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5. Vägledning
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myndigheten stärker förutsättningarna för att fler arbetslösa, såväl kvinnor som män, 

ska ta del av utbildning genom den vägledning som ges av eller på uppdrag av 

Arbetsförmedlingen. Av redovisningen ska framgå hur vägledningen förhåller sig till 

den studie- och yrkesvägledning som tillhandahålls av kommunerna och andra 

huvudmän. Uppdraget ska i denna del redovisas senast den 30 april 2018. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. Ärendet har 
föredragits av Eva-Lotta Andersson, Avdelningen förmedling och rehabilitering till 
arbete. I den slutliga handläggningen har Maria Kindahl, avdelningsdirektör för 
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1 Sammanfattning 

Sammanfattning 

I denna återrapport redovisar Arbetsförmedlingen de åtgärder som myndigheten 

vidtar för att stärka förutsättningarna så att fler ska kunna ta del av utbildning genom 

den karriärvägledning som ges av eller på uppdrag av Arbetsförmedlingen. De 

åtgärder som myndigheten vidtar omfattar såväl arbetslösa som andra grupper och 

såväl kvinnor som män. 

Hur stärker Arbetsförmedlingen förutsättningarna för att fler arbetslösa, 

såväl kvinnor som män, ska ta del av utbildning genom den vägledning 

som ges av eller på uppdrag av Arbetsförmedlingen? 

Arbetsförmedlingen stärker förutsättningarna för att fler arbetslösa, såväl män som 

kvinnor, ska ta del av utbildning och arbete genom den karriärvägledning som ges av 

eller på uppdrag av Arbetsförmedlingen genom att ta fram och implementera en 

nationell strategi för myndighetens karriärvägledning. Strategin för 

karriärvägledning omfattar karriärvägledning mot såväl utbildning som arbete. 

Målet är att individer ska få förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier 

och arbete genom att stärka sin karriärkomptens och Arbetsförmedlingens 

karriärvägledning ska ges utifrån den enskildes behov av ökad karriärkompetens. 

Karriärvägledningen kommer därmed att stärka förutsättningarna för individer med 

behov av utbildningsinsatser att ta del av dessa. 

Arbetsförmedlingens karriärvägledning ska vara normmedveten så att individens val 

inte begränsas av kön, funktionalitet, social eller kulturell bakgrund. För den som 

arbetar med karriärvägledning innebär det att bli medveten om, synliggöra och 

utmana förgivettagna och stereotypa föreställningar om den egna självbilden, yrken 

och arbetslivet både hos sig själv och hos den som får karriärvägledning. På så sätt 

kan karriärvägledning bidra till att öka individens utrymme att välja sin egen 

karriärväg. 

Strategin för karriärvägledning har en nära koppling till och är en förutsättning för 

genomförandet av strategin för matchning till jobb genom utbildning. I införandet av 

nya arbetssätt inom myndigheten kommer samspelet mellan de båda strategierna att 

vara tätt. 

Vilka åtgärder vidtar myndigheten för att stärka karriärvägledningen? 

Det pågår utveckling inom många olika delar av myndigheten för att stärka 

karriärvägledningen. Arbetsförmedlingen ska att ta fram en utförlig införandeplan 

för att implementera strategin för karriärvägledning, i denna plan ska aktiviteter som 

behöver genomföras beskrivas och tidsättas. Myndigheten bedömer att införandet av 

karriärvägledningsstrategin kommer att medföra stor förändring vad gäller arbets

och förhållningssätt. För att lyckas med förändringen kommer det bland annat att 

krävas omfattande kompetensutveckling. 
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Arbetsförmedlingen arbetar för närvarande med att öka möjligheterna till 

kompetensutveckling inom karriärvägledning. Utbildning inom detta område ska 

prioriteras och myndigheten tar fram en plan för hur kompetensinsatserna ska 

stärkas och utökas så att de tillgodoser medarbetarnas behov. 

Utbudet av karriärvägledning utökas genom utveckling av digitala 

vägledningsverktyg och karriärvägledning på distans genom Kundtjänst. Stödet till 

arbetsförmedlare som arbetar med karriärvägledning har förstärkts genom nya 

stödmaterial, det finns även ett nytt dialogstöd för samverkan. Det pågår även 

utvecklingsarbete för att skapa möjligheter att följa upp myndighetens 

karriärvägledning. 

Hur förhåller sig Arbetsförmedlingens karriärvägledning till den studie

och yrkesvägledning som tillhandahålls av kommunerna och andra 

huvudmän? 

Arbetsförmedlingen samverkar med flera andra myndigheter och aktörer för att 

individer ska få rätt vägledningsinsats. Grunden i karriärvägledning är densamma för 

alla som arbetar med vägledning. Aktörerna inom vägledning har överlappande 

uppdrag och därmed gemensamma fokusområden. Var tyngdpunkten ligger varierar 

beroende på var vägledningen bedrivs. Karriärvägledningen som ges inom eller på 

uppdrag av Arbetsförmedlingen betonar i högre grad kopplingen till 

arbetsmarknaden och expertkunskap om denna än till exempel aktörer inom 

utbildningsområdet. 

Samverkansprocesser utvecklas lokalt utifrån de förutsättningar och behov som råder 

i området. I många fall behöver en vägledningsprocess innehålla både den expertis 

som finns på lärosäten, hos kommunen och den som finns hos Arbetsförmedlingen. 

Olika expertkunskaper knyts samman i ett sömlöst flöde med utgångspunkt i 

individens behov. Insatser som görs initialt av arbetsförmedlare samordnas med 

vägledning och utbildning hos andra aktörer. Arbetsförmedlare planerar utifrån 

individens behov och koordinera med övriga aktörers uppdrag. I huvudsak är det 

huvudmannen för utbildningen som ansvarar för den slutgiltiga studievägledningen 

om vad individens utbildning bör innehålla. 

I Arbetsförmedlingens strategi för karriärvägledning är ett strategiskt mål att 

myndigheten ska ha en väl fungerande samverkan med andra vägledningsaktörer. 

Arbetsförmedlingen och kommunerna har tillsammans en stor verktygslåda som rätt 

använd bidrar till att fler arbetslösa vågar och vill ta steget till reguljära studier. 
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2 Inledning 

Arbetsförmedlingen erbjuder karriärvägledning genom arbetsförmedlare och 

specialister, som digitala verktyg och som tjänst från leverantörer. 

Arbetsförmedlingens specialister erbjuder fördjupad vägledning genom 

arbetspsykologisk utredning. Att skapa en stark och välfungerande karriärvägledning 

är en viktig uppgift om Arbetsförmedlingen ska kunna leva upp till visionen - Vi gör 

Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Det finns idag ett stort 

behov av karriärvägledning och efterfrågan kommer sannolikt att öka i det framtida 

arbetslivet då många kommer att behöva göra flera byten av arbete och inriktning i 

sitt yrkesliv. Globalisering, ökad digitalisering, omstruktureringar och demografiska 

förändringar medför utmaningar som kräver att människor kan ställa om till nya 

arbetsuppgifter. Karriärvägledning är ett samhällsuppdrag som har stor betydelse för 

den yrkesmässiga och geografiska rörligheten. Eftersom liknande uppdrag finns hos 

andra aktörer, exempelvis hos kommunerna, är det viktigt att samverka i frågan. 

2.1 Bakgrund 

Vägledning finns sedan länge i Al:betsförmedlingens uppdrag, det är ett av de 

grundläggande uppdragen och regleras i flera förordningar.1 Det finns idag ett stort 

behov av att bygga upp och stärka arbetet med karriärvägledning inom myndigheten. 

