakgrund 

Förberedande och orienterande utbildning (FUB) är en av Arbetsförmedlingens 

största insatser och ingår i det arbetsmarknadspolitiska programmet Förberedande 

insatser. Insatsen har utvecklats till att innehålla en mängd olika insatser, med flera 

olika syften. Förberedande utbildning kan ha varierande innehåll av till exempel 

vägledande och motivationshöjande karaktär. De kan även innehålla delar som syftar 

till att utreda intresseområden, lämpliga yrken och vägar mot studier.1 Tanken med 

alla förberedande utbildningar är att vara ett steg inför nästa, ofta mer yrkes- eller 

studieinriktade del, i den arbetssökandes planering och den utgör ett led i en planerad 

kedja.2 

FUB som förberedande insats rör den del av Arbetsförmedlingens utbud av 

förberedande insatser som upphandlas. Övriga förberedande insatser är insatser inom 

utbildningsväsendet och inom folkbildningen, samt vägledande, kartläggande och 

rehabiliterande insatser. Förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska 

program anger att förberedande insatser ska vara individuellt utformade och förbereda 

för annat arbetsmarknadspolitiskt program, utbildning eller arbete.3  

Eftersom de individuella behoven kan variera stort, inte minst under olika 

konjunkturlägen, krävs också ett utbud och flexibla avtal som kan matcha alla de olika 

                                                           
1 Exempelvis utgör såväl ”Starta eget” som yrkes- och studieförberedande moduler och test- och 
kartläggningsmodul inför arbetsmarknadsutbildning delar av insatsen, tjänster som sinsemellan är mycket olika 
till sin karaktär. 
2 Arbetsförmedlingens intranät Vis, hämtat 2018-12-12 
3 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 
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individuella behov de arbetssökande har. Därför har upphandlingar skett i avtal som 

kan leverera utbildning i mindre moduler, som kan byggas ihop i anpassade paket. 

Detta har också svarat mot kritik som riktats mot Arbetsförmedlingen angående att 

många av insatserna varit alltför hårt reglerade, och att svårigheten att ta lokal och 

individuell hänsyn minskar möjligheterna att nyttja insatserna.  

En mer fast struktur har däremot fördelen att den är lättare att följa upp eftersom 

innehåll, syfte och målsättning klargörs initialt. På så sätt föreligger en viss målkonflikt 

i att dels kunna erbjuda insatser som är tillräckligt flexibla för att möjliggöra 

individuell och lokal anpassning, dels som är tillräckligt tydligt definierade för att 

kunna följas upp på ett tillfredsställande sätt. Det upphandlade förberedande utbudet 

har utgjort ett dragspel inom de arbetsmarknadspolitiska programmen, där uppkomna 

behov av nya insatser snabbt har kunnat åtgärdas - men möjligen på bekostnad av 

möjligheterna att följa upp de olika insatsernas effekter på ett tillfredsställande sätt.  

Mot bakgrund av bland annat fler inskrivna arbetssökande med utsatt ställning på 

arbetsmarknaden, i kombination med att allt fler inskrivna arbetssökande deltar i 

ramprogram med krav på att deltagaren kontinuerligt har en definierad och 

arbetsmarknadspolitiskt motiverad aktivitet, har insatsen också kommit att nyttjas 

alltmer av arbetsförmedlare. I den granskning som gjorts av Riksrevisionen4 kritiseras 

Arbetsförmedlingen för att bristande medvetenhet i användningen av FUB har lett till 

ökade kostnader.  

Den senaste tiden har antalet deltagare i insatsen dock minskat5, vilket kan förklaras 

av flera orsaker. Dels har tidigare avtal av FUB som haft stora volymer löpt ut - dessa 

tjänsteinriktningar bedömdes inte möta de behov som arbetssökande och 

arbetsmarknadenhar, vilket medförde att utveckling av nya upphandlade 

arbetsförmedlingstjänster behövdes. Detta har bidragit till att användningen av FUB 

minskat under 2017 och 2018. Dels finns tendenser till att medvetenheten kring 

användningen också ökat en del inom myndigheten. En tredje delförklaring kan vara 

att arbetsförmedlare inte haft samma behov av att använda insatsen, då personer 

framför allt inom etableringen i allt högre utsträckning gått till arbete eller studier med 

hjälp av andra insatser samt på grund av den rådande konjunkturen.  

