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Beslut
Den 27 juni 2019 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att ta fram förslag
och analysera vissa frågor inom ramen för Regeringskansliets arbete med att införa
ett intensivår för nyanlända inom etableringsprogrammet, dnr A2019/01265A.
Uppdraget slutredovisas i denna rapport.
I enlighet med uppdragsbeskrivningen har Arbetsförmedlingen genomfört uppdraget
i nära samverkan med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua).
Samverkan har skett genom regelbundna arbetsmöten med Duas kansli. Kansliet har
inkommit med synpunkter på det slutgiltiga resultatet av arbetet, vilka bifogas denna
rapport.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. Ärendet har
föredragits av Jennica Alsén och Arild Vågen. I den slutliga handläggningen har
enhetschef Emil Johansson deltagit.

Stockholm den 29 november 2019
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Sammanfattning
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag och analysera
vissa frågor inför införandet av ett intensivår för nyanlända inom
etableringsprogrammet. I uppdraget beskrivs intensivåret som en kedja av
språkintensiva och yrkesnära insatser med målet att deltagaren ska bli
matchningsbar mot arbets-marknaden inom ett år. Vidare framgår att deltagare ska
ha möjlighet att ta del av insatser utöver heltid och erbjudas fler
undervisningstimmar för språkundervisning, att individens motivation och
förutsättningar ska vara styrande vid urvalet av deltagare samt att intensivåret ska
genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
Arbetsförmedlingen ser flera viktiga beroenden och förutsättningar för intensivårets
genomförbarhet. På en övergripande nivå handlar dessa om de genomgripande
reformer som Arbetsförmedlingen står inför och hur etableringsuppdraget kommer
att utföras framöver. Vidare har flera av de insatser som ska ges inom ramen för ett
intensivår andra huvudmän än Arbetsförmedlingen, vilket gör satsningen beroende
av hur flera olika aktörer förmår att möta intensivårsdeltagarnas behov. Dessutom
har antalet deltagare i etableringsuppdraget minskat kraftigt under de senaste åren,
vilket kan påverka möjligheterna att tillhandahålla insatser löpande och med kvalitet.
Vid urval av deltagare är det viktigt att beakta att rätt insatser riktas till rätt deltagare
i etableringsprogrammet och urvalet till intensivåret kommer att kräva
metodutveckling. Kartläggning och vägledning är centralt, inte minst för att få
kvinnor att delta. En utmaning är att uppnå ett jämställt deltagande mellan kvinnor
och män. Bland annat behöver det finnas intensivår inom branscher som matchar
kvinnors intressen och erfarenheter.
Arbetsförmedlingen rekommenderar att intensivår ska bygga på fördefinierade
kedjor av insatser med utgångspunkt i nationella kriterier för specifika yrken eller
branscher. Insatserna ska vara möjliga att anpassa till individuella, inklusive lokala
och regionala, behov och förutsättningar. Intensivår ska utgå från behov av
arbetskraft och överenskommelser om intensivår ska tas fram av Arbetsförmedlingen
tillsammans med branschföreträdare samt andra centrala aktörer.
Arbetsförmedlingen bedömer att insatser utöver heltid behöver betraktas som
frivilliga och ske utanför ramen för etableringsprogrammet, utan koppling till
ersättning och sanktioner. Sådana aktiviteter är i huvudsak insatser som kan ges av
andra aktörer än Arbetsförmedlingen och som kan främjas genom statsbidrag.
Främjandemedel enligt förordning (2015:848) kan användas för att främja tillgången
på bransch- och yrkesinriktade insatser för nyanländas etablering, exempelvis
mentorskap, men kan endast sökas av arbetsmarknadens parter. Arbetsförmedlingen
bedömer därför att det finns behov av ett statsbidrag som riktas till civilsamhällets
aktörer och kommuner.
Mentorskap kan utgöra en aktivitet som ges utöver heltid, men kan också ges inom
ramen för etableringsprogrammet. Arbetsförmedlingen rekommenderar att
mentorskapet utgör en flexibel och frivillig aktivitet som kan anpassas till individuella
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och strukturella förutsättningar. Utmaningar med att erbjuda mentorskap till
deltagare i intensivår är bland andra språkkrav och avsaknad av löpande starter samt
att mentorskapsprogram inte finns tillgängliga inom alla branscher.
Uppdraget till Arbetsförmedlingen innefattar att ta fram förslag på hur intensiv
praktik med anordningspeng till arbetsgivaren kan möjliggöras. Arbetsförmedlingen
rekommenderar att en sådan praktik blir en ny arbetsmarknadspolitisk insats med
koppling till deltagarens målyrke och tydliga krav på strukturerad planering,
handledning och uppföljning.
Vidare ska Arbetsförmedlingen lämna förslag på en ordning för utfärdandet av ett
kunskapscertifikat för den som har genomfört ett intensivår. Arbetsförmedlingen
rekommenderar att myndigheten tillhandahåller en mall, vilken anpassas till de
nationella kriterierna för varje specifikt intensivår. Mallen fylls sedan med
beskrivningar av genomförda aktiviteter, arbetsgivares bedömningar av individens
språk- och yrkeskunskaper samt referenser från praktikanordnaren och mentorn. För
att bättre matcha dokumentets innehåll rekommenderas att det benämns
kunskapsintyg.
Planering och samordning av individens intensivår kan Arbetsförmedlingen sköta i
egen regi eller lägga ut på fristående aktörer genom upphandling. Uppgifter som
innebär myndighetsutövning kan dock inte överlämnas till en annan aktör.
Arbetsförmedlingen bedömer att den planerande och samordnande rollen för
intensivåret innefattar att schemalägga insatserna utifrån de fördefinierade kedjorna,
individens behov och de lokala förutsättningarna samt att anskaffa, eller stödja
individen att hitta praktikplats, mentor och insatser utöver heltid. Därutöver bör
vägledning och uppföljning av deltagarens progression ingå samt att matcha
individen mot målyrket. Den samordnande aktören behöver även införskaffa och
samordna det underlag som krävs för att kunskapsintyget ska kunna utfärdas.
För att intensivåret som helhet samt de enskilda insatserna i kedjan ska bli
uppföljningsbara behöver det kunna registreras på ett strukturerat sätt, vilket kräver
utveckling av Arbetsförmedlingens IT-system. En utmaning är aktiviteter utöver
heltid som behöver bygga på att deltagaren frivilligt inkommer med information om
dessa aktiviteter. Det är viktigt att betydelsen av intensivåret kan utvärderas, inte
minst mentorskapets värde, och Arbetsförmedlingen rekommenderar därför att en
aktör får detta i uppdrag.
Införandet av intensivår kräver förberedelser, både internt och i samverkan med
andra aktörer. Arbetsförmedlingen rekommenderar att myndigheten får ett uppdrag
om implementering av intensivår genom regleringsbrevet för 2020 samt att intensiv
praktik med anordningspeng regleras genom tillägg i etableringsförordningen. Om
intensivåret ska genomföras redan under nästa år rekommenderar
Arbetsförmedlingen att planering och samordning på individnivå till en början utförs
av myndigheten i egen regi för att succesivt lämnas över till fristående aktörer i takt
med att ett valfrihetssystem införs. Även framtagandet av specifika kedjor av insatser
för olika intensivår behöver ske succesivt.
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Inledning