I införandeplanen till strategin för matchning till jobb genom utbildning är en av 

aktiviteterna att myndigheten ska ta fram en strategi för vägledning.2 Myndigheten 

tog fram strategin matchning till jobb genom utbildning för att stärka myndighetens 

arbete med utbildning.3 Den strategin ligger till grund för utvecklingen av 

myndighetens egna utbildningsinsatser och samverkan med det reguljära 

utbildningsväsendet. Ett delområde fokuserar på vägledningens roll för att fler ska ta 

del av utbildning och lyfter fram att Arbetsförmedlingen ska vägleda arbetssökande 

till arbete genom rätt utbildningsinsats för individen. Inom det delområdet finns två 

ställningstaganden; 1. Arbetsförmedlingen ska stärka sin förmåga inom, och 

prioritering av, vägledning för att fler arbetslösa ska ta del av den utbildning de är i 

behov av. 2. Arbetsförmedlingens vägledning ska verka normbrytande och 

tillgänglighetsfrämjande så att arbetssökande vägleds till den utbildning hen har 

behov av för att få varaktigt fäste på arbetsmarknaden. En aktivitet för att 

åstadkomma detta var alltså att ta fram en strategi för att stärka myndighetens 

vägledning. Behovet av att stärka myndighetens vägledning lyftes även fram i 

Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande. 4 

1 Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, 8§. Förordning (2000:634) om 
arbetsmarknadspolitiska program. Förordning (2007:813) om jobbgarantin för ungdomar. 
2 Arbetsförmedlingen (2016): Införandeplan. Arbetsförmedlingens strategi för matchning till jobb genom 
utbildning. 2016-12-29 
3 Arbetsförmedlingen (2017): Arbetsförmedlingens strategi för matchning till jobb genom utbildning. Beslutad 
11januari 2017- Diarienummer: Af-2016/0030 8007 
4 Vägledning för framtidens arbetsmarknad. SOU 2017:82 

Inledning 
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Det finns en rad utmaningar i myndighetens arbete med att utveckla 
karriärvägledningen.s Det finns många sökande som har stort behov av 
karriärvägledning men det är idag stora variationer i landet när det gäller tillgång till 
olika vägledningsaktiviteter. Karriärvägledningen behöver utvecklas på flera sätt, den 
interna styrningen och ansvaret för karriärvägledningen behöver bli tydligare. Viktiga 
steg tas i form av ökad specialisering. Flera marknadsområden och enheter har 
påbörjat ökad specialisering inom karriärvägledning på olika sätt, men 
specialiseringen är inte särskilt omfattande ännu. Ökad specialisering ger bättre 
förutsättningar att prioritera nödvändig kompetensutveckling för medarbetare och 
utveckling av aktiviteter, verktyg och metoder så att de möter individernas behov. 
Kompetensen inom karriärvägledning behöver stärkas inom myndigheten och det 
krävs betydande kompetensutvecklingsinsatser. Bristerna ligger både i tillgång på 
utbildningstillfällen inom interna utbildningar och i bristande resurser för extern 
kompetensutveckling. 

I uppföljningen av strategin matchning till jobb genom utbildning lyfter 
Arbetsförmedlingen fram att fler arbetssökande i första hand bör använda sig av 
digitala kanaler. Det kräver att dessa kanaler kan erbjuda karriärvägledning och att 
en viktig del i det är sammanhållen, objektiv, information om tillgängliga 
utbildningar inom samtliga utbildningssystem. Därutöver behöver mer interaktiva 
vägledningsverktyg utvecklas och kännedomen av redan befintliga tjänster höjas. 6 

Andra utvecklingsområden är samverkan med andra vägledningsaktörer och 
utvecklingen av Arbetsförmedlingens expertroll i relation till andra 
vägledningsaktörer. Uppföljning och utvärdering av myndighetens karriärvägledning 
behöver stärkas liksom myndighetens kommunikation av vägledningsutbudet till 
såväl medarbetare som kunder. 

2.2 Karriärvägledning och andra vägledningsbegrepp i 
rapporten 

I den här rapporten används olika begrepp för vägledning. Begreppet 
karriärvägledning är nytt för Arbetsförmedlingen och ersätter det som tidigare 
kallades vägledning eller yrkesvägledning. När vi i den här rapporten refererar till 
källor som använder andra begrepp än karriärvägledning används källans 
benämning. Detsamma gäller när vi hänvisar till andra aktörer som använder andra 
begrepp för vägledning, då används den aktörens begrepp. 

Arbetsförmedlingen definierar karriärvägledning som en rad aktiviteter som gör att 
människor i alla åldrar och stadier i livet, utifrån sina styrkor, kompetenser och 
intressen, gör meningsfulla val knutet till utbildning och arbete och genom hela livet 

s Arbetsförmedlingen (2018): Uppföljning av införande och resultat. Matchning till jobb genom utbildning. 
Febl"Uari 2018. Diarienummer: Af-2018/0009 2974 
Arbetsförmedlingen (2018): Förarbete. Nulägesbeskrivning av vägledning på Arbetsförmedlingen 
(Arbetsmaterial). 
6 Arbetsförmedlingen (2018): Uppföljning av införande och resultat. Matchning tilljobb genom utbildning. 
Februari 2018. Diarienummer: Af-2018/0009 2974 
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förutsättningarna 

hanterar lärande och arbete och andra situationer där styrkor och kompetenser 

utvecklas. 

Arbetsförmedlingen har valt att använda begreppet karriärvägledning istället för 

studie-och yrkesvägledning7 eller i vissa fall bara yrkesvägledning eller vägledning. 

Begreppet karriärvägledning sätter fokus på lärandet som en process genom livet. 

Genom att se på vägledningen som en lärandeprocess i ett brett perspektiv flyttas 

fokus från punktinsatser till en vägledning och vägledarroll som erbjuder tjänster och 

metoder för att rusta individen med kompetens för att hantera återkommande val i 

sitt arbetsliv. Med andra ord handlar det om att stärka individens egenmakt genom 

att kontinuerligt utveckla sina karriärkompetenser. Begreppet karriär ska förstås som 

individens samlade meriter och erfarenheter av utbildning, arbete och andra 

engagemang som ger kompetens. 

2.3 Rapportens disposition 

Uppdraget i regleringsbrevet har delats upp i tre frågor och rapporten har 

disponerats utifrån dessa. Frågan om hur Arbetsförmedlingen stärker 

förutsättningarna för att fler arbetslösa, såväl kvinnor som män, ska ta del av 

utbildning genom den vägledning som ges av eller på uppdrag av Arbetsförmedlingen 

besvaras i kapitel 3: Ny strategi för karriärvägledning stärker förutsättningarna. 
Frågan om vilka åtgärder myndigheten vidtar för att stärka karriärvägledningen 

besvaras i kapitel 4: Ätgärder för att stärka karriärvägledningen. Frågan hur 

Arbetsförmedlingens vägledning förhåller sig till den studie- och yrkesvägledning 

som tillhandahålls av kommunerna och andra huvudmän besvaras i kapitel 5: 

Karriärvägledningen i förhållande till vägledning hos andra aktörer. 

3 Ny strategi för karriärvägledning stärker 

förutsättningarna 

Det här kapitlet bygger på Arbetsförmedlingens kommande strategi för 

karriärvägledning. I första delen av kapitlet introduceras grunderna i strategin 

(avsnitt 3.1-3.4). I kapitlets avslutande del sammanfattas myndighetens målbilder 

för den treåriga karriärvägledningsstrategin, där ges också korta beskrivningar av 

nulägesbilden. 

Arbetsförmedlingen arbetar intensivt för att stärka förutsättningarna för att fler 

arbetslösa, såväl män som kvinnor, ska ta del av utbildning och arbete genom den 

vägledning som ges av eller på uppdrag av Arbetsförmedlingen. En viktig del i det 

arbetet är att ta fram och implementera en nationell strategi för myndighetens 

karriärvägledning. Den nya strategin ska att vara klar i början på maj 2018, då 

7 Som även är kopplat till yrkestiteln studie- och yrkesvägledare. 
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påbörjas arbetet med att skapa förutsättningar för de förändringar som krävs för att 

stärka karriärvägledningen. 

Strategin för karriärvägledning omfattar karriärvägledning mot såväl utbildning som 

arbete. Arbetsförmedlingens karriärvägledning ska ges utifrån den enskildes behov av 

ökad karriärkompetens och kommer därmed att stärka förutsättningarna för 

individer med behov av utbildningsinsatser att ta del av dessa. Strategin för 

karriärvägledning har en nära koppling till och utgör en viktig förutsättning för 

genomförandet av strategin för matchning till jobb genom utbildning. I arbetet med 

införande av nya arbetssätt inom myndigheten kommer samspelet mellan de båda 

strategierna att vara tätt. 

Målet med Arbetsförmedlingens karriärvägledning är att individer ska få 

förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och arbete genom att stärka 

sin karriärkomptens. Myndighetens karriärvägledning ska utgå från och tillgodose 

individernas behov av stärkt karriärkompetens. Karriärkompetens innebär att 

individen har förmåga att kunna hantera växlingar i livet genom att ha kunskap och 

förståelse om sig själv, kunskap om möjligheterna på arbetsmarknaden och vilka 

alternativ som finns inom utbildningar och yrken. Det innebär också att ha förmåga 

att fatta beslut och att genomföra dem. 8

Strategin för karriärvägledning omfattar såväl arbetslösa som andra. 

Karriärvägledningen ska bidra till att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och 

därmed öka effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten genom att 

öka arbetskraftsutbudet, bidra till geografisk och yrkesmässig rörlighet samt 

motverka arbetslöshet. 

Jämställdhet och normmedvetenhet ska genomsyra allt arbete med karriärvägledning 

så att den bidrar till myndighetens mål att kvinnor och män ska ha tillgång till 

förmedlings- och programverksamheten på lika villkor samt att Arbetsförmedlingens 

verksamhet bidrar till mångfald och jämställdhet och motverkar diskriminering och 

en könsuppdelad arbetsmarknad. 