1.1.1 Riksrevisionens granskning 

Riksrevisionsverket har i tre rapporter granskat Arbetsförmedlingens insats upp-

handlad utbildning av förberedande och orienterande karaktär (enligt § 30 p. 2 

                                                           
4 Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning. RiR 
2016:21    
5 Antalet unika deltagare har minskat från 70 957 (2017) till 52 858 (2018) (Källa: Arbetsförmedlingens 
årsredovisning 2018). Här ingår även individer som tagit del av folkhögskoleutbildning i studiemotiverande 
syfte och folkhögskoleutbildning inom etableringsuppdraget. Uppgifterna är inte jämförbara med de uppgifter 
som redovisades för förberedande utbildning i Årsredovisningen 2017. Under 2018 uppmärksammades att en 
del individer som gått till reguljära utbildning felaktigt registrerats i förberedande utbildning. Dessa individer 
har exkluderats i siffror som anges här. 
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förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program). Resultaten samman-

fattas i tre granskningsrapporter: 

• Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingen styrning, 

användning och uppföljning, 2016:21 

• Effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning, 2017:20 

• Förberedande och orienterande utbildning – uppföljning av deltagare inom 

etableringsuppdraget, 2018:12  

 

Sammanfattningsvis menar Riksrevisionen att Arbetsförmedlingen inte använder 

insatsen på ett tillräckligt träffsäkert sätt, vilket bedöms ha drivit upp kostnaden och i 

viss mån också kan ha motverkat ändamålsenligheten. Riksrevisionen uppmanar 

därför Arbetsförmedlingen att utöva bättre intern styrning av insatsen. Riksrevisionen 

understryker vikten av uppföljning och utvärdering för att kunna styra mot en 

ändamålsenlig användning. Riksrevisionen menar att möjligheter att följa upp inte är 

tillräckligt goda. Det gäller i princip hela kedjan från information om utbildningarna, 

till systematisk dokumentation, resultatmått och mätmetoder. Riksrevisionen 

rekommenderar bland annat Arbetsförmedlingen att betona vikten av att olika nivåer 

inom myndigheten systematiskt följer upp och analyserar de förberedande och 

orienterande utbildningarna6. Med detta avses såväl förmedlarens uppföljning av 

arbetssökandes progression, den lokala AF-enhetens uppföljning utifrån resultatmått, 

som regional och nationell uppföljning av resultaten inom insatsen samt effekter av 

densamma på längre sikt. 7 

1.1.2 Arbetsförmedlingens svar på Riksrevisionens granskning 

I Arbetsförmedlingens svar på Riksrevisionens slutsatser8 delar man i stort slut-

satserna, särskilt vad gäller möjligheterna att följa upp och därmed stärka kunskapen 

om förberedande utbildning. Dessutom delar Arbetsförmedlingen Riksrevisionens 

bild av att myndigheten behöver skapa bättre förutsättningar för att utvärdera olika 

inriktningar av förberedande och orienterande utbildning samt bidra till att öka 

kunskapen om effekter av olika kedjor av insatser.   

Myndigheten ser även att det är av vikt att säkerställa att utveckling och förbättring av 

uppföljning sker på flera nivåer i organisationen. Detta ligger i linje med att 

Riksrevisionen i granskningen från 2016 anger att de ser behov av förbättrad 

uppföljning både på nationell nivå och på enhetsnivå inklusive den uppföljning som 

sker av respektive deltagare.  

                                                           
6 RIR 2016:21 
7 RiR 2016:21, s. 47-48 
8 Arbetsförmedlingens svar på Riksrevisionens slutsatser, Dnr Af-2016/0032 3617, Af-2017/0003 3455, Af-
2018/0006 3190 
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1.1.3 Koppling till annat utvecklingsarbete 

Vad gäller uppföljning av den enskilde deltagaren, den uppföljning som idag till stor 

del görs av respektive arbetsförmedlare, är kopplingen mellan utvecklat stöd för en 

träffsäker användning tätt förknippat med bättre förutsättningar för uppföljning. De 

åtgärder som redovisats i årsredovisningen för 20189 inom området är med andra ord 

av betydelse även för uppföljning. Till exempel ger en ökad tydlighet kring syfte och 

mål med respektive utbildning inom avtalet yrkes- och studieförberedande moduler 

arbetsförmedlaren bättre möjligheter att i dialog med den sökande avgöra huruvida 

målet har uppnåtts. Den utveckling som sker i myndigheten i stort, bland annat genom 

kanalförflyttning10 och ökad specialisering, bedöms dock vara avgörande både för att 

användning ska nå full potential, och för att uppföljning av enskilda ska fungera väl. 

