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Förord 

Denna rapport har tagits fram med anledning av följande uppdrag i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021.  

15. Kunskapscertifikat efter genomfört intensivår 

Arbetsförmedlingen ska enligt uppdrag 15 i myndighetens regleringsbrev för 2021 

föreslå hur ett kunskapscertifikat ska kunna tas fram av myndigheten efter genomfört 

intensivår för dem som nått de högt satta målen för yrkeskunskap och språk. 

Kunskapscertifikatet ska vara utformat så att det svarar mot uppnådda mål, inte bara 

genomförda moment. Detta innebär att en individ ska erhålla ett kunskapscertifikat 

om hon eller han deltagit i intensivåret på heltid och uppfyllt vissa kriterier. 

Individen ska ha genomfört de planerade insatserna. Individen ska ha tillgodogjort 

sig yrkeskunskaper, vilket påvisas genom intyg från den planerade insatsen intensiv 

praktik eller annat intyg från praktik eller lärande i arbete, t.ex. arbetsplatsförlagt 

lärande. Individen ska ha nått grundläggande kunskap i svenska språket, vilket 

påvisas genom betyg från sfi eller motsvarande, eller resultat efter genomfört test 

efter yrkessvenska. Ovan ska även framgå av kunskapscertifikatet. Referenser från 

t.ex. mentor och praktikanordnare samt intyg från andra genomförda insatser under 

individens tid i intensivår ska även kunna bifogas kunskapscertifikatet. 

Arbetsförmedlingen ska även göra en bedömning av behov av författningsreglering. 

Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget till regeringen 

(Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 april 2021. 

Beslutet i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. Föredragande 

har varit Rebeccah Kaufmann, avdelningen Samordning och uppföljning, 

verksamhetsområde Arbetssökande. Övriga som deltagit i den slutliga 

handläggningen är David Torenfält, Rättsavdelningen avseende rättsliga 

kommentarer. 

Beslutet är fastställt digitalt i Diariet och saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

Maria Mindhammar, generaldirektör 

  

Rebeccah Kaufmann, verksamhetssamordnare 
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Sammanfattning 

Arbetsförmedlingen ska enligt uppdrag 15 i myndighetens regleringsbrev för 2021 föreslå hur 

ett kunskapscertifikat ska kunna tas fram av myndigheten efter genomfört intensivår för dem 

som nått de högt satta målen för yrkeskunskap och språk. Kunskapscertifikatet ska vara 

utformat så att det svarar mot uppnådda mål, inte bara genomförda moment. 

Arbetsförmedlingen lämnar förslag på författningsändringar. 

Arbetsförmedlingen förordar att kunskapscertifikatet ska vara relativt enkelt för en 

praktikanordnare att hantera och gör bedömningen att yrkeskunskaper enligt en tregradig 

nivåskala (1–3) efter genomförd intensiv praktik tillsammans med referenstagning ger en 

tillräcklig bild av en arbetssökande som genomgått ett intensivår med godkänt resultat.  

Intensivårsdeltagare som inte når som lägst nivå 1 för samtliga tre bedömningskriterier är 

inte aktuella för ett kunskapscertifikat. Den mall som tagits fram för kunskapscertifikat kan 

dock utgöra ett stöd för praktikanordnare av intensiv praktik i relation till vad denne ska 

bedöma under den intensiva praktiken.  

Avseende språkkunskaper gör Arbetsförmedlingen inget ställningstagande om en specifik 

nivå för godkänt i sfi utöver att betyg från sfi ska ligga på minst betygssteg E, vilket är lägsta 

nivån för godkänt.  

Det är viktigt att kunskapscertifikatet inte sammanblandas med befintliga standarder som 

branschers yrkesbevis eller branschmodeller för validering. Därför ser Arbetsförmedlingen 

att det inte är lämpligt att utgå från nationella kriterier för branschen eller yrket, såsom 

föreslås i den återrapport som Arbetsförmedlingen lämnade 2019. Givet det prognosticerade 

begränsade antalet deltagare förordar Arbetsförmedlingen en enhetlig mall för 

kunskapscertifikatet, som har samma utformning oavsett bransch eller yrkesinriktning. 

Under förutsättning att Arbetsförmedlingen får ett fortsatt uppdrag om kunskapscertifikat 

avser Arbetsförmedlingen att undersöka möjligheten att vidareutveckla arbetssätt och 

verktyg i hanteringen av kunskapscertifikat efter genomfört intensivår för att bättre tillvarata 

de möjligheter som en ökad grad av digitalisering ger. Arbetsförmedlingen ser att en 

automatisering och digitalisering av kunskapscertifikatet skulle kunna minimera risken att 

inte få in nödvändiga handlingar, och utgöra en direkt kanal till deltagaren om att handlingar 

inkommit samt eventuell påminnelse och stöd till praktikanordnaren eller annan aktör att 

utfärda aktuella intyg.  
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1 Inledning 

Arbetsförmedlingen ser utmaningar med kunskapscertifikatet, framför allt vad gäller frågan 

om legitimitet på arbetsmarknaden. Samtidigt ser Arbetsförmedlingen en möjlighet att 

använda utvecklingen av kunskapscertifikatet som drivande i ett större arbete med att 

utveckla ett ramverk för att kunna synliggöra individers kompetenser och kvalifikationer. För 

att kunskapscertifikatet ska medföra ett mervärde för den arbetssökande är det viktigt att det 

inte blir en särlösning enbart för vissa deltagare i etableringsprogrammet.  

Förutsatt att Arbetsförmedlingen får ett fortsatt uppdrag kring kunskapscertifikat avser 

myndigheten därför att utreda hur kunskapscertifikatet kan knytas till uppdraget kring 

livslångt lärande där Arbetsförmedlingen ska bidra till utvecklingen av en sammanhållen 

digital infrastruktur som stödjer det livslånga lärandet.1  

Exempelvis skulle kunskapscertifikatet kunna kopplas till det utvecklingsarbete som sker 

kring den europeiska kompetensagendan och strategin för så kallade micro-credentials, eller 

mikromeriter. Micro-credentials har identifierats ha potential att kunna inkludera grupper 

som står längre ifrån arbetsmarknaden, såsom flyktingar, i ett livslångt lärande.2 

Förslaget som följer i rapporten är dock utformat för att kunna införas mer eller mindre 

omedelbart och utan en längre tid av utveckling. Det ska ses som ett första steg i ett 

införande. 

