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Förord 

Denna rapport har tagits fram med anledning av följande uppdrag i 
Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021. 

3. Ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet 

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur de arbetar för att öka övergångarna bland 

ungdomar utan avslutad gymnasieutbildning till studier eller studiemotiverande 

insatser. I detta ingår även att redovisa hur Arbetsförmedlingen säkerställer 

samverkan med kommunerna och andra relevanta aktörer gällande den här 

målgruppen. Arbetsförmedlingen ska också redovisa hur de arbetar med övriga 

arbetsmarknadspolitiska insatser i syfte att ungdomar som riskerar 

långtidsarbetslöshet ska få jobb eller komma närmare arbetsmarknaden. 

Redovisningen ska innehålla en beskrivning och en uppföljning av vilka resultat 

Arbetsförmedlingen har uppnått. Redovisningen ska också innehålla en analys av 

hur samverkan med andra relevanta aktörer gällande målgruppen behöver 

fungera med syfte att identifiera och definiera fungerande arbetssätt. Uppdraget 

ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 april 

2021. 

I detta arbete ska Arbetsförmedlingen samråda med Delegationen för unga och 

nyanlända till arbete 

Beslutet i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. Föredragande 
har varit Tina Krona och Magdalena Forsavall, kvalificerade handläggare på avd. 
samordning & uppföljning, VO Arbetssökande. 
  
Beslutet i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. Föredragande 
har varit Stina Lindgren och Andreas Jonsson, kvalificerade handläggare på avd. 
samordning & uppföljning, VO Arbetssökande. Övriga som deltagit i den slutliga 
handläggningen är överdirektör Lars Lööw, stabschef Thomas Hagman, rättschef 
Anna Middelman, biträdande verksamhetsområdeschef Maria Kindahl VO 
Arbetssökande, enhetschef kommunikationsavdelningen Fia Rolfsdotter och 
enhetschef avdelning samordning & uppföljning VO Arbetssökande Emil Johansson. 
 

Beslutet är fastställt digitalt i Diariet och saknar därför namnunderskrifter.  

 

Maria Mindhammar, generaldirektör 

  

   Tina Krona, kvalificerad handläggare 
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Sammanfattning 

Rapporten redovisar hur Arbetsförmedlingen arbetar för att motverka att ungdomar 

hamnar i långtidsarbetslöshet med ett särskilt fokus på arbetet med övergångar till 

studier för ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning. I rapporten 

redovisas också hur Arbetsförmedlingen idag säkerställer samverkan och vad som 

behöver vidareutvecklas för att uppnå fungerande och hållbara arbetssätt.  

Ungdomars arbetslöshetsnivå följer den generella utvecklingen av arbetslösheten 

men gruppen ungdomar drabbas i större utsträckning än andra åldersgrupper av 

upprepade perioder av arbetslöshet. Längre arbetslöshetsperioder i unga år kan ge 

långvariga konsekvenser för möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden, varför 

det är viktigt att tidigt förhindra att ungdomar hamnar i långtidsarbetslöshet. Även 

effekterna av coronapandemin våren 2020 drabbade olika grupper i olika stor 

utsträckning, där bland annat många av de traditionella ingångsjobben för ungdomar 

försvann. Detta ledde till att arbetslösheten bland ungdomar ökade, och att många 

från denna grupp skrev in sig hos Arbetsförmedlingen. 

För att motverka långtidsarbetslöshet bland ungdomar prioriterar 

Arbetsförmedlingen att öka andelen ungdomar i matchningstjänster, använda 

studiemotiverande och vägledande insatser som inledande aktiviteter i Jobbgarantin 

för ungdomar samt utveckla en arbetsprocess för att identifiera ungdomar som är i 

behov av fördjupat stöd. Rapporten visar att antalet ungdomar i matchningstjänster 

har ökat väsentligt vilket bidragit till att öka aktivitetsnivån bland ungdomar. 

Samtidigt visar rapporten på begränsade resultat av övriga prioriteringar. Antalet 

ungdomar som har bedömts vara i behov av fördjupat stöd är förhållandevis få och 

användningen av de prioriterade inledande insatserna i Jobbgarantin för ungdomar 

är också begränsad. Övergångar till reguljära studier för ungdomar som saknar 

fullständig gymnasieutbildning sker i låg omfattning sett till behovet och har också 

minskat något under 2020. 

Arbetsförmedlingens utveckling har medfört en högre grad av geografiskt oberoende, 

där mötet med de arbetssökande i första hand sker digitalt och där fristående aktörer 

står för huvudparten av det rustande och matchande arbetet. Utifrån de nya 

förutsättningarna utvecklar myndigheten sitt sätt att samverka, med den 

arbetssökandes behov i fokus. Särskilt viktigt i detta är att utveckla arbetssätt och 

processer där fristående aktörer inkluderas i den operativa individsamverkan. 

Samverkan bör i huvudsak ske i generella processer utifrån individens behov och inte 

organiseras särskilt för specifika målgrupper. Behov av vissa specifika 

samverkansvägar kan dock finnas. Det avser främst ungdomar som står eller riskerar 

att hamna långt ifrån arbetsmarknaden där skolavhopp, funktionsnedsättning och 

psykisk ohälsa är vanligt förekommande.  

Rapportens resultat visar att kvaliteten i det första planeringssamtalet och den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen är avgörande för att motverka 

långtidsarbetslöshet bland ungdomar och för att öka övergångar till reguljära studier. 

Om den första bedömningen är otillräcklig kan ungdomars tid i arbetslöshet 

förlängas. Ungdomar i behov av fördjupat stöd behöver ofta längre tid med 

motiverande och vägledande samtal och insatser för att påbörja studier eller komma 

vidare med annan planering. Myndigheten behöver därför fördjupa kompetensen för 

att tidigt kunna identifiera ungdomar med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga eller som är i behov av fördjupat stöd av annan anledning.  
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1 Inledning 

Rapporten beskriver Arbetsförmedlingens inriktning och prioriteringar för att 

förhindra långtidsarbetslöshet bland ungdomar. Rapporten beskriver även den 

arbetssökandes aktiviteter från inskrivning och framåt, med fokus på perioden innan 

ungdomen definieras som långtidsarbetslös. Slutligen beskrivs hur myndigheten 

samverkar för att möta ungdomars behov samt hur samverkan bör utvecklas. 

1.1 Disposition 

Kapitel 2 beskriver hur Arbetsförmedlingen har arbetat med ungdomar under 2020–

2021. Syftet med kapitlet är att visa hur prioriteringar i arbetet med ungdomar har 

förändrats under perioden samt hur arbetslösheten bland ungdomar har utvecklats 

över tid.  Kapitel 3 redogör för myndighetens nuvarande arbetssätt och insatser 

gällande alla arbetslösa ungdomar samt hur Arbetsförmedlingen arbetar med att nå 

fler övergångar till studier bland ungdomar som saknar fullständig 

gymnasieutbildning. Kapitel 4 beskriver hur Arbetsförmedlingen säkerställer 

samverkan med kommunerna och andra relevanta aktörer. Kapitlet analyserar också 

behovet av utvecklade arbetssätt för samverkan kring ungdomar. Avslutningsvis 

följer det i kapitel 5 en diskussion kring slutsatser och fortsatt utveckling. 

1.2 Avgränsningar  

Utifrån uppdraget i regleringsbrevet ska Arbetsförmedlingen beskriva hur 

myndigheten arbetar med att förhindra långtidsarbetslöshet bland ungdomar, samt 

redovisa övergångar till studier och studiemotiverande insatser för ungdomar utan 

avslutad gymnasieutbildning.  

Arbetsförmedlingen definierar ungdomar som inskrivna arbetssökande i åldern 16 – 

24 år. Efter sex månader som arbetssökande definieras arbetslösa ungdomar som 

långtidsarbetslösa. Ungdomar som varit inskrivna i mindre än sex månader är 

således den grupp som senare kan komma att bli långtidsarbetslösa. Rapporten 

omfattar därför ungdomar i åldern 16 – 24 år med en inskrivningstid hos 

Arbetsförmedlingen i upp till sex månader, det vill säga ungdomar inom tidsspannet 

dag 1 – 180. Rapporten redogör för arbetet med samtliga öppet arbetslösa ungdomar 

och ungdomar i arbetsmarknadspolitiska program med 

aktivitetsstöd/utvecklingsersättning. Rapporten redogör inte för användningen av 

anställningsstöd, då insatsen sällan är aktuell för målgruppen. Rapporten redogör 

inte heller för insatser som erbjuds för väldigt få individer.  

1.3 Informationsinsamling 

För att få en bred översikt av arbetsprocesser och förbättringsområden har intervjuer 

och nätverksträffar genomförts med olika delar inom myndigheten. I besvarandet av 
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uppdraget har Arbetsförmedlingen samrått med Delegationen för unga och 

nyanlända i arbete. Detta har skett genom workshops i syfte att ta del av 

delegationens erfarenheter och förslag framåt. Delegationens kansli har därtill 

lämnat synpunkter på rapportutkast.  

2 Bakgrund 

Syftet med följande kapitel är att genom en tillbakablick beskriva hur 

Arbetsförmedlingens arbete med arbetslösa ungdomar har varierat under det senaste 

decenniet. Genom bakgrunden ges en ökad förståelse för varför arbetssätt förändras 

över tid och vad dessa skiften innebär för arbetet med arbetslösa ungdomar. Kapitlet 

beskriver också utvecklingen av ungdomars arbetslöshet och de prioriteringar som 

myndigheten arbetar utifrån för att förhindra långtidsarbetslöshet. 

Vid jämförelse av arbetslöshet mellan olika åldersgrupper är arbetslöshetsnivåerna 

ofta högre bland gruppen ungdomar än bland äldre. Ungdomars arbetslöshetsnivå 

följer den generella arbetslöshetens utveckling över tid, men svängningarna är större 

bland denna grupp. Ungdomar har i huvudsak korta arbetslöshetsperioder, men 

drabbas i högre utsträckning än andra åldersgrupper av upprepade perioder av 

arbetslöshet.1 Detta kan betraktas som en naturlig del av ungdomars 

etableringsprocess på arbetsmarknaden. Tidigare studier visar att ungdomar som 

blivit arbetslösa direkt efter gymnasiet har en betydligt större sannolikhet att oftare 

vara arbetslösa under de följande tio åren än andra i samma årskull.2 Längre 

arbetslöshetsperioder i unga år får också långvariga konsekvenser för individens 

förvärvsinkomst och möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden.3 Ett misslyckat 

arbetsmarknadsinträde innebär att kunskaper som erhållits i utbildningen inte 

praktiseras och värdefull kompetens riskerar därmed att bli inaktuell eller förloras.  

Ungdomar som grupp är heterogen med olika behov för sin etablering i arbetslivet. 

Merparten unga som är arbetslösa klarar att på egen hand komma in på 

arbetsmarknaden utifrån sin kompetens, drivkraft och sina nätverk. Vid arbetslöshet 

kan dessa ungdomar stöttas genom Arbetsförmedlingens digitala tjänster och vid 

ytterligare behov genom matchningstjänster. Unga som däremot saknar någon del av 

dessa komponenter kan behöva ytterligare stöd för att ta sig vidare till arbete och 

studier. Risken för långtidsarbetslöshet ökar för ungdomar med kort utbildning, 

social problematik, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga samt bland utrikesfödda som anlänt i sen tonår.4  

Erfarenheter från ett utvecklingsarbete kring det kommunala aktivitetsansvaret visar 

att förutsättningar för att lyckas med gruppen ungdomar ofta är beroende av 

 
1 En förlorad generation? Om ungas etablering på arbetsmarknaden. IFAU 2016 
2 Norström Skans, Oskar (2004) Har ungdomsarbetslöshet långsiktiga effekter? IFAU Rapport 2004:13 
3 Andersson, Gullberg Brännström, Mörtvik (2015) Långsiktig märkningseffekt av att varken arbeta eller 
studera. IAM 2015:2, SCB. 
4 SOU 2917:9 Det handlar om oss - unga som varken arbetar eller studerar. Delbetänkande av Samordnaren för 
unga som varken arbetar eller studerar. 
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bemötandet, snabbhet i ärendet och ett relationsbyggande.5 Ungdomar som skriver in 

sig på Arbetsförmedlingen och som kommer direkt från skolan kan ha mindre 

erfarenhet av att ta ansvar för sin process på egen hand då de tidigare inte varit i 

kontakt med myndigheter. Ungdomar som saknar ett socialt nätverk är i särskilt 

behov av stöd under sin process. De kan ha mindre kunskap och erfarenhet om vilka 

krav som ställs på arbetsmarknaden än vuxna samt sakna strukturer och rutiner i sitt 

arbetssökande, då det är första gången de ska ta sig ut på arbetsmarknaden.6 

2.1 Tidigare uppdrag med fokus på ungdomar  

Ungdomsarbetet inom Arbetsförmedlingen har förändrats och utvecklats under åren 

beroende på uppdrag och konjunktur samt organisering inom myndigheten. Som en 

effekt av finanskrisen i slutet av 00-talet ökade ungdomsarbetslösheten. Med detta 

som bakgrund har Arbetsförmedlingen sedan år 2014 i uppdrag att samverka med 

kommuner inom ramen för så kallade Dua-överenskommelser7, där syftet är att 

gemensamt stötta ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Duas uppdrag att 

främja samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen har som mål att 

arbetsmarknadspolitiska insatser ska få ett större genomslag på lokal nivå. 

Samverkan och Duas del i detta uppdrag tas upp i kapitel 4.  

I regleringsbrevet för 2015 gavs Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa en 90-

dagarsgaranti för ungdomar i syfte att minska ungdomsarbetslösheten. Garantin 

innebar att det fanns en bortre gräns för hur länge en ung person kunde vara 

arbetslös innan hen erbjöds ett jobb, en utbildning eller en insats som ledde till ett 

jobb eller en utbildning. Arbetet med 90-dagarsgantin utvecklades successivt vilket 

innebar ytterligare förstärkning och fokus på ungdomsfrågorna under åren 2017–

2018. Utifrån dåvarande uppdrag organiserades arbetet ofta genom specialiserade 

ungdomshandläggare eller team.  

Konjunkturen blev successivt starkare under åren 2016–2018, vilket ledde till att 

många ungdomar som stod nära arbetsmarknaden också lyckades få ett arbete. 

Under denna period kom Arbetsförmedlingens arbete att i högre grad fokusera på de 

ungdomar som beskrevs stå längre från arbetsmarknaden, ofta ungdomar utan 

fullständig gymnasieutbildning, med utländsk bakgrund och/eller med 

funktionsnedsättning.  

I december 2017 var 53 000 ungdomar registrerade som arbetslösa. Av dessa var det 

endast 339 ungdomar (mindre än en procent) som hade varit öppet arbetslösa i 90 

dagar utan att ha påbörjat arbete, utbildning, arbetsmarknadspolitiskt program eller 

fått erbjudande om en insats som förväntades leda till arbete.8  Utifrån detta resultat 

bedömde Arbetsförmedlingen i november 2017 att målet med 90-dagarsgarantin var 

uppnått. Med undantag för tillfälliga säsongsvariationer lyckades myndigheten hålla i 

resultatet fram till juni 2019. Som en följd av att 90-dagarsgarantin inte längre var 
 

5 Sveriges Kommuner & Landsting (2018) Studieavbrott. En fråga med konsekvenser långt utanför klassrummet.  
6 Andersson B, Anton (2021) “Social capital and self-efficacy in the process of youth entry into the labour 
market: Evidence from a longitudinal study in Sweden.” Research in Social Stratification and Mobility 2021:71 
7 Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) 
8 Arbetsförmedlingen (2017) Ungdomsarbetslösheten och ungdomsgarantin – en översikt. Dnr. Af-2017/0061 
2091   
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omnämnd som mål eller uppdrag i myndighetens regleringsbrev, beslutade 

myndigheten under samma period att avsluta den särskilda uppföljningen av 90-

dagarsgarantin. 