Det pågår utvecklingsarbete inom andra områden i myndigheten, som också har stor 

bäring på förbättrade uppföljningsmöjligheter för FUB. Bland dessa kan exempelvis 

nämnas myndighetens förnyelseresa och strategiska förflyttningar, nya erbjudanden 

och tjänster samt implementering av strategi för karriärvägledning, strategi för 

matchning till jobb genom utbildning och strategi för upphandlade arbets-

förmedlingstjänster.   

I Arbetsförmedlingens förnyelseresa11 genomförs ett antal verksamhetslogiska 

förflyttningar i syfte att förbättra kund- och samhällsnyttan i myndighetens uppdrag. 

Den strategiska förflyttningen ”Från otydliga krav och förväntningar till egenmakt 

för kunden” har särskild bäring på detta område, genom att individen via digitala 

verktyg ska vara mer delaktig inför beslutet om FUB samt starta och genomföra 

insatsen motiverad till varför FUB är rätt steg i planeringen. Förflyttningen ”Från 

generalist till specialist” kommer också innebära förbättrade förutsättningar för såväl 

användning som uppföljning av FUB, genom att myndigheten utvecklar kompetens 

och system i enlighet med inriktningen.  

1.2 Avgränsningar 

I denna rapport beskrivs vidare hur myndigheten arbetar för förbättrade möjligheter 

att följa upp FUB. 

Rapporten är avgränsad till att beskriva åtgärder för förbättrade uppföljnings-

möjligheter. I de fall det finns en indirekt koppling till förbättrade uppföljnings-

möjligheter nämns även andra initiativ inom verksamhetsutveckling som inte primärt 

syftar till förbättrad uppföljning..  

                                                           
9 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018, Dnr Af-2019/0005 1561 
10 Arbetsförmedlingens arbete för att erbjuda alltfler tjänster digitalt och möjliggöra självservice där så är 
lämpligt.  
11 Arbetsförmedlingens förnyelseresa är en omfattande och långsiktig strategisk omläggning av myndighetens 
strukturer, arbetssätt och ledningsfilosofi. Förnyelseresan syftar till att stärka myndighetens förtroende och 
kompetens, samt att möta de utmaningar som finns på dagens och framtidens arbetsmarknad.  
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2 Genomförande 

Utifrån Riksrevisionens slutsatser har Arbetsförmedlingen genomfört en intern 

genomlysning av uppföljningsbarheten av insatsen inom myndigheten. Dialog har 

förts med olika avdelningar inom myndigheten för att klargöra problembilden. En del 

i detta arbete har även varit att synliggöra pågående arbete i andra processer med 

bäring på detta område. Arbetet med att utveckla effektiviteten och 

uppföljningsmöjligheterna av FUB pågår, och kommer behöva fortsätta och 

accelereras. 

Detta arbete utgjorde också en del i den andra delen av regleringsbrevsuppdraget 

rörande FUB, det vill säga att redogöra för vilka åtgärder som vidtas för att använda 

arbetsmarknadsutbildning och förberedande och orienterande utbildning på ett 

effektivare sätt i syfte att öka andelen kvinnor och män som går till arbete eller 

studier12.  

Riksrevisionens bild av uppföljningsbarheten av FUB bekräftas av den interna 

genomlysning som gjorts med anledning av detta uppdrag. Medarbetare vid olika 

berörda delar av myndigheten har i två workshops brutit ned Riksrevisionens kritik 

och identifierat vad som behöver göras utifrån kritiken från Riksrevisionen samt 

uppdraget i regleringsbrevet. Dessutom har en värdering av åtgärdernas möjliga 

påverkan gjorts för att möjliggöra en prioritering av åtgärderna. De åtgärder som 

beskrivs i kapitel 3 är åtgärder som antingen redan är initierade, alternativt är 

planerade att verkställas.  