1.1 Tidigare lämnat förslag 

I återrapporten om införande om intensivåret från 2019 konstaterar Arbetsförmedlingen att 

det kommer att vara en utmaning att konstruera ett kunskapscertifikat kopplat till 

intensivåret som får legitimitet på arbetsmarknaden och att ett kunskapscertifikat bör ses 

som ett komplement till befintliga yrkesbevis.3 Kunskapscertifikatet föreslås benämnas 

kunskapsintyg för att ge en mer korrekt bild av vad dokumentet speglar. Arbetsförmedlingen 

trycker på att kunskapscertifikatet bör syfta till att lyfta fram vad individen deltagit i under 

intensivåret och vilka kunskaper och färdigheter som denne uppnått. Enligt 

Arbetsförmedlingen utgör kunskapscertifikatet i sig ett bevis på att individen är självgående 

och motiverad. Kunskapscertifikatet ska utfärdas i slutet av deltagarens intensivår och blir då 

ett kvitto på att deltagaren har genomfört ett intensivår samt vilka yrkes- och språkkunskaper 

som uppnåtts. Arbetsförmedlingen påpekar i återrapporten att myndigheten kan intyga 

deltagande, exempelvis i en utbildning, men inte göra bedömningar av uppnådda krav, vilket 

däremot en praktikanordnare bedöms kunna göra vad gäller deltagarens yrkeskunskaper och 

språk.  

 
1 Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 
2 Publications Office of the European Union, 2020, A European Approach to Micro-Credentials, Output of the Micro-
Credentials Higher Education Consultation Group 
3 Arbetsförmedlingen 2019, Inför införandet av ett intensivår för nyanlända, dnr. Af-2019/0030 4611. 
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Arbetsförmedlingen skriver vidare att kunskapscertifikatet i så stor utsträckning som möjligt 

behöver utgå från nationella kriterier för branschen/yrket och bör därför anpassas till 

respektive intensivår. Arbetsförmedlingen föreslår att en mall tas fram för 

kunskapscertifikatet. Mallen för yrkeskompetensbedömning (YKB) av akademikeryrken 

föreslås vara vägledande. Mallen föreslås anpassas för respektive intensivår genom att 

kunskapscertifikatet beaktas i nationella överenskommelser och på så sätt inkluderas 

branschföreträdare/arbetsgivare och definierar de högt ställda målen för yrkeskunskap och 

språk som bör speglas i kunskapscertifikatet. Slutligen skriver Arbetsförmedlingen att den 

aktör som samordnar individens intensivår ansvarar för att sammanställa innehållet i 

kunskapscertifikatet. Den enskilde deltagaren ansvarar för att begära in det underlag som 

krävs för detta. Det är Arbetsförmedlingen som föreslås utfärda kunskapscertifikatet. 

1.2 Disposition 

Rapporten har följande disposition. Rapporten inleds med en kort inledning och en 

redogörelse för tidigare lämnat förslag i Arbetsförmedlingens första återrapport om 

intensivår från 2019. Detta följs i avsnitt 2 av en redogörelse av synpunkter som inkommit 

från ledamöter i Arbetsförmedlingens partsråd efter möte som ägde rum den 10 februari. I 

avsnitt 3 redogörs för rättsliga frågor kring myndighetsutövning kopplade till utfärdande av 

kunskapscertifikat och förslag ges till författningsändringar med tillhörande kommentarer. 

Detta följs i avsnitt 4 av beskrivningar för kunskapscertifikatets olika delar, hur 

dokumentation ska samlas in, Arbetsförmedlingens roll, deltagarens roll, praktikanordnarens 

roll. Det ingår även beskrivningar av bedömning av språk- respektive yrkeskunskaper, vilket 

utgör centrala delar inför utfärdandet av kunskapscertifikatet. I avsnitt 5 görs en kort 

beskrivning för hantering av personuppgifter. I avsnitt 6 redogörs för konsekvenser och 

risker som följs av slutord i det avslutande avsnittet 7. 

2 Inkomna externa synpunkter 

Arbetsförmedlingen har efterlyst parternas synpunkter på ett utkast till kunskapscertifikat 

genom Arbetsförmedlingens partsråd.4 5 

Arbetsgivarverket ställer sig skeptiskt till konceptet med ett särskilt kunskapscertifikat för 

intensivåret och undrar hur detta certifikat skiljer sig från ett vanligt praktikintyg. Vidare 

skriver Arbetsgivarverket att namnet ”Kunskapscertifikat” kan leda tanken till ett officiellt 

erkännande och en formaliserad och kvalitetsgranskad process, och en risk att det skapas 

förväntningar för såväl intensivårsdeltagare som potentiella arbetsgivare som sedan inte kan 

infrias. Ytterligare en aspekt som förs fram är att det är oklart om det föreslagna certifikatet 

kommer att kunna stärka nyanländas chans att få arbete inom staten, eftersom statliga 

arbetsgivare har lagen om offentlig anställning och kraven på förtjänst och skicklighet att 

förhålla sig till.  

Svenskt Näringsliv skriver att de gärna vill se kompletterande information kring individens 

motivation, intresse och engagemang för arbetet och arbetsuppgifterna. Svenskt Näringsliv 

 
4 Föredrogs vid möte med Arbetsförmedlingens partsråd 2021-02-10. 
5 Inkomna svar enligt dnr. Af-2021/0005 7290. 
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menar att sådana så kallade mjuka kompetenser inte direkt är hänförliga till erfarenheter 

eller utbildning men många gånger av stort intresse och betydelse för arbetsgivare, och har 

också betydelse för individens chanser att hitta jobb. Arbetsförmedlingen delar bilden att 

detta kan vara av särskilt värde för arbetsgivare och lämnar ett liknande förslag. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) framför att man hoppas på att intyget kan lämnas i 

ett digitalt formulär såväl som genom en fysisk blankett. Den del i kunskapscertifikatet som 

beskriver språkkunskaper i relation till situationer på en arbetsplats är tänkt att utgöra ett 

komplement till betyg från sfi. SKR framför att de anser att nivå 2 som relativt lågt ställda 

krav med hänsyn till målgruppen för intensivåret och att kunskapscertifikatet endast ska 

lämnas om deltagaren har grundläggande kunskaper i svenska språket. 6  

Arbetsförmedlingen tackar för lämnade synpunkter och ser dem som mycket värdefulla i 

arbetet med återrapporten. Myndigheten har tagit ställning till underlagen och ändrat där det 

har bedömts som relevant.  

3 Utredning kring behov av författningsreglering 

Arbetsförmedlingen ska enligt uppdraget göra en bedömning av behov av 

författningsreglering. Nedan följer rättsliga resonemang och författningsförslag. 

3.1 Myndighetsutövning och utfärdande av intyg 

Arbetsförmedlingen föreslås ha ett uppdrag att utfärda ett kunskapscertifikat efter genomfört 

intensivår. Kunskapscertifikatet ska grundas på de intyg och omdömen som den nyanlände 

får under intensivåret. Frågan är om uppdraget att utfärda detta kunskapscertifikat medför 

att de intyg och omdömen som hänvisas till i certifikatet kan anses utgöra ett överlämnande 

av en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning och att det således krävs stöd i 

lag för att intygen ska kunna utfärdas. 