2.1.1 Arbetet med målgrupper förändrades 

År 2019 innebar en omställning för Arbetsförmedlingen, både gällande uppdrag och 

verksamhetsmål samt genom kraftigt minskade anslag. Parallellt påbörjades flertalet 

verksamhetslogiska förflyttningar, vilket påverkade hur Arbetsförmedlingen arbetade 

med olika grupper av arbetssökande. Genom att sätta den arbetssökandes 

individuella behov i fokus snarare än utgå från en målgrupp, ökade förutsättningarna 

att ge rätt stöd vid rätt tid. Samtidigt innebar förflyttningarna att myndighetens 

resurser användes mer effektivt och risken för parallella processer med till exempel 

samverkanspartners minskade. Därtill accelererades utbyggnaden av personliga 

distansmöten vilket har möjliggjort en mer geografiskt obunden service där den 

arbetssökande möts via telefon, video eller chatt. Som en konsekvens av 

förändringarna handläggs ungdomars ärenden inte längre av särskilda 

arbetsförmedlare utan fördelas utifrån vilket stöd den specifika ungdomen behöver. 

2.2 Utveckling av arbetslöshet bland ungdomar, 2020–2021 

Arbetslösheten bland ungdomar ökade kraftigt i och med coronapandemin våren 

2020. Många av de traditionella ingångsjobben för ungdomar försvann, till exempel 

inom restaurang, handel, hotell och turism.9 Detta innebar att en stor grupp 

ungdomar skrev in sig hos Arbetsförmedlingen, varav många hade både fullständig 

gymnasieutbildning och arbetslivserfarenhet. Pandemin medförde också att personer 

som redan var arbetslösa och hade svårt att få arbete, riskerade att få det än svårare 

när konkurrensen om de lediga jobben ökade. 

  

 
9 Barn och unga under coronapandemin Lärdomar från forskning om uppväxtmiljö, skolgång, utbildning och 
arbetsmarknadsinträde IFAU-rapport 2021:2 
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Figur 1. Antal arbetslösa ungdomar, 16 – 24 år, kvarstående, januari 2018 till februari 2021.10 

 
Källa: Arbetsförmedlingens datalager.  

 

Som framgår av figur 1 har det totala antalet arbetslösa ungdomar som är inskrivna 

hos Arbetsförmedlingen ökat sedan våren 2019 för att vara som högst i augusti 2020. 

Arbetslösheten har sedan sjunkit men är på fortsatt höga nivåer. Figuren visar på en 

betydande skillnad mellan kvinnor och män, där män utgör 62 procent av de 

arbetslösa i åldern 16–24 år, under februari 2021.  

En förklaring till detta kan vara att andelen unga kvinnor som påbörjar 

eftergymnasiala studier är större än andelen unga män. Tidigare studier har visat att 

kvinnor i högre grad fortsätter studera efter gymnasiet, medan män i högre grad 

börjar arbeta och därmed når en tidigare arbetsmarknadsetablering.11 Statistiska 

centralbyråns (SCB) statistik över antagna till universitet och högskola under 2020 

bekräftar detta. I fjol antogs 116 400 personer i åldrarna 19–24 år till en kurs eller ett 

program vid högskola eller universitet. Av dessa stod kvinnor för 58 procent av de 

antagna ungdomarna.   

Figur 1 visar också på en väsentlig förändring av antalet arbetslösa ungdomar med en 

identifierad funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I februari 2018 

var cirka 7 300 ungdomar med funktionsnedsättning inskrivna som öppet arbetslösa 

eller deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Tre år senare är de till antalet 

cirka 5 000, vilket innebär cirka 30 procent färre. Tänkbara förklaringar till denna 

utveckling kommer diskuteras vidare i denna rapport.  

 
10 Arbetslösa definieras som öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska program med 
aktivitetsstöd/utvecklingsersättning. Observera att samma person kan ingå i flera grupper till exempel född 
utanför Europa och har ej fullständigt gymnasium. 
11 Könsskillnader i utbildningsvalen efter gymnasieskolan - Personer födda 1990. SCB 2019 
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Antalet arbetslösa ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning har ökat 

under perioden, men gruppen står inte för den största förändringen. Merparten av 

ökningen av ungdomsarbetslösheten det senaste året består av ungdomar som har 

gymnasieutbildning. De ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning 

riskerar därför att få ännu svårare att etablera sig på arbetsmarknaden när de ska 

konkurrera med jämnåriga med bättre förutsättningar.  

Figur 2. Antalet långtidsarbetslösa ungdomar 16 – 24 år, kvarstående, januari 2018 till februari 

2021. 12 

 
Källa: Arbetsförmedlingens datalager.  

Av figur 2 framgår att även långtidsarbetslösheten bland ungdomar ökat. Ökningen 

började redan innan coronapandemin, men en kraftigare ökning skedde i december 

2020 då de ungdomar som skrev in sig efter skolavslutningarna våren 2020 hunnit 

bli långtidsarbetslösa.  

För grupper som generellt har svårare att få arbete, personer med 

funktionsnedsättning, personer som saknar fullständig gymnasieutbildning och/eller 

är födda utanför Europa, är ökningen av både arbetslöshet och långtidsarbetslöshet 

inte lika kraftig. Såväl arbetslöshet som långtidsarbetslöshet drivs uppåt av 

ungdomar med fullständig gymnasieutbildning som, normalt sett, har en starkare 

position på arbetsmarknaden. Även i figur 2 syns den omvända trenden för 

ungdomar med funktionsnedsättning, där gruppen minskar i antal under 

mätperioden. 

 
12 Långtidsarbetslösa arbetssökande definieras som personer som varit öppet arbetslösa eller i 
arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd/utvecklingsersättning i minst 6 månader. Observera att 
samma person kan ingå i flera grupper till exempel född utanför Europa och har ej fullständig 
gymnasieutbildning. 
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2.3 Aktuell styrning och prioritering för att förhindra 
långtidsarbetslöshet 

Arbetsförmedlingens prioriteringar för att motverka långtidsarbetslöshet bland 

ungdomar har sin främsta utgångspunkt i mål och uppdrag i Arbetsförmedlingens 

regleringsbrev för 2021 och vad som framkommer i myndighetens instruktion. 

Prioriteringarna som styr verksamhetens inriktning har kommunicerats inom 

organisationen och finns med i myndighetens verksamhetsplanering för 2021. 

Målsättningarna och uppdragen avser inte enbart ungdomar, men bidrar till 

myndighetens arbete med att motverka långtidsarbetslöshet bland dessa. För 2021 

gäller att Arbetsförmedlingen väsentligt ska öka antalet deltagare i 

matchningstjänster och i arbetsmarknadsutbildningar. Myndigheten ska vidare 

väsentligt öka andelen som övergår till reguljär utbildning, särskilt yrkesutbildning, 

bland arbetssökande utan fullständig gymnasieutbildning eller som har behov av att 

ställa om. Myndigheten ska också höja aktivitetsnivån inom Etableringsprogrammet, 

Jobbgarantin för ungdomar och Jobb- och utvecklingsgarantin. Slutligen ska 

myndigheten säkerställa tydliga kontaktvägar för kommuner.  

Utöver den generella prioriteringen av myndighetens verksamhet, har 

Arbetsförmedlingen infört två särskilda prioriteringar för att motverka risken för 

långtidsarbetslöshet bland ungdomar, vilka beskrivs kort nedan. 

2.3.1 Prioriterade insatser i Jobbgarantin för ungdomar - YSM UNG och 

SMF 

Jobbgarantin för ungdomar erbjuds arbetslösa ungdomar efter – förenklat uttryckt - 

tre månaders arbetslöshet. Den andra april 2020 införde Arbetsförmedlingen en 

intern prioritering som innebar att insatserna, Yrkes- och studiemotiverande 

moduler för ungdomar (YSM UNG) och Folkhögskoleutbildning i studiemotiverande 

syfte (SMF) ska prioriteras som första insats i samband med inskrivning i 

Jobbgarantin för ungdomar. Programmet ska enligt förordning inledas med en 

fördjupad kartläggning som ska visa vilka aktiviteter deltagaren behöver för att 

ytterligare stärka sin position på arbetsmarknaden13. Att använda Yrkes- och 

studieförberedande moduler för ungdomar och Folkhögskoleutbildning i 

studiemotiverande syfte inom Jobbgarantin för ungdomar bidrar till att säkerställa 

att deltagaren får en fördjupad kartläggning samt studie- och yrkesvägledning. 

Resultatet från insatserna ligger sedan som grund för deltagarens fortsatta planering 

i programmet. Insatserna beskrivs och analyseras i kapitel 3. 

2.3.2 Ökade möjligheter till program för nya arbetslösa – tidiga insatser 

Det rådande läget på arbetsmarknaden medförde att Arbetsförmedlingen under 

hösten 2020 förtydligade tolkningen av 9 § 5p. i förordning (2000:634) om 

arbetsmarknadspolitiska program. Tolkningen av ”personer som har fyllt 18 år och 

står långt ifrån arbetsmarknaden” innebar nu att ungdomar som riskerade att bli 

 
13 2 § förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar 
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långtidsarbetslösa bedömdes stå långt ifrån arbetsmarknaden och därmed kunde 

anvisas ett program innan Jobbgarantin för ungdomar.14  

Den utökade möjligheten och arbetssättet att identifiera, bedöma och besluta om 

program för ungdomar innan anvisning till Jobbgarantin för ungdomar kallas inom 

Arbetsförmedlingen för Tidig insats. Tidig insats kan bestå av matchningstjänster för 

de som står närmare arbetsmarknaden och behöver stöd i hur de ska söka arbete eller 

utbildning, eller fördjupat stöd för de som är i behov av till exempel rehabilitering, 

studiemotiverande insatser, kvalificerad karriärvägledning eller klargörande av 

arbetsförmåga.  

2.3.3 Kommunikationskampanjer 

För att snabbt möta den ökade arbetslösheten bland ungdomar och underlätta för 

dessa att göra informerade yrkes- och studieval har Arbetsförmedlingen under 2020 

gjort ett antal digitala insatser mot ungdomar. Det har skett genom riktade utskick, 

där myndigheten, genom så kallad ”nudging”15, styrt ungdomar till digitala 

karriärvägledningstjänster, webbinarier, podcasts samt kampanjen #JobbJustnu.16 

Myndigheten har även tillsammans med Universitet- och högskolerådet (UHR) och 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) riktat information om ansökan till 

eftergymnasial utbildning. Kampanjen Sen anmälan omfattade nära 66 000 

inskrivna arbetssökande i åldrarna 18–40 år, där 5 700 valde att klicka sig vidare in 

på UHR:s information.  

Utöver riktade utskick har Arbetsförmedlingen kommunicerat direkt till ungdomar 

genom kampanjer i syfte att öka medvetenheten om situationen på arbetsmarknaden 

och ge råd och tips om verktyg. Kampanjerna har, med utgångspunkt i 

arbetsmarknadens behov och digitala karriärvägledningstjänster, arbetat med 

budskapet att det är ”läge att plugga” för att stå redo när jobben växer fram. För att 

särskilt träffa ungdomar har kampanjerna framförallt genomförts på de digitala 

plattformar som ungdomar använder.  

3 Arbetsförmedlingens insatser för att förhindra 

långtidsarbetslöshet bland ungdomar 

Kapitlet beskriver hur Arbetsförmedlingen har arbetat och arbetar under 

inledningen av 2021, med att öka övergångar till reguljära studier och användningen 

av arbetsmarknadspolitiska insatser i syfte att förhindra långtidsarbetslöshet bland 

ungdomar. Myndigheten är i en expansiv utvecklingsperiod, där arbetssätt, rutiner 

och kundflöden är under ständig utveckling. Avsikten är att beskriva nuläget, 

 
14 Definitioner av vissa begrepp och uttryck i de arbetsmarknadspolitiska regelverken. Arbetsförmedlingens 
rättsliga ställningstagande, AFRS 3/2019 
15 ”Nudging” innebär att få människor att bete sig på ett önskat sätt genom att förändra deras valsituation utan 
att förbjuda eller ta bort några alternativ. 
16 Arbetsförmedlingens hashtag #jobbjustnu är en samlingsplats på Platsbanken där arbetsgivare som behöver 
personal omgående annonserar. 
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åskådliggöra utvecklingsområden samt belysa kommande förbättringar. Syftet är 

också att ge en beskrivning och uppföljning av vilka resultat som uppnåtts. 

Utvecklingen av hur många ungdomar som får ta del av insatserna analyseras, liksom 

vilka insatser ungdomarna tar del av.  

3.1 Flödesbeskrivning 

Beroende av de arbetssökandes bedömda behov får de stöd genom olika kanaler. 

Behoven delas in i informationsstöd och service, orienterande stöd och fördjupat 

stöd. Ungdomar som ska påbörja arbete eller studier får informationsstöd och 

service. Ungdomar som bedöms kunna söka arbete på egen hand, eller kan matchas 

mot arbete direkt men har behov av stöd i sitt arbetssökande, får orienterande stöd. 

De ungdomar som bedöms vara i behov av fördjupat stöd förs över till de lokala 

enheterna som, i dagsläget, omhändertar det behovet. 

3.1.1 Informationsstöd och service 

Ungdomar som ska påbörja arbete eller studier inom 90 dagar kan ingå i det så 

kallade självserviceflödet17, vilket gör det möjligt för den arbetssökande att utföra alla 

ärenden digitalt utan kontakt med en arbetsförmedlare. Det finns också ett stort 

utbud av digitala tjänster som den arbetssökande kan ta del av under sin tid som 

inskriven, tjänster som också är tillgängliga för personer som inte är inskrivna på 

Arbetsförmedlingen. Exempel på sådana digitala tjänster är intressetest inför 

yrkesval, webbinarier så som Söka jobb för första gången18 samt Platsbanken.  

3.1.2 Orienterande stöd 

De ungdomar som inte har klart med arbete eller studier inom 90 dagar genomförs 

ett planeringssamtal inom 30 dagar där det görs en arbetsmarknadspolitisk 

bedömning.19 Den information som den arbetssökande lämnar vid inskrivningen hos 

Arbetsförmedlingen är inte heltäckande och den arbetssökande kan ha registrerat fel 

uppgifter, exempelvis gällande utbildningsnivå, vilket innebär att planeringssamtalet 

utgör en viktig grund för den fortsatta planeringen. Bedömning och val av insats är 

till stor del beroende av arbetsförmedlarens profession och kunskap och av det som 

framkommer under samtalet.  

Utifrån bedömningen upprättas en handlingsplan tillsammans med den 

arbetssökande. Insatser som de arbetssökande kan ta del av är uppföljningssamtal, 

karriärvägledningssamtal och stöd i att använda de digitala tjänsterna. För de som 

behöver stöd i sitt arbetssökande erbjuds matchningstjänsterna Stöd och matchning 

och Rusta och matcha. Tjänsterna görs tillgängliga för arbetssökande genom 

anvisning till förberedande insats.20  

 
17 Självserviceflödet infördes den 28 maj 2020 och fram till den 15 mars 2021 har 28 procent av ungdomarna 
kategoriserats inom flödet. 
18 https://www.arbetsformedlingenplay.se/soka-jobb-forsta-gangen 
19 Bedömningen utgår från den arbetssökandes förutsättningar, arbetsmarknadens krav och behov samt 
Arbetsförmedlingens uppdrag. 
20 30 § förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 
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3.1.3 Fördjupat stöd 

Den arbetssökande bedöms vara i behov av fördjupat stöd om det vid 

planeringssamtalet visar sig att den arbetssökande uppfyller något eller några av 

följande kriterier21: 

• saknar fullständig gymnasieutbildning, 

• uppger att det finns en funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att söka 

och/eller att få arbete, 

• inte är matchningsbar på grund av orsaker som exempelvis ohälsa eller sociala 

utmaningar  

Ungdomar som tackar ja22 till fördjupat stöd flyttas direkt över till lokal enhet23.   