1. Inledning
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att ta fram förslag och analysera vissa frågor
inom ramen för Regeringskansliets arbete med att införa ett intensivår för nyanlända
inom etableringsprogrammet.1 Uppdraget bygger på den sakpolitiska överenskommelse som slöts i januari i år mellan regeringspartierna, Centerpartiet och
Liberalerna. I överenskommelsen nämns att en svensk nystart, ett integrationsår, ska
införas med början under budgetåret 2020. Vidare framgår det av överenskommelsen att det som inte kan genomföras under 2020 ska utredas under 2019 med
ambitionen att införas under 2021.

1.1 Uppdraget
Den 27 juni 2019 beslutade regeringen att ge Arbetsförmedlingen ”Uppdrag inför
införandet av ett intensivår för nyanlända”.
I regeringsuppdraget beskrivs intensivåret som en kedja av språkintensiva och
yrkesnära insatser som ges parallellt eller efter varandra under ett år. Målet är att
deltagarna ska bli matchningsbara mot arbetsmarknaden och komma i arbete inom
ett år från påbörjat intensivår. Den enskildes motivation och förutsättningar ska vara
styrande vid bedömning av lämpliga deltagare och ett jämställdhetsperspektiv ska
genomsyra intensivåret. För att nå ambitiösa mål ska det vara möjligt för individen
att ta del av vissa insatser utöver heltid och att erbjudas fler undervisningstimmar för
språkundervisning.
Intensivåret ska påbörjas så tidigt som möjligt och inriktningen är att
Arbetsförmedlingen har det samlade ansvaret för individens deltagande i
intensivåret. Vilken aktör som ska stå för planeringen och samordningen av den
enskildes insatser under intensivåret ska dock analyseras inom ramen för uppdraget.
Uppdraget innehåller åtta huvudsakliga analysområden:
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Hur urval av deltagare kan ske, inklusive jämställdhetsaspekter.
Hur kedjan av insatser kan tillhandahållas.
Hur insatser utöver heltid kan tillgängliggöras.
Hur deltagare kan erbjudas en mentor.
Hur intensiv praktik med anordningspeng till arbetsgivaren kan möjliggöras.
Hur ett kunskapscertifikat för intensivåret kan utfärdas.
Hur och genom vilken aktör planering och samordning av insatser kan ske.
Hur intensivåret kan följas upp och utvärderas.