3.1.1 Utfärdande av intyg utgör inte förvaltningsuppgift 

I 12 kap. 4 § andra stycket regeringsformen (RF) anges att förvaltningsuppgifter kan 

överlämnas åt juridiska personer och enskilda individer. Om uppgifter innefattar 

myndighetsutövning får ett överlämnande göras endast med stöd i lag. 

Arbetsförmedlingen har inte något förvaltningsuppdrag som innebär en skyldighet att 

utfärda intyg till praktikanter.7 Den omständigheten att intyget är en nödvändig förutsättning 

för att Arbetsförmedlingen i ett senare skede ska kunna utfärda ett fullständigt 

kunskapscertifikat påverkar inte Arbetsförmedlingens uppdrag. Det saknas även i övrigt stöd 

för uppfattningen att utfärdande av intyg för intensiv praktik ingår i Arbetsförmedlingens 

förvaltningsuppdrag. Utfärdandet av intygen kan således inte anses utgöra en 

förvaltningsuppgift. Arbetsförmedlingen kan inte heller anses ha överlämnat en 

 
6 Nivå 2: Förstår och kan göra sig förstådd på svenska på arbetsplatsen: Prata i fikarummet, förstå enkla instruktioner 
muntligt och skriftligt, kunna läsa och skriva epostmeddelanden. 
7 Ett exempel på när utfärdande av intyg anses utgöra en förvaltningsuppgift finns i 11 § förordningen (2006:817) om 
växtskydd m.m. där Jordbruksverket tilldelas ett förvaltningsuppdrag att utfärda sundhetsintyg. I 7 a § tredje stycket 
växtskyddslagen (1972:318) finns ett lagstöd för att överlämna det uppdraget till en juridisk person. 
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förvaltningsuppgift till praktikanordnaren genom att ingå en överenskommelse om att intyg 

ska utfärdas av anordnaren. Mot bakgrund av detta kan det inte anses krävas något lagstöd 

för att intyg ska kunna utfärdas. 

Intygen kan inte heller anses utgöra ett otillåtet led i beredningen av någon 

myndighetsutövning. För att utfärdandet av intygen ska anses utgöra ett otillåtet led i en 

myndighetsutövning bör det krävas att uppgiften i grunden är en offentligrättslig uppgift (jfr 

HFD 2019 ref. 43 p. 16). En praktikanordnares utfärdande av intyg kan mot bakgrund av 

ovanstående resonemang inte anses utgöra en sådan uppgift. I de fall där en myndighet på ett 

otillåtet sätt ansetts överlämna förvaltningsuppgifter som utgjort ett led i 

myndighetsutövning har det gällt frågor som typiskt sett ankommit på den aktuella 

myndigheten att utföra.8 Frågan om det som överlämnats utgjort en förvaltningsuppgift hos 

myndigheten har således varit oproblematisk i dessa fall. I frånvaron av uttalanden som ger 

stöd för att en uppgift som typiskt sett inte ankommer på myndigheten att utföra ska anses 

utgöra ett otillåtet led i myndighetens myndighetsutövning så finns det inte skäl att anta 

något sådant. 

Till ovanstående kan tilläggas att förutsättningarna för att utfärda intygen för intensiv 

praktik inte förefaller vara reglerade i lag eller annan författning.9 Det står således anordnare 

helt fritt att utfärda intyg till deltagare i intensivåret som genomgått intensiv praktik även 

utan en överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Frågan om utfärdandet av intygen i sig 

grundar sig således inte på ett stöd i den förvaltningsrättsliga rättsordningen utan utgör 

istället en civilrättslig fråga om skyldigheten att fullgöra den aktuella överenskommelsen 

mellan Arbetsförmedlingen och anordnaren. Överenskommelsen kan därmed inte anses ge 

upphov till ett i offentligrättsliga normer grundat beslutsfattande och bör därmed inte heller 

anses innefatta myndighetsutövning eller utgöra ett led i någon myndighetsutövning10. Med 

andra ord ligger utfärdandet av intyg från anordnaren utanför Arbetsförmedlingens 

myndighetsutövning och ankommer på anordnaren att utföra. Arbetsförmedlingen kan inte 

anses överlåta uppgiften att anordnaren ska utfärda intyg. Arbetsförmedlingen kan inte 

överlåta en uppgift som myndigheten inte har. 

Utfärdandet av kunskapscertifikatet bör däremot regleras i förordning som något 

Arbetsförmedlingen ska utföra och utgör då myndighetsutövning som ankommer på 

Arbetsförmedlingen att utföra. 

Denna förvaltningsuppgift överlämnas dock inte till någon annan aktör än 

Arbetsförmedlingen själv och saknar därför betydelse för frågan om någon 

förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning överlämnas till någon enskild.  

 
8 Se t.ex. JO 2001/02 s. 187 och 2006/07 s. 461 där frågorna var om myndigheterna haft rätt att överlåta handläggningen 
av myndigheternas ärenden. 
9 Punkt 4, 13 e § förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare: Praktiken får anordnas av 
den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse med. Den som anordnar praktiken ska ha åtagit sig att ansvara för 
/…/ 4. att efter avslutad praktik utfärda ett intyg om praktiken där det framgår vilka kunskaper som den nyanlände har 
förvärvat. 
10 Jfr. SOU 2010:29, En ny förvaltningslag, s. 101 f. 
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3.2 Utfärdande av kunskapscertifikat bör författningsregleras 

Frågeställningen gäller om Arbetsförmedlingen har en skyldighet att fatta formella beslut 

angående intensivåret och kunskapscertifikaten. 

Intensivåret 

Ett deltagande i intensivåret skulle kunna föregås av någon form av beslut från 

Arbetsförmedlingen. Detta beror på att Arbetsförmedlingen måste ta ställning till om den 

nyanlända ska ta del av intensivåret, vilket sannolikt även kommer att meddelas på något 

sätt. Utifrån praxis så skulle innehållet i ett sådant meddelande kunna ha karaktären av ett 

beslut (jfr. t.ex. rättsfallet HFD 2020 ref. 12 och däri angivna rättsfall).  

Det ställningstaganden som görs i samband med deltagande i intensivåret innebär emellertid 

endast att Arbetsförmedlingen fastställer en avsikt att lägga upp en plan för de aktiviteter 

som kommer att utgöra innehållet i intensivåret. Det är möjligt att planen i framtiden kan 

komma att ändras. Det är således inte ett slutligt ställningstagande om insatser i programmet 

det handlar om, utan en förberedelse inför fortsatt handläggning i ärendet. Ställnings-

tagandet är därmed av förberedande art och har huvudsakligen karaktären av faktiskt 

handlande under handläggningen av etableringsprogrammet. Den nyanlände kan vidare inte 

anses lida någon rättsförlust för det fall ställningstagandet inte tas in i någon särskild 

beslutshandling (jfr. HFD 2017 ref. 37).  

Det bör mot bakgrund av detta inte finnas något krav på att något särskilt formellt beslut 

registreras och expedieras i frågan. 