Ungdomar som bedömts vara i behov av fördjupat stöd får en behovsbedömning vid 

planeringssamtalet. Exempel på insatser är Folkhögskoleutbildning i 

studiemotiverande syfte, Yrkes- och studiemotiverande moduler för ungdomar eller 

rehabiliteringstjänsten Introduktion till arbete. I vissa fall kan det krävas ytterligare 

samtal för att fördjupa bedömningen. För unga med funktionsnedsättning kan en 

viktig stödinsats vara Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd 

(SIUS).  

Det rustande och matchande stödet ges inte primärt av arbetsförmedlare utan av 

fristående aktörer. Det förekommer dock att arbetsförmedlare genomför fördjupad 

kartläggning och motiverande samtal eller flerpartssamtal tillsammans med 

kommunen. Arbetsförmedlingen ingår också i ett antal projekt riktade mot 

ungdomar, i vilka arbetsförmedlare jobbar direkt med de arbetssökande. På de orter 

där exempelvis ESF-projektet Ung Framtid 2.0 finns är projektet den första insatsen 

för nyinskrivna ungdomar (se avsnitt 3.2.1).  

3.2 Insatser för att få fler ungdomar utan fullständig 
gymnasieutbildning att övergå till studier och 
studiemotiverande insatser 

De senaste decennierna har det skett stora förändringar kring vilken utbildningsnivå 

och vilka utbildningar som förutsätts inom olika yrken på arbetsmarknaden. Fler 

arbeten än tidigare kräver eftergymnasial utbildning samtidigt som det har blivit 

svårare att få anställning med endast förgymnasial utbildning.24 För de ungdomar 

som saknar efterfrågad kompetens är det därför viktigt att utbilda sig för att kunna 

etablera sig på en föränderlig arbetsmarknad. Ungdomar som saknar fullständig 

gymnasieutbildning löper ofta en högre risk att bli långtidsarbetslösa på grund av de 

utbildningskrav som finns på arbetsmarknaden. Många av dem behöver därför i ett 

tidigt skede erbjudas studiemotiverande insatser för att därefter påbörja eller 

 
21 Exempelvis i behov av utbildning, rehabiliterande insatser eller klargörande av arbetsförmåga. 
22 Att den arbetssökande ska tacka ja till erbjudande om fördjupat stöd är under justering, se avsnitt 3.4. 
23 Ungdomar är anvisade till Etableringsprogrammet, Jobbgarantin för ungdomar eller Jobb- och 
utvecklingsgarantin ingår också i det fördjupade stödet. 
24 SCB, Trender och Prognoser 2020 Befolkning, utbildning, arbetsmarknad – med sikte på år 2035 
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återuppta en utbildning som kan stärka möjligheterna till etablering på 

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen arbetar därför för att de som bedöms ha 

behov av reguljär utbildning också ska övergå till sådana studier.  

I detta avsnitt beskrivs vilka insatser som Arbetsförmedlingen arbetar med för att få 

fler ungdomar att påbörja studier. Avsnittet redogör också för deltagande i de olika 

insatserna samt resultaten av dessa insatser. Avslutningsvis redogörs även för 

övergångar till studier för ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning, oberoende 

av tidigare insatser. 25  

3.2.1 Beskrivning av vägledande och studiemotiverande insatser 

Karriärvägledning 

För ungdomar som saknar arbetslivserfarenhet kan det vara oklart vilka krav som 

ställs i arbetslivet, på arbetsmarknaden och i arbetssökandet. För dessa ungdomar är 

karriärvägledning en viktig del i vägen mot studier och arbete. Karriärvägledning 

syftar till att öka den enskildes karriärkompetens, vilket innebär att individen ska ha 

kunskap och förmåga att fatta beslut och ta ansvar för yrkesval, utbildning och det 

livslånga lärandet.26 Behovet av karriärvägledning ökar i tider av stora omställningar 

på arbetsmarknaden. För att möta olika behov av karriärvägledning erbjuder 

Arbetsförmedlingen, via olika kanaler, tre nivåer inom karriärvägledning: 

karriärvägledande information, orienterande karriärvägledning samt kvalificerad 

karriärvägledning. Samverkan med andra aktörer är inkluderat i alla nivåer.27 

Arbetsförmedlingen har under senare år gjort en kraftig utveckling av 

karriärvägledande information genom olika typer av digital karriärvägledning samt 

information om olika studievägar. I dagsläget finns sex olika digitala 

karriärvägledningstjänster som under 2020 hade cirka 150 000 besökare i 

genomsnitt varje månad.  

Som ett komplement till det digitala stödet finns också fördjupade insatser av 

vägledande och motiverande karaktär. Det gäller Folkhögskoleutbildning i 

studiemotiverande syfte (SMF) och den upphandlade förberedande utbildningen 

yrkes- och studieförberedande moduler (YSM), vilket definieras som kvalificerad 

karriärvägledning. Sedan januari 2021 finns också en ny upphandlad 

karriärvägledningstjänst. Tjänsten prövas nu i 16 kommuner och ska hjälpa 

arbetssökande att få information och vägledning kring studier, samt motivera till 

vikten av studier i vägen till arbete.28 Orienterande karriärvägledning ges via 

insatserna Stöd och matchning samt Rusta och matcha där inslag av 

karriärvägledning och aktiviteter av studiemotiverande karaktär ingår. 

 
25 En bredare beskrivning av Arbetsförmedlingens arbete med att öka övergångarna till reguljär utbildning ges i 
återrapportering den 20 april 2021. Uppdraget finns i regleringsbrevet för 2020. 
26 Arbetsförmedlingen (2018) Fördjupning till Arbetsförmedlingens nationella strategi för karriärvägledning. 
Dnr. Af-2018/0017 8563 
27 Arbetsförmedlingen (2018) Arbetsförmedlingens nationella strategi för karriärvägledning Dnr. Af-2018/0017 
8563 
28 Tjänsten karriärvägledning planeras ersätta den nuvarande förberedande utbildningen yrkes- och 
studieförberedande moduler (YSM) i takt med att befintliga avtal löper ut. Inriktningen är att detta sker vid ett 
par växlingstillfällen under hösten 2021 och våren 2022. 



Ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet Arbetsförmedlingens insatser för att förhindra 
långtidsarbetslöshet bland ungdomar 

 
 
 
 
 

18 

Folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte (SMF) 

Folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte erbjuds genom ett samarbetsavtal 

med Folkbildningsrådet där utförare av insatsen är olika folkhögskolor i landet. 

Insatsen är tillgänglig för alla inskrivna som har fyllt 16 år, och som saknar 

fullständig gymnasieutbildning eller grundläggande behörighet till 

högskoleutbildning. Syftet med insatsen är att motivera arbetssökande att påbörja 

eller återuppta reguljära studier. Kursen innehåller moment av träning i studieteknik 

med inriktning på ämnena samhällhällskunskap, engelska, svenska och matematik. 

Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM) 

Den upphandlade förberedande utbildningen Yrkes- och studieförberedande moduler 

är en fördjupad vägledande insats med syfte att deltagaren ska komma fram till två 

realistiska studie- och yrkesval. Det finns också en särskild paketering som tagits 

fram för arbetssökande som är under 25 år; YSM UNG. Målgrupp för YSM UNG är 

ungdomar med svensk skolbakgrund, som är nya på arbetsmarknaden och som 

saknar en tydlig yrkesinriktning. För ungdomar med behov av språkstöd erbjuds en 

längre insats på lätt svenska och med anpassad metodik. 

Ung framtid 2.0 

Ung Framtid 2.0 är ett ESF-projekt som startade i december 2018 och pågår till 

februari 2023.29 Det är en del av sysselsättningsinitiativet för ungdomar för att fler 

unga kvinnor och män att börja arbeta eller studera. Projektet medfinansieras av 

Europeiska socialfonden och riktar sig till de områden i Sverige där 

ungdomsarbetslösheten, vid projektets start var som högst: Västernorrland, 

Jämtland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Blekinge och Skåne. Det långsiktiga målet 

är att skapa en varaktig etablering på arbetsmarknaden där deltagarna väljer studie- 

och yrkesinriktningar som motsvarar arbetsgivarnas kompetensbehov. Projektet 

samarbetar med lokala och regionala arbetsgivare. Projektet erbjuder studie- och 

yrkesvägledning och individuella insatser för att underlätta övergången till vidare 

studier. Målet är att deltagarna återupptar reguljära studier och uppnår 

gymnasiekompetens. För att kunna ge extra stöttning i vägledningsprocessen har 

merparten av de 65 projektmedarbetarna kompetens inom motiverande samtal.  

3.2.2 Arbetet med vägledande och studiemotiverande insatser 

För att kunna redovisa hur Arbetsförmedlingen arbetar med studiemotiverande 

insatser för ungdomar i syfte att öka övergångar till studier, skickades ett antal frågor 

ut till Arbetsförmedlingens regioner. Regionerna fick beskriva hur de under det 

gångna året har arbetat utifrån den interna rutinen att YSM UNG och SMF ska vara 

förstahandsvalet som aktivitet för ungdomar som skrivs in i Jobbgarantin för 

ungdomar. Förutom att beskriva arbetssätt och rutiner fick regionerna även beskriva 

identifierade svårigheter och utmaningar utifrån sina gjorda erfarenheter.  

 
29 Ackumulerade antal deltagare i Ung Framtid 2.0 under perioden 2019-02-01 till 2021-01-31 (uppgifter från 
projektet): 8494 personer, varav 61% män och 39% kvinnor. 5571 kortutbildade deltagare, vilket innebär 65% av 
deltagarna. 1320 deltagare har påbörjat reguljära studier, omsättning 15,5% av alla deltagare 917 kortutbildade 
har påbörjat reguljära studier, omsättning 16,5% av kortutbildade. 
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Arbetssätt och metod 

Av de inkomna svaren framkommer att de flesta enheter i landet, i samband med 

inskrivning till Jobbgarantin för ungdomar, gör en bedömning av vilken insats den 

enskilde bör erbjudas.  

Anvisning och information om innehållet sker inte enbart i samband med inskrivning 

i Jobbgarantin för ungdomar. Ungdomar kan även anvisas till dessa insatser genom 

projekt såsom Ung Framtid 2.0 eller i samarbete med lokalt ansvariga för 

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar.30 I regioner där projektet Ung framtid 

finns används inte rutinen så frekvent, eftersom de flesta ungdomar i åldern 16–24 år 

istället går in i projektet. Av svaren framkommer också att det ibland finns annan 

samverkan med kommunerna och som används som ett komplement till insatserna 

YSM UNG och SMF. 

Deltagande i studiemotiverande insatser 

I detta avsnitt presenteras en översikt över hur användning av olika 

studiemotiverande insatser sett ut över tid. De insatser som har inslag av 

studiemotiverande karaktär är framförallt Folkhögskoleutbildning i 

studiemotiverande syfte (SMF) och Yrkes och studieförberedande moduler (YSM), 

men även tjänsten Stöd och matchning (STOM) har inslag av studiemotiverande 

karaktär och övergång till reguljära studier är ett resultat i tjänsten.  

Figur 3 visar antal kvarstående deltagare i de olika insatserna. Urvalsgruppen är 

ungdomar 16–24 år, öppet arbetslösa eller i program, som saknar fullständig 

gymnasieexamen och som varit inskrivna i 1–180 dagar. Antalet personer i 

urvalsgruppen var i februari 2021, drygt 10 100, varav cirka 3 600 kvinnor och 6 500 

män. Eftersom en del ungdomar i urvalsgruppen deltar i YSM och andra i YSM UNG, 

redovisas totalen för hela YSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga att uppmärksamma och erbjuda 
insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller inte genomför någon motsvarande 
utbildning. 
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Figur 3: Antal kvarstående personer i insatserna STOM, YSM och SMF under perioden januari 

2018 – februari 2021. 

 
Källa: Arbetsförmedlingens datalager 

Av figur 3 framgår att antalet deltagare ökat kraftigt i STOM sedan juni 2020. Även 

användning av insatserna SMF och YSM har ökat något under andra halvan av 2020. 

Ökningen av de sistnämnda motsvarar dock inte förväntningarna utifrån gällande 

prioritering av YSM UNG och SMF som första aktivitet i Jobbgarantin för ungdomar. 

Antalet ungdomar, utan fullständig gymnasieutbildning som varit inskrivna i 1 – 180 

dagar och deltar i SMF uppgick i februari 2021 till 235 personer, varav 99 kvinnor 

och 136 män. Antalet deltagare i YSM uppgick till 260 personer, varav 110 kvinnor 

och 150 män. STOM hade 1 279 deltagare från nämnd urvalsgrupp, varav 431 kvinnor 

och 848 män.  

Andelen deltagare i nämnda insatser i relation till öppet arbetslösa och i program 

med aktivitetsstöd uppvisar samma utveckling som antalet deltagare i figur 3, med en 

kraftig ökning av STOM. Andelen i STOM i februari 2021 utgjorde 13 procent, och 

motsvarande siffror för SMF och YSM är 2 procent vardera.31 

Utmaningar i arbetet med studiemotiverande insatser 

Genomförd undersökning i form av frågor till regionerna ger en bild av 

administrativa och organisatoriska hinder som påverkar användningen av 

studiemotiverande insatser. Det kan till exempel handla om otydligheter gällande 

vilka insatser som är prioriterade eller att det inte finns tillräckligt många starter av 

insatserna under året för att kunna möta ett behov av flexibel användning. För 

insatsen YSM har det i vissa områden inte funnits avtal under perioden. Sedan 

januari 2021 finns det fler avtal, vilket ökar tillgängligheten under året.   

En återkommande utmaning som också nämns i regionernas svar, är att ungdomarna 

kan vara svåra att motivera till dessa insatser trots att man bedömt att någon av 

insatserna är lämplig utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Orsakerna till 

 
31 Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 
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detta varierar. En del ungdomar önskar hjälp genom annan insats, såsom Stöd och 

matchning, eftersom de känner att de redan gjort ett val att inte studera och skrivit in 

sig på Arbetsförmedlingen för att få hjälp att söka arbete. Andra har upplevt 

misslyckanden i sina studier, till exempel på grund av bristande stöd, 

funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, och/eller språksvaghet. Det kan vara faktorer 

som ibland inte har uppmärksammats under skoltiden och som har försvårat 

studierna, vilket gör att ungdomarna nu inte vill studera. Mot bakgrund av detta kan 

det i många fall krävas ett mer långsiktigt arbete för att motivera till studier. En 

region beskriver att det kan vara svårt att motivera ungdomar till SMF eftersom de 

tycker att 12 veckor är ”en evighet” och därför inte vill påbörja insatsen. För att 

lättare kunna få ungdomar att påbörja SMF har man testat att göra kortare 

anvisningar (tre veckor), med syfte att se om insatsen passar. Resultatet har varit 

positivt, alla ungdomar som har fått kortare anvisning har velat fortsätta efter de tre 

inledande veckorna. Detta indikerar att motivationsbrist kan överbryggas för en del 

genom att tydliggöra behovet, besluta om insats och våga prova.  

För att uppnå en god samverkan med de lokala leverantörerna av YSM och SMF har 

många enheter en utsedd kontaktperson som sköter kontakt och dialog. Formen för 

samverkan kan variera. En del har regelbundna nätverksträffar och andra arbetar 

med löpande dialoger efter behov. Som ett resultat av pandemin försöker man i vissa 

områden att i samarbete med folkhögskolor hitta nya former för digitala 

informationsmöten och filmer.  

Resultat av studiemotiverande insatser 

Nedanstående figur visar andel övergångar till reguljära studier, 180 dagar efter 

avslutad insats. Mätningen är gjord efter 180 dagar för att, så långt det är möjligt, få 

med fler av de som övergår till reguljära studier i utbildningar som startar i 

månaderna augusti och januari, då det är under dessa månader som flest 

studiestarter sker. Eftersom en del ungdomar i urvalsgruppen deltar i YSM och andra 

i YSM UNG, redovisas totalen för hela YSM.   
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Figur 4. Andel av totalt antal deltagare i insatserna SMF, YSM och STOM, som 180 dagar efter 

avslutad insats hade pågående reguljära studier.32 Ungdomar 16–24 år som saknar fullständig 

gymnasieutbildning, med en inskrivningstid på 1–180 dagar då insatsen påbörjades. 