  

                                                           
12 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018 
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3 Resultat 

3.1 Insatser för förbättrade uppföljningsmöjligheter 

I arbetet med detta regleringsbrevsuppdrag har insatser primärt inom tre områden 

identifierats; verksamhetsutveckling, registervårdande insatser samt utveckling av 

systemstöden. De verksamhetsutvecklande delarna handlar om att definiera vad en 

upphandlad förberedande och orienterande utbildning är. Det ligger sedan till grund 

för ändringar i systemstöden och för hur uppföljning i nya systemstöd planeras. Därtill 

bedöms vissa metodologiska insatser för att bidra till en mer enhetlig inmatning av 

data ge en relativt stor effekt på möjligheterna att följa upp FUB. Dessa tre 

insatsområden har brutits ned till ett antal åtgärder som uppdragits olika delar av 

myndigheten.  

Förutsättningarna för uppföljning behöver skapas redan i en definition av insatsen 

som fastslår innehållet i och syftet med insatsen och dess olika delar. En ändamålsenlig 

definition ger grund för att i systemen skapa förutsättningar för bättre uppföljning av 

de olika delarna. Detta kan i kombination med effektutvärdering ytterligare förstärka 

uppföljningsmöjligheterna av FUB.  

Som beskrevs i kapitel 1 har FUB utvecklats för att främja flexibilitet vilket har gjort 

definitionen av insatsen svagare. Upphandlad förberedande och orienterande 

utbildning har kommit att utgöra det dragspel verksamheten behövt när nya behov av 

tjänster identifierats. Detta eftersom nya FUB har upphandlats i breda och flexibla 

avtal som möter flera olika behov för arbetssökande och i slutändan arbetsmarknaden. 

På så vis har stora möjligheter till individuella anpassningar skapats.  

Ur dessa avtal skapas paket av utbildningsmoduler utifrån hur behoven ser ut. Dessa 

paket publiceras sedermera i den databas där förmedlare hittar lämpliga insatser till 

de arbetssökande. Insatsens definitionsmässiga tydlighet har inte varit styrande när 

man utformat systemstödet. Vid utveckling av systemstödet har istället 

utgångspunkten varit den flora av FUB som funnits, och dessa har systematiserats i 

kategorier. Hur myndigheten paketerar utbildningsmoduler och vilken kategori paket 

bedöms tillhöra har inte heller varit reglerat, vilket lett till att samma insats i vissa fall 

kategoriserats olika. Dessutom har andra förberedande insatser som inte upphandlats 

även kategoriserats som FUB. Det har lett till att det är svårt att följa upp resultatet av 

en viss inriktning FUB mot ett visst syfte. Det finns därmed i viss mån en målkonflikt 

mellan flexibla avtal och specifika definitioner av insatsen.  

För att komma till rätta med dagens situation behöver myndigheten för det första 

definiera insatsen; vad är FUB och vad är det inte, hur ser gränssnittet ut mot andra 

förberedande insatser osv. Därefter behöver systemstödet utformas i enlighet med 

definitionen. Paketering av utbildningsmoduler behöver hanteras enhetligt men på ett 

sätt som inte allt för mycket inskränker flexibiliteten med breda avtal. 
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3.1.1 Förväntade effekter 

Samtliga nedanstående åtgärder ska leda till följande förväntade effekter. 

En förbättrad uppföljning som leder till: 

• Större kostnadsmedvetenhet på alla nivåer från förmedlare till myndighetsledning 

• Större och samlad kunskap om olika inriktningars resultat och eventuella effekter 

• Större och samlad kunskap om resultat och effekter av kombination olika insatser  

• Bättre intern styrning utifrån kostnad och resultat.  

3.1.2 Åtgärder 

Nedan definieras de åtgärder som vidtagits inom ramen för uppdraget för att 

förbättra uppföljningsmöjligheterna för FUB.  

 

a) Tillämpning av regelverket  

 

Ändamålsenlig tillämpning av regelverket för FUB är grunden för en medveten 

användning av insatsen, vilket ligger till grund för uppföljning och utvärdering av 

densamma. Med en tydlig definition av vad FUB är och syftar till, skapas 

förutsättningar för bättre uppföljning genom att insatserna kan särskiljas tydligare 

redan från ett regel- och ändamålsperspektiv. En förbättrad information skapar också 

förutsättningar för bättre träffsäkerhet i anvisningar till programmet. Detta har också 

bäring på Riksrevisionens slutsatser i RiR 2016:21, där man understryker vikten av att 

förmedlarna får rätt förutsättningar att göra bedömningar av när och för vem FUB är 

rätt insats.13  

En övergripande uppföljning av alla uppdrag som initierats med anledning av 

regleringsbrevsuppdraget och bättre uppföljning av FUB ska göras. En tydlig definition 