Regeringen. Uppdrag inför införandet av ett intensivår för nyanlända. Dnr A2019/01265A.
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Inledning

1.2 Genomförandet
Uppdraget är komplext, berör flera olika områden och har många samberoenden.
Givet detta har den snäva tidsramen för genomförande av uppdraget varit utmanande
och analyserna som presenteras i denna rapport ska inte ses som uttömmande.
Arbetsförmedlingen ser fram emot fortsatta dialoger kring intensivåret och bistår vid
behov av kompletterande analyser.
De analyser och förslag som arbetats fram bygger i huvudsak på tidigare erfarenheter,
såväl Arbetsförmedlingens egna som andra aktörers. Arbetsförmedlingen har tidigare
erfarenheter av att arbeta med kedjor av insatser för nyanlända, bland annat inom
snabbspår och lokala jobbspår. Andra delar av uppdraget har myndigheten
begränsade erfarenheter av, exempelvis av mentorskapsprogram. Där har externa
utvärderingar av mentorskapsprogram samt intervjuer med aktörer som erbjuder
mentorskapsprogram varit vägledande.
Det kan vara intressant att titta på internationella erfarenheter av liknande
satsningar, exempelvis det danska yrkesintroduktionsprogrammet branchepakker2
som innefattar språkutbildning, kortare kurser och praktik. Det är dock svårt att
uppskatta effekterna av insatsen och att dra slutsatser som kan översättas till den
svenska kontexten. Arbetsförmedlingen redogör därför inte för internationella
erfarenheter i denna rapport.
I enlighet med uppdragsbeskrivningen har arbetet skett i nära samverkan med
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) genom regelbundna
arbetsmöten och dialoger med delegationens kansli. Dua verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända ska få större genomslag lokalt genom att
främja samverkan mellan arbetsförmedling och kommun.
Dialoger har även skett med andra centrala aktörer, såsom arbetsmarknadens parter
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En hearing genomfördes den 3 oktober i
syfte att samråda med aktörer som skulle beröras av processen för intensivåret och
som har relevanta erfarenheter. Intensivåret är en process som involverar många
aktörer och för att de avsedda effekterna ska uppnås krävs samverkan mellan berörda
parter.

1.3 Övergripande utgångspunkter
Enligt överenskommelse mellan regeringspartierna samt Centerpartiet och
Liberalerna ska Arbetsförmedlingen reformeras. Utgångspunkten för den tänkta
reformen är att Arbetsförmedlingen framöver inte ska utföra matchande och
rustande tjänster i egen regi utan att dessa ska utföras av fristående aktörer utifrån
lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Arbetsförmedlingen ska dock fortsatt
ansvara för det som utgör myndighetsutövning och den arbetsmarknadspolitiska
bedömningen blir en central uppgift för myndigheten.

ESO. Inspiration för integration – en ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder
(2017:7), s. 72-73.
2
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Vidare framgår av uppdraget att Arbetsförmedlingen har kvar ansvaret för
nyanländas etablering. Arbetet med att analysera förutsättningarna att införa ett
intensivår för nyanlända har utgått från antagandet att Arbetsförmedlingen även
fortsättningsvis har det övergripande ansvaret för etableringsuppdraget och att
myndigheten därmed kvarstår i rollen som samordnande och pådrivande gentemot
andra aktörer vad gäller nyanländas etablering.
Intensivåret ska kunna kopplas till behov av arbetskraft. Arbetsförmedlingen tolkar
detta som att kedjorna av insatser ska utgå från identifierade behov inom en bransch
eller hos en specifik arbetsgivare. Det förutsätter att framtagandet av sådana kedjor
måste grunda sig på gedigen kunskap om arbetsmarknaden och nära samverkan med
arbetsmarknaden parter.
Att skapa förutsättningar för både kvinnor och män att nå sina mål för arbetsmarknadsetablering är en central utgångspunkt. Uppdraget stipulerar att ett
jämställdhetsperspektiv genomgående ska finnas med i analyser och förslag för att
intensivåret ska få ett så jämt deltagande av kvinnor och män som möjligt. I arbetet
har de jämställdhetspolitiska målen varit vägledande. Ekonomisk jämställdhet kan
främjas genom att kvinnor och män har lika rättigheter och möjligheter att ta del av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kan leda till arbete och egen försörjning. Det
är också viktigt att arbetsmarknadspolitiska insatser är möjliga att kombinera med
föräldraskap.