 
Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

Av figur 4 framgår att insatsen Folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte 

(SMF) har det bästa resultatet gällande övergångar till studier, av de jämförda 

insatserna med studiemotiverande inslag. Det är också den insats med det mest 

tydliga studiemotiverande innehållet. Resultatet varierar över tid men i genomsnitt 

leder den studiemotiverande insatsen till att nästan 30 procent av de ungdomar som 

anvisats SMF tar steget till att påbörja reguljär utbildning.  

Insatserna STOM och YSM har inte lika tydligt studiemotiverande karaktär men 

innehåller studiemotiverande delar. Resultat gällande övergångar till reguljära 

studier efter deltagande i STOM och YSM är lägre än för SMF och ligger under den 

redovisade perioden någorlunda konstant runt 5 procent. En ökning kan ses för 

arbetssökande som avslutade insatserna i augusti 2020. En möjlig förklaring till det 

förbättrade resultatet kan vara ett utökat fokus på betydelsen av utbildning i och med 

den pågående pandemins utmaningar och att Arbetsförmedlingen förtydligat 

uppdraget till fristående aktörer att också arbeta för övergångar till utbildning.  

 
32 Månaderna i figuren avser den månad då deltagaren avslutade insatsen. Senaste data finns därför för de som 
avslutade insatsen under augusti 2020. 
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3.2.3 Resultat övergångar till reguljära studier 

I detta avsnitt ges en översiktsbild av hur övergångar till reguljära studier33 sett ut 

över tid bland ungdomar med kort utbildning och som varit inskrivna i mindre än 6 

månader. Nedanstående figur visar antal och andel av målgruppen som övergått till 

reguljära studier, från januari 2019 till januari 2021. 

Figur 5. Antal inskrivna34 ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning och har varit 

inskrivna 1–180 dagar och som övergått till reguljära studier varje månad under perioden januari 

2019 – januari 2021, samt andel av kvarstående. 

 
Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

Av figur 5 framgår att andelen övergångar till reguljära studier varierar över året och 

är högst i månaderna januari och augusti. Det kan förklaras av att många 

studiestarter ligger under dessa månader. Andelen övergångar för målgruppen har 

minskat något under 2020 jämfört med 2019. Även antalet övergångar till reguljära 

studier minskade från sammanlagt 4 575 ungdomar 2019 till 3 934 ungdomar 2020. 

Arbetsförmedlingen bedömer att övergångar till studier skett i låg omfattning under 

perioden, sett till behovet. Figuren visar att antalet män som övergått till studier är 

något fler än antalet kvinnor, dock är andelen kvinnor större än andelen män under 

de senaste sju månaderna, fram till och med februari 2021 räknat. Skillnaden mellan 

antal och andel förklaras av att det är fler män i urvalsgruppen.  

 
33 Arbetsförmedlingens definition av reguljär utbildning innefattar utbildning inom kommunal vuxenutbildning, 
folkhögskola, yrkeshögskola eller högskola och universitet. Svenska för invandrare (sfi) räknas inte in i 
Arbetsförmedlingens definition av reguljär utbildning. 
34 Öppet arbetslösa och i program 
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3.2.4 Reguljär utbildning som en del i arbetsmarknadspolitiskt program 

För vissa ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning finns möjlighet att 

bevilja reguljära studier inom ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det kan innebära 

en möjlighet för deltagaren att finansiera studierna med etableringsersättning eller 

utvecklingsersättning/aktivitetsstöd. Dessa är inkluderade i resultatet som 

presenterats i avsnitt 3.2.3. 

Ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet 

Sedan 1 november 2020 har möjligheten att studera genom ett 

arbetsmarknadspolitiskt program breddats och det finns nu förutsättningar för fler 

arbetssökande att ta del av studier med bibehållen ersättning.35 Även ungdomar 

omfattas av den möjligheten, men beslut måste då fattas under dag 1–90 av 

inskrivningstiden. Vid 90 dagars arbetslöshet ska ungdomar erbjudas Jobbgarantin 

för ungdomar och i detta program är det inte möjligt att bevilja reguljära studier.36   

Arbetsförmedlingen har hittills beslutat om insats som innebär reguljära studier för 

ett fåtal ungdomar under perioden november 2020-februari 2021. En förklaring kan 

vara att möjligheten ännu är så pass ny att den inte hunnit implementeras fullt ut. 

Det finns också utmaningar i att hinna besluta om studier innan Jobbgarantin för 

ungdomar, utifrån de nämnda regelbegränsningarna. 

Ungdomar i Etableringsprogrammet 

En ungdom i Etableringsprogrammet har stora möjligheter att studera reguljär 

utbildning med bibehållen etableringsersättning om utbildningen går i linje med den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Studier kan då bedrivas på grundläggande, 

gymnasial eller eftergymnasial nivå.  

Deltagare i Etableringsprogrammet som har en kort utbildning och som på grund av 

detta inte bedöms kunna matchas mot arbete omfattas av den så kallade 

utbildningsplikten. De som omfattas av utbildningsplikt ska ha en planering som i 

huvudsak består av svenska för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning vid 

folkhögskola och samhällsorientering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering 

och reguljär utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå.37 

I samband med att Arbetsförmedlingen gör en bedömning av utbildningsplikt är 

rutinen att en anvisning att söka reguljär utbildning ska göras för att tydliggöra 

förväntan på den arbetssökande och behovet av reguljär utbildning. Myndighetens 

granskningar visar att anvisning om att söka reguljär utbildning inte alltid görs för de 

som omfattas av utbildningsplikt, men granskningarna visar också att övergångar till 

reguljära studier sker i viss omfattning även utan att det föregåtts av en anvisning. 

Enligt Arbetsförmedlingens statistik deltog cirka 18 procent av de ungdomar som 

omfattas av utbildningsplikt i reguljära studier i februari 2021. Andelen under 

 
35 30 §, pkt 4. förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 
36 Möjliga aktiviteter inom Jobbgarantin för ungdomar regleras enligt förordning (2007:813) om jobbgaranti för 
ungdomar och inte av förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program som möjliggör reguljära 
studier 
37 14 §, Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
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motsvarande månad 2020 var ca 16 procent, vilket visar att en viss ökning har skett.38 

Ett ökat antal anvisningar bedöms kunna medföra fler övergångar till reguljära 

studier för målgruppen. Den 1 oktober 2021 återrapporteras detta arbete.39  

3.3 Övriga program och insatser för ungdomar som riskerar 
långtidsarbetslöshet 

Den snabba förändringen på arbetsmarknaden våren 2020 till följd av 

coronapandemin, innebar att Arbetsförmedlingen fick koncentrera sina resurser på 

att säkerställa inskrivning och ersättningar till arbetslösa. Från sommaren 2020 

kunde myndigheten växla upp och öka programdeltagandet bland nya arbetslösa. 

Flertalet av ungdomarna som kom till Arbetsförmedlingen under denna period hade 

fullständig gymnasieutbildning och många hade även arbetslivserfarenhet. Många i 

denna grupp har erbjudits upphandlade matchningstjänster. Användningen av 

matchningstjänster har även ökat i Jobbgarantin för ungdomar. Följande avsnitt ger 

en översiktlig bild av de program och insatser ungdomar deltar i med syfte att få 

arbete eller börja studera och därmed undvika långtidsarbetslöshet. Volymer, 

aktivitetsnivåer och när insatserna sätts in beskrivs. I avsnittet redovisas alla 

ungdomar, inte enbart de utan fullständig gymnasieutbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 
39 Utbildningsplikt för personer med kort utbildning i Etableringsprogrammet, Af-2020/ 0040 8101 
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3.3.1 Utveckling av volymer för program, dag 1 - 180  

I figur 6 framgår utvecklingen av deltagandet i program för personer som riskerar 

långtidsarbetslöshet, det vill säga de som har en inskrivningstid mellan 1 – 180 dagar. 

Figur 6. Antal och andel40 kvarstående personer i program med aktivitetsstöd/utvecklingsersättning, 

16 – 24 år, inskrivningstid 1 – 180 dagar. 

 
Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

Av figur 6 framgår att antalet ungdomar i program med aktivitetsstöd eller 

utvecklingsersättning följer ett säsongsmönster med återkommande ökningar till 

hösten. Ökningen under hösten 2020 blev mer omfattande än tidigare, och i 

november det året nåddes mätperiodens högsta nivå. Drygt 13 00 ungdomar var då i 

program, dessa utgjorde 36 procent av samtliga arbetslösa ungdomar med 

inskrivningstid upp till 6 månader.41 Ökningen utgjordes till stor del av deltagande i 

Jobbgarantin för ungdomar, som ökat på grund av den kraftigt försämrade 

arbetsmarknaden för ungdomar. Deltagandet i program har dock minskat sedan 

december 2020. 

Fördelningen av program med aktivitetsstöd för ungdomar är jämnt fördelat mellan 

kvinnor och män, sett till hur stor andel som är inskrivna som arbetslösa hos 

Arbetsförmedlingen. Bland ungdomar, inskrivna dag 1 – 180, som är öppet arbetslösa 

eller deltar i program med aktivitetsstöd, var i februari 2021, 38 procent kvinnor och 

av de ungdomar som deltog i ett program var 39 procent kvinnor. 

 
40 Andelen är beräknad som antal i program med aktivitetsstöd dividerat med antal öppet arbetslösa och i 
program med aktivitetsstöd 16 – 24 år dag 1 – 180. 

 
41 Med arbetslös menas öppet arbetslös och de som är i program med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. 
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3.3.2 Utveckling av volymer för program, dag 1 - 90 

För att förhindra långtidsarbetslöshet prioriterar nu Arbetsförmedlingen att gå in 

med programinsatser i ett tidigare skede, innan den arbetssökande kan bli aktuell för 

deltagande i Jobbgarantin för ungdomar. För att bättre kunna analysera hur 

Arbetsförmedlingen aktivt arbetar med programinsatser tidigt under arbetslösheten 

(dag 1 – 90) har i figur 7 deltagande i de så kallade ramprogrammen42 rensats bort. 

För ramprogrammen gäller att den arbetssökande ska anvisas om personen uppfyller 

villkoren och själv vill delta, vilket gör att Arbetsförmedlingens utrymme för 

individuella bedömningar är begränsat jämfört med övriga program. 

Figur 7. Antal och andel43 kvarstående personer i program* exklusive ramprogram, 16 – 24 år. 

Inskrivningstid 1 – 90 dagar. 

 
Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

Av figur 7 framgår att det under sommaren och hösten 2020 har skett en ökning av 

antalet ungdomar som får tidiga programinsatser. Ökningen utgörs främst av 

programmet förberedande insatser. I februari 2021 var det 952 personer av totalt 

1087 ungdomar i program med aktivitetsstöd som hade anvisats någon form av en 

förberedande insats.44 Den dominerande insatsen var den upphandlade tjänsten Stöd 

och matchning. Antalet och andelen ungdomar i program har sjunkit i början av 

2021. Att antalet och andelen i program även var hög i början av 2018 kan förklaras 

av 90-dagarsgarantin (läs mer i avsnitt 2.1.). 

 
42 Med ramprogram avses här Etableringsprogrammet, Jobbgarantin för ungdomar och Jobb- och 
utvecklingsgarantin. 
43 Antal personer i program med aktivitetsstöd/utvecklingsersättning exklusive ramprogram. Andelen är 
beräknad som antal i program dividerat med antal öppet arbetslösa och i program 16 – 24 år dag 1 – 90 dagar. 
 
44 Det innebär att 88 procent hade sökandekategori 80 förberedande insats eller sökandekategori 83 
förberedande utbildning av det totala antalet ungdomar som hade en sökandekategori som innebar program 
med aktivitetsstöd utanför ramprogrammen (Jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för ungdomar och 
Etableringsprogrammet).  
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Fördelningen av program med aktivitetsstöd för ungdomar med inskrivningstid 1 – 

90 dagar är jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Gruppen kvinnor utgjorde i 

februari 38 procent av de arbetslösa (öppet arbetslösa och i program med 

aktivitetsstöd) och samma siffror gäller för gruppen kvinnor i programdeltagandet 

under samma period. 

Upphandlade eller samarbetsavtalade tjänster 

Förberedande insatser enligt 30 § förordning (2000;634) om 

arbetsmarknadspolitiska program är som tidigare nämnts det dominerande 

programmet.45 Bland de upphandlade eller samverkansavtalade tjänsterna är Stöd 

och matchning dominerande. Övriga tjänster har blygsamma volymer, vilket framgår 

av tabell 1.  

Övriga arbetssökande som är i program, dag 1 - 90 har anvisning till bland annat 

arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning och start av näringsverksamhet, men det är 

jämförelsevis små volymer.  

Tabell 1. Antal deltagare i Arbetsförmedlingens upphandlade eller samarbetsavtalade tjänster inom 

programmet förberedande insatser, 16 – 24 år, inskrivningstid 1 – 90 dagar. 46 

Period SMF INAB KROM STOM YSM Totalt Kvinnor Män 

2020–05 22 5 0 25 6 58 18 40 

2020–06 10 11 9 56 15 101 35 66 

2020–07 8 18 57 183 15 281 101 180 

2020–08 35 12 60 219 48 374 139 235 

2020–09 81 15 44 144 12 296 123 173 

2020–10 82 29 55 363 21 550 212 338 

2020–11 59 20 55 1 145 14 1 293 496 797 

2020–12 28 13 62 1 459 24 1 586 578 1 008 

2021–01 47 7 54 980 22 1 110 400 710 

2021–02 89 10 58 585 51 793 303 490 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

SMF; folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte, INAB; Introduktion till arbete, KROM; kundval Rusta & 

matcha, STOM; Stöd & matchning, YSM; Yrkes- & studieförberedande moduler. 

3.3.3 Etableringsprogrammet och Jobbgarantin för ungdomar 

Vissa ungdomar som varit inskrivna i 1 – 180 dagar och därmed riskerar 

långtidsarbetslöshet, deltar i Jobbgarantin för ungdomar och 

Etableringsprogrammet. Insatser och aktiviteter för denna delgrupp redovisas nedan. 

 
45 De insatser som finns i 30 § och är aktuella för ungdomar i början av arbetslösheten är Kartläggning, 
vägledning och rehabilitering, upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär, 
folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte och Kommunal vuxenutbildning. 
46 På grund av ett annat uttag av uppgifter är inskrivningsperioden i detta fall 1 – 91 dagar. 
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Etableringsprogrammet Dag 1 – 180  

För att kunna anvisas till Etableringsprogrammet måste de arbetssökande vara 20 år 

fyllda och omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare. I februari 2021 fanns 527 ungdomar med inskrivningstid upp 

till 6 månader i programmet, varav 292 kvinnor och 235 män. Svenska för invandrare 

och samhällsorientering är som regel obligatoriskt och ska vanligtvis vara inledande 

aktiviteter. De vanligaste aktiviteterna framgår i tabell 2. 

Tabell 2. De vanligaste aktiviteterna i Etableringsprogrammet, 16 – 24 år, inskrivningstid dag 1 – 

180, februari 2021, per kön. 

Aktiviteter Totalt Kvinnor Män 

Svenska för invandrare 243 133 110 

Förberedande utbildning 83 53 30 

Studie och arbetsförberedande 65 34 31 

Reguljär utbildning 58 33 25 

Samhällsorientering 31 15 16 

Stöd och matchning 21 9 12 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

Ett av myndighetens mål under 2021 är att öka aktivitetsnivån för deltagare i 

Etableringsprogrammet. I figur 8 framgår att för ungdomar med inskrivningstid upp 

till 6 månader sjönk aktivitetsnivån under hela 2018 och 2019, men har från januari 

2020 ökat gradvis. 