För att nå målet ska Arbetsförmedlingen erbjuda professionell karriärvägledning med 

hög kvalitet via olika kanaler, såväl digitala kanaler som personliga möten och i 

samverkan med andra vägledningsaktörer. Då kan myndigheten möta olika 

individers9 behov av karriärvägledning. 

I myndighetens nationella strategi för karriärvägledning fastslås fyra strategiska mål 

som myndigheten ska arbeta mot fram till 2020 för att stärka karriärvägledningen (se 

avsnitt 3.5 för beskrivning av de strategiska målen). Dessa mål har stor betydelse för 

att Arbetsförmedlingen ska kunna nå myndighetens övergripande mål att vara en 

självklar expertmyndighet, en offensiv och efterfrågad partner, innovativ 

tjänsteutvecklare och ledande matchningsaktör. Karriärvägledning av hög kvalitet 

8 Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL (2015): Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och 
vägledning 
9 Individer avser här såväl arbetssökande som andra personer. 
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bidrar till att öka kund- och samhällsnytta genom att bättre rusta individer så de får 

förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och arbete. Det gör också att 

arbetsgivarna i högre grad får tillgång till rätt kompetens och att omvärlden får ökat 

förtroende för Arbetsförmedlingen. 

Syftet med Arbetsförmedlingens nationella strategi för karriärvägledning är att ge 

myndigheten stöd i de förflyttningar som krävs för att kunna erbjuda professionell 

och likvärdig karriärvägledning med hög kvalitet. Strategin ska också bidra till ett 

sammanhållet syn- och arbetssätt om karriärvägledning på myndigheten. 

Arbetsförmedlingens nationella strategi för karriärvägledning ska stärka 

förutsättningarna för att fler ska kunna ta del av utbildning och arbete genom den 

karriärvägledning som ges av eller på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

Strategin är en treårig plan för hur Arbetsförmedlingens arbete med 

karriärvägledning ska stärkas. Strategin ska fungera som stöd för planering, 

genomförande och utveckling och förklara vad som behöver göras för att 

Arbetsförmedlingen ska stärka sin förmåga inom, och prioritering av, 

karriärvägledning. 

Strategin har tagits fram i dialog och samarbete med myndighetens avdelningar och 

operativa enheter samt forskare inom området. 

3.1 Arbetsförmedlingens karriärvägledning 

Arbetsförmedlingens karriärvägledning utgår från individens och arbetsgivarens 

behov. Arbetsförmedlingen använder karriärvägledning som ett brett, överordnat och 

sammanfattande begrepp. Det är kopplat till den livslånga vägledningen, som 

innebär att myndigheten utformar och erbjuder vägledningsaktiviteter för olika faser 

i livet. Karriärvägledning syftar till att motivera och ge stöd till individen att vara 

aktiv och ta ansvar för utbildning och det livslånga lärandet. 

Det är viktigt att myndigheten har en expertroll och god kompetens inom 

karriärvägledning. Arbetsförmedlingens karriärvägledning ska hålla hög kvalitet 

oavsett om den erbjuds i egen regi, av leverantörer av upphandlade 

arbetsförmedlingstjänster eller i samverkan med andra aktörer. Det ska vara hög 

kvalitet i alla kanaler, det vill säga oberoende av om karriärvägledningen ges via 

digitala tjänster, möten på distans eller vid fysiska möten. 

De aktiviteter och metoder som ingår i Arbetsförmedlingens karriärvägledning ska 

vara evidensbaserade och vila på bästa tillgängliga kunskap. Arbetsförmedlingen har 

också ett uppdrag att samverka och bidra med kompetens till både nationella och 

internationella intressenter inom karriärvägledningsområdet. 
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3.2 Jämställd och likvärdig karriärvägledning 

Arbetsförmedlingen ska motverka könssegregeringen på arbetsmarknaden och bidra 
till att regeringens jämställdhetspolitiska mål uppnås. Lika tillgång till arbete är en 
viktig grund för ökad jämställdhet. Utvärderingar visar att kön och socioekonomisk 
bakgrund är faktorer som har stor relevans för valet av utbildning eller arbete.10 

Karriärvägledningen kan få stor betydelse i individers valprocess och därmed också 
möjlighet att vidga perspektiv och öppna för fler alternativ. Arbetsförmedlingens 
karriärvägledning ska vara normmedveten så att individens val inte begränsas av 
kön, funktionalitet, social eller kulturell bakgrund. De som arbetar med 
karriärvägledning behöver därför kunskap om vilka faktorer som påverkar individers 
val och vilka föreställningar de har om framtida studier och yrken. Det innebär också 
att bli medveten om, synliggöra och utmana förgivettagna och stereotypa 
föreställningar om den egna självbilden, yrken och arbetslivet både hos sig själv och 
hos den som får vägledning. På så sätt kan karriärvägledning bidra till att öka 
individens utrymme att välja sin egen karriärväg. 

Arbetsförmedlingens karriärvägledning ska vara likvärdig och utgå från individens 
olika förutsättningar för att tillgodose behovet av stärkt karriärkompetens. Ett 
likvärdigt värde för den som får karriärvägledning kan nås på olika sätt och via olika 
kanaler. För vissa är självservice genom Arbetsförmedlingens digitala verktyg 
tillräckligt stöd. För andra krävs ett mer behovsprövat stöd som kan handla om 
gruppvägledning eller processinriktade personliga samtal för att synliggöra resurser 
och kompetenser och ställa dessa i relation till val av studier och arbete. 

3.3 Tre nivåer av karriärvägledning erbjuds i flera kanaler 

I Arbetsförmedlingens strategi för karriärvägledning anges att myndigheten ska ge 
karriärvägledning på flera nivåer. Många individer kan med hjälp av tillgänglig 
information snabbt hitta nya möjligheter till utbildning och arbete medan andra 
behöver mer stöd för att tolka det stora informationsflödet och upptäcka vilka 
alternativ som finns. Det innebär att karriärvägledning behöver anpassas till 
individers olika behov. 

Inför den första etableringen på arbetsmarknaden kan individen behöva kvalificerad 
karriärvägledning, vilket kan kräva flera möten för att skapa medvetenhet om sina 
kompetenser och möjligheter. Det kan behövas stöd för att hitta ett yrke eller 
komplettera sin utbildning för att få ett arbete. Genom att ge den enskilde verktyg för 
att hålla sig uppdaterad om förändringar på arbetsmarknaden och hantera 
återkommande val i sitt arbetsliv, kommer individens karriärkompetens att byggas 
upp. 

Även individer med en god karriärkompetens kan behöva stöd och råd i konkreta 
situationer, som exempelvis vid omställning till ett nytt arbete. I takt med ökad 
digitalisering, automatisering och strukturomvandling på arbetsmarknaden och den 

10 Skolverket (2013): Arbete med studie- och yrkesvägledning. Skolverkets allmänna råd med kommentarer, 
sid 24. 
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omställning som detta innebär, kommer fler personer att behöva ett ökat stöd för att 

möta de nya utmaningarna som uppstår. Vilket stöd en individ behöver måste utgå 

från den enskildes behov och kan inte organiseras utifrån övergripande målgrupper. 

För att möta olika behov erbjuder Arbetsförmedlingen olika former av 

karriärvägledning. Dessa struktureras i tre kategorier; karriärvägledande 

information, orienterande karriärvägledning samt kvalificerad karriärvägledning. 

Samverkan med andra aktörer är inkluderat i alla kategorier. 

3.3.1 Karriärvägledande information 

Arbetsförmedlingen erbjuder information om yrken, utbildningsutbud och 

arbetsmarknadsutsikter med möjlighet att ställa och få svar på frågor av generell 

karaktär. Informationen är tillgängligt för alla individer och ges huvudsakligen via 

digitala kanaler, men vid behov även via personliga kontakter. 

Lättillgänglig, pedagogisk och tillförlitlig information är ett viktigt inslag i alla delar 

av karriärvägledning. Bland individer som har god karriärkompetens, det vill säga en 

god vana att ta till sig och bearbeta ny information, kan kraven på karriärvägledning 

inför val av yrke och studier vara mindre. Detta kräver dock att individen sedan 

tidigare har karriärkompetens som gör det möjligt att sortera och tolka information 

och sätta den i relation till de egna förutsättningarna. 

3.3.2 Orienterande karriärvägledning 

Arbetsförmedlingen erbjuder orienterande karriärvägledning för dem som har behov 

av det. Orienterande karriärvägledning ska komplettera den vägledande 

informationen så att individen har möjlighet att få svar på generella frågor om 

utbildningar och arbetsmarknad, men även mer personspecifika frågor av 

orienterande karaktär. 

Individer som har en relativt god karriärkompetens, men behöver få svar på frågor, 

utifrån de egna individuella förutsättningarna, ska kunna ta del av orienterande 

karriärvägledning. Det kan till exempel handla om samtal inför och efter olika tester 

via vägledningsverktyg eller vid validering. 