1.4 Generella förutsättningar
Arbetsförmedlingen är en myndighet i förändring och står framöver inför betydande
reformer. I den överenskommelse som i januari 2019 slöts mellan regeringspartierna
samt Centerpartiet och Liberalerna framgår att Arbetsförmedlingen ska reformeras i
grunden. Hur Arbetsförmedlingens uppdrag kommer att se ut framöver kommer att
påverka utformningen av intensivåret.
Flera av de insatser som ska ges inom ramen för ett intensivår har andra huvudmän
än Arbetsförmedlingen och därmed är satsningen beroende av hur flera olika aktörer
förmår att inom ramen för sina uppdrag möta behoven som uppstår genom
intensivåret. Arbetsförmedlingen vill särskilt påtala att intensivårets genomförbarhet
i hög grad kan påverkas av ledtider för, och tillgången på, kommunal vuxenutbildning3 och eftergymnasial utbildning samt i vilken utsträckning dessa kan ges
flexibelt utifrån behov hos deltagare i intensivåret. Vidare kan insatser i etableringsprogrammet inte ges förrän den nyanlände har tilldelats ett personnummer.
En annan förutsättning som påverkar genomförandet av intensivåret är antalet
nyanlända som omfattas av etableringsprogrammet eftersom dessa utgör målgruppen för intensivåret. Volymerna påverkar möjligheterna att tillhandahålla
insatser löpande och med kvalitet. Antalet deltagare i etableringsprogrammet har
minskat kraftigt och kontinuerligt sedan sommaren 2017. Baserat på
Här avses kommunal vuxenutbildning enligt skollagen (2010:800), vilket innebär studier inom svenska för
invandrare (sfi) samt studier på grundläggande och gymnasial nivå.
3
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Bakgrund

Migrationsverkets prognoser kommer minskningen att fortsätta under resten av 2019
och 2020 för att stabiliseras kring knappt 20 000 under 2021 och 2022, vilket är
färre än en tredjedel av antalet deltagare som fanns när uppdraget omfattade som
flest. Även den allmänna konjunkturen samt sammansättningen av deltagare i
etableringsuppdraget, exempelvis avseende utbildningsbakgrund, inverkar.

1.5 Rapportens disposition
Kapitelindelningen utgår från uppdragets åtta hudsakliga analysområden. Därpå
följer ett kapitel om implementering av intensivåret, bland annat vad gäller behov av
reglering.
I rapporten redogörs löpande för Arbetsförmedlingens ställningstaganden. En
bedömning innebär ett ställningstagande kring vad som är möjligt utifrån befintligt
regelverk eller vad som skulle krävas utifrån rådande förutsättningar. En
rekommendation avser det som anses mest lämpligt att genomföra. Då flera
alternativ bedöms rimliga presenteras dessa som olika alternativ med tillhörande
för- och nackdelar. Alternativ som övervägts innebär alternativ som beaktats men
som inte rekommenderas. Ett förslag innebär ett förslag till ändring av regelverket.