Figur 8. Andel med registrerad aktivitet i Etableringsprogrammet, 20 – 24 år, total inskrivningstid 

hos Arbetsförmedlingen, 1 – 180 dagar. 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 
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Jobbgarantin för ungdomar inskrivningstid dag 1 – 180 

Antalet personer i Jobbgarantin för ungdomar med en inskrivningstid hos 

Arbetsförmedlingen mellan 1 – 180 dagar uppgick i februari 2021 till drygt 7 200 

personer, varav drygt 2 800 var kvinnor och 4 4oo män. Vanligtvis sker inskrivning 

efter 90 dagars arbetslöshet, men det finns undantag och möjlighet till återinträde för 

de som deltagit i programmet tidigare. För att få en mer heltäckande bild har därför 

även deltagare med kortare inskrivningstid än 90 dagar tagits med i urvalet. 

Som en del i arbetet med denna rapport har frågor skickats till de olika regionerna 

inom Arbetsförmedlingen. En del av dessa frågor handlade om bedömning av hur 

vanligt det var att ungdomar tackar nej till erbjudande om Jobbgarantin för 

ungdomar eller annan insats. Svaren varierade bland regionerna, hälften bedömer att 

det är färre än 5 procent av de som erbjuds som tackar nej. En region bedömde det 

som ganska vanligt med en uppskattad andel på mellan 20–40 procent som tackar 

nej. Svaren visade dock mer samlat att det förekom att ungdomar tackar ja till 

Jobbgarantin för ungdomar för att sedan tacka nej till erbjuden insats inom 

programmet. I en del fall gjordes då ny bedömning av insats medan det i andra fall 

skickades signaler för utredning av sanktion och/eller återkallande av program.  

Tabell 3. De vanligaste aktiviteterna i Jobbgarantin för ungdomar, 16 – 24 år, inskrivningstid dag 1 

– 180, februari 202147 

Aktiviteter Totalt Kvinnor Män 

Jobbsökaraktivitet med 
coachning 

3 031 1 163 1 868 

Kompletterande aktör 2 489 933 1 556 

Fördjupad kartläggning 612 265 347 

Utbildning 548 237 311 

Studie- och yrkesvägledning 491 180 311 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

Av de drygt 7 200 som varit inskrivna i Jobbgarantin för ungdomar mellan 1 - 180 

dagar, har 6 348 en registrerad aktivitet i februari 2021. De vanligaste aktiviteterna 

framgår av tabell 3 ovan. Tjänsten Stöd och matchning utgör det vanligaste innehållet 

i aktiviteterna jobbsökaraktivitet med coaching och kompletterande aktör. 

 

 

 

 

 

 
47 På grund av ett annat uttag av uppgifter är perioden inte identisk med övrig statistik i återrapporten. I detta 
fall är inskrivningsperioden 1 – 183 dagar. 
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Tabell 4. Antal deltagare i Jobbgarantin för ungdomar, 16 – 24 år, med total inskrivningstid hos 

Arbetsförmedlingen 1 – 180 dagar, olika upphandlade tjänster. 48 

Period SMF INAB KROM STOM YSM Totalt Kvinnor Män 

2020–05 34 29 0 877 73 1 013 408 605 

2020–06 42 35 17 1 136 229 1 459 607 852 

2020–07 50 23 46 1 548 294 1 961 823 1 138 

2020–08 75 18 51 1 606 329 2 079 883 1 196 

2020–09 176 41 65 2 173 559 3 014 1229 1 785 

2020–10 159 52 106 2 948 724 3 989 1543 2 446 

2020–11 147 59 131 3 143 675 4 155 1598 2 557 

2020–12 99 36 129 2 471 350 3 085 1224 1 861 

2021–01 99 43 160 2 330 261 2 893 1152 1 741 

2021–02 98 35 198 2 393 282 3 006 1139 1 867 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

SMF; folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte, INAB; Introduktion till arbete49, KROM; kundval Rusta 

& matcha, STOM; Stöd & matchning, YSM; Yrkes- & studieförberedande moduler 

Arbetsförmedlingen har sedan maj 2020 en prioritering av Yrkes- och 

studiemotiverande insatser och Folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte 

som inledande aktiviteter i Jobbgarantin för ungdomar (se avsnitt 2.3.2). För 

gruppen inskrivna upp till 6 månader som deltar i jobbgarantin för ungdomar, 

framgår i tabell 4 att volymerna för dessa insatser är relativt låga. Däremot har 

matchningstjänsterna ökat och har höga volymer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 På grund av ett annat uttag av uppgifter är perioden inte identisk med övrig statistik i återrapporten. I detta 
fall är inskrivningsperioden 1 – 183 dagar. 
49 Introduktion till arbete riktar sig till arbetssökande som ännu inte är redo att matchas mot ett arbete eller 
studier. Syftet med tjänsten är att förbereda deltagaren att börja arbeta, studera eller kunna tillgodogöra sig 
någon av Arbetsförmedlingens övriga insatser. 
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Figur 9. Andel med registrerad aktivitet i Jobbgarantin för ungdomar, 16 – 24 år, total inskrivningstid 

hos Arbetsförmedlingen, 1 – 180 dagar. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen, datalagret. 

Ett av målen för Arbetsförmedlingen är att öka aktivitetsnivån i Jobbgarantin för 

ungdomar. Av figur 9 framgår att för personer med inskrivningstid upp till 6 

månader har nivån sjunkit något sedan januari 2018. Sedan augusti 2020 finns dock 

en uppåtgående trend och i februari 2021 uppmättes den högsta aktiviteten sedan 

maj 2019.  

3.3.4 Övriga i program  

Vilka program som ungdomar får de första 90 dagarna har redovisats ovan. Likaså 

insatser inom Jobbgarantin för ungdomar och Etableringsprogrammet. För att få en 

mer komplett bild av vilka insatser ungdomar får, redovisas insatser utanför 

Jobbgarantin för ungdomar, Etableringsprogrammet samt Jobb- och 

utvecklingsgarantin nedan. 
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Figur 10. Antal kvarstående personer i program med aktivitetsstöd/utvecklingsersättning totalt, samt 

varav i Stöd och matchning (STOM), 16 – 24 år, dag 91 – 180 utanför ramprogram. 

 
Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

Tabell 5 Antal kvarstående personer i olika program med aktivitetsstöd utanför ramprogram, 16 – 

24 år, inskrivning dag 91 – 180, februari 2021. 

Typ av program Totalt Kvinnor Män 

Arbetsmarknadsutbildning 86 26 60 

Förberedande insatser 1151 467 684 

Start av näringsverksamhet 18 9 9 

Arbetspraktik 25 12 13 

Totalt 1280 514 766 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. 

I figur 10 framgår att antalet ungdomar, med inskrivningstid dag 91 – 180, och som 

varit anvisade program med aktivitetsstöd utanför ramprogrammen, har ökat kraftigt 

sedan våren 2020. Ökningen förklaras till stor del av att tidiga anvisningar sker till 

Stöd och matchning genom ett beslut om förberedande insats. När dessa ungdomar 

sedan uppnår kvalificeringstiden för Jobbgarantin för ungdomar sker anvisning till 

programmet dock ibland senare än dag 91. Det finns inget systemstöd som signalerar 

när en arbetssökande är kvalificerad och då kontrollen sker manuellt riskerar det att 

försena en anvisning till programmet.  

3.4 Utvecklingsområden 

Följande avsnitt belyser nuvarande utmaningar i arbetet med att öka övergångarna 

till reguljära studier, nyttjande av studiemotiverande insatser och övriga 

programinsatser. Avsnittet redogör också för de förbättringsinitiativ som pågår. 

Underlag till kapitlet kommer från det nätverk som kontinuerligt följer upp och 
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utvecklar processen tidiga insatser.50 Nätverket har fördjupad kunskap i det operativa 

arbetet med att motverka långtidsarbetslöshet bland ungdomar.  

3.4.1 Utmaningar 

När en arbetssökande skriver in sig hos Arbetsförmedlingen och bokar ett första 

planeringssamtal sker det med en arbetsförmedlare utifrån tillgängliga tider. 

Ärenden fördelas inte utifrån vilken kompetens som bäst möter den arbetssökandes 

behov. Då ungdomar i lägre grad har kunskap om arbetsmarknadens krav samt 

insikter om sina egna förutsättningar och behov, vittnar arbetsförmedlare om att det 

kan vara svårt att identifiera ungdomens behov i det första planeringssamtalet och 

utifrån det göra en bedömning som kan resultera i en träffsäker planering. Det 

riskerar att leda till fler möten då det ofta krävs en ny bedömning och en fördjupad 

kartläggning.  

Det som framkommit genom nätverket är att det också kan vara svårt att i ett samtal 

motivera den arbetssökande till fördjupat stöd. Ett skäl till detta är att det i nuläget är 

svårt för arbetsförmedlaren att få kännedom om tilltänkt tjänst finns tillgänglig lokalt 

där den arbetssökande bor eller om det saknas platser för tjänsten vid den specifika 

orten. Det medför att arbetsförmedlarna har svårt att förtydliga vad det fördjupade 

stödet kan komma att innebära i praktiken. Vid en överflyttning från service genom 

personligt distansmöte till fördjupat stöd vid Arbetsförmedlingens enheter kan det i 

sin tur leda till att informationen till den arbetssökande blir otydlig och att 

Arbetsförmedlingen inte kan möta upp den arbetssökandes förväntningar.  

I arbetet med denna rapport har risker identifierats i hur ärenden flyttas internt för 

att besluta om tidiga insatser i form av fördjupat stöd. Brist på enhetlighet och risk 

för att ärenden missas riskerar att leda till att ungdomar med ett identifierat behov av 

fördjupat stöd inte får det som är avsett. Under april 2021 införs nya arbetssätt och 

tekniska lösningar som effektiviserar och kvalitetssäkrar processen (se nedan).    

I dialogerna med nämnt nätverk lyfts även specifika utmaningar kring ungdomar som 

arbetssökande. Ett problem för arbetsförmedlare, oavsett var i organisationen de 

arbetar, är att det är svårt att nå ungdomar. Det uppges som vanligt förekommande 

att ungdomar inte hör av sig vid bokade besök eller andra uppföljningar. Detta 

medför att mycket tid behöver läggas på att försöka nå ungdomar och skicka 

förfrågan51 per brev. Detta innebär också att fler ungdomar än övriga arbetslösa blir 

avaktualiserade för att sedan behöva genomgå inskrivningsprocessen på nytt, vilket 

förlänger tiden i arbetslöshet. 

Förutom att identifiera rätt behov, motivera ungdomar till insatser och hitta 

arbetssätt att bättre bibehålla kontakten framgår också vikten av att fortsätta arbeta 

med ungdomar som redan är långtidsarbetslösa.  

 
50 Skypemöte 2021-02-15 
51 Av texten i förfrågan framgår det när den arbetssökande senast måste kontakta Arbetsförmedlingen för att 
inte bli avaktualiserad. Om den arbetssökande inte besvarar förfrågan inom utsatt tid avaktualiseras den 
arbetssökande på grund av okänd orsak. 
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3.4.2 Pågående förbättringsinitiativ 

Arbetsförmedlingen har i det hela en tydlig process för när, var, och hur ungdomar 

ska få ett individanpassat stöd, det vill säga rätt insats, i rätt tid till rätt individ. Men 

nuvarande arbetssätt för att förhindra långtidsarbetslöshet bland ungdomar har 

arbetats fram under en kort tid med ett stort inflöde av arbetssökande, och är fortsatt 

under utveckling. Processen implementerades första veckan i december 2020. 

Uppföljning som innefattar ungdomar som har varit inskrivna i en vecka till en 

månad visar att cirka 10 procent av de ungdomar som saknar fullständig 

gymnasieutbildning har flyttats över till lokal enhet för att ta del av fördjupat stöd.  

När arbetsprocessen infördes var ett kriterium att den arbetssökande skulle vara 

motiverad och tacka ja till insats. Då volymerna av de som är i behov av fördjupat 

stöd visat sig vara lägre än beräknat gjordes en justering av processen från och med 

29 mars, för att identifiera antalet ungdomar i högre grad. Behovsbedömningen är 

avgörande och ungdomens motivation, det vill säga att den arbetssökande ska tacka 

ja till insats, av mindre betydelse för att initiera nästa steg i planeringen. Detta 

eftersom den här gruppen ofta kräver fler samtal än ett planeringssamtal för att bli 

motiverade.  

Som ett led i att genomföra den verksamhetslogiska förflyttningen ”från min kund, 

till kundens ärende” införs det under våren 2021 också ett nytt arbetssätt som ska 

förenkla fördelningen av ärenden inom myndigheten. Genom ett digitalt verktyg 

kommer ärenden fördelas så att den arbetssökandes behov kan mötas av rätt 

kompetens i rätt kanal. Arbetssättet syftar till att öka enhetligheten i myndighetens 

arbete och minska tiden från identifierat behov till beslut om insats. Det nya 

arbetssättet avser alla arbetssökande, men att öka effektiviteten i rutinen för tidig 

insats är ett viktigt skäl till införandet.  

Om en ungdom ska bli aktuell för en tidig insats krävs dock att behovet identifieras 

snabbare. För att fördjupa och kvalitetssäkra bedömningen utvecklas också arbetssätt 

för att arbetsförmedlare med erfarenhet av och kompetens om ungdomar ska 

genomföra det första planeringssamtalet vid inskrivning. Parallellt utvecklar 

myndigheten också en process för kompletterande arbetsmarknadspolitiska 

bedömningar via så kallade ”bedömningsteam” där olika professioner finns 

representerade (arbetsförmedlare, arbetsterapeut, psykolog, socialkonsulent). 

4 Samverkan med kommuner och andra aktörer 

I detta kapitel beskrivs olika myndigheters och aktörers ansvarsområden utifrån 

ungdomarnas processer hos Arbetsförmedlingen, samt i vilket skede det kan vara 

aktuellt med tvärsektoriell samverkan i syfte att motverka risk för 

långtidsarbetslöshet. Kapitlet fokuserar på hur Arbetsförmedlingen säkerställer 

samverkan med kommuner och andra relevanta aktörer för gruppen ungdomar som 

riskerar långtidsarbetslöshet. Det presenteras även en analys av hur samverkan med 
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andra relevanta aktörer gällande målgruppen behöver fungera med syfte att 

identifiera och definiera fungerande arbetssätt. 

Samverkan med kommuner och andra aktörer är en förutsättning för att realisera 

arbetsmarknadspolitiken. Att samordna stöd från olika samhällssystem, nyttja 

leverantörers kompetens, folkbildningens förmågor eller samordningsförbundens 

multikompetenta organisationsstruktur bidrar till att möta ungdomars behov, oavsett 

vilket målgrupp de tillhör. Samverkansstrukturer bör därför så långt det är möjligt 

vara generella och utgå från individens specifika behov. Detta gäller även för 

ungdomar. I kapitlet beskrivs den generella utvecklingen av samverkan. Därtill lyfts 

de viktigaste delarna som innebär specifika samverkansvägar för ungdomar. 

Eftersom kommunen är den vanligaste samverkansparten gällande ungdomar, ges 

störst utrymme till denna samverkan. 

4.1 Arbetsförmedlingens inriktning och samverkan utifrån nya 
förutsättningar  

4.1.1 Särskilda uppdrag och mål rörande samverkan 

I myndighetens regleringsbrev för 2021 står det att Arbetsförmedlingen ska, som ett 

led i arbetet med övergångar till arbete och studier, stärka samverkan och utveckla 

samarbetet inom ramen för de lokala överenskommelserna med kommunerna. 

Arbetsförmedlingen ska också skapa väl fungerande kontaktvägar för varje kommun 

och myndigheten ska säkerställa en operativ samverkan i individärenden. 