För att erbjuda orienterande karriärvägledning måste det finnas kunskap om vad 

karriärvägledning innebär. Det krävs ett vägledande förhållningssätt som innebär att 

förstå behoven hos den som söker stöd, ha goda samtalsfärdigheter, goda kunskaper 

om arbetsmarknaden och prognoser samt goda kunskaper om utbildningsväsendet. 

Det är även viktigt att ha kännedom om utbudet av karriärvägledning, både den 

vägledning som ges av myndigheten i egen regi och av leverantörer samt hos andra 

väglednings aktörer. 

3.3.3 Kvalificerad karriärvägledning 

Kvalificerad karriärvägledning erbjuder ett systematiskt och processinriktat stöd, så 

att individen blir mer medveten om sina förutsättningar och kan väga dem mot 
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arbetsmarknadens krav och möjligheter och närma sig sina uppsatta mål. Det kan ske 

via ett eller flera strukturerade vägledningssamtal, enskilt eller i grupp. 

Till den kvalificerade karriärvägledningen knyts ofta olika karriärstödjande 

aktiviteter och övningar som tillsammans ökar individens kompetens att göra väl 

övervägda val av utbildning eller arbete. För att arbeta som kvalificerad 

karriärvägledare på Arbetsförmedlingen krävs specialistkompetens, vilket innebär 

studie-och yrkesvägledarutbildning eller motsvarande. 

3.4 Karriärvägledning i egen regi och från leverantörer 

Karriärvägledning är ett av Arbetsförmedlingens grunduppdrag och det är viktigt att 

Arbetsförmedlingen i egen regi har en expertroll och mycket god kompetens inom 

karriärvägledning. Vägledningstjänster från leverantörer av upphandlade 

arbetsförmedlingstjänster är en del av myndighetens utbud av karriärvägledning och 

kan komplettera den vägledning som myndigheten erbjuder i egen regi eller genom 

samverkan med kommun. Den karriärvägledning som ges av leverantörerna bidrar 

till ökad flexibilitet i myndighetens totala förmåga att tillgodose kundernas behov av 

vägledning. Balansen mellan karriärvägledning som ges i egen regi och som ges av 

leverantörer ska följa de riktlinjer som ges i strategin för upphandlade 

arbetsförmedlingstjänster.11 Där anges att Arbetsförmedlingen vid beslut om 

upphandling av arbetsförmedlingstjänster ska beakta om och i så fall hur 

upphandlingen kan komma att påverka övriga delar av den verksamhet som 

myndigheten tillhandahåller. Upphandlingen får inte påverka möjligheten att 

genomföra andra insatser och program på ett effektivt sätt. Inför eventuell 

upphandling av vägledningstjänst ska myndigheten bedöma om, och i så fall hur, 

upphandlingen skulle påverka myndighetens förmåga att internt upprätthålla 

tillräcklig kompetens inom vägledning samt om, och i så fall hur, upphandlingen 

påverkar samverkan med andra aktörer. 

Då Arbetsförmedlingen använder leverantörer är det viktigt att göra en analys av 

behoven för att kunna göra en bra beställning så den sökandes behov kan tillgodoses 

av leverantören. Det är även viktigt att ta tillvara på leverantörernas bidrag efter 

avslutad vägledning. Det innebär att överlämningen är central så att 

karriärvägledningsprocessen kan fortsätta på Arbetsförmedlingen eller hos andra 

aktörer och samarbetspartners. Vid validering är det viktigt att kunna tolka resultaten 

och ge vägledning så att valideringen kan följas av relevanta insatser. Det kan till 

exempel vara kompletterande utbildningsinsatser, omställning, praktik eller 

matchning mot jobb. 

Målet med Arbetsförmedlingens strategi för upphandlade arbetsförmedlingstjänster 

är att öka effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten genom att 

använda upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Genom upphandling involveras fler 

aktörer som kan tillgodose såväl arbetsgivares som arbetssökandes behov. För att få 

störst nytta med upphandlade arbetsförmedlingstjänster krävs god analys av vad som 

11 Arbetsförmedlingen (2017): Strategi för upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Dnr: Af-2016/00121871 
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ska upphandlas och varför, men också hur den upphandlade verksamheten 

organiseras och styrs.12

3.5 Fyra strategiska mål för stärkt karriärvägledning 

Arbetsförmedlingen har formulerat fyra strategiska mål som ska ge stöd för 

utveckling av myndighetens karriärvägledning. Varje mål innehåller ett antal tillstånd 

som Arbetsförmedlingen ska uppnå. Tillstånden är prioriterade områden som 

myndigheten kommer att ha fokus på i utvecklingsarbetet. Tillsammans skapar de 

strategiska målen och tillstånden förutsättningar för att nå det övergripande målet 

med myndighetens karriärvägledning - att individerna ska få förutsättningar att 

hantera frågor som för val av studier och arbete genom att stärka sin 

karriär kompetens. 

3.5.1 Mål 1: Vi har en utvecklad karriärvägledningstjänst 

Nuläge: Arbetsförmedlingens kunder har ett stort behov av karriärvägledning som 

inte tillgodoses idag. Det finns stora skillnader i hur vägledning erbjuds i landet och 

många arbetsförmedlingsenheter tycker att det är otydligt hur de ska prioritera 

resurser.1
3 För att kunna erbjuda karriärvägledning som tillgodoser individernas 

behov av ökad karriärkompetens måste Arbetsförmedlingen utveckla både innehåll i 

och tillgång till de vägledningsaktiviteter som ingår i karriärvägledningstjänsten. En 

viktig erfarenhet från myndighetens kundundersökning är att arbetssökande ser 

behov av att bli inspirerade i att tänka nytt och att få ta del av goda exempel för att 

bryta könsmönster på arbetsmarknaden.1
4 Det finns behov av utveckling av 

normmedvetet stöd så att individen vågar göra nya karriärval som inte begränsas av 

kön, funktionsvariation, social eller kulturell bakgrund. 

Tillstånd som ska uppnås 

o Vi har utvecklat aktiviteter och metoder för karriärvägledning. Aktiviteterna

utgår från och tillgodoser individernas behov av stärkt karriärkompetens.

o Vi ger i ökad utsträckning tillgång till likvärdig karriärvägledning utifrån

individens olika förutsättningar och behov av stärkt karriärkompetens. Vi ger

karriärvägledning som bidrar till att individens val av utbildning och arbete

inte begränsas av kön, funktionsvariation, social eller kulturell bakgrund.

o Vi erbjuder karriärvägledning som ger fler möjligheten att ta del av utbudet

och därmed öka enhetligheten i karriärvägledningen.

o Vi erbjuder karriärvägledning som är tillgänglig oavsett individers olika

förutsättningar som till exempel funktionsvariationer eller begränsad tillgång

till svenska språket.

12 Arbetsförmedlingen (2017): Strategi för upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Dnr: Af-2016/00121871 
13 Arbetsförmedlingen (2018): Uppföljning av införande och resultat. Matchning till jobb genom utbildning. 
Februari 2018. Diarienummer: Af-2018/0009 2974 
14 Arbetsförmedlingen (2017), Växthus Karriär- och yrkesrådg1vning. 
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o Vi har utvecklat arbetet med yrkesinformation, då uppdaterad information
om yrken och utbildningsvägar är centrala förutsättningar för väl fungerande
karriärvägledning.

o Vi ger våra kunder stöd i att bevaka, förstå och tolka hur förändringarna på
arbetsmarknaden kan påverka möjligheten att få och behålla ett arbete.

o Vi arbetar med strategiska budskap för att bidra till att arbetssökandes
kompetens matchar den framtida arbetsmarknadens behov.

3.5.2 Mål 2: Vi har en expertroll inom karriärvägledning 

Nuläge: Det finns behov av mer kunskap inom ett antal områden som kan kopplas 
till de ständiga strukturförändringar som sker på arbetsmarknaden. För att kunna 
erbjuda relevant karriärvägledning, utbildning och andra insatser som leder till jobb, 
behöver arbetet med att följa den utvecklingen intensifieras. 

Det finns behov av att förtydliga förväntningarna på myndighetens karriärvägledning 
och öka kunskapen om innehåll och arbetssätt för att leva upp till expertrollen. Flera 
marknadsområden och enheter har påbörjat ökad specialisering inom 
karriärvägledning på olika sätt, men specialiseringen är inte särskilt omfattande 
ännu. Ökad specialisering är viktigt för att upprätthålla alla de kunskaper som behövs 
för att verkligen kunna erbjuda en professionell karriärvägledning. Det finns stort 
behov av kontinuerlig kompetensutveclding, det interna utbildningarna håller god 
kvalitet men utbildningsplatserna räcker inte till. Arbetsförmedlingen behöver skapa 
bättre förutsättningar för olika former av lärande inom karriärvägledning. 