2. Bakgrund
2.1 Etableringsuppdraget
Arbetsförmedlingen fick genom lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare ansvar för att nyanlända erbjuds insatser som underlättar och
påskyndar vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, det så
kallade etableringsuppdraget. Lagen riktar sig till nyanlända invandrare som fått
uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar eller skyddsbehövande samt deras
anhöriga.
Genom stora flyktingströmmar växte uppdraget fort och omfattade som flest över
73 000 personer i juli 2017. Deltagarna erbjöds en etableringsplan och fick under två
år etableringsersättning och möjlighet att delta i olika aktiviteter som skulle påskynda
etableringen i arbets- och samhällsliv.
Från och med den första januari 2018 ersattes etableringsplanen med ett nytt
arbetsmarknadspolitiskt program, etableringsprogrammet, som regleras genom
förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Syftet
med förändringen var att stärka fokus på arbete och utbildning, samt harmonisera
etableringsuppdraget med andra arbetsmarknadspolitiska program, exempelvis vad
gäller de krav som ställs på deltagarna. I samband med etableringsprogrammet
infördes också en så kallad utbildningsplikt för deltagare med kort utbildning som
bedöms behöva reguljära studier för att kunna matchas mot arbete. Arbetsförmedlingens ansvar att underlätta och påskynda etableringen kvarstod.
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2.2 Analysrapporten inför reformeringen av
Arbetsförmedlingen
Den 1 november 2019 lämnade Arbetsförmedlingen sitt svar på det regeringsuppdrag
som myndigheten fått att analysera vissa förutsättningar inför reformeringen av
Arbetsförmedlingen, nedan kallad analysrapporten4. Då intensivåret ska ges inom
ramen för etableringsprogrammet redogörs nedan kortfattat för de delar av
rapporten som är mest relevanta för etableringsuppdraget.

2.2.1

Etableringsprogrammet i ett framtida LOV-system

Arbetsförmedlingen rekommenderar i analysrapporten att deltagare i
etableringsuppdraget bör ha samma möjligheter att delta i de matchande och
rustande insatser som upphandlas genom LOV som alla andra. Allt stöd som erbjuds
inom ramen för de upphandlade tjänsterna ska utformas på ett sätt som möjliggör
anpassning och tillgänglighet för alla.
Vidare rekommenderar Arbetsförmedlingen att rustande och matchande insatser
som erbjuds i det framtida LOV-systemet bör bestå av flera ersättningsnivåer
beroende på individens behov och avstånd till arbetsmarknaden.
Insatserna behöver kunna ges utifrån specifika regleringar och krav som gäller för
vissa personer, exempelvis de i etableringsuppdraget. Därför bedöms att de rustande
insatserna bör differentieras i en generell ersättningsnivå och ett antal mer specifika
tjänster eller indelningar, som bör identifieras och utformas i samspel med
utvecklingen av framtida regelverk och i dialog med framtida leverantörer. Det vore
exempelvis möjligt att, som en del av LOV-systemet, ha tjänster och ersättningsnivåer
som möter särskilda behov till följd av att den arbetssökande har en funktionsnedsättning, befinner sig i etableringsuppdraget eller har behov av koordinerade
insatser inom samverkan med andra aktörer.
För etableringsuppdraget finns generellt ett stort behov av samordning och
samverkan, både på strategisk nivå och på individnivå. Deltagarna har också generellt
ett stort behov av språkstöd. Under den inledande tiden har flera också behov av
praktiskt och socialt stöd, bland annat kopplat till ersättningar och boende. För att
tjänster i ett nytt LOV-system ska fungera för deltagare i etableringsprogrammet kan
det därför behövas en mer detaljerad styrning kring innehållet i tjänsterna,
leverantörers kompetens och leverantörers ansvar för samordning.