Arbetsförmedlingen ska vidare främja lokala projekt i samverkan och säkerställa en 

strategisk samverkan med kommunerna och andra aktörer. För att möta ungdomars 

behov och uppdragen i regleringsbrevet genomför myndigheten ett antal 

verksamhetsutvecklande åtgärder. Redovisning av den samlade utvecklingen inom 

samverkan sker utifrån Regleringsbrevet 2021, 2.1, Likvärdig service i hela landet den 

15 juni och 1 oktober. 

4.1.2 Tre former av samverkan – Arbetsförmedlingens inriktning 

För att tydliggöra på vilket sätt Arbetsförmedlingen samverkar för att möta 

arbetssökandes behov förtydligade myndigheten i slutredovisningen av uppdraget om 

lokal närvaro den 23 oktober 202052, hur myndigheten säkerställer en väl fungerande 

samverkan i hela landet. Detta sker genom tre syften: 

Information om individen. Samverkande myndigheter kan ha behov av viss 

information från Arbetsförmedlingen för att kunna genomföra sina uppgifter. Det rör 

främst kommunerna men även andra myndigheter såsom Försäkringskassan och a-

kassor. Detta informationsutbyte med kommunerna sker framförallt digitalt. 

Samordning kring individen. För individer i behov av insatser och stöd från flera 

myndigheter kan syftet med samverkan vara att samordna insatser från flera aktörer. 

 
52 Arbetsförmedlingen (2020) Slutredovisning – Arbetsförmedlingens lokala närvaro 2020-10-23. Dnr. Af-
2020/0000 3708 
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Ansvaret för att samordna denna samverkan har den lokala 

arbetsförmedlingsenheten.  

Strategisk samverkan. Denna del handlar om att tydliggöra ansvarsfördelningen 

aktörerna emellan så att bästa samhällsnytta skapas när olika myndigheter bidrar 

med sin specialistkompetens. Exempel: extratjänster, lokala jobbspår, utbildning och 

utbildningsplikt, samråd enligt socialtjänstlagen. Strategisk samverkan kan också 

handla om att i partnerskap med andra fånga upp kompetensförsörjningsbehov hos 

privata och offentliga arbetsgivare i en kommun och region. 

4.2 Nuläge – hur säkerställer Arbetsförmedlingen samverkan för 
ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet 

4.2.1 Uppföljning av samverkan varje kvartal 

Arbetsförmedlingen ska säkra kontaktvägar för varje kommun samt säkerställa en väl 

fungerande samverkan på såväl strategisk som operativ nivå. För att identifiera hur 

myndigheten lever upp till dessa förväntningar beslutades det under hösten 2020 att 

en gång per kvartal genomföra en uppföljning av detta, vilken även ger underlag till 

att bedöma hur myndigheten upprätthåller samverkan med kommunerna på ett 

ändamålsenligt sätt. Uppföljningen gäller samverkan med kommuner generellt men 

innefattar då även ungdomar.  

Innehåll i uppföljningen    

Uppföljningen fylls i av alla Arbetsförmedlingens enheter med samverkansansvar, 

och redovisar om Arbetsförmedlingen har utsedda och fungerande kontaktvägar för 

kommunerna att kommunicera med samt om, och i så fall hur Arbetsförmedlingen 

har överenskommelser med kommunerna kring samverkan. För att sätta de olika 

svaren i sin kontext ställs även frågor om hur ofta eventuella samverkansdialoger 

sker, vilken typ av lokal närvaro Arbetsförmedlingen har i kommunen samt kring 

vilket område/målgrupp man samverkar. 

Den första uppföljningen gjordes i november 2020. Där framkom att utsedda 

kontaktpersoner fanns för 285 av 290 kommuner. Vid den andra uppföljningen i 

mars 2021 konstateras att myndigheten numer har utsedda kontaktpersoner för 

strategisk dialog till samtliga 290 kommuner. När det gäller frekvensen av 

samverkansdialoger visade uppföljningen att dessa dialoger sker mer sällan i de 

kommuner där Arbetsförmedlingen inte har någon lokal närvaro, medan högst 

frekvens av samverkansdialoger tycks vara med de kommuner där 

Arbetsförmedlingen har bemannade kontor. Viktigt att påpeka är att vilken typ av 

lokal närvaro Arbetsförmedlingen har i kommunen samvarierar i många fall med 

storlek på kommunen.  

4.2.2 Beskrivningar av hur samverkan fungerar i nuläget 

För att komplettera den kvartalsvisa uppföljningen har det i besvarandet av detta 

uppdrag hållits workshops med representanter som arbetar med samverkan och 

ungdomsfrågor regionalt och inom Arbetsförmedlingen lokalt. Den samlade bilden 
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från uppföljningen stämmer till stor del överens med representanternas bild, men det 

framhålls vissa lokala och regionala skillnader. När det gäller operativ 

individsamverkan avseende ungdomar, uppger några regioner att de har 

kontaktpersoner vilka fungerar som en direktingång för kommunerna. Det kan även 

handla om kontaktvägar via befintliga lokala projekt, exempelvis Ung Framtid som 

fångar upp många av de ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning. I de 

fall det finns behov av samverkan kring dessa ungdomar sker det mellan projektet 

och kommunen. 

Arbetsförmedlingens regioner bedömer att överenskommelserna generellt ger en 

tydlig beskrivning av ansvarsfördelning på vad som ska prioriteras och på vilket sätt 

vi samarbetar. I allt fler överenskommelser ingår det att få till en bättre samverkan 

mellan Arbetsförmedlingen, fristående aktörer och kommunerna. En utmaning som 

några regioner lyft är att det finns kommuner som är tveksamma till att samverka 

med fristående aktörer.  

4.2.3 Samverkan och Dua-överenskommelser   

Enligt en sammanställning gjord av Delegationen för unga och nyanlända i arbete 

(Dua) finns det sedan 2016 lokala överenskommelser gällande samverkan om unga 

mellan majoriteten av landets kommuner och Arbetsförmedlingen. I 

överenskommelserna beskrivs målgruppens behov, mål för samverkan och hur 

samverkan är organiserad. Duas uppföljning visar att samverkan ökade i omfattning 

2016–2018, och att unga i större utsträckning fick gemensamma kartläggningar, 

gemensamma insatser och tidigare insatser under perioden. Enligt Duas bedömning 

har samverkan kring ungdomar minskat i omfattning sedan 2019. Under 2019 

påbörjade Dua ett arbete för att främja nya överenskommelser anpassade efter de nya 

förutsättningarna som råder. Överenskommelserna skulle i högre grad göras mellan 

flera kommuner och Arbetsförmedlingen och fokusera på samverkan om individer 

som har behov av insatser från kommun och stat och som inte klarar sig med digitala 

tjänster. Överenskommelserna skulle även inkludera samverkansforum för samråd 

och samordning med fristående aktörer. 53 Detta ledde till att 60 procent av 

kommuner med gällande överenskommelser förnyade sina överenskommelser 2020. 

I överenskommelserna finns beskrivningar av hur den operativa samverkan lokalt ska 

fungera gällande till exempel unga som lämnar kommunernas aktivitetsansvar (KAA) 

och skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Ytterligare exempel är samverkan kring 

utbildningsplikten och unga i etableringsprogrammet samt unga utan fullföljd 

gymnasieutbildning inskrivna på Arbetsförmedlingen. 

4.2.4 Exempel på förebyggande samverkan  

Arbetsförmedlingen bedriver samverkan riktat till ungdomar och andra 

arbetssökande som innan eller vid inskrivning bedöms ha behov av särskilt stöd i sin 

process. Dessa uppdrag och arbeten syftar till att förebygga att den arbetssökande 

inte hamnar i långtidsarbetslöshet. I nedanstående delar ges exempel på sådana 

särskilda samverkansuppdrag. 

 
53Redovisning till regeringen från Delegationen för unga och nyanlända till arbete (A2014:06) Delegationen för 
unga och nyanlända till arbete 2020.  
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Samverkan med kommunens aktivitetsansvar (KAA) 

En viktig del av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna sker inom 

det kommunala aktivitetsansvaret.54 Kommunerna har enligt skollagen ett 

aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har 

fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller fullföljt 

utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller 

motsvarande utbildning. Dock har vissa kommuner valt att fortsätta att arbeta med 

ungdomarna även efter att de fyllt 20 år, om behov finns.55 

Samverkan med KAA sker ofta i de fall det bedöms att en ungdom kan behöva 

fördjupat stöd. Arbetsförmedlingen kontaktas inför att personen ska skriva in sig 

eller när personen är inskriven och kommunen önskar ett flerpartssamtal i syfte att 

klargöra behov av insatser från Arbetsförmedlingen.  

Skolsamverkan 

Uppdraget omfattar elever från 16 år och syftar till att underlätta övergången från 

skola till arbetsliv för ungdomar med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen 

samverkar med skolor och kan ge vägledning och information till berörda elever samt 

ge stöd genom att bevilja insatser under elevernas arbetsplatsförlagda lärande.56 

Arbetsförmedlingen skriver in de elever som skolan identifierar är i behov av 

kontakter med myndigheten inför övergången från skolan till arbete eller från skolan 

till Arbetsförmedlingen. Skolan har ansvar för eleven under hela studietiden. 

Arbetsförmedlingen är ett komplement och bedömer elevens behov av 

arbetsmarknadspolitiska insatser. Skolsamverkan avslutas när eleven går ut skolan. 

Skolsamverkan planeras utifrån Arbetsförmedlingens lokala enhetsstrukturer och 

förutsättningar. Utvecklingsarbete kring skolsamverkan pågår inom ramen för ESF-

projektet SamStart, vilket syftar till att förbättra övergångar från skola till arbetsliv 

och underlätta etableringen i arbetslivet genom bättre samordning mellan offentliga 

aktörer. Genom så kallade multikompetenta team erbjuds stöd anpassat till 

målgruppens behov och de lokala aktörer som ingår i projektet. Projektet pågår som 

längst till 2023, och slutsatser och erfarenheter kan komma att gynna ungdomar med 

funktionsnedsättning i framtiden. 

FINSAM-Finansiell samordning 

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att samverka med Försäkringskassan, kommuner 

och regioner enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser. 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för att samordningsförbunden 

prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, ungdomar med 

funktionsnedsättning och ungdomar som har aktivitetsersättning i syfte att stärka 

kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete. Försäkringskassan och 

 
54 28, 29 kap 9§ Skollagen (2010:800) 
55 Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar (s.151) Slutbetänkande av 
Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar SOU 2018:11. 
56 15 § Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen 
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Arbetsförmedlingen ska bidra till att alla parter i samverkan tar ansvar för 

samordningsförbundens insatser.  

Genom finansiell samordning inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns möjligheter 

till samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra en enskilds 

förmåga till förvärvsarbete. För att bli aktuell hos ett samordningsförbund behöver 

individen vara inskriven hos minst en av parterna, samt ha behov av samordnade 

insatser från två eller fler av parterna. Vilka insatser och vilket innehåll de har 

varierar lokalt och baseras på identifierade behov hos individen. Många av insatserna 

är inriktade mot arbete och de flesta Samordningsförbund prioriterar ungdomar. 

Samarbetet mellan Kriminalvården och Arbetsförmedlingen 

För att underlätta för klienter inom Kriminalvården att återgå till arbete samarbetar 

Arbetsförmedlingen med Kriminalvården. Samarbetet har utvecklats bilateralt 

mellan myndigheterna och är i dagsläget inte reglerat i författning.  

Cirka 65–70 procent av klienterna i samarbetet saknar fullständig 

gymnasieutbildning, vilket utgör ett hinder för att komma ut på arbetsmarknaden. I 

februari 2021 utgjorde 14 procent av alla registrerade insatser för arbetssökande 

inom kriminalvårdssamarbetet ungdomar i åldern 18–24 år. Av dessa saknade 71 

procent fullständig gymnasieutbildning.  

Klienten har möjlighet att erbjudas studier på grund- eller gymnasial nivå vid anstalt 

och kan vid insats hos frivården bli aktuell för studier med aktivitetsstöd. Dock är det 

svårt att motivera deltagarna i samverkan att ta steget mot studier, bedömer 

arbetsförmedlare i uppdraget.  

Inga av insatserna inom kriminalvårdssamarbetet är särskilt riktad mot ungdomar, 

men varje handläggare i samverkan lägger extra mycket tid på att försöka finna vägar 

mot studier för yngre deltagare, med hänsyn tagen till utbildningsnivå.  

4.3 Utveckling av samverkan kring ungdomar 

I detta avsnitt beskrivs hur samverkan med andra aktörer behöver utvecklas i syfte 

att identifiera fungerande arbetssätt för att motverka långtidsarbetslöshet hos 

ungdomar. Avsnittet utgår från de resultat som identifierats i kapitel 2 och 3. Vidare 

har kunskap och perspektiv inhämtats genom workshops med representanter för 

Arbetsförmedlingens regioner och intervjuer med Duas kansli. 

4.3.1 Övergripande inriktning 

Arbetsförmedlingen och kommunerna behöver tillsammans löpande utveckla, 

anpassa och omforma arbetssätt för en ändamålsenlig samverkan. Detta måste ske 

tillsammans med fristående aktörer och andra offentliga utförare för att 

gemensamma insatser och tjänster effektivt kan komma till stånd för ungdomarna. 

Arbetsförmedlingen strävar efter att skapa mer enhetliga arbetssätt, även avseende 

samverkan med kommuner. För den stora majoriteten ungdomar som riskerar 

långtidsarbetslöshet möts också behovet genom de ordinarie samverkansprocesserna.  
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Särskilda ungdomslösningar som utgår från ålder kan snarare riskera att individens 

behov missas och leda till en inlåsningseffekt för de ungdomar som kan driva sin 

egen process.  

För att utveckla samverkan med bland annat kommuner sker det under 2021 flera 

utvecklingsinitiativ. En central del i detta arbete är att utgå från en i högre grad 

geografiskt obunden service och att det rustande och matchande stödet i huvudsak 

ges av fristående aktörer. Nedan beskrivs två av initiativen. 

Kundresan för en sammanhållen och kanaloberoende ramprocess för 

individsamverkan 

Kundresan syftar till att utveckla en övergripande process för den operativa 

individsamverkan gällande arbetssökande som ska ha stöd från såväl 

Arbetsförmedlingen och kommunen. Kundresan tar avstamp i behovsanalysen 

”Samverkan med kommunerna i individärenden”, vilken har fokus på 

författningsreglerade krav i samarbetet med kommun och/eller region. Processen 

utgör underlag för Arbetsförmedlingens besvarande av uppdraget 2.1 Likvärdig 

service i hela landet i regleringsbrevet för 2021, 15 juni.  

Pilot operativ individsamverkan Arbetsförmedlingen fristående aktörer och 

kommuner 

Kundresan kompletteras av en pilot för att prova samarbetet mellan 

Arbetsförmedlingen, fristående aktörer och kommuner avseende samordning kring 

individ. I piloten ingår Stockholms stad, Södertälje kommun, Östersunds kommun, 

Strömsunds kommun och Härjedalens kommun. Piloten startade den 15:e februari 

2021 och pågår formellt till 31 oktober 2021. 

Piloten förväntas bidra med lärdomar till utvecklingen av enhetliga arbetssätt och 

processer för det framtida samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, fristående aktörer 

och kommuner. På kort sikt syftar piloten till att inom Arbetsförmedlingens lokalt 

berörda enheter och kommuner, väsentligt öka övergångarna till reguljära studier 

bland arbetssökande med utbildningsbehov. Resultatet från piloten utgör underlag 

för Arbetsförmedlingens besvarande av uppdraget 2.1 Likvärdig service i hela landet i 

regleringsbrevet för 2021, 1 oktober.  