av vad upphandlad utbildning av förberedande och orienterande karaktär är ska tas 

fram. Detta ska sedan utgöra grund för övriga åtgärder såsom kategorisering och 

paketering av utbildning, strukturering av information samt systemstöd. Detta 

möjliggör att bygga systemstöd som kan särskilja olika FUB utifrån syfte och mål med 

insatsen. Därtill behöver sedan stödmaterial tas fram i syfte att skapa en enhetlig och 

medveten användning av insatsen i myndigheten, för att säkerställa att den 

metodmässiga hanteringen av förmedlare sker i enlighet med regelverket och syftet. 

Detta är av vikt då förmedlarnas hantering behöver vara korrekt om systemstödet ska 

kunna fånga informationen på rätt sätt.  

 

                                                           
13 RiR 2016:21, s. 8 
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b) Upphandling och uppföljning av resultat av FUB 

I förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program anges att ”Med 

förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska 

insatser för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat 

arbetsmarknadspolitiskt program, utbildning eller arbete.” Syftet med en 

förberedande insats såsom FUB är därmed att förbereda för annat program, studier 

eller arbete. Många av de upphandlade orienterande och förberedande insatserna har 

ett innehåll som ska hjälpa individen att just bestämma vad nästa mål är. Ur ett 

uppföljningsperspektiv vore det enklare att mäta resultat om det redan i definitionen 

av insatsen, det vill säga förfrågningsunderlaget eller liknande, bestämts vad insatsen 

syftar mot. Det kan emellertid motverka syfte och mål med insatsen. Som nämnts 

tidigare finns utmaningar kopplat till breda avtal som till viss mån utgör en målkonflikt 

när man vill ha specifika definitioner för att möjliggöra uppföljning av olika FUB. Med 

breda avtal som gör det möjligt att bygga utbildningspaket som kan syfta till olika 

målsättningar, eller till och med syftar till att ta reda på målsättningen under tiden, 

försvåras uppföljningen av måluppfyllelsen. Om det redan i upphandlingsunderlag 

definierades hur insatserna ska följas upp och vilka resultatmått som ska användas vid 

uppföljningen skulle möjligheterna att bättre bygga systemen så att rätt indikatorer 

fångas, och sedermera också att följa upp resultaten, förbättras. Denna specificering 

behöver dock ske på ett sådant sätt att leverantören fortsättningsvis kan agera för att 

möta individens behov. 

Möjlighet för uppföljning av olika inriktningar av FUB behöver säkras dels i närtid, 

dels på längre sikt. En enhetlig hantering av paketering av FUB är viktig för att kunna 

få tillförlitlig statistik. Möjligheterna att tydligare synliggöra kostnaden för 

förmedlarna ska också vidare undersökas, så att det kan utgöra en del i bedömningen 

vid val av insats. Kostnadsperspektivet bör vara en delmängd i en förmedlares 

beslutsunderlag vid val av insats, för att säkerställa effektivt och ansvarsfullt nyttjande 

av insatsen. Idag14 finns information om kostnader för olika FUB att tillgå för 

förmedlare via systemet där förmedlarna kan hitta tillgängliga förberedande 

utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar15. Fortfarande finns dock behov att 

tydliggöra hur kostnaden ska utgöra en del i förmedlarens bedömning av huruvida 

insatsen är lämplig och motiverad för just den individen. Detta ska kunna möjliggöras 

inom ramen för utvecklingen av datadrivna insikter som utvecklar den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen och bedömningsstödet. Se vidare resonemang 

kring detta i kapitel 4 Diskussion och slutsatser.  

Efter Riksrevisionens första två granskningar har åtgärder vidtagits för att 

kontinuerligt ge verksamheten tillgång till aktuell information om upphandlade 

arbetsförmedlingstjänster såsom förberedande utbildning, t.ex. deltagarvolymer, 

utfall efter avslutad tjänst och bättre information om kundnöjdhet. Eftersom det är 

                                                           
14 Sedan februari 2017 finns kostnaden för respektive utbildning synlig för förmedlare i systemet ”KA-
webbstöd”. Denna funktion infördes mot bakgrund av den kritik som framförts av Riksrevisionen.  
15 Systemet som avses benämns ”KA-webbstöd”.  
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möjligt att bryta den information som tillhandahålls på olika sätt ökar möjligheten till 

kvalitativ analys och uppföljning av användningen av förberedande utbildning lokalt 

och regionalt. Som exempel finns det möjlighet att följa antalet deltagare i jobb- och 

utvecklingsgarantin som deltar i en viss utbildning på en specifik ort. Arbete pågår för 

att tillgängliggöra informationen på ett fullt ut automatiserat sätt, eftersom den 

hantering som gäller idag kräver manuell handläggning och därför är förenad med 

vissa risker. 