Tillstånd som ska uppnås 

o Vi har god kännedom om såväl nuvarande som framtidens arbetsmarknad
och bevakar och förmedlar hur den påverkas av digitaliseringen och nya sätt
att organisera arbete. Vi är experter på arbetsmarknaden, vilket innefattar
kunskap om samhälls- och digitaliseringstrender. Vi ger en samlad, opartisk
beskrivning av arbetsmarknadens framtida behov genom att analysera dessa
samt samla in kompetensbehov från branschföreträdare.

o Vi arbetar aktivt med prognoser för att kunna ge arbetssökande och andra
intressenter relevant information om hur möjligheterna till arbete ser ut inom
olika yrken.

o Vi arbetar långsiktigt och strategiskt för att kunna erbjuda den
kompetensutveclding och det metodstöd som medarbetarna behöver för att
ge professionell normmedveten karriärvägledning med hög kvalitet.
Myndigheten har en långsiktig plan för hur kompetensinsatser och metodstöd
ska utvecklas och kvalitetssäkras samt tydliga kriterier för vilken kompetens
som krävs för att arbeta med karriärvägledning.
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o Vi arbetar med ökad specialisering genom att organisera arbetet med

karriärvägledning så att medarbetare med studie- och

yrkesvägledarutbildning eller motsvarande i högre utsträckning arbetar med

kvalificerad karriärvägledning.

o Vi genomför regelbundet kompetenskartläggning bland medarbetare och

arbetar för att det ska finnas tillgång till kvalificerade karriärvägledare i hela

landet.

o Vi har ökat tillgången till interna och externa utbildningar samt till interna

och externa nätverk inom karriärvägledning. Vi har utvecklat former för

kollegialt lärarande inom karriärvägledning.

o Vi använder vid behov leverantörer för att komplettera den vägledning som

myndigheten erbjuder i egen regi eller genom samverkan med kommuner. Vi

har god balans mellan karriärvägledning som ges i egen regi och av

leverantörer enligt de riktlinjer som ges i strategin för upphandlade

arbetsförmedlingstjänster .1s

o Vi gör beställningar av god kvalitet då Arbetsförmedlingen använder

leverantörer så den sökandes behov kan tillgodoses av leverantören och så att

leverantörernas förmåga att vara innovativa tjänsteutvecklare främjas. Vi tar

tillvara på leverantörernas bidrag efter avslutad vägledning så att

karriärvägledningsprocessen kan fortsätta på Arbetsförmedlingen.

o Vi använder validering som verktyg vid karriärvägledning när behov finns.

3.5.3 Mål 3 Vi har väl fungerande samverkan med andra 

vägledningsaktörer 

Nuläge: Det finns idag samverkan på individnivå i alla myndighetens 

marknadsområden, men det finns stora variationer i hur utbyggd, systematiserad och 

generell denna samverkan är.16 Samverkan sker ofta genom att en sammanhållen 

vägledningsprocess har utformats mellan myndigheten och andra aktörer, till 

exempel genom samlokalisering av vägledningsresurser. Arbetsförmedlingens 

karriärvägledning är beroende av samverkan med andra aktörer, men samverkan 

saknar ofta systematik och det är otydligt hur samverkansprocessen ska gå till. 

Samverkan är ofta organiserad utifrån specifika målgrupper, såsom ungdomar eller 

nyanlända, och tar inte sin utgångspunkt i individens behov. 

Tillstånd som ska uppnås: 

o Vi har god kunskap om andra vägledningsaktörers uppdrag. Vi har också

bidragit till att andra vägledningsaktörer har god kunskap om

Arbetsförmedlingens uppdrag inom karriärvägledning.

1s Arbetsförmedlingen (2017): Strategi för upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Dnr: Af-2016/00121871 
16 Arbetsförmedlingen (2018): Bilaga 3. Statusfår införandet på taktisk och operativ nivå. Uppföljning av 
Arbetsförmedlingens strategi matchning ti/ljobb genom utbildning. Diarienummer: Af-2018/0009 2974 
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o Vi har möjliggjort sömlösa flöden för individen genom att ta initiativ och

samverka med andra vägledningsaktörer i högre grad än tidigare och bygga

ett väl fungerande partnerskap.

o Vi har utformat sammanhållna vägledningsprocesser på lokal nivå

tillsammans med kommuner och övriga utövare av vägledning. I de

sammanhållna vägledningsprocesserna används resurserna på ett effektivt

sätt.

o Vi har bidragit till att fler går till studier och arbete genom att vi, i egen och

upphandlad regi, tillsammans med andra vägledningsaktörer använder

metoder och arbetssätt som bidrar till att fler ska våga och vilja ta steget till

reguljära studier.

3.5.4 Mål 4: Vi följer upp och utvärderar karriärvägledningen och använder 

resultaten i den systematiska verksamhetsutvecklingen 

Nuläge: Det finns ett stort behov av att kunna följa upp och utvärdera 

Arbetsförmedlingens karriärvägledning. Inom myndigheten finns efterfrågan på 

beskrivning av nuläge och resultat av aktiviteter inom karriärvägledning för att kunna 

bedöma behov av resurser och göra prioriteringar i verksamheten. Idag saknar 

myndigheten i hög utsträckning verktyg och metoder för att följa upp och utvärdera 

karriärvägledningen. Arbetsförmedlingen saknar även uppföljning av balansen 

mellan vägledning som ges i egen regi och av leverantörer. 

Tillstånd som ska uppnås: 

o Vi följer kontinuerligt upp, analyserar och utvärderar karriärvägledningen. Vi

utvecklar metoder och indikatorer för att kunna följa och analysera hur våra

arbetssätt påverkar kundernas karriärkompetens och deras möjligheter att

studera och arbeta.

o Vi kvalitetssäkrar vägledningsaktiviteterna genom att arbeta med ständiga

förbättringar av metoder och arbetssätt. Vi involverar kunderna i uppföljning,

utvärdering och utveckling av karriärvägledningen.

o Vi använder resultat från uppföljning och utvärdering som en viktig del i den

systematiska verksamhetsutvecklingen. Det ger kunskap om hur våra

arbetssätt bidrar till att möta kundernas behov och hur det kan förbättra våra

resultat. Kunskap om vilka faktorer som påverkar kvalitet och resultat ska

användas som grund för myndighetens verksamhetsutveckling av

karriärvägledningen.

o Vi sprider kunskap från uppföljning och utvärdering om vilka faktorer och

arbetssätt som ger goda resultat inom Arbetsförmedlingens

karriärvägledning.
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o Vi skapar förutsättningar för att kontinuerligt följa upp och analysera
fördelningen av resurser till karriärvägledning i egen regi jämfört med den
som ges av leverantörer. Det handlar till exempel om kostnader och kvalitet.

4 Åtgärder för att stärka karriärvägledningen 

I det här avsnittet ges en kortfattad översikt av pågående utvecklingsarbeten samt av 
planen för införandet av myndighetens nationella strategi för karriärvägledning. 
Många av de utvecklingsarbeten som pågår för att stärka karriärvägledningen är även 
knutna till genomförandet av strategin matchning till jobb genom utbildning, där 
vägledning är ett av fyra strategiska områden. 

En viktig del i arbetet med att stärka karriärvägledningen är att Arbetsförmedlingen 
förtydligar vikten av karriärvägledning genom att göra karriärvägledning till en tjänst 
i den nya strukturen för de erbjudanden och tjänster som myndigheten erbjuder. Det 
ger möjligheter att utforma och ge ett samlat stöd kring tjänsten och de olika 
vägledningsaktiviteter som ingår i denna. 

4.1 Kompetensutveckling 

Arbetsförmedlingen arbetar för att utöka möjligheterna till kompetensutveckling 
inom karriärvägledning. Myndigheten kommer att prioritera utbildning för 
medarbetare inom karriärvägledning i form av såväl internutbildning som 
upphandlad utbildning. Det pågår ett arbete med att ta fram en plan för hur 
kompetensinsatserna ska stärkas och utökas så att de möter medarbetarnas behov. 
Tillgången till nya utbildningsinsatser samt andra kompetenshöjande insatser 
kommer vara en avgörande faktor för att nå målet med strategin. 

Myndigheten arbetar för närvarande med att ta fram en ny grundläggande 
webbutbildning för att öka kunskapen om Arbetsförmedlingens karriärvägledning 
kopplad till den nya karriärvägledningsstrategin. 

Arbetsförmedlingen för också dialog med ett par lärosäten om möjligheten att 
upphandla riktade uppdragsutbildningar inom karriärvägledning för att reaktivera 
befintlig kompetens och ge fler fördjupad kunskap. Inom två marknadsområden har 
pilotomgångar genomförts med positivt resultat. Det är i nuläget dock oklart vilka 
förutsättningar lärosätena har att leverera detta i en större omfattning. Idag saknar 
de lärarresurser att göra det. 