4.3.2 Identifierade behov av samverkan för vissa ungdomar 

I kapitel 3 konstateras att ungdomar som saknar en fullständig gymnasieutbildning 

löper större risk för långtidsarbetslöshet än ungdomar som har en fullföljd 

gymnasieutbildning. Samtidigt är dessa ungdomar ofta svårmotiverade till att 

återuppta utbildning för att kunna matchas mot arbetsmarknadens behov. Arbetssätt 

för att öka övergångar till studier förutsätter i hög grad inkludering av kommunerna 

och fristående aktörer. Det förutsätter också att utformningen av digitala 

karriärvägledningstjänster och utbildningssystem anpassas utifrån elevens behov av 

stöd. Detta skiljer sig inte mellan olika åldersgrupper av arbetssökande, varför 

Arbetsförmedlingen här inte utvecklar särskilda förslag på arbetssätt för ungdomar. 

Utveckling av denna samverkan redovisas i enlighet med uppdrag 12, 13 och 14 i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021. 
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Rapporten visar att utbildningsnivå inte är den enda faktorn som påverkar risken för 

långtidsarbetslöshet. För vissa av dessa ungdomar ser Arbetsförmedlingen ett behov 

av att säkra upp specifika samverkansvägar. Detta gäller för de ungdomar som står 

eller riskerar att hamna långt ifrån arbetsmarknaden, oavsett bakomliggande orsak 

till den enskilda ungdomens situation. Risken för att hamna i långtidsarbetslöshet är 

särskilt hög för ungdomar som saknar en gymnasieutbildning, ungdomar födda 

utanför Europa samt ungdomar med en funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga.57Inom dessa grupper tenderar psykisk ohälsa att finnas, och det är 

även viktigt att framhålla att en och samma individ kan tillhöra flera kategorier 

samtidigt. Samverkansvägar för dessa grupper behöver utgå från 

Arbetsförmedlingens nuvarande och framtida förutsättningar, där det tydligt behöver 

framgå vilken aktör som är aktuell beroende på var i processen ungdomen är. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) benämner denna grupp 

som UVAS – unga som varken arbetar eller studerar. Till skillnad från 

Arbetsförmedlingens definition av ungdomsarbetslöshet, som innefattar unga i 

åldersgruppen 18–24 år som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen, inkluderar 

begreppet UVAS unga mellan 16 - 29 år som är folkbokförda i Sverige och under ett 

helt kalenderår inte haft inkomster över ett basbelopp58, inte haft studiemedel och 

inte varit utbildningsregistrerad eller studerat sfi mer än 60 timmar.59 

Arbetsförmedlingen lämnar inga specifika förslag avseende samverkan kring UVAS i 

denna återrapport då myndigheten har i uppdrag att tillsammans med sex andra 

myndigheter ta fram ett förslag på ett nationellt samordnat stöd för UVAS. 

Uppdraget slutredovisas till Regeringskansliet den 14 maj 2021.60 Nedan beskrivs 

istället myndighetens inriktning i arbetet.  

4.3.3 Arbetsförmedlingens inriktning i uppdraget nationellt samordnat 

stöd till unga som varken arbetar eller studerar 

Under genomförandet av uppdraget har samtliga deltagande aktörer påtalat vikten av 

samverkan och samordning av insatser för ungdomar. Stor vikt läggs på att 

identifiera förbättringsförslag i det förebyggande arbetet för att ungdomar inte ska 

hamna långt ifrån arbetsmarknaden. I uppdraget är det även många frågor som 

fokuserar på Arbetsförmedlingens roll och behovet av en väl fungerande samverkan 

mellan berörda aktörer och arbetsmarknadspolitiken. För att uppnå detta behövs 

strukturerade processer och informationsöverföring som följer den arbetssökandes 

övergång mellan olika delar i sin process, till exempel mellan gymnasieskolan och 

Arbetsförmedlingen, men även åter till kommunen från Arbetsförmedlingen om det 

är aktuellt. I dessa processer behöver fristående aktörer till Arbetsförmedlingen 

involveras då det operativa stödet i huvudsak sker genom dessa. 

 
57 Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar (2018). Vårt gemensamma ansvar: för unga som 
varken arbetar eller studerar. Stockholm: Norstedts juridik 
58 År 2020 var basbeloppet 47 300kr 
59 Frånsett detta stycke hänvisar begreppet ungdom till Arbetsförmedlingens definition om inte annat framgår. 
60 https://www.mucf.se/aktuellt/nytt-uppdrag-utveckla-nationellt-samordnat-stod-till-unga-som-varken-
arbetar-eller-studerar 

https://www.mucf.se/aktuellt/nytt-uppdrag-utveckla-nationellt-samordnat-stod-till-unga-som-varken-arbetar-eller-studerar
https://www.mucf.se/aktuellt/nytt-uppdrag-utveckla-nationellt-samordnat-stod-till-unga-som-varken-arbetar-eller-studerar
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Samverkan mellan det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och Arbetsförmedlingen 

är en viktig del i samverkanskedjan. Arbetsförmedlingen har under en längre tid 

konstaterat att ungdomar ibland skrivs in på Arbetsförmedlingen utan att vara redo 

att stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta bedöms ibland ske på grund av att 

KAA upphör när ungdomen fyller 20 år. Att skriva in sig på Arbetsförmedlingen är 

frivilligt men påtryckningen, som ibland finns från kommunens försörjningsstöd, gör 

i vissa fall att ungdomen skriver in sig utan att vara medveten om vad 

Arbetsförmedlingen ställer för krav. Det är viktigt att ungdomen har rätt 

förutsättningar att kunna ta ansvar för och tillgodogöra sig det Arbetsförmedlingen 

erbjuder samt driva sin egen process framåt mot arbete eller studier.  

4.3.4 Framgångsfaktorer enligt Dua 

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har verkat i drygt fem år och 

har under den tiden samlat på sig erfarenheter och kunskaper inom berört område. 

Detta är något Arbetsförmedlingen har nytta av att fånga in som ett av flera underlag 

i vidare verksamhetsutveckling. I arbetet med detta regleringsbrevsuppdrag har 

Arbetsförmedlingen haft dialog med Dua och deras synpunkter framkommer i detta 

stycke.61 

Duas uppdrag att främja och utveckla strukturer för samverkan har gett kunskaper 

om arbetssätt som används för att gemensamt lokalt möta individers behov av stöd 

från kommuner och Arbetsförmedlingen. Arbetet med överenskommelser har 

fokuserat på att strukturera samverkan och följa upp samverkan. Enligt Dua har en 

utmaning hela tiden varit svårigheten att utvärdera insatser som sker i samverkan då 

förutsättningarna för det saknas idag. Ett vanligt förekommande arbetssätt har varit 

samlokalisering av handläggare från kommunen och Arbetsförmedlingen där 

ungdomen kunnat vända sig till en gemensam funktion för att få stöd. Dua menar att 

detta ledde till en förbättrad samverkan och som bidrog till att gemensamma insatser 

till de arbetssökande ungdomarna gavs både tidigare och oftare.  

Även Dua konstaterar att ungdomar kan vara i större behov av vägledning och 

motivering till arbete genom utbildning och påtalar att det kan finnas ett stort behov 

av stöd under utbildningen, till exempel i form av särskilt pedagogiskt stöd inom 

kommunal vuxenutbildning. Identifikation av stödbehov och överenskommelse om 

hur det skulle mötas kunde tidigare ske genom insatsen Utbildningskontrakt62 som 

fanns mellan 2015 – 2019. Det finns idag inga utvärderingar kring insatsens effekt. 

Dua lyfter vidare att Skolsamverkan mellan Arbetsförmedlingen och främst 

skolformerna gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, är en viktig samverkan som 

fungerat bra. Skolsamverkan vänder sig till elever som har en funktionsnedsättning 

vilket kan utestänga elever som är i behov av extra stöd av andra orsaker, i 

övergången från skolan. För att motverka långtidsarbetslöshet är det särskilt viktigt 

att vid inskrivning identifiera denna grupp och vid behov erbjuda ett fördjupat stöd. 

 
61 Källa: intervju 23 februari 2021 med ordförande för Dua samt kanslichef och koordinator vid delegationen. 
62 Utbildningskontraktet syftade till att arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år, som saknade eller inte har 
fullföljt en gymnasieutbildning, skulle påbörja eller återgå till studier med målsättningen att fullfölja en 
gymnasieutbildning. Utbildningskontraktet var en trepartsöverenskommelse mellan den unge, kommunen och 
Arbetsförmedlingen 
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Samverkan kring unga med funktionsnedsättning inkluderar inte bara 

skolsamverkan utan samverkan sker även med folkhögskolor, LSS och 

vuxenutbildningen. Bland dessa ungdomar kan det finnas ett större behov av 

fördjupat stöd via bokade fysiska möten än bland ungdomar i stort.  

Statsbidrag för att förnya och förstärka samverkan för de unga som riskerar 

långtidsarbetslöshet 

Mot bakgrund av att ungdomar drabbats särskilt hårt av pandemins effekt på 

arbetsmarknaden utlyste Dua i början av 2021 ett statsbidrag i syfte att förnya och 

förstärka samverkan om unga som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen eller riskerar 

långtidsarbetslöshet. Statsbidraget gäller för verksamhet som är kopplad till planerad 

eller pågående verksamhet i en lokal överenskommelse om samverkan. Exempel på 

verksamhet som bidrag sökts för är förstärkta/förnyade strukturer för övergångar 

från KAA till Arbetsförmedlingen, samverkan kring unga som saknar fullständig 

gymnasieutbildning, samverkan om unga med funktionsnedsättning i syfte att 

underlätta övergången från skola till arbetsliv, utveckla strukturer som stärker ungas 

möjligheter att få arbete till exempel genom jobbspår samt samverkan om unga som 

behöver rustas för att kunna ta del av Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. 

Arbetsförmedlingens ser att statsbidragen kan bidra ytterligare till samarbeten för att 

forma effektiva processer för samordning kring ungdomar. Det behövs en ökad 

tydlighet i överlämning mellan kommun-Arbetsförmedlingen och Arbetsförmedling-

kommun, samt en vidareutveckling av strukturerad informationsöverföring. 

Statsbidraget förväntas leda till exempel på hur arbetssätt kan utvecklas, vilka kan 

nyttjas i myndighetens samlade verksamhetsutveckling inom området. 

4.3.5 Insikter om hur samverkan bör fungera och förändras för framtiden  

Representanter från Arbetsförmedlingens regioner har vid tidigare nämnda 

workshops lyft flera samverkansbehov. Lösningar på dessa behov behöver formas 

enhetligt utifrån en helhet kring hur Arbetsförmedlingen möter de arbetssökandes 

behov i en allt mer geografiskt obunden service med en lokal förankring. I detta 

avsnitt beskrivs de insikter som regionernas representanter lyft.  

Flera representanter lyfter att en ökad kompetensstyrning kring vilka 

arbetsförmedlare som möter ungdomar vid inskrivning kan vara en väg för effektiva 

arbetssätt. Genom detta ökar sannolikheten att arbetsförmedlaren har fördjupade 

kunskaper om ungdomars behov och hur lösningar på dessa kan hänga samman med 

andra aktörers ansvar. På så sätt kan samverkanslösningar bli aktuella tidigare i 

arbetslösheten. 

Representanterna lyfter även att det kan vara svårt att motivera ungdomar tillbaka 

till studier, något som beskrivits i avsnitt 3.2. Arbetsförmedlingen står inte som 

ensam ansvarig för att ge stöd här, utan i första hand har kommunen ett stort ansvar 

som huvudman för gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning samt genom det 

kommunala aktivitetsansvaret. Arbetsförmedlingen såväl som andra aktörer har idag 

olika tjänster som syftar till att öka ungdomars motivation och det behöver finnas ett 

utrymme för olika vägar där ungdomens egen process är utgångspunkten. 
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I likhet med Dua menar representanter från Arbetsförmedlingens verksamhet att 

kontaktvägen mellan alla aktuella myndigheter, kommuner och fristående aktörer 

behöver formas, struktureras och vara tydliga för alla parter. Det behöver även 

klargöras när samverkan kan innehålla myndighetsutövning eller inte. Om detta inte 

sker riskeras ineffektiva processer skapas där arbetsförmedlaren blir en flaskhals. 

Man menar vidare att för att samverkan ska fungera bör den ske i en tydlig kontext 

med operativa och konkreta överenskommelser, där varje myndighet/aktörs roll och 

ansvar i ungdomens process framgår. 

Strukturen i Dua-överenskommelserna skapar en viss ram. Regionernas 

representanter lyfter att även de fristående aktörernas roll bör inkluderas i 

utformningen av överenskommelser i syfte att tydliggöra vem som gör vad. 

Representanterna efterfrågar en ökad tydlighet i syfte att genom enhetliga processer 

minska risken att ungdomars behov möts på olika sätt beroende på geografi. Dessa 

processer får däremot inte vara detaljstyrande, utan varje lokal enhet inom 

Arbetsförmedlingen behöver skapa samverkansstrukturer utifrån sina egna 

förutsättningar såsom lokal arbetsmarknad, kommunens storlek och demografi. 

Slutligen lyfter representanterna vikten av ett digitaliserat informationsutbyte kring 

individen, vilket skulle bidra till en mer effektiv och rättssäker samordning kring 

insatser och individer mellan Arbetsförmedlingen, kommun och fristående aktör.    

4.3.6 Analys av hur fungerande arbetssätt bör utvecklas 

Arbetsförmedlingen ska utifrån sitt uppdrag och nuvarande såväl som framtida 

förutsättningar utveckla en samverkan med ungdomars behov i fokus. Avsnitt 4.3 har 

visat att detta kräver tydliga kontaktvägar mellan kommunen och 

Arbetsförmedlingen i syfte att på strategisk såväl som operativ nivå finna effektiva 

processer för att korta tiden i arbetslöshet. För att uppnå kundnytta måste den 

utveckling som sker möta behoven av samarbete i en myndighet som har en högre 

grad av geografisk obundenhet, där den arbetssökande möts digitalt i första hand och 

där fristående aktörer står för det rustande och matchande arbetet. 

Arbetsförmedlingens regioner lyfter att effektiva, enhetliga och tydliga processer för 

samverkan är en förutsättning att motverka långtidsarbetslöshet bland ungdomar. 

Detta är särskilt viktigt när allt fler arbetssökande får service på distans. Det 

understryker vikten av generella processer där samverkan i huvudsak inte 

organiseras utifrån statiska målgrupper, såsom ”ungdomar” eller ”nyanlända”. En 

sådan organisering riskerar öka otydligheten i när och på vilket sätt samverkan ska 

initieras kring individens specifika behov. 

Generella lokala, flerkommunala eller regionala överenskommelser om mål, 

ansvarsfördelning och arbetssätt bedöms av både representanter från 

Arbetsförmedlingens regioner och Duas kansli som ett framgångsrikt arbetssätt. 

Arbetsförmedlingen ser det som önskvärt att det upprättas överenskommelser där 

flera kommuner går samman i kluster, då det möjliggör en ökad resurseffektivitet i 

respektive organisation och ger den arbetssökande ökade möjligheter att få rätt stöd. 
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Hur myndigheten arbetar med överenskommelser kommer redovisas den 1 november 

2021 utifrån uppdrag 16 i myndighetens regleringsbrev för 2021. 

I avsnittet har det konstaterats att även om samverkan kring ungdomar i huvudsak 

ska följa den generella samverkansprocessen, finns det några specifika 

utvecklingsområden som avser arbetssätt för stöd till vissa ungdomar. Detta gäller 

främst ungdomar med behov av samverkan på grund av funktionsnedsättning, 

psykisk ohälsa eller annat som kan medföra behov av fördjupat stöd. 

Dessa ungdomar kommer ofta direkt från gymnasieskolan och har ingen, eller 

begränsad, arbetslivserfarenhet, saknar nätverk eller kunskap om vilka möjligheter, 

skyldigheter och rättigheter de har. Det kan vara svårt för ungdomar att känna till 

olika samhällsaktörers roller och ansvar samt vilket stöd de själva kan vara i behov 

av. Nedan identifierade områden är de samverkansprocesser som är viktiga att ha 

med sig i det fortsatta arbetet. Dessa punkter kan även i hög grad stärka utvecklingen 

av samverkan för andra ålders- och behovsgrupper. 