Kunskapscertifikatet 

Enligt 5 § förvaltningslagen får en myndighet endast vidta åtgärder som har stöd i 

rättsordningen. Kunskapscertifikatet som sådant kan eventuellt, eller till och med sannolikt, 

anses vara ett beslut enligt ovanstående praxis (HFD-domar). Då kunskapscertifikatet redan 

är en särskild handling i sig innebär det att en särskild beslutshandling är överflödig.  

Själva utfärdandet av kunskapscertifikatet är dock en åtgärd som borde kräva stöd i 

rättsordningen. Det kan finnas skäl att införa en ny preciserad bestämmelse i förordningen 

(2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare som ger stöd för 

Arbetsförmedlingen att utfärda kunskapscertifikatet. Eftersom det inte verkar röra sig om 

verkställighet av något som redan finns i förordning bedöms Arbetsförmedlingens kompetens 

att enligt 30 § förordningen meddela föreskrifter inte vara tillräcklig i detta avseende. 

3.3 Förslag till författningsreglering 

Nedan presenteras förslag till författningsreglering.  

Föreslagen lydelse i förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare 

11 a § Arbetsförmedlingen ska på begäran utfärda ett kunskapscertifikat i enlighet med en 

fullföljd individuell handlingsplan. Den nyanlände ska inom ramen för handlingsplanen ha 

deltagit i insatser som omfattar intensiv praktik med anordnarbidrag enligt 13 e §. Den 

nyanlände ska tillhandahålla de handlingar som behövs för att utfärda 

kunskapscertifikatet.  
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Ansökan ska göras inom tolv månader från den sista dagen i den tidsperiod som 

kunskapscertifikatet avser. 

 

Författningsförslaget behöver förtydligas i föreskrift. Arbetsförmedlingen har bemyndigande 

att meddela föreskrifter enligt 30 § förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare. 

Arbetsförmedlingen föreskriver att de kunskapsmål som anges i 11 a § förordningen 

(2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska vara följande 

- har deltagit på heltid under minst tolv månader, 

- har tillgodogjort sig yrkeskunskaper i tillräcklig utsträckning enligt handledares 

bedömning, 

- har nått grundläggande kunskaper i svenska språket vilket påvisas genom som lägst 

betyget E från sfi eller motsvarande. 

3.4 Kommentarer till författningsreglering 

Eftersom intensivåret inte definieras i förordningen eller i någon annan författning kan det 

vara problematiskt att hänvisa till ”intensivåret” i förordningstext eller den föreslagna 

föreskriften. Om utfärdandet av kunskapscertifikatet är beroende av något som i sig är 

odefinierat kan detta leda till att tillämpningen av bestämmelsen uppfattas som godtycklig. 

Det kan därför finnas skäl att lämna ett förslag som överhuvudtaget inte är beroende av 

begreppet ”intensivår”.  

Begreppet intensivår förekommer inte i författningsförslaget men ska återfinnas i den 

enskildes individuella handlingsplan som en inriktning baserad på den arbetsmarknads-

politiska bedömningen, och med intensiv praktik bland den sökandes planerade aktiviteter.11 

Den arbetssökandes skyldigheter i samband med intensivåret ska även framgå av den 

individuella handlingsplanen. Intensiv praktik och kunskapscertifikat är begrepp som endast 

förekommer i anslutning till satsningen intensivår. Därmed kan ett kunskapscertifikat endast 

utfärdas till dem som omfattas av intensivåret och inte till alla som ingår i 

etableringsprogrammet. 

4 Utfärdande av kunskapscertifikat 

4.1 Den enskilde ansvarar för insamling av dokumentation  

I regleringsbrevet anges bl.a. att Arbetsförmedlingen ska föreslå hur ett kunskapscertifikat 

ska kunna tas fram. Det anges även senare att en individ ska erhålla ett kunskapscertifikat. 

Det finns utrymme att tolka regleringsbrevet som att kunskapscertifikatet ska utfärdas efter 

en helt intern process där Arbetsförmedlingen förfogar över alla intyg och betyg som erhålls 

inom intensivåret. Det finns dock starka skäl att inte införa ett sådant förfarande. Det mest 

 
11 Individuell handlingsplan regleras i 6 § förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
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uppenbara skälet är de problem som kan uppstå om de aktuella intygen och betygen inte 

kommer in till Arbetsförmedlingen.  

Utfärdandet av de nödvändiga intygen för att fullgöra Arbetsförmedlingens 

förvaltningsuppdrag kan i detta fall ligga utanför Arbetsförmedlingens kontroll. Det kan inte 

anses vara tillräckligt att t.ex. avtala om vite för de fall intyg inte kommer in eller liknande 

sanktionsåtgärder för att åtgärda problemet.  

Arbetsförmedlingen måste kunna säkerställa att alla ärenden kan utredas. Frågan om hur 

problemet ska lösas kan kräva en omfattande utredning med krav på författningsändringar 

och tillägg för att säkerställa Arbetsförmedlingen kan handlägga alla ärenden. Det kan 

ifrågasättas om det överhuvudtaget är möjligt att genomföra ett sådant förfarande. 

4.1.1 Utfärdande på begäran 

Ett alternativ är att certifikaten utfärdas på begäran av den nyanlände (jfr. t.ex. 47 § ALF). 

Hela handläggningen ligger i detta fall inom Arbetsförmedlingens kontroll. Om de 

nödvändiga handlingarna inte kommer in inom en utsatt tid kan Arbetsförmedlingen avskilja 

sig från ärendet. Om sökanden vid ett senare tillfälle kommer in med handlingarna kan 

Arbetsförmedlingen handlägga ärendet på nytt. 

Den huvudsakliga skillnaden för den enskilde mellan de båda förfarandena är att denne får 

ansvaret för att tillhandahålla handlingarna som ska ligga till grund för kunskapscertifikatet. 

Den nackdelen för den enskilde kan vara värd att överväga. 

Även om det eventuellt går att tolka regleringsbrevet som att det ska finnas en ovillkorlig rätt 

att erhålla ett kunskapscertifikat i samband med intensivåret så bör de uppenbara 

nackdelarna med en sådan tolkning och de tydliga fördelarna med ett ansökningsförfarande 

medföra att ansökningsförfarandet anses vara den enda rimliga lösningen i det här fallet. 

Även om intyget inte utgör någon juridisk förmån bör emellertid någon form av påpekande 

från Arbetsförmedlingen utfärdas i de fall praktikanordnaren inte lämnar sin bedömning, 

eftersom intyg utgör en förutsättning för utfärdandet av kunskapscertifikatet. 

4.2 Heltidsbegreppet  

Enligt uppdraget och utredningsuppdraget i regleringsbrevet ska de som genomfört ett 

intensivår under en fastställd period och uppfyller vissa kriterier tilldelas ett 

kunskapscertifikat. Intensivåret ska i normalfallet pågå i maximalt 12 månader men kan 

förlängas med fyra månader om deltagaren deltar i en längre arbetsmarknadsutbildning. 