Under 2017 tog Arbetsförmedlingen fram den interna utbildningen Motiverande

samtal. För att möta det stora kompetensbehovet inom karriärvägledning har 
myndigheten även tagit fram grundläggande stödmaterial som bygger på kollegialt 
lärande och kan användas på arbetsplatsträffar. Myndighetens 
introduktionsutbildningar har också uppdaterats för att inkludera matchning till jobb 
genom utbildning. 
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4.2 Utveckling av utbudet av vägledning i digitala kanaler 

Under 2017 utökades myndighetens utbud av karriärvägledning genom att 
Kundtjänst började erbjuda kvalificerade vägledningssamtal på distans till personer 
som är inskrivna hos kundtjänst. Det är idag sju personer med studie- och 
yrkesvägledarutbildning som arbetar med kvalificerad vägledning på distans. 

Det pågår utveckling av digitala verktyg för karriärvägledning, bland annat baserat på 
resultat från kunddriven verksamhetsutveckling. Arbetsförmedlingen utvecklar 
digitala verktyg för att möta det ökade behovet av digitala kanaler inom 
karriärvägledning och arbetsmarknadskunskap. Det pågår också ett arbete att 
utveckla det digitala bedömningsstödet i syfte att redan tidigt i den arbetssökandes 
process identifiera behov av utbildning. Inom ramen för uppdraget om vägledning i 
regleringsbrevet för 2018 genomförs också en mycket omfattande förstudie inför en 
eventuell utveckling av en nationell digital plattform för livslång vägledning. Detta 
arbete sker i nära samarbete med andra myndigheter och organisationer.1

7 

Förstudien slutredovisas den 31 augusti 2018. 

4.3 Dialogstöd för samverkan och andra metodstöd 

Arbetsförmedlingen har våren 2018 utvecklat ett dialogstöd som ska vara ett lokalt 
stöd för samverkan i frågor om reguljär utbildning. Dialogstödet är avgränsat till 
kommunal vuxenutbildning och motsvarande utbildning hos folkhögskola. Stödet ska 
hjälpa Arbetsförmedlingen i förberedelser och genomförande av den dialog som 
behöver ske lokalt. Genom att lära känna varandras uppdrag och bygga gemensamma 
uppdrag sker en förflyttning från strategiska planer till faktisk nytta för individen. 

Bakgrunden till dialogstödet är att verksamheten har påtalat ett behov av 
stödmaterial inom utbildningsfrågorna. Framförallt har det efterfrågas stöd avseende 
samordning och samverkan med kommunerna, samt stöd som bidrar till att öka vår 
egen kunskapsnivå. En stor andel av de arbetssökande som är inskrivna hos 
Arbetsförmedlingen har behov av att studera för att få och behålla ett arbete, 
framförallt gäller det personer som saknar gymnasieutbildning. Kommunernas 
vuxenutbildning är därmed en viktig del i myndighetens arbete. 

En viktig faktor för att kunna nyttja kommunens utbildning som insats är att 
samverka lokalt. När det gäller reguljär utbildning finns många prioriterade frågor 
både hos Arbetsförmedlingen och kommunen. Mängden och bredden av frågor 
samtidigt som nya uppdrag tillkommer kontinuerligt skapar en komplex verklighet 
för den som jobbar nära kund, eller i kommunens fall elev. Dialogstödet är tänkt att 
vara ett stöd för chefer så att de kan leda och navigera i denna komplexa verklighet 
och skapa förutsättningar för effektiva och resultatinriktade samarbeten. 

Arbetsförmedlingen har förstärkt stödet till arbetsförmedlare som arbetar med 
karriärvägledning genom att erbjuda stödmaterial om motivation, samarbete och 
utbildningsväsendets utformning. Myndigheten har även utvecklat ett nytt stöd för 

'7 Skolverket, Universitet- och högskolerädet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Centrala Studiestödsnämnden, 
Tillväxtverket, SKL och Folkbildningsrädet. Statistiska Centralbyrån är också inbjudna. 
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att hjälpa arbetsförmedlare att få en helhetsbild av hur man kan jobba för att 
motivera sökande till studier. Det pågår utveckling av samarbetet mellan 
arbetsförmedlare och specialister kopplat till urvalsmetoderna inför 
arbetsmarknadsutbildningar. Syftet med det är att identifiera färdigheter och 
utvecklingsmöjligheter samt eventuella stödbehov inför och under 
arbetsmarknadsutbildningar. Arbetsförmedlingen utvecklar också ett nytt 
gruppvägledningsmaterial som kommer att vara stöd för arbetsförmedlare och 
specialister i arbetet med karriärvägledning. Det ska öka träffsäkerheten på 
Arbetsförmedlingens uppdrag att få flera till rätt utbildning och arbete. 

4.4 Utveckling av uppföljning av karriärvägledning 

Det finns ett stort behov av att kunna följa upp och utvärdera Arbetsförmedlingens 
karriärvägledning. Myndigheten saknar idag sammanhållen uppföljning av 
karriärvägledningen. Genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering kan vi följa 
hur karriärvägledningen bidrar till att möta kundernas behov och hur vägledningen 
kan stärka karriärkompetens och förutsättningar att studera och arbeta. Kunskapen 
om vilka faktorer som påverkar kvalitet och resultat ska användas som grund för 
myndighetens verksamhetsutveckling av karriärvägledningen. 

Det pågår utvecklingsarbete för att öka myndighetens förmåga att följa upp 
karriärvägledning på olika sätt. Bland annat för att kunna samla in statistik för 
uppföljning av antalet individer som deltar i tjänsten karriärvägledning samt olika 
vägledningsaktiviteter. Myndigheten kommer också att ta fram en uppföljningsplan 
för att kunna redovisa förflyttningar i verksamheten och om målen med 
karriärvägledningsstrategin uppnåtts. 

4.5 Implementering av strategin för karriärvägledning 

Att erbjuda professionell karriärvägledning med hög kvalitet via olika kanaler 
innebär en stor förändring för Arbetsförmedlingen.18 Samtliga medarbetare som 
möter arbetssökande, fysiskt eller på distans berörs. Det handlar om en 
beteendeförändring vad gäller arbetssätt och förhållningssätt som kräver omfattande 
kompetensutveckling. För att realisera strategin krävs även utveckling av webbaserad 
karriärvägledning, exempelvis karriärvägledning på distans via kundtjänst. 

Genomförandet av strategin förutsätter ett nära samarbete och god dialog med de 
som arbetar med införande av andra strategier, så som matchning till jobb genom 
utbildning samt strategin för upphandlade arbetsförmedlingstjänster. 

Chefernas, arbetsförmedlarnas och specialisternas förhållnings- och arbetssätt 
kommer i olika hög grad att påverkas. Kulturförändringen som strategin matchning 
till jobb genom utbildning kräver avspeglas i karriärvägledningsstrategin. Alla 

18 Arbetsförmedlingen (2018): Injörandeplan Strateginför karriärvägledning. Underlag för kategorisering 
samt beskrivning av aktiviteter och resursbehov under arbetet med förändringen. Bilaga till 
Arbetsförmedlingens nationella strategiför karriärvägledning. 
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medarbetare som möter kunder behöver jobba utifrån vägledande förhållningssätt så 
att långsiktig kompetensförsörjning går före kortsiktiga lösningar. 

Det är viktigt att tidigt inleda en dialog kring förflyttningen och stödja medarbetare i 
förståelsen av karriärvägledning enligt nya definitioner och innehållstjänster, samt 
kring kompetens och digitala plattformar. Stöd till förändringsledare och chefer i 
organisationen kommer ske på flera sätt. Genom att införandet sker med hjälp av 
regionernas förändringsledningsträffar får chefer tillgång till informations- och 
diskussionsunderlag, som syftar till att skapa förståelse för uppdraget och den 
förflyttning som ska ske. Det är prioriterat att cheferna får både kunskap och 
förståelse för strategin, men även insyn och mandat för att ges utrymme att agera på 
de aktiviteter som tidplanen beskriver. Insikter från växthus kommer användas så att 
dialogen utgår från den kunskaps- och förståelsenivå som vi har idag. 
Kompetenshöjande insatser, så som webbutbildningar och dialogmaterial, blir ett 
viktigt inslag för att stärka cheferna i deras införandearbete och styrning av 
uppdraget, de skapar även förutsättningar för en viss nivå av enhetlighet. 

4.5.1 Bedömning av organisationens förutsättningar 

Det är en utmaning att skapa utrymme för förändringen då organisationen kan 
uppleva en mättnad av olika förändringsinitiativ samtidigt som arbetsbelastningen är 
hög. Det är därför av stor vikt att samordna införandet av strategin med övriga 
utvecklingsarbeten. Under 2018 sker flera stora förändringar i myndigheten, bland 
annat organisationsförändringen. Det är avgörande att vi sätter 
karriärvägledningsstrategin i ett större sammanhang för att lyckas. 

Utifrån erfarenheter av andra införanden, insikter från växthus och i dialog med 
regionala representanter kommer följande förutsättningar ha stor inverkan på 
införandet av en stärkt karriärvägledning. 