Tydlighet i uppdrag och vem som gör vad 

För att nå önskad kundeffekt behöver samverkan kring ungdomar som har en hög 

risk för långtidsarbetslöshet vara långsiktiga. Samverkan behöver även i många fall 

vara tvärsektoriella på nationell nivå, eftersom ungdomar som är i behov av ett 

samordnat stöd ofta behöver insatser från flera myndigheter och aktörer samt 

kommunen. Det kan handla om kedjor av insatser eller parallella insatser. En 

tydlighet i respektive parts ansvar i frågan ger bättre förutsättningar för fortsatta 

dialoger. Hur detta kan ske utvecklas inom tidigare nämnda regeringsuppdrag om 

UVAS.  

För att samverkan ska fungera effektivt och rättssäkert är det viktigt att veta vilka 

ungdomar som behöver ett samordnat stöd. Arbetsförmedlingen menar att vid för 

generella bedömningar som utgår från åldersgrupper eller kategorier riskeras också 

en inlåsningseffekt för ungdomar som kan driva sin process enligt ordinarie flöde. Att 

undvika detta försvåras i dagsläget av att olika myndigheter och uppdrag har olika 

definitioner på vilka som räknas som ungdomar utifrån ålder eller vad som avses med 

att vara ”utan arbete”. Detta medför att aktörer riskerar att inkludera fler i urvalen än 

vad som varit avsikten för att inte riskera att missa någon. 

Överbrygga övergångar särskilt viktiga  

En ökad tydlighet i vem som gör vad mellan olika aktörer är en förutsättning för att 

nå effektiva arbetssätt. Det är också ett första steg för att förenkla ungdomens resa 

genom det samordnade stödet. Tillsammans med detta behöver berörda aktörer 

säkerställa tydliga övergångar mellan olika steg i ungdomens process. I en myndighet 

där servicen är allt mer geografiskt obunden och där det operativa stödet sker genom 

fristående aktörer behöver övergångar, i form av aktuell information om ungdomarna 

och dess behov, säkerställas för att undvika att ungdomen behöver ”börja från 

början” vid en ny kontakt.  

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har här en viktig roll som 

Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att det finns fungerande arbetssätt kring. 
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Myndigheten menar, i likhet med den nationella samordnaren för UVAS, att det 

skulle gynna ungdomarna om KAA kunde sträckas upp till 25 år, om behovet hos 

ungdomen finns. Detta skulle medföra att ungdomen är bättre rustad inför 

inskrivning på Arbetsförmedlingen.  

Statsbidragen som Dua utlyst våren 2021 kommer kunna bidra till att förstärka och 

vidareutveckla samverkanslösningar i informationsutbytet och övergångar mellan 

KAA och Arbetsförmedlingen. Detta förutsätter ett manuellt informationsutbyte 

vilket för både kommun, Arbetsförmedlingen och utförare i form av leverantörer är 

resursintensivt. För effektiva, transparenta och rättssäkra arbetssätt förutsätts ett 

rättsligt utrymme som möjliggör digital informationsöverföring. Arbetsförmedlingen 

har inte inom ramen för detta uppdrag utrett förutsättningarna för ett sådant system, 

men har vid tidigare återrapporter gällande att förbereda reformeringen av 

Arbetsförmedlingen påtalat behov av att utveckla ett sådant informationsflöde. Ett 

första steg kan vara att möjliggöra tillgång till den nationella betygdatabasen (BEDA), 

vilket skulle ge Arbetsförmedlingen korrekt data kring den arbetssökandes 

utbildningsbakgrund och därigenom vid planeringssamtal inrikta kartläggningen för 

att fånga behov av fördjupat stöd. 

I avsnitt 4.2.4. har flera så kallade förebyggande samverkansuppdrag beskrivits. 

Dessa utgör exempel på vikten av strukturerade övergångar för att möta vissa 

ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet. Skolsamverkan är ett exempel som är 

viktigt för ungdomar/elever med funktionsnedsättning. Skolsamverkan kortar tiden 

fram till ett arbete med eller utan subvention. När eleven får ett samordnat stöd 

redan under den sista tiden i skolan överbryggas övergången mellan skola och 

arbetsliv genom att eleven är fortsatt inskriven på Arbetsförmedlingen när skolan 

avslutats. Dessa ungdomar har i regel svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och 

behöver ett effektivt och tydligt stöd i form av kontinuerliga kontakter med 

Arbetsförmedlingen. Utvecklingsarbete kring skolsamverkan pågår inom ramen för 

ESF projektet SamStart, till och med 2023. 

5 Avslutande diskussion och slutsatser 

Uppdraget har varit att redovisa hur Arbetsförmedlingen arbetar med ungdomar som 

riskerar långtidsarbetslöshet. Rapporten har ett särskilt fokus på att redovisa arbetet 

med övergångar till studier för ungdomar som saknar fullständig 

gymnasieutbildning. Uppdraget är också att redovisa hur Arbetsförmedlingen idag 

säkerställer samverkan avseende ungdomar och vad som behöver utvecklas vidare 

inom samverkan för att uppnå fungerande och hållbara arbetssätt. I detta kapitel 

sammanfattas de resultat och slutsatser som ges i rapporten. Analys över hur 

samverkan bör utvecklas återfinns i avsnitt 4.3.6. 
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5.1 Resultat: insatser för ungdomar som riskerar 
långtidsarbetslöshet 

5.1.1 Få ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning börjar studera 

Det totala antalet ungdomar som övergår till reguljär utbildning har ökat sedan 

pandemins start, men samma trend finns inte bland arbetslösa ungdomar med kort 

utbildning. Bland ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning som varit inskrivna 

1 – 180 dagar övergick 3 934 personer till studier under 2020, vilket var en 

minskning med 641 individer jämfört med 2019. Deltagandet i vägledande och 

studiemotiverande insatser ökade något under hösten 2020 men är kvar på låga 

nivåer. Endast 260 ungdomar i berörd grupp deltog i Folkhögskoleutbildning i 

studiemotiverande syfte (SMF) i februari 2021, antalet deltagare i yrkes- och 

studieförberedande moduler (YSM) var 235 individer. 

5.1.2 Ökad aktivitet genom fler i matchningstjänster 

Sedan pandemins start har aktivitetsnivån bland ungdomar ökat. I februari 2021 

hade 87 procent av deltagarna i Jobbgarantin för ungdomar som varit inskrivna i 1 – 

180 dagar en registrerad aktivitet. Av de ungdomar som varit inskrivna i 1 – 90 dagar 

och därmed inte ännu kvalificerat till Jobbgarantin för ungdomar deltog sex procent i 

ett arbetsmarknadspolitiskt program. Bakgrunden till utvecklingen är i huvudsak 

myndighetens arbete med att väsentligt öka antalet deltagare i matchningstjänster.   

Antalet som får en tidig insats, utöver matchningstjänst, är däremot begränsat vilket 

även gäller för antalet som tar del av YSM-UNG eller SMF som första insats i 

Jobbgarantin för ungdomar, vilket varit en prioritering sedan april 2020. 

5.2 Analys, slutsatser och förbättringsinitiativ 

5.2.1 Avsaknad av ungdomskompetens kan fördröja tidiga insatser  

Rapporten visar att Arbetsförmedlingen idag har olika vägar och arbetsprocesser för 

alla arbetssökande utifrån individens behov och möjlighet att inom kort kunna få och 

behålla ett arbete. Genom att utgå från den arbetssökandes behov, snarare än en 

målgruppsbedömning ökar förutsättningarna för att ge rätt stöd vid rätt tid genom 

rätt kanal. Rapporten visar samtidigt att den samlade kompetensen kring arbetet 

med ungdomar har splittrats, vilket i vissa fall kan påverka effektiviteten. När 

ungdomsarbetslösheten ökar snabbt ställer det krav på förmågan att möta ungdomar, 

bedöma behov och besluta om insatser.  Ungdomar är en heterogen grupp och det är 

av stor vikt att möta och identifiera dessa behov utifrån deras förutsättningar. En 

återgång till specifika ungdomshandläggare skulle vara ineffektivt. Däremot finns ett 

behov av att säkerställa att arbetsförmedlare som möter ungdomar i de första 

planeringssamtalen har kompetens och erfarenhet att bedöma arbetssökande i 

ungdomars livssituation.  

En samlad bedömning av olika identifikationer i denna rapport visar på svårigheter 

för Arbetsförmedlingen att tidigt kartlägga och identifiera ungdomar som har behov 

av ett fördjupat stöd av rehabiliterande, karriärvägledande eller utbildande karaktär. 

I kapitel 2 exemplifieras bristerna i den initiala kartläggningen genom att antalet 
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ungdomar med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har minskat 

de senaste två åren. Detta trots en kraftigt ökad ungdomsarbetslöshet och ökad 

konkurrens om jobben. Med ett ökat antal arbetslösa ungdomar borde rimligtvis även 

antalet som har en funktionsnedsättning öka.  

Antalet ungdomar som tar del av tidiga insatser, utöver matchningstjänster, är få. 

Arbetsförmedlare som håller det första planeringssamtalet menar att även om ett 

behov av fördjupat stöd identifieras kan det vara svårt att motivera ungdomen till ett 

ytterligare stöd, då man saknar kännedom om vilket tillgängligt utbud av insatser 

som finns lokalt. Detta leder till att ungdomens initiala intresse i hög grad blir 

styrande. 

För ungdomar som saknar arbetslivserfarenhet kan det vara oklart vilka krav som 

ställs i arbetslivet, på arbetsmarknaden och i arbetssökandet vilket medför att de i 

högre uträckning behöver individuell vägledning. Detta sker både genom en god 

arbetsmarknadspolitisk bedömning och ökad tillgång till kvalificerad 

karriärvägledning via upphandlade tjänster.  

Detta räcker dock inte för alla. Arbetsförmedlingen erfar att det är relativt vanligt att 

ungdomars mående och sociala status påverkar möjligheterna att söka arbete eller 

påbörja studier. Om den arbetsförmedlare som genomför det första 

planeringssamtalet har erfarenhet och kompetens att identifiera dessa riskfaktorer 

bedöms förutsättningarna att ge ungdomen rätt stöd i rätt tid öka väsentligt. 

5.2.2 Effektiva samverkansprocesser är i huvudsak generella 

Många arbetssökande har behov av stöd från flera aktörer parallellt, detta avgränsas 

inte till specifika målgrupper utan utgår från individens behov. I en myndighet som i 

allt högre grad har en geografiskt obunden service och där det huvudsakliga 

matchande och rustande stödet sker genom fristående aktörer, förutsätts mer 

enhetliga processer även för samverkan. I rapporten har flera pågående 

utvecklingsinitiativ beskrivits där detta är målet. För att nå en verksamhet där den 

arbetssökandes behov möts av flera aktörer parallellt konstateras det i rapporten 

också att detta kräver en ökad involvering av fristående aktörer i den operativa 

samverkan. 

Utöver generella processer kan det i vissa fall finnas behov av särskilda 

samverkansvägar gällande ungdomar. Detta avser primärt ungdomar som står, eller 

riskerar att hamna långt ifrån arbetsmarknaden och där funktionsnedsättning, 

psykisk ohälsa, skolavhopp och hemförhållanden ofta är skäl till detta. Tydliga 

övergångar mellan bland annat kommunalt aktivitetsansvar och Arbetsförmedlingen 

bedöms här särskilt viktiga.  

5.2.3 Utveckling för att fånga och möta ungdomars behov 

Rapportens resultat och insikter visar på vikten av det första planeringssamtalet och 

att förutsättningar finns för att i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen 

identifiera och erbjuda rätt stöd till ungdomar. Arbetsförmedlingen utvecklar den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen mot en ökad grad av automatisering utifrån 
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datadriven insikt. För arbetssökande som behöver en kompletterande bedömning för 

att identifiera rätt typ av stöd utvecklas bedömningsteam beståendes av 

myndighetens professioner. Detta kommer på sikt möta upp många av de 

identifierade riskerna hos ungdomar. På kortare sikt krävs dock åtgärder för att säkra 

att rätt insats ges oavsett om det handlar om arbetsmarknadspolitiska program, 

motivera till övergångar till studier eller behov av samverkan. I avsnitt 3.4.2 

redogjordes för tre pågående eller planerade initiativ som ska möta detta. 

• Arbetsförmedlingen kommer möta dessa behov genom en ökad 

kompetensstyrning vid det första planeringssamtalet där ungdomar får möta 

arbetsförmedlare med fördjupad kunskap samt erfarenhet från samtalsmetodik 

som underlättar identifiering av ohälsa eller funktionsnedsättning bland 

ungdomar. Utreds våren 2021. 

• Justering av rutinen för tidig insats så att bedömning av behov, inte motivation, 

ska vara styrande för initierande av tidig insats. Infördes mars 2021. 

• Nytt arbetssätt för förenklad fördelning av ärenden ökar enhetlighet och 

rättssäkerhet. Ungdomarna får därmed snabbare kontakt med arbetsförmedlare 

med rätt kompetens. Införs våren 2021. 

 

Rapporten visar på vikten av att förhindra långtidsarbetslöshet bland ungdomar. Att 

möta ungdomars behov är dock viktigt under hela processen de är inskriva på 

Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska därför också fortsätta verka för att 

bryta långtidsarbetslöshet bland ungdomar som varit arbetslösa en längre tid. Det 

sker genom en ökad aktivitetsgrad av myndighetens tillgängliga insatser.   

5.2.4 Utveckling för fler övergångar till reguljära studier 

Rapporten visar att Arbetsförmedlingen behöver utveckla sitt arbete för att, i 

samverkan med andra aktörer, väsentligt öka antalet övergångar till reguljära studier 

för ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning och därför riskerar 

långtidsarbetslöshet. Den nuvarande prioriteringen av YSM UNG och SMF i 

Jobbgarantin för ungdomar har använts i en begränsad omfattning. Dessa insatser 

kan utgöra verktyg för att kartlägga, vägleda och motivera ungdomar att ta steget till 

utbildning för att möta arbetsmarknadens behov. För att arbetssökande med detta 

behov ska få tillgång till stödet behöver formen för nuvarande prioritering ses över 

och anpassas till utrullningen av den nya matchningstjänsten kundval Rusta och 

matcha (KROM) som sker under 2021.  

Ungdomarnas förväntan på Arbetsförmedlingen och myndighetens fristående aktörer 

är att få hjälp att hitta ett arbete. Många ungdomar upplever ett misslyckande i 

skolan, då man inte fått det stöd som behövts för att klara studierna vilket lett till att 

motivationsnivån och intresset för studier har sjunkit. Att ta steget till arbete genom 

utbildning ses därför sällan som ett alternativ.  

I återrapport för uppdraget Fler anvisningar till reguljär utbildning som inlämnas 

20 april 2021 redogörs det för generella åtgärder som syftar till att tydliggöra det 

bedömda behovet av utbildning för den arbetssökande, detta gäller även för 

ungdomar. 
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Denna återrapport har ytterligare påvisat behovet av att Arbetsförmedlingen, i dialog 

med aktuella leverantörer, behöver hitta metoder och arbetssätt för att motivera de 

ungdomar som inte är motiverade eller inte vill ta del av en insats. Dialoger med 

leverantörer påbörjades hösten 2020 och kommer att med stöd av rapportens 

resultat fortsätta.  

Slutligen, rapporten har visat på att vissa ungdomar som har behov av utbildning 

behöver ett särskilt pedagogiskt stöd för att klara sina studier. Arbetsförmedlingen 

konstaterar dock att tillgången på specialpedagogiskt stöd är begränsat inom 

kommunal vuxenutbildning, något som huvudmän och berörda myndigheter bör se 

över för att möta våra gemensamma utmaningar. Ansvaret för detta stöd åligger inte 

Arbetsförmedlingen men myndigheten kan ha kunskap om den arbetssökande som 

underlättar för huvudmannens planering.  

 