2.2.2

Samverkan

I analysrapporten gör Arbetsförmedlingen bedömningen att även om samverkan
mellan Arbetsförmedlingen och andra statliga myndigheter och kommuner kan avse
enskilda individer, och information som hanteras i samverkan kan läggas till grund
för myndighetsbeslut, är inte samverkan i sig att betrakta som ett uttryck för
myndighetsutövning. Dock bedömer Arbetsförmedlingen att samverkan som avser
att förtydliga ansvarsfördelningen för att överbrygga eventuella glapp mellan
Arbetsförmedlingen. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen: Rapportering i
enlighet med regeringsuppdrag, 2019. Dnr. Af-2019/0021 5123.
4
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myndigheters uppdrag bör skiljas från den operativa och koordinerande samverkan
som idag utförs i egen regi.
Strategisk samverkan avser långsiktiga mål och utser riktningen för övrig samverkan
samt samverkan där det tas fram ramar för hur de långsiktiga målen ska omvandlas
till faktiska resultat och aktiviteter. Samverkan handlar om att tydliggöra
ansvarsfördelning, skapa förutsättningar, utarbeta gemensamma processer samt få
beredskap för att hantera nya och förändrade uppdrag. Strategisk samverkan är en
fördjupad form av samarbete där roller och ansvar förtydligas, även i relation till
enskilda individer.
Operativ samverkan utgår ifrån det som beslutats i strategisk samverkan. Den har en
högre detaljnivå och avser planering samt genomförande av aktiviteter.
Arbetsförmedlingen bedömer i analysrapporten att ansvaret för strategisk samverkan
och samordning bör kvarstå hos myndigheten, medan den operativa samordningen
av insatser kan genomföras av fristående aktörer, eller i vissa fall kommuner. Den
som har den samordnande rollen sköter den operativa samverkan kring hur insatser
kommer den enskilde tillgodo. Att kommuner kan ta över visst ansvar för operativ
samordning av individens insatser beskrivs dock som något som behöver utredas
vidare kopplat till etableringsuppdraget, eftersom Arbetsförmedlingen har ett
lagstadgat ansvar för samordningen.
Om operativ samordning ska skötas av fristående aktörer rekommenderar
Arbetsförmedlingen att myndigheten bör få meddela föreskrifter om vilka
förvaltningsuppgifter som kan överlämnas åt fristående aktörer i arbetet med
operativ samordning och samverkan.
Samverkan med kommuner
Samverkan med kommuner beskrivs i analysrapporten som fortsatt viktig, inte minst
för att arbetssökande utan gymnasieutbildning och/eller med behov att utveckla
kunskaper i svenska språket ska kunna ta del av kommunernas vuxenutbildning, sfi
och studievägledning. För att Arbetsförmedlingen fortsättningsvis ska kunna
motivera och anvisa individer att ansöka till kommunala vuxenutbildning behöver
myndigheten ha en strategisk samverkan med kommunerna.
Kommunal vuxenutbildning, studier inom svenska för invandrare (sfi) samt studier
på grundläggande och gymnasial nivå och samhällsorientering är vanliga insatser
inom etableringsprogrammet och i lokala jobbspår. En väl fungerande samverkan
med kommunerna i dessa frågor behövs för att generera träffsäkerheten i såväl beslut
om insats som i att få till faktiska övergångar till insatserna. Eftersom Arbetsförmedlingen varken har ansvar eller mandat för utförande av kommunal vuxenutbildning eller samhällsorientering samtidigt som insatserna är viktiga för att få
arbetslösa till arbete behövs samverkan för att utveckla smidiga övergångar.
Samverkan bör avse frågor som rör den enskilda individen såväl som
utbildningsutbud och arbetas systematiskt med på alla nivåer. Arbetet behöver
stödjas av en fastlagd ordning för samverkan samt digitala strukturer.
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I och med att Arbetsförmedlingens förutsättningar för lokal närvaro ändrats,
bedömer Arbetsförmedlingen att samverkan med kommunsektorn bör samlas till
vissa kontor i Arbetsförmedlingens nya kontorsnätverk. Dessa bör fungera som
knutpunkter för samverkan med kringliggande kommuner och bör ansvara för att
genom samverkan med kommunerna utforma en fastlagd ordning för samverkan.
Samverkan ska behandla frågor som är gemensamma för de aktörer som ingår i
samverkan. Det kan exempelvis röra den ekonomiska ersättningen från staten till
kommunen i frågor som berör lagstiftning, regelverk, organisering av verksamheter
och upphandlade fristående aktörer, liksom andra frågor om hur samverkan kan
underlättas och effektiviseras.
Arbetsförmedlingen och kommuner bör digitalt utbyta information kring de individer
som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och samtidigt tar del av insatser i
kommuners regi.
Samverkan som sköts av fristående aktör
Arbetsförmedlingen bedömer i analysrapporten att fristående aktörer bör få ett
formellt uppdrag från Arbetsförmedlingen om att tillhandahålla visst samverkansoch koordineringsarbete. Det förutsätter att Arbetsförmedlingen ger en tydlig
beskrivning om vad samverkan innebär och förväntande mål för samverkan. I det
ingår att tydligt beskriva i vilka samverkansarenor som de fristående aktörerna
förväntas vara initiativtagare till och samordnade för olika grupper av arbetssökande.
Arbetsförmedlingens styrning av samverkan bör ske i form av särskilda
överenskommelser eller avtal där en eller flera fristående aktörer är inblandade. Avtal
med fristående aktörer kan ha karaktären av styrningsavtal där fristående aktörer har
uttalade samverkansuppdrag. Arbetsförmedlingen kan behöva beskriva fristående
aktörernas roll i samverkan. Detta kan exempelvis behöva tydliggöras vid samarbete
mellan flera offentliga aktörer med ansvarsområden som berör arbetsmarknadspolitiken, så som statliga myndigheter, lärosäten och kommuner. Ställningstagande
som Arbetsförmedlingen behöver tydliggöra är också när de fristående aktörerna ska
ingå i samverkan.
Samverkan och samordning inom etableringsprogrammet
I analysrapporten rekommenderas att Arbetsförmedlingen även fortsatt ansvarar för
samordningen kring nyanländas etablering och har kvar rollen som stödjande och
pådrivande i förhållande till övriga berörda parter enligt gällande lag.
Samverkan bör omfatta ekonomiska och andra övergripande förutsättningar för
kommunernas och Arbetsförmedlingens åtagande. Vidare ska lagstiftning, regelverk
och organisering av verksamheter inom etableringen och insatser för nyanlända
liksom andra frågor om hur samverkan underlättas och effektiviseras behandlas.
Arbetsförmedlingen menar att en vidareutveckling av samverkan med landets
kommuner skulle kunna organiseras i regionala forum, eventuellt tillsammans med
länsstyrelserna. Arbetsförmedlingen bör bygga vidare på Samverkansdelegationen
och Duas erfarenheter.
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Samverkan bör bygga på en god kunskapsgrund som parterna tar ett gemensamt
ansvar för. Staten och kommunsektorn bör därför tillsammans utveckla formerna för
uppföljningen av etableringens samlade prestationer och resultat, vilket kan
underlättas av att det införs en fastlagd ordning för samverkan mellan staten och
kommunsektorn om frågor relaterade till etableringen. Den operativa samverkan och
samordningen av insatser för nyanlända individer kan läggas på fristående aktörer,
precis som för övriga inskrivna på Arbetsförmedlingen.