Myndigheten har också skapat en bättre struktur för, och information till förmedlare, 

kring förberedande utbildning, i samband med att avtalet för yrkes-och 

studieförberedande moduler började gälla. Detta har skärpt kraven på ett tydligt syfte 

med varje utbildning. Förbättrad information möjliggör en mer medveten användning 

av insatsen.  

c) IT- och systemutveckling  

 

Idag är administrationen för förmedlare omfattande och det nuvarande 

handläggningssystemet Arbetsförmedlingens informationssystem (AIS) innebär 

tidskrävande handläggningsprocesser med många steg och valalternativ. För att 

underlätta för förmedlare att fatta korrekta beslut, vilket är grundläggande för att få 

tillförlitliga uttag av data, behöver systemförändringar genomföras. Ett användar-

vänligt system minskar sannolikheten för felregistreringar.  

Flera av de systemstödsfunktioner som är planerade att realiseras under 2019 kommer 

att bidra till både förbättrad uppföljning och nyttjande av externt levererade arbets-

förmedlingstjänster (inklusive FUB). De större förändringar som behövs möjliggörs 

inom den nya besluts- och ärendehanteringsplattformen (BÄR) som just nu utvecklas. 

BÄR-plattformen är det system som ska ersätta Arbetsförmedlingens nuvarande 

handläggningssystem AIS. Plattformen ska underlätta administration kopplat till 

besluts-och ärendehantering, och skapar också bättre möjligheter för uppföljning. 

BÄR-plattformen har förmåga att arbeta med artificiell intelligens (AI), vilket också 

skapar möjligheter till automatisering och datadrivna insikter. Systemet är planerat att 

börja driftsättas successivt från våren 2019. Arbetsförmedlingen bedömer inte att de 

större förändringar som behöver göras kopplat till uppföljningsbarheten av FUB kan 

ske inom ramen för det nuvarande systemet AIS, eftersom detta på sikt ska ersättas av 

BÄR-plattformen.  

Exempel på åtgärder som skapar bättre förutsättningar för korrekta beslut är 

begränsning av valalternativ för förmedlare och särskiljning av olika typer av 

utbildning (exempelvis folkhögskolekurser och upphandlade utbildningar) i 

handläggningssystemen. Ett annat exempel är att skapa en koppling mellan systemet 
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för leverantörer16 och avtalsdatabasen, vilket skulle möjliggöra prestationsbaserad 

ersättning.  

Vidare undersöker Arbetsförmedlingen möjligheterna för individen att tydligare följa 

sin egen process genom exempelvis ”Mina sidor” där den arbetssökande idag kan 

aktivitetsrapportera, uppdatera sina meriter m.m.   

 

d) Fördjupad kunskap om effekter av FUB  

 

Genom arbetet kring datadrivna insikter förbättras möjligheterna att följa upp insatser 

och dess effekter, inklusive FUB. Detta arbete pågår brett i myndigheten och har 

definierats som ett av tre särskilt prioriterade utvecklingsområdena i myndighetens 

verksamhetsplan för 2019.17 De datadrivna insikterna innebär också att insamlad 

kunskap direkt tillämpas, exempelvis i att stötta handläggaren i att göra val. Detta 

kommer även leda till förbättrad träffsäkerhet inom insatsen.  

Myndigheten behöver även fortsätta utveckla arbetet kring metoder för att mäta 

progression. Tidigare studier av detta har gjorts inom myndigheten,18 och det fortsatta 

arbetet ska bygga vidare på insikterna från dessa. Progressionsmått är viktigt för att 

kunna anvisa till rätt FUB utifrån den arbetssökandes behov. Eftersom FUB till stor 

del används för deltagare inom etableringsprogrammet behöver kunskapen om hur 

FUB bidrar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden för just den målgruppen 

öka, och därför behöver Arbetsförmedlingen arbeta vidare med effektutvärdering. 