Dock kan intensivåret som längst vara under sexton månader. Vid start av intensivår ska det 

finnas minst tolv månader kvar av tiden i etableringsprogrammet. Övergår deltagandet till 

deltid innebär det att intensivåret avbryts; dock kvarstår deltagaren som inskriven i 

etableringsprogrammet på deltid. Det är även möjligt att komma tillbaka i intensivåret vid 

flera avbrottsorsaker så att den sammanlagda tiden motsvarar tolv månader, givet att 

programtid och ramtid finns kvar. Exempelvis kan detta gälla vid sjukdom på hel- eller 

deltid, eller föräldraledighet på hel- eller deltid. 
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4.3 Arbetsförmedlingen intygar godkänt deltagande 

Arbetsförmedlingen ansvarar för att fylla i sidorna 1–3 i mallen för kunskapscertifikat, det 

vill säga personuppgifter, period för intensivåret, aktiviteter som ska ha genomförts inom 

ramen för intensivåret, insamling av betyg och testresultat i svenska språket samt insamling 

och godkännande av personuppgifter för referenser. Övriga sidor fylls i av deltagaren själv, 

praktikanordnare, handledare, mentor eller den funktion som ansvarar för deltagaren på 

arbetsplatsen där intensiv praktik eller annan praktik genomförs (kan även vara upphandlad 

leverantör). 

Det är Arbetsförmedlingen som utfärdar kunskapscertifikatet. Det görs genom att ansvarig 

arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen intygar att den enskilde har deltagit i ett intensivår 

med godkänt resultat. Ansvarig arbetsförmedlare skriver under med sitt namn.12 

Arbetsförmedlingen kan dock inte gå i god för de bedömningar som enskilda arbetsgivare 

gör. 

4.4 Intyg ska visa på uppnådda mål 

Uppnådda mål påvisas genom intyg från intensiv praktik, intyg från arbetspraktik eller 

lärande i arbete. Handledaren, mentor, praktikanordnaren eller den funktion som skriver 

under intyget (kan även vara leverantör av arbetsmarknadsutbildning), ska ha bedömt att 

deltagaren har tillgodogjort sig tillräckliga yrkeskunskaper för att insatsen intensiv praktik 

ska bedömas som godkänd och deltagaren ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket 

vilket påvisas genom betyg från sfi eller motsvarande, eller slutrapport från yrkessvenska.  

I nedanstående avsnitt görs en genomgång av yrkes- respektive språkkunskaper och vilka 

bedömningsgrunder och krav som föreslås för att deltagaren ska anses ha genomgått ett 

intensivår med godkänt resultat. 

Det bedöms inte finnas något behov av att praktikanordnare eller arbetssökande på heder 

och samvete försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga såsom exempelvis görs i ansökan om 

ekonomisk ersättning i form av aktivitetsstöd eller etableringsersättning från 

Försäkringskassan. Intyget i sig utgör ingen förmån, utan syftet är att det ska visas för en 

arbetsgivare för att öka en individs möjlighet att få en anställning. Risken för fusk bedöms i 

sammanhanget som liten. Som påpekas ovan bör någon form av påpekande från 

Arbetsförmedlingen utfärdas i de fall praktikanordnaren inte lämnar sin bedömning, 

eftersom intyg utgör en förutsättning för utfärdandet av kunskapscertifikatet. 

4.5 Yrkeskunskaper 

Den enskilde ska ha tillgodogjort sig yrkeskunskaper inom ramen för intensivåret, vilket 

påvisas genom intyg från de planerade insatserna. De yrkeskunskaper som föreslås intygas är 

praktiska erfarenheter användbara i den aktuella yrkesrollen, teoretiska kunskaper 

användbara i den aktuella yrkesrollen, och förutsättningar att utföra arbetsuppgifter 

självständigt efter instruktion.  

 
12 Kan även bli en lösning med e-signering. Se avsnitt 7 om digitalisering. 
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Insatsen intensiv praktik är unik för intensivåret, men det kan också handla om annan 

praktik (än intensiv praktik) som arbetspraktik, eller lärande i arbete, exempelvis 

arbetsplatsförlagt lärande som ingår som moduler i vissa arbetsmarknadsutbildningar. 

Slutligen kan det också handla om annat intyg från andra genomförda insatser som kan 

bifogas kunskapscertifikatet.  

Förmågan att utföra arbetsuppgifter självständigt efter instruktion bedöms som särskilt 

viktig för den övergripande bedömningen och har därför mer detaljerade kriterier. 

Arbetsförmedlingen förordar att kunskapscertifikatet ska vara relativt enkelt för en 

arbetsgivare/praktikanordnare att förstå och fylla i föreslår därför en enklare nivåskala med 

gradering 1–3, som tillsammans med referenstagning ger en tillräcklig bild av en 

arbetssökande som genomgått ett intensivår med godkänt resultat. Kriterierna för den sista 

frågan om grad av självständighet är mest detaljerad – se tabell 1 nedan. Inspiration har 

hämtats från Skolverkets ämnesplaner.13  

Tabell 1: Kriterier kopplade till förutsättningar att utföra arbetsuppgifter självständigt efter instruktion. 

Nivå Kriterier 

1 Begränsade förutsättningar (utför arbetsuppgifter i 
samråd med praktikanordnare/handledare) 

2 Goda förutsättningar (tar t.ex. egna initiativ med viss 
säkerhet efter samråd med praktikanordnare/ 
handledare) 

3 Mycket goda förutsättningar (utför arbetsuppgifter 
självständigt och med säkerhet efter samråd med 
praktikanordnare/handledare) 

 

Intensivårsdeltagare som inte når som lägst nivå 1 för samtliga tre bedömningskriterier är 

därmed inte aktuella för ett kunskapscertifikat. Mallen för kunskapscertifikat (bilaga 1) kan 

dock utgöra ett stöd för praktikanordnaren om vad denne ska bedöma och särskilt titta på 

under den intensiva praktiken. Praktikanordnaren behöver få information om att skiljelinjen 

för godkänt går vid att deltagaren som lägst når upp till bedömningen begränsade kunskaper 

respektive erfarenheter eller förutsättningar (nivå 1). Det blir en fråga att hantera inom 

ramen för införandet av intensivåret. 

Tillsammans med bedömning av praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper utgör dessa 

kriterier bedömningsgrunder vad gäller yrkeskunskaper. Arbetsgivaren fyller i en kryssruta 

utifrån utlåtande om deltagaren har tillgodogjort sig yrkeskunskaper i tillräcklig utsträckning 

under den intensiva praktiken eller ej, vilket blir en sammantagen bedömning utifrån 

samtliga kriterier. Kunskapscertifikatet kan därmed vara vägledande i en 

anställningssituation där den slutgiltiga bedömningen, i sedvanlig ordning, görs av den 

enskilde arbetsgivaren. 