Digital utveckling 

Tillgången på digitaliserad och lättillgänglig information är avgörande för att kunna 
frigöra resurser för mer kvalitativa delar i karriärvägledningen. 

Dialog och Kompetenshöjande insatser 

Enhetlig och likvärdig karriärvägledning förutsätter en gemensam grundkunskap hos 
medarbetare och chefer om myndighetens uppdrag kring karriärvägledning och 
förståelse för definitionen och innehållet i tjänsten. 

Organisering och specialisering 

Befintlig kunskap och kompetens inom karriärvägledningsområdet behöver 
identifieras och tas tillvara. Möjligheten att omorganisera utifrån behovet av 
karriärvägledning och ökad specialisering är avgörande för att nå effektivitet, 
likvärdighet och kvalitet och är en förutsättning för att kunna erbjuda kvalificerad 
karriärvägledning. Specialisering förutsätter fördjupad kompetens vilket ställer krav 
på möjligheten att utbilda befintlig personal. 

Samverkan 

Möjlighet till fördjupad samverkan med aktörer som erbjuder vägledning krävs. En 
förutsättning är också extern förankring av myndighetens strategiska förflyttning till 
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karriärvägledning och vad det innebär för förståelsen kring individens hela process 
samt säkra en sammanhållen karriärvägledning. 

Uppföljning 

Det finns behov av årlig uppföljning av de strategiska förflyttningarna som 
verksamheten gör i riktning mot de mål och tillstånd som satts upp i 
karriärvägledningsstrategin. Det krävs även möjligheter till kvantitativ uppföljning 
som mäter deltagande i olika vägledningsaktiviteter och övergångar till studier och 
arbete. Det innebär ett kontinuerligt uppföljnings- och analysarbete som bidrar till 
att löpande skapa förutsättningar så att organisationen förstår, vill och kan arbeta i 
enlighet med strategin för karriärvägledning. 

Förutsättningarna ovan kommer att vara viktig grund när införandeplanen tas fram. 

4.5.2 Aktiviteter för utveckling av karriärvägledningen 

Arbetsförmedlingen kommer att ta fram en införandeplan för de aktiviteter som 
möjliggör att målet med strategin kan uppnås. Planen kommer uppdateras löpande. 

Tidplanen är indelad i tre etapper för att tydliggöra prioriteringsordning samt 
beroenden mellan olika införandeaktiviteter. Etapp 1 pågår från maj - december 
2018. Under etapp 1 kommer fokus ligga på första och andra steget i 
förändringstrappan, "Förstå" och "Vill", samt att skapa förutsättningar för fortsatt 
införande. Under denna period kommer även en detaljerad införandplan att tas fram, 
liksom planer för kommunikation och uppföljning. Etapp 2 pågår från januari 2019 

till juni 2019 och etapp 3 från juli 2019 till jan 2020. 

Figur 1. Förändringstrappan 

• 

C, Kan

-Kompetens

______ __..I -Utbildning
• Vill

Förstå - Dialog och
förankring

- Gemensam - Vad innebär

förståelse förändringen?

- Fakta och logik

O Gör och lär ...

f- Fira framgång

1 - Ge återkoppling

- Följ nyttorna
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5 Karriärvägledningen i förhållande till 
vägledning hos andra aktörer 

För att förbättra förutsättningarna för arbetslösa och andra som behöver ta del av 
vägledningsinsatser krävs ett välfungerande samverkansarbete på nationell, regional 
och lokal nivå. Berörda parter måste ha en samsyn kring respektive aktörs uppdrag. I 
avsnitt 3.5.3 beskrivs myndighetens strategiska mål att ha en väl fungerande 
samverkan med andra vägledningsaktörer. 

Arbetsförmedlingen samverkar idag med myndigheter och andra aktörer för att ge 
rätt vägledningsinsats. Samverkande aktörer inom vägledning finns bland annat hos 
kommuner, utbildningsanordnare, yrkeshögskola och universitet. 

Grunden är densamma för alla aktörer som arbetar med vägledning. Det handlar om 
att öka individens kunskap om sig själv, öka kunskapen om valalternativ och att 
identifiera vägen till det önskade målet. Aktörerna inom vägledning har överlappande 
uppdrag och därmed gemensamma fokusområden. Däremot varierar tyngdpunkten 
beroende på var vägledningen bedrivs utifrån att uppdragen delvis skiljer sig åt och 
att aktörerna har olika expertområden. För lärosäten och kommunernas studie- och 
yrkesvägledning finns en tydligare inriktning mot, och expertkunskap om, 
utbildningar och studier. Karriärvägledningen som ges inom eller på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen betonar i högre grad kopplingen till arbetsmarknaden och kan 
också erbjuda expertkunskap om denna. 

Arbetsförmedlingen utformar tillsammans med andra aktörer sammanhållna 
processer där ansvar och resursfördelning tydliggörs. Vägledningsprocessen 
innehåller olika expertkunskaper som knyts samman med utgångspunkt i individens 
behov. Dessa processer utvecklas lokalt utifrån de förutsättningar och behov som 
råder i området. 

5.1 Samverkan inom utbildningsområdet 

Arbetssökande ska vägledas till den utbildning hen har behov av för att få och behålla 
ett arbete. Styrning och uppdrag mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna och 
andra vägledningsaktörer skiljer sig åt, samtidigt som vi delar målgrupper. Det är 
viktigt att de olika systemen samordnas med varandra så att individen får ett sömlöst 
flöde genom systemet för att komma till arbete, men också för att nyttja de totala 
samhällsresurserna klokt. Uppföljningen av strategin matchning till jobb genom 
utbildning visar att samverkan är det område där störst förflyttning har skett inom 
myndigheten.1

9 

Kommunerna har genom skollagen ansvar för studie- och yrkesvägledning för vuxna. 
Även folkhögskola och högskola har visst ansvar för studie- och yrkesvägledning. 
Utifrån att utbildning har blivit allt mer prioriterat i arbetsmarknadspolitiken har 

19Arbetsförmedlingen (2018): Uppföljning av införande och resultat. Matchning till jobb genom utbildning. 
Februari 2018. Diarienummer: Af-2018/0009 2974 
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också karriärvägledning blivit en viktig del i Arbetsförmedlingens uppdrag. Det 

innebär att det finns många aktörer som kan bidra till att motivera och vägleda 

arbetssökande till lämpliga utbildningsinsatser. 

Utbud, resurser och organisation avseende vägledning och utbildning ser olika ut 

mellan kommunerna. Det beror på kommunens och rektors stora mandat att 

organisera och leda utbildning. För arbetsförmedlingen innebär det att kunskap och 

samverkan behöver byggas lokalt. 

Hos Arbetsförmedlingen gör arbetsförmedlaren en grundlig kartläggning av den 

arbetssökandes kompetenser och behov följt av en vägledningsaktivitet. Detta blir 

tillsammans med den arbetsmarknadspolitiska bedömningen en förutsättning för att 

erbjuda rätt insats vid rätt tidpunkt. En sådan insats kan vara utbildning inom det 

reguljära utbildningsväsendet eller förberedande insats. Inom Arbetsförmedlingen 

innebär karriärvägledning till reguljär utbildning att arbetsförmedlaren informerar, 

motiverar och stöttar den arbetssökande att ta del av utbildningsväsendets insatser. 

Arbetsförmedlaren har kunskap om karriärvägledning och de utbildningskedjor som 

möter både arbetsmarknadens och individens behov. 

Insatser som görs initialt av arbetsförmedlare samordnas med vägledning och 

utbildning hos andra aktörer. Arbetsförmedlare planerar karriärvägledningen utifrån 

individens behov och koordinerar med övriga aktörer så att individen får en 

sammanhållen process mellan systemen. I huvudsak är det huvudmannen för 

utbildningen, till exempel kommun, folkhögskola eller högskola, som ansvarar för 

den slutgiltiga studievägledningen som handlar om vad individens utbildning bör 

innehålla. För att det ska vara möjligt krävs en samverkan på organisatorisk nivå. 

Samverkan slutar inte när individ påbörjar utbildning. Eftersom vägledning i ett 

vidare begrepp ska följa individen genom hela utbildningssystemet ska uppföljning 

koordineras med detta. 

5.1.1 Samverkan med kommunen 

Arbetsförmedlingen och kommunerna har tillsammans en stor verktygslåda som rätt 

använd kan bidra till att fler arbetslösa ska våga och vilja ta steget till reguljära 

studier eller annan lämplig insats som för individen närmare jobb. Vägledning sker i 

samverkan med kommuner som ansvarar för studie- och yrkesvägledning inom 

kommunal vuxenutbildning och gymnasieskola. 