Arbetsförmedlingen kommer att se över möjligheten att skapa bättre förutsättningar 

för effektutvärdering för insatser inom Etableringsprogrammet, däribland FUB.  

För att öka kunskapen om insatsens värde för individ och samhälle är det viktigt att på 

alla nivåer och så långt som möjligt använda den data som finns rörande FUB. I de 

regelbundna uppföljningar som görs av insatsens resultat ska det undersökas om det 

utifrån befintliga förutsättningar i högre grad går att dela in dessa utifrån inriktning av 

FUB, och även tydliggöra kostnader för insatsen. Möjligheten att inkludera FUB i fler 

av de regelbundna rapporter som tas fram av myndigheten ska också undersökas.  

  

                                                           
16 Här avses systemet KA-webbstöd. I systemet kan förmedlare exempelvis hitta information om tillgängliga 
utbildningar, utbildningsstarter samt få rapporter från leverantören om hur den arbetssökande presterar. 
Leverantören kan lägga in motsvarande uppgifter.  
17 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2019 
18 Persson, Helena, Progression i etableringsuppdraget, återrapport av regeringsuppdrag. 2018-05-04,   
Cheung H. och M. Rödin, Progression i etableringsuppdraget? En kohorts- och jämställdhetsanalys av 
arbetssökande i etablerinsgsuppdraget. Arbetsförmedlingens working paper 2018:4 
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4 Diskussion och slutsatser 

Motiven till att följa upp olika arbetsmarknadspolitiska tjänster är ytterst att säkra att 

Arbetsförmedlingen ger kunden den service och det stöd hen behöver och att 

samhällets resurser används på ett effektivt sätt. Arbetet med detta uppdrag har 

påvisat att upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär präglas 

av ett fragmentariskt systemstöd och tjänsteutveckling som har tagits fram utan en 

tydlig definition som beskriver syftet med insatsen. Eftersom myndigheten saknat en 

tydlig intern definition av FUB som både tar hänsyn till att insatsens innehåll följer 

uppdragsgivarens intentioner och samtidigt möjliggör en flexibel och behovs-

orienterad utformning av innehållet i de upphandlade arbetsförmedlingstjänster som 

inkluderas i FUB har myndigheten behövt att i framtagningen av förutsättningar för 

uppföljning i systemet ta fram strukturer och definitioner för att kunna klassa och 

sortera data.   

Mot bakgrund av det ovan beskrivna är det således åtgärder på flera nivåer som 

behöver genomföras. En grundläggande uttolkning av regelverket och dess intentioner 

behöver förenas med en enhetlig hantering av utbildningspaket och dess 

kategorisering. De digitala systemstöden behöver göra det lätt att registrera rätt data 

och minimera risken för fel. Därtill behöver myndigheten använda den data som 

samlas in för att kunna styra mot resultat. Det blir särskilt viktigt i en verklighet där 

Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden och ett nytt system där fristående 

aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben och ersättning ska 

utgå ifrån hur väl de lyckas. 

Arbetet med kartläggningen har i sig givit ett ökat fokus på FUB inom myndigheten. 

Med den åtgärdslista som nu implementeras, i kombination med Arbetsförmedlingens 

åtgärder kopplat till tidigare granskningar samt det utvecklingsarbete som sker inom 

exempelvis strategin Matchning till jobb genom utbildning och strategin för upp-

handlade arbetsförmedlingstjänster, förväntas myndigheten få en väsentligt förbättrad 

kunskap om användningen, och därigenom en grund för att kunna styra mot en mer 

effektiv användning av insatsen. 

Inom ramen för strategin Matchning till jobb genom utbildning sker ett omfattande 

arbete med nödvändiga förflyttningar inom myndigheten. Ett av delområdena i 

strategin är att Arbetsförmedlingen ska vara experter på utbildningens roll för arbets-

marknaden. Myndigheten ska därför fördjupa utrednings- och analysarbetet om 

utbildningens roll för arbetsmarknaden, i syfte att stärka rollen som expertmyndighet. 

Att fördjupa kunskapen om FUB är en del i detta vilket ska bidra till en ökad 

träffsäkerhet i användning av tjänsten. Ett ytterligare delområde i strategin är att 

Arbetsförmedlingen ska vägleda arbetssökande till arbete genom för individen rätt 

utbildningsinsats. Det ska göras bland annat genom utveckling av hur myndigheten 

arbetar med att stärka upp individens egen process och synliggöra vilka steg som 

behöver tas och vilka insatser som behövs för att individen ska närma sig arbete eller 

utbildning. Detta arbete innebär bland annat utveckling inom ramen för Nya 
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erbjudanden och tjänster19, där tjänsten ”Hitta utbildning” handlar om just detta.  