Under rubriken ”intyg från annan genomförd praktik, lärande i arbete eller andra 

genomförda insatser” finns möjligheten att kryssa i en ruta om sådana insatser inte har 

genomförts.  

 
13 Skolverket 2010, Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m., dnr 
2009:520. 
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4.6 Möjlighet att inkludera ”mjuka kompetenser” 

För många arbetsgivare är mjuka kompetenser minst lika viktigt, eller viktigare, än formell så 

kallad hård kompetens när man rekryterar.14 15 I en rapport från 2017 undersöker 

Arbetsförmedlingen så kallade mjuka kompetenser.16 Den definition som ges av mjuka 

kompetenser är att de innefattar de beteendeuppsättningar som används då man utför 

arbetsuppgifter och samspelar med omgivningen i syfte att åstadkomma ett, för 

verksamheten, önskat resultat. Mjuka kompetenser ringar in personliga egenskaper när de 

omsätts till handling i ett professionellt sammanhang. Ibland införlivas sådant som vilja, 

intresse, värderingar, drivkrafter och motivation i olika typer av kompetensmodeller eller vid 

hantering av begreppet mjuk kompetens17. Arbetsförmedlingen bedömer därför att det är 

relevant att inkludera sådan information i kunskapscertifikatet. I mallen lämnas möjligheten 

att under kommentarsfältet fylla i sådant som kan hänföras till deltagarens intresse och 

motivation enligt nedanstående: 

”Kompletterande kommentar om intensiv praktik (exempelvis avseende deltagarens 

intresse och motivation för arbetet eller andra reflektioner)”. 

4.6.1 Rättsliga kommentarer 

Arbetsförmedlingen har undersökt om det finns några rättsliga hinder för att lagra sådan 

information i Arbetsförmedlingens register.  

Mjuka kompetenser eller generella kompetenser utgör s.k. ömtåliga personuppgifter och ska 

inte sammanblandas med begreppet känsliga personuppgifter som definieras i artikel 9.1 i 

dataskyddsförordningen. Av 4 § första stycket 1 Arbetsförmedlingens registerlag, lag 

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, 

framgår att Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter inom den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten om det är nödvändigt för handläggning av ärenden. 

Enligt 9 § andra stycket samma lag får personuppgifter om bl.a. omdömen, slutsatser eller 

andra värderande upplysningar om en enskild behandlas i en databas om de har lämnats i ett 

ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det. Enligt 14 § första stycket 

Arbetsförmedlingens registerlag är det förbjudet att använda sökbegrepp som avser bl.a. 

omdömen, slutsatser och värderande upplysningar (ömtåliga personuppgifter). De särskilda 

restriktionerna i Arbetsförmedlingens registerlag för att behandla ömtåliga personuppgifter 

och att använda sådana som sökbegrepp har ingen motsvarighet i dataskyddsförordning utan 

utgör tillåtna nationella bestämmelser om extra s.k. skyddsåtgärder (Ds 2017:33 s. 126). 

4.7 Språkkunskaper 

Vad gäller språkkunskaper ska den enskilde ha nått grundläggande kunskaper i svenska 

språket, vilket påvisas genom betyg i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 

(sfi). I förekommande fall kan även betyg biläggas från svenska som andraspråk, vilket är den 

kurs som följer efter avslutad sfi-utbildning. Det handlar om betygsdokument som utfärdas 

 
14 Arbetsförmedlingen.se: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/nyheter/nyheter/2019-10-24-prioritera-mjuka-
kompetenser-och-lyckas-med-rekryteringen / (Hämtad 2021-02-19) 
15 Se även Almega 2011, Kompetenser för handlingskraft.  
16 Arbetsförmedlingen 2017, Växthus Mjuka kompetenser, dnr. Af-2017/0066 5074. 
17 Arbetsförmedlingen 2018, Produktspecifikation: Modell för generella kompetenser i arbetslivet – Projekt 
Kompetensmatchnings huvudleverans, dnr. Af-2016/0027 1554-13 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/nyheter/nyheter/2019-10-24-prioritera-mjuka-kompetenser-och-lyckas-med-rekryteringen%20/
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/nyheter/nyheter/2019-10-24-prioritera-mjuka-kompetenser-och-lyckas-med-rekryteringen%20/
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av skolväsendet, folkhögskolor eller enskilda utbildningsanordnare med betygsrätt. 

Deltagaren kan även ha betyg från delkurs i svenska som andraspråk, vilket kan 

kommenteras i särskilt fält (nationell delkurs 1,2,3, eller 4 i svenska som andraspråk). 

Språkkunskaper i svenska kan även påvisas genom avslutande test efter genomgången 

yrkessvenska, som upphandlas av Arbetsförmedlingen. Det avslutande testet i yrkessvenska 

påvisar vilka språkfärdigheter man har i svenska inom den yrkesinriktning man har studerat. 

Det visar också på vilken nivå deltagaren befinner sig på enligt den europeiska referensramen 

för språk 18.  

Arbetsförmedlaren kryssar i det eller de alternativ som är tillämpliga avseende betyg 

och/eller testresultat från yrkessvenska samt anger yrkesinriktning.19 Numrerade kopior av 

handlingarna biläggs kunskapscertifikatet. Yrkesinriktning kan förtydligas i 

kommentarsfältet. 

4.7.1 Språktrappan 

Handledaren eller praktikanordnaren för den intensiva praktiken kan även lämna ett 

omdöme som bygger på den så kallade språktrappan i fältet Deltagarens kunskaper i svenska i 

förhållande till nedanstående språknivåer. Språktrappan presenteras i en rapport från 

Arbetsförmedlingen från 2018: Växthus arbetsgivare och nyanlända.  

Språktrappan är först och främst tänkt att användas av arbetsgivare som vill rekrytera 

arbetskraft för att definiera den språkkompetens som är nödvändig för ett visst yrke. Istället 

för att utgå från sfi-nivåer, som inte alltid säger vad som krävs för att utföra ett visst arbete, 

kan språktrappan användas som ett komplement till sfi-nivåerna för att bättre beskriva 

arbetssökandes språkkompetens och arbetsgivarens språkkrav. Förhoppningen är att 

personer med lägre språknivå men rätt yrkeskompetens kan få ökade chanser att visa sin 

kompetens om personens konkreta språkkunskaper i specifika situationer, som att tala i 

telefon eller kunna förstå säkerhetsinstruktioner, lyfts fram istället för en viss betygsnivå.  

Nedan följer en redovisning av hur sfi i skolväsendet respektive yrkessvenska som 

Arbetsförmedlingen upphandlar är uppbyggda.  

4.7.2 Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som 

syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen 

syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter 

möjlighet att förvärva sådana färdigheter. En elev påbörjar den studieväg och den kurs som 

bäst lämpar sig för dennes individuella förutsättningar utifrån bakgrund, kunskaper och 

mål.20 

Sfi är uppdelat i fyra olika kurser (A, B, C och D) och tre olika studievägar (1, 2 och 3). 