2.3 Process för intensivåret
För att underlätta förståelsen för de analyser som görs i rapporten har en beskrivning
av den arbetssökandes tänkta process i intensivåret tagits fram (figur 1). Till grund
för processbeskrivningen ligger regelverket för etableringsprogrammet, de
förutsättningar som framgår av uppdraget samt den process för arbetssökande som
presenteras i analysrapporten inför reformeringen av Arbetsförmedlingen5. I figur 2
beskrivs olika aktiviteter aktuella för ett intensivår samt vilka aktörer som är utförare
av respektive insats.
1.

Före arbetssökandet

Detta steg utgörs av det första mötet mellan Arbetsförmedlingen och den
arbetssökande. Det kan exempelvis innebära att individen bli hänvisad till
Arbetsförmedlingen av Migrationsverket för inskrivning i etableringsprogrammet.
Det kan även vara ett första besök på arbetsformedlingen.se.
Den arbetssökande behöver veta vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda samt se nyttan
av serviceutbudet i förhållande till de individuella behoven. Här är Arbetsförmedlingen informationsägare och har i uppdrag att lämna information om hur
systemet fungerar.
2. Inskrivning och information
Detta steg genereras av att en individ väljer att skriva in sig och bli kund hos
Arbetsförmedlingen. Steget innebär att myndigheten lämnar information till den
arbetssökande om processen framöver och vilka möjligheter som finns.
Arbetsförmedlingen behöver också säkerställa att tillräcklig information finns för att
kunna bedöma avstånd till arbetsmarknaden och behov av stöd. Detta kan bland
annat handla om att inhämta information från andra aktörer eller att säkerställa att
den arbetssökande har kapacitet att göra den självskattning som krävs för att få en
bedömning om avstånd till arbetsmarknaden. För nyanlända kan det vara svårt att
bedöma sina kvalifikationer i relation till den svenska arbetsmarknaden.
I detta steg behöver Arbetsförmedlingen identifiera om individen tillhör gruppen för
etableringsuppdraget. Om individen tillhör målgruppen ger Arbetsförmedlingen
information om etableringsprogrammet. Programmet är uppdelat i två delar: en
Arbetsförmedlingen. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen: Rapportering i
enlighet med regeringsuppdrag, kapitel 2, 2019.
5
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kartläggningsdel och en del med insatser som ska föra individen närmare
arbetsmarknaden.
Om individen vill delta i etableringsprogrammet fattas här ett beslut om
kartläggningsdelen i etableringsprogrammet (ETP-K). Många saknar i det här skedet
personnummer, varför beslutet inte kan registreras i Arbetsförmedlingens
ärendehanteringssystem, utan behöver göras manuellt.
Detta steg måste Arbetsförmedlingen sköta i egen regi i och med att bedömning om
målgruppstillhörighet och beslut om anvisning till etableringsprogrammet innebär
myndighetsutövning.
3. Kartläggning
Under kartläggningen undersöks individens utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, behov av utbildning och andra insatser, förmåga att delta i insatser i
programmet och andra förhållanden som är av betydelse för den nyanländes
etablering i arbets- och samhällslivet. Under kartläggningen ska också planering av
insatser påbörjas samt nödvändig samverkan genomföras för att få till startdatum för
minst en insats.
I detta steg kan en bedömning göras om individen kan delta i intensivåret utifrån
bakgrund, målsättning och motivation. Individen informeras om intensivåret,
exempelvis om möjligheten att ansöka om en mentor. Vägledning och motivationshöjande insatser är viktiga för att se till att både män och kvinnor ska uppge att de är
motiverade att ta del av intensivåret. Arbetsförmedlingens erfarenhet visar att män
uppfattas som mer måldrivna och motiverade än kvinnor om bedömningen enbart