Genom detta förtydligas även leverantörens, och FUB:s, roll som en enskild del i en 

större process för kunden, där användningen av FUB sker för att uppnå att ett steg mot 

ett definierat mål tas. Arbetsförmedlingens planeringsverktyg gör också den 

arbetssökande mer delaktig i sin planering samtidigt som hen och arbetsförmedlaren 

får en bättre översikt över processen.  

En central utgångspunkt i att förbättra effektiviteten är att säkerställa att rätt person 

får rätt insats i rätt tid. Då krävs förbättrade uppföljningsmöjligheter, såväl för FUB 

som för andra tillgängliga insatser. Myndigheten har tillgång till data som skulle kunna 

användas i högre utsträckning. Arbete har genomförts för att tillgängliggöra data 

genom insatser som nämns under 3.1.2, men än mer kan göras.  Myndigheten behöver 

dock även mer kunskap om kunden och kundens behov. Ju mer vi vet om kunden, 

desto lättare blir det att veta vilket stöd myndigheten ska gå in med. För att detta ska 

fungera krävs även god kännedom om olika insatsers effektivitet i relation till olika 

kunder eller grupper av kunder med gemensamma förutsättningar och utmaningar. 

Ökad kunskap om kunden och ökad kunskap om insatsen ger tillsammans förut-

sättningar för att bedöma insatsens effektivitet. Därför är de datadrivna insikterna ett 

av de viktigaste verktygen för att förbättra effektiviteten.  

FUB är en insats som bör komma relativt tidigt i en arbetssökandes inskrivningsperiod 

då majoriteten av utbildningarna syftar till att ge en grundläggande kompetens, 

motivera och förbereda eller kartlägga och utreda behov. Det är därmed inte en insats 

som brukligen ensamt leder till att individen går till arbete. Användningen av FUB 

behöver därför föregås av en noggrann arbetsmarknadspolitisk bedömning samt en 

planering där den arbetssökande, med stöd av arbetsförmedlaren, sätter upp en plan 

med slutmål och olika delmål. Om detta inte görs finns det en risk att FUB i första hand 

blir en aktiveringsinsats då den sökande, förmedlaren eller leverantören inte har rätt 

förväntningar inför anvisningen. Om den sökande har en välarbetad planering med 

tydliga mål kan FUB däremot utgöra en viktig del på vägen mot slutmålet och 

leverantören får bättre förutsättningar att ge det stöd som kunden behöver för att nå 

dit. Ett omfattande arbete med den arbetsmarknadspolitiska bedömningen pågår inom 

myndigheten. Detta arbete innefattar bland annat att skapa förutsättningar för 

datadrivna insikter som ständigt kan utveckla kunskapen om insatsers effektivitet i 

förhållande till olika individer. Faktorerna arbetssökandes förutsättningar, 

arbetsmarknadens behov och krav samt Arbetsförmedlingens uppdrag kan användas 

för att med stöd av datadriven insikt automatisera delar av den arbetsmarknads-

politiska bedömningen. Detta arbete behöver förenas med arbete för att säkerställa god 

registerkvalitet och handläggning. 

Som stöd för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen finns också ett bedömnings-

stöd. Bedömningsstödet är ett verktyg som ska visa för förmedlaren om personen 

                                                           
19 Nya erbjudanden och tjänster är ett pågående arbete inom Arbetsförmedlingen med syfte att tydligare 
beskriva myndighetens tjänster, vilket ska göra det enklare för kunderna att förstå vad de kan förvänta sig av 
myndigheten. 
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riskerar långa tider utan arbete. Detta verktyg kan genom datadrivna insikter göras 

alltmer träffsäkert, vilket bidrar till att individer i högre utsträckning får den insats 

som är lämpligast utifrån just deras situation i relation till arbetsmarknaden. Det 

innebär att förmedlaren tidigt kan avgöra huruvida en specifik individ utifrån såväl ett 

samhälleligt som ett kostnadsmässigt perspektiv bör få en viss insats, exempelvis FUB. 

Detta ska bidra till en ökad träffsäkerhet, kostnadseffektivitet och förbättrade resultat. 
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