Kommunerna ska enligt skollagen se till att alla elever och de som vill börja läsa har 

tillgång till studie- och yrkesvägledning. Studie- och yrkesvägledningen inom det 

reguljära utbildningsväsendet ska utgå från elevens individuella behov och 

förutsättningar. Det är viktigt att de beslut som fattas om studier och yrken är elevens 

egna. Huvudman och rektor hos kommunen ansvarar för hur studie- och 

yrkesvägledningen är organiserad och beslutar om krav på kvalitet och innehåll. 

Verksamheten ska möta individers behov av vägledning, men behovet är inte tydligt 

definierat vilket innebär att det finns ett stort friutrymme för tolkning. Därför skiljer 

sig resurser och organisation av studie- och vägledning mycket åt mellan olika 
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kommuner. Kommunerna arbetar med vägledning utifrån två perspektiv, i vid och 

snäv bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse är all verksamhet som ger eleven 

förutsättningar att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Exempel är praktik, 

undervisning som kopplar till arbetslivet, utbildningsinformation, studiebesök och 

aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom. Studie- och yrkesvägledning i snäv 

bemärkelse är det personliga vägledningssamtalet som ges av studie- och 

yrkesvägledaren i grupp eller enskilt. Här får individen möjlighet att reflektera över 

sig själv i relation till olika framtidsval. 

Kommunernas uppdrag kan lätt samordnas med myndighetens uppdrag. Enligt 

skollagen har huvudman och rektor stora enskilda mandat att utforma vägledning i 

både snäv och bred bemärkelse. Därför måste samverkan organiseras på lokal nivå. 

En vanlig form för Arbetsförmedlingens samverkan med kommunerna är 

samlokalisering. Arbetsförmedlingen genomförde 2017 en mindre enkätstudie om 

sam lokalisering av vägledningsresurser mellan Arbetsförmedlingen och 

kommunerna. Resultatet visade att drygt hälften av enheterna som svarade på 

enkäten idag har någon typ av samlokalisering, majoriteten av dessa enheter hade 

inriktat den till ungdomar och/eller nyanlända.20 

Samverkan startar med att prata om lokala förutsättningar, eftersom utbud, resurser 

och organisation skiljer sig åt mellan kommunerna. Utifrån de lokala 

förutsättningarna utformas förutsättningar för samarbetet. En effektiv samverkan tar 

hänsyn till både egna och gemensamma behov. När det gäller vägledning finns många 

prioriterade frågor både hos Arbetsförmedlingen och kommunen. Ett ledarskap som 

tar hänsyn till både egna och gemensamma behov hos båda parter är avgörande för 

att samarbeten ska fungera och därmed för att individen ska få rätt insats. För att 

skapa förutsättningar för effektiva samarbeten behöver chefer tillsammans prioritera 

frågor som sedan operativa medarbetare och chefer kan utveckla. 

5.2 Utveckling av samverkan inom Arbetsförmedlingen 

I regleringsbrevet för 2018 betonas utbildningens roll i Arbetsförmedlingens 

uppdrag. Andel som studerar ska öka, ökningen ska vara väsentlig inom 

etableringsuppdraget samt för inskrivna som saknar gymnasieutbildning. 

För att fullgöra vårt uppdrag och nå målen behövs aktiv samverkan med kommuner, 

samt andra ansvariga myndigheter och organisationer. För att nytta för samhälle och 

individ ska uppstå krävs en välfungerande samverkan på alla nivåer. Det finns i 

många fall en ömsesidig kunskapsbrist om de regelverk, uppdrag och prioriteringar 

som styr parternas respektive verksamheter. För att arbetsförmedlare ska kunna 

matcha den som är arbetslös till rätt insats måste det finnas kunskap om 

utbildningssystemen och hur de kompletterar myndighetens system. Samverkan 

behöver ske i högre grad än tidigare, framförallt på lokal nivå. För att kunna vägleda 

arbetssökande och samverka kring vägledning med andra aktörer, behöver 

20 Det var 85 procent av Arbetsförmedlingens enheter som svarade på enkäten. Enkäten användes som underlag 
till en promemoria till Arbetsmarknadsdepartementet. 
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Arbetsförmedlingen stärka sin kunskap om vägledning och de utbildningskedjor som 
möter både arbetsmarknadens och individens behov. 

Arbetet med att utveckla metoder och processer kring samverkan behöver prioriteras 
och stöd till hur man utformar en effektiv operativ samverkan behöver lyftas fram. 
Delaktigheten i det regionala och lokala kompetensarbetet behöver öka för att bidra 
till att det samlade utbildningsutbudet möter arbetsmarknadens behov på ett 
tillfredsställande sätt. Uppdraget i regleringsbrevet 2018 om en förstudie för en 
gemensam webbplattform för vägledning är en viktig del i utvecklingen av 
myndighetsgemensam samverkan. 

Arbetsförmedlingen kan bidra till att fler arbetslösa går till reguljära studier genom 
att vi tillsammans med andra vägledningsaktörer använder metoder och arbetssätt 
som bidrar till att fler arbetslösa ska våga och vilja ta steget till reguljära studier. 

5.3 Exempel på samverkansprojekt 

• Ett samarbete har inletts mellan Arbetsförmedlingen i Malmö och
Studentcentrums vägledning och antagning på Malmö Högskola. Syftet är att
tidigt identifiera sökande som har en avslutad gymnasieutbildning samt
pågående eller avslutad akademisk utbildning från sitt hemland. Högskolan
informerar på Arbetsförmedlingen och erbjuder därefter enskild vägledning
för att underlätta individens väg till etablering. Den 1 mars 2017 har metoden
skalats upp till att omfatta Lärosäten Syd och hela marknadsområdet.

• I Skåne pågår en kartläggning av vilka samarbeten som finns mellan
Arbetsförmedlingen och kommunerna när det gäller vägledning

• I Halmstad sker samverkan på fasta tider varannan vecka genom att personal
från Arbetsförmedlingen och Vägledningscentrum berättar om studier vid
komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola och inom
arbetsmarknadsutbildningar. De ger även information om arbetsmarknaden,
prognoser och bristyrken samt studiefinansiering som CSN, studier med
aktivitetsstöd eller a-kassa och studiestartsstöd. De hjälper till med kortare
frågor och funderingar kring yrkesval, framtidsutsikter och arbetsmarknaden,
arbetsmarknadsutbildningar och studier. Information ges även om hur
Arbetsförmedlingen ytterligare kan hjälpa till med vägledning.

• Mirjam är ett projekt som ska underlätta för utrikesfödda kvinnor att komma
ut i arbetslivet. Betydligt färre utrikesfödda kvinnor än män arbetar eller
studerar när de lämnar etableringen. Syftet med projektet är att bidra till att
minska skillnader mellan könen på arbetsmarknaden. Projektet finns i
Östergötland och Södermanland. Verksamheten med olika
vägledningsgrupper kommer att pågå fram till och med hösten 2018. Varje
vägledningsgrupp pågår i 12 veckor och har jämställdhetsfokus.

• Region Gävleborg har projektet "Vägledning i samverkan" sedan 2016.

Projektet är ett forum för samverkan tillsammans med Arbetsförmedlingen
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och studie- och yrkesvägledningen i Gävleborg. De bygger och utvecklar 

framtidens kompetensbas genom effektivare samarbeten. Projektet bidrar till 

att höja utbildningsnivån i länet, effektivare få ut individer i arbete eller 

studier och att skapa bra matchningar mellan individ, kompetens, utbildning 

och arbetsmarknad. Projektet utvecklar samarbetet mellan 

Arbetsförmedlingen och studie- och yrkesvägledningen. Målet är att skapa ett 

nytt arbetssätt för att höja utbildningsnivån i länet, mer effektivt få ut 

individer i arbete eller i studier och att i förlängningen utgöra en grund för en 

bra matchning. 

• Projektet Scopum ska bidra till att jämföra och utveckla olika metoder för att

identifiera vilka som är mest effektiva för målgruppen långtidsarbetslösa med

kort utbildning. Syftet med projekt är att den arbetssökande ska få stöd i att

identifiera sina färdigheter och förutsättningar för arbete. I projektet ingår att

pröva sig fram till vilka inslag som behövs för att den arbetssökande ska se

sina färdigheter och kunna ta ställning till vilka insatser som behövs för att

komma ut på arbetsmarknaden. Resultatet av fördjupad kartläggning,

motivationsinsatser och vägledning ska leda till att den arbetssökande kan

sätta realistiska mål och delmål i sin planering. Projektet ska bedrivas på

enheterna Nordöstra Göteborg, Västra Göteborg och Södra Göteborg. Det är

tre aktörer som deltar; Drivhuset, Fryshuset och Business Performansen.

Projektets mål är att finna metoder för att lång tid utan arbete skall brytas

och att ta fram ett underlag för att kunna göra en upphandling för

förberedande motiverande insatser. Idag är en forskare knuten till projektet

och en student från Göteborgs Universitet skall under hösten vara verksam i

projektet och skriva sin uppsats om motivationsarbete.
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