Studieväg 1 utgörs av kurserna A, B, C och D, studieväg 2 av kurserna B, C och D och 

 
18 Se avsnitt 4.7.4. 
19 Se Slutord avsnitt 7 avseende digitalisering av kunskapscertifikatet. I detta resonemang utgår vi från en manuell 
hantering, men det kan komma att förändras om kunskapscertifikatet digitaliseras.  
20 Skolverket 2018, Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Kursplaner och kommentarer – reviderad 
2018. 
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studieväg 3 av kurserna C och D. Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med 

mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är vana att studera. 

Progressionen mellan kurserna tydliggörs genom kunskapskraven i de fyra kurserna A till D. 

Intentionen är enligt kursplanen att alla elever ska få studera till och med kurs D inom 

respektive studieväg men de ska också kunna byta studieväg om det bedöms gynna elevens 

progression. Progressionen synliggörs mellan de olika betygsstegen E, C och A genom så 

kallade värdeord, t.ex. för betyg E ”enkel”, betyg C ”utvecklade” och betyg A ”välutvecklade”. 

Kunskapskraven är indelade i hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig 

produktion, samt skriftlig färdighet.  

Enligt kursplanen ska läraren bedöma elevens kunskaper utifrån dennes förmåga att använda 

det svenska språket på ett begripligt sätt i olika syften i vardags-, samhälls-, och arbetsliv 

samt fortsatta studier. Läraren ska göra en helhetsbedömning av elevens faktiska språkliga 

förmåga och utgå från vad eleven klarar av språkligt.21 

4.7.3 Yrkessvenska 

Syftet med yrkessvenska är att den arbetssökande ska förbättra sina kunskaper i den 

yrkesspecifika svenska som behövs inför ett yrke. Gällande avtal för yrkessvenska sträcker sig 

till 2021-12-09. Därefter kan indelningen komma att se annorlunda ut och mallen för 

kunskapscertifikat kan behöva justeras efter en ny indelning. Följande varianter av 

yrkessvenska finns i dagsläget upphandlade: 

• Yrkessvenska A: en förberedande yrkesanpassad språkutbildning där deltagaren övar 

på att läsa, höra, förstå texter inom yrkesområdet samt att prata och skriva på 

svenska. Utbildningen inleds med ett språk och nivåbedömningstest där deltagarens 

språknivå inom yrkesspråket bedöms. Resultatet av språk- och nivåbedömningstestet 

redovisas efter Europarådets nivåskala.  

• Yrkessvenska B: en språkutbildning i kombination med en 

arbetsmarknadsutbildning, eller  

• Yrkessvenska B: en språkutbildning i kombination med praktik eller vissa 

anställningar där stöd erhålls genom Arbetsförmedlingen. 

När deltagaren har genomfört utbildningen i yrkessvenska görs ett avslutande språk- och 

nivåbedömningstest. Leverantör av yrkessvenska utfärdar en skriftlig slutrapport som visar 

utbildningens innehåll och genomförande kopplat till de olika områdena inom språkfärdighet 

samt vilken nivå som deltagaren har uppnått. 

På samma sätt som det inledande testet redovisas sluttestet enligt Europarådets 

gemensamma europeiska referensram för språk (GERS), som är indelad i sex referensnivåer 

av språkfärdighet. På så sätt finns möjlighet att se eventuell progression i språkkunskaper.   

I bilaga 2 finns en mall för individuell studieplan och inledande respektive avslutande 

testresultat för yrkessvenska. Ursprungligen bifogades mallen till förfrågningsunderlaget för 

yrkessvenska vid den senaste upphandlingen och därför används den gamla 

 
21 Skolverket 2018, Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Kursplaner och kommentarer – reviderad 
2018.  
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arbetsförmedlingsloggan. Det handlar dock om ett exempel som leverantörer av yrkessvenska 

kan inspireras av men som kan anpassa efter behov. 

4.7.4 Gemensam europeisk referensram för språk  

Referensnivåerna kan användas för att beskriva vilken färdighet en person har i ett visst 

språk. De gemensamma referensnivåerna delas in enligt nedanstående: 

• A1 och A2: Användare på nybörjarnivå 

• B1 och B2: Självständig språkanvändare 

• C1 och C2: Avancerad språkanvändare 

Till varje nivå anges deltagarens färdigheter vad gäller hörförståelse, läsförståelse, 

samtal/muntlig interaktion, muntlig produktion samt skriftlig färdighet. Leverantör av 

yrkessvenska ska efter genomgången yrkessvenska fylla i en slutrapport över deltagarens 

genomförande av utbildningen samt färdigheter och skicka till Arbetsförmedlingen.  

 

Tabell 2: Referensnivåer i gemensamma europeiska referensram för språk enligt mall för testresultat för 
yrkessvenska. 

 A1 B1 B2 C1 C2 

Hörförståelse      

Läsförståelse      

Samtal/ muntlig 

interaktion 

     

Muntlig 

produktion 

     

Skriftlig färdighet      

 

4.8 Kommentarer gällande språkkunskaper 

Det skulle kunna argumenteras för att godkänd språknivå innebär godkänt betyg 22 från sfi 

kurs C eller D samt omdöme från yrkessvenska som ligger på nivån för avancerad 

språkanvändare23, det vill säga C1 och C2. Det skulle dock kunna innebära en risk för att flera 

deltagare inte skulle kunna få ett kunskapscertifikat utfärdat om de inte uppfyller kraven 

inom tolv månader, samtidigt som deras funktionella språknivå i en arbetssituation skulle 

kunna bedömas som tillräcklig beroende på situation och arbetsgivare. Språktrappan är tänkt 

att fungera som ett komplement till sfi-betyg, men det finns inga garantier för att den faktiskt 

får ett sådant genomslag.  

Arbetsförmedlingen ser att det utifrån myndighetens uppdrag är mindre lämpligt att 

myndigheten gör ställningstaganden gällande vad som kan betraktas som godkänd språknivå 

 
22 Det finns sex betygssteg A-F varav betyg F är icke-godkänt och betyg E är den lägsta nivån för godkänt. 
23 Samtidigt är sfi en utbildning som syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska språket. 



Kunskapscertifikat 
 
 
 
 
 

19 

i relation till sfi och yrkessvenska. Det ligger utanför myndighetens kompetensområde och 

skulle för myndigheten innebära en ny arbetsuppgift som ligger inom det pedagogiska 

området. Det är snarare en fråga för arbetsgivare att ta ställning till i relation till den aktuella 

yrkesrollen om den arbetssökande kan anses besitta de språkkunskaper som krävs för att 

klara av att utöva yrket eller inte. Arbetsförmedlingens roll blir att samla in och sammanställa 

formell dokumentation i form av betyg och avslutande test från leverantör av yrkessvenska i 

ett kunskapscertifikat. Sedan blir det den enskildes val om denne väljer att visa upp formella 

dokument och kunskapscertifikat vid ansökan till ett arbete.  

Arbetsförmedlingen gör därmed inget ställningstagande om en specifik nivå för godkänt i sfi 

eller yrkessvenska utöver att betyg från sfi som lägst ska ligga på betygssteg E, vilket är lägsta 

nivån för godkänt. 

5 Personuppgiftshantering, lagring  

Arbetsförmedlingen behöver begära in godkännande för personuppgiftshantering enligt 

dataskyddsförordningen (GDPR) för både deltagare i intensivåret och referenspersoner 

såsom handledare, mentorer och praktikanordnare. Det hanteras av arbetsförmedlare i 

processen för handläggning av intensivåret enligt upprättade standardrutiner.  

Kopior av betygshandlingar behöver skannas in i Arbetsförmedlingens IT-system Elin för 

digital dokumentlagring. I Elin hanteras, lagras och delas dokument i en digital 

sökandedossier hos Arbetsförmedlingen. Detta sköts av arbetsförmedlare. Om handlingen 

inlämnas digitalt är det även möjligt att ladda upp den digitalt till Elin.  

6 Konsekvenser och risker 

Som redan nämnts i inledningen skriver Arbetsförmedlingen i återrapporten Inför 

införandet av ett intensivår för nyanlända att det kan bli svårt att konstruera ett 

kunskapscertifikat kopplat till intensivåret som får legitimitet på arbetsmarknaden.24 Vidare 

konstaterar myndigheten att det inte är möjligt för Arbetsförmedlingen att skapa ett certifikat 

i den meningen att deltagaren har genomgått olika typer av prov innan själva utfärdandet. I 

återrapporten skriver Arbetsförmedlingen att myndigheten kan intyga deltagande, 

exempelvis i en utbildning, men inte göra bedömningar av uppnådda krav. Utförare av olika 

insatser kan däremot bidra till bedömningar såsom deltagares förutsättningar för yrket. 

Dessa bedömningar och rekommendationer vidhålls av Arbetsförmedlingen och i 

framtagningen av föreliggande förslag har de varit vägledande. 

En fråga som inte har belysts är om en person som deltar i ett intensivår får en anställning, 

på hel- eller deltid, efter betydligt kortare tid än tolv månader och därmed uppnår målet med 

intensivåret i förtid. Det kan då verka motsägelsefullt att utfärda ett kunskapscertifikat om 

den enskilde inte har genomfört de planerade insatserna till fullo. Om Arbetsförmedlingen 

skulle utfärda ett kunskapscertifikat i dessa fall kan värdet av ett kunskapscertifikat 

 
24 Arbetsförmedlingen 2019, Inför införandet av ett intensivår för nyanlända, dnr. Af-2019/0030 4611. 
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ifrågasättas. I en sådan situation kanske en referensperson eller ett intyg från intensiv praktik 

tillmäts ett större värde av den enskilde, som har nått målet med intensivåret snabbare än 

planerat.  

Som konstateras i nämnda återrapport finns en risk med ett urval som bygger på att fånga 

upp motiverade nyanlända då dessa redan i hög utsträckning är självgående, och det kan vara 

en utmaning att få dessa att fullfölja planerade insatser i ett intensivår. Resurser läggs 

därmed på en grupp i etableringsprogrammet som redan har tillgång till insatser och 

kommer i arbete relativt snabbt, vilket har visat sig oftast vara män.25 Denna risk bedöms 

kvarstå samtidigt som andelen inskrivna med kort tidigare utbildning inom 

etableringsprogrammet utgör nära hälften av kvarstående i programmet.26 Dessa personer är 

i stort behov av stöd, både från kommunen i form av reguljär utbildning och från 

Arbetsförmedlingen.  

I en ny rapport om intensivåret skriver Arbetsförmedlingen att antalet deltagare beräknas bli 

lägre än vad som tidigare prognosticerats, dels på grund av pandemin, dels på grund av ett 

minskat inflöde till etableringsprogrammet. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet 

deltagare i intensivåret kommer att stabiliseras kring 1 500 personer under 2022.27 

7 Slutord 

Arbetsförmedlingen ser utmaningar med kunskapscertifikatet, framför allt vad gäller frågan 

om legitimitet på arbetsmarknaden. Samtidigt ser Arbetsförmedlingen en möjlighet att 

använda utvecklingen av kunskapscertifikatet som drivande i ett större arbete med att 

utveckla ett ramverk för att kunna synliggöra individers kompetenser och kvalifikationer. För 

att kunskapscertifikatet ska medföra ett mervärde för den arbetssökande är det viktigt att det 

inte blir en särlösning enbart för vissa deltagare i etableringsprogrammet.  

Det är också viktigt att kunskapscertifikatet inte sammanblandas med befintliga standarder 

som branschers yrkesbevis eller branschmodeller för validering. Därför ser 

Arbetsförmedlingen att det inte är lämpligt att utgå från nationella kriterier för branschen 

eller yrket, såsom föreslås i återrapporten från 2019.28 Givet det prognosticerade begränsade 

antalet deltagare är det kanske inte heller rimligt att förvänta sig att branscherna har intresse 

av att teckna nationella överenskommelser, åtminstone inte under rådande pandemi. I detta 

läge förordar därför Arbetsförmedlingen en enhetlig mall för kunskapscertifikatet, som har 

samma utformning oavsett bransch eller yrkesinriktning. 

Under förutsättning att Arbetsförmedlingen får ett fortsatt uppdrag om kunskapscertifikat 

avser Arbetsförmedlingen att undersöka möjligheten att vidareutveckla arbetssätt och 

verktyg i hanteringen av kunskapscertifikat efter genomfört intensivår för att bättre tillvarata 

de möjligheter som en ökad grad av digitalisering ger. Arbetsförmedlingen ser det som 

önskvärt att digitalisera kunskapscertifikatet, eller delar därav, men har inte haft möjligheten 

att närmare utreda förutsättningar för en sådan utveckling inom ramen för den tid som 

 
25 Arbetsförmedlingen 2019, Inför införandet av ett intensivår för nyanlända, dnr. Af-2019/0030 4611, s. 31. 
26 48 procent av kvarstående i december 2020 omfattas av utbildningsplikt. 
27 Arbetsförmedlingen 2021, Nya åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken: Intensivåret, dnr. Af-2021/0005 7007. 
28 Arbetsförmedlingen 2019, Inför införandet av ett intensivår för nyanlända, dnr. Af-2019/0030 4611. 



Kunskapscertifikat 
 
 
 
 
 

21 

funnits till förfogande för denna återrapport. Arbetsförmedlingen ser att en automatisering 

och digitalisering av kunskapscertifikatet skulle kunna minimera risken att inte få in 

nödvändiga handlingar, och utgöra en direkt kanal till deltagaren om att handlingar 

inkommit samt eventuell påminnelse och stöd till praktikanordnaren eller annan aktör att 

utfärda aktuella intyg.  