utgår från vad individen uppger kring målsättning och motivation.6
Kartläggningsdelen av etableringsprogrammet behöver utföras av
Arbetsförmedlingen i egen regi och kan inte upphandlas av fristående aktörer.
Arbetsförmedlingens rådande tolkning av etablerings- och ersättningsförordningen
är att anvisning till insatser inte är möjligt under kartläggningsperioden. Detta har att
göra med olika ersättningsnivåer för kartläggning och aktiviteter, beräkning av
ramtiden för etableringsprogrammet samt att aktivitetsrapportering och sanktioner
inte gäller under kartläggningsperioden. En anvisning till att genomgå kartläggning
hos en fristående aktör bedöms i dagsläget vara en insats. Dessutom krävs
personnummer för att anvisas till en fristående aktör, något som många nyanlända
saknar initialt i processen. Det är däremot möjligt för individen att frivilligt delta i
aktiviteter utanför ramen för etableringsprogrammet, exempelvis studera svenska för
invandrare (sfi). Dock kan personnummer krävas för inskrivning på sfi.
4. Bedömning
I det här steget bedöms den arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden samt
stödbehov. Här görs en bedömning av vilka insatser individen har behov av och
Erfarenhet från projektet Jämställd etablering samt Arbetsförmedlingen. Vad händer i mötet? Hur
arbetsförmedlares arbetssätt kan bidra till ökad jämställdhet, Arbetsförmedlingen, 2019. Dnr. Af-2017/0033
5976.
6
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beslut fattas om övergång från kartläggning till planering med aktiviteter, vilket
medför en högre ersättning till deltagaren och att regler om sanktioner vid frånvaro
eller misskötsel blir tillämpbara. Övergången kräver att den arbetssökande är
folkbokförd och har ett personnummer. Beslutet förutsätter också att individen har
minst en insats med startdatum identifierad, men parallella insatser och/eller en
kedja av insatser kan också identifieras. Om det efter kartläggningen är tydligt att
individen är lämplig för och motiverad att delta i ett intensivår kan en bedömning om
att individen ska delta göras.
Detta steg utgör en arbetsmarknadspolitisk bedömning och innebär myndighetsutövning, vilket förutsätter att Arbetsförmedlingen genomför steget i egen regi.
5. Fördjupad kartläggning
Detta steg kan innebära vägledning, orientering, tester eller fördjupade
kartläggningar. Steget kan hoppas över för de individer där en tydlig väg framåt
identifierats i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen.
Vid en fördjupad kartläggning bör de nyanlända, särskilt kvinnor, stöttas genom
kvalificerad karriärvägledning. Syftet är att den enskilde ska få en förståelse för
svensk arbetsmarknad och olika yrkesval samt möjlighet att ta del av motivationshöjande insatser, validering och andra insatser för att synliggöra kompetens.
Vägledningen behöver följa individen genom hela processen men är av avgörande
betydelse inför ett intensivår, i synnerhet för att få kvinnor motiverade att delta och
hitta en lämplig yrkesroll som de håller fast vid.
Den fördjupade kartläggningen ska resultera i en planering av insatser. Samverkan
med andra aktörer kan vara nödvändig för att få till en sammanhållen kedja av
insatser. I den fördjupade kartläggningen kan det framkomma att den arbetssökande
har förutsättningar för att delta i ett intensivår och vilken kedja av insatser som är
lämplig för individen.
Den fördjupande kartläggningen sker i etableringsprogrammets aktivitetsdel och
behöver till skillnad från den första kartläggningen inte genomföras av Arbetsförmedlingen i egen regi. Moment som innebär myndighetsutövning behöver
myndigheten dock utföra i egen regi vilket behöver analyseras vidare.
6. Genomförande och uppföljning
I detta steg påbörjas intensivåret i och med att individen påbörjar första insatsen i
kedjan av insatser för att kunna nå sitt målyrke inom ett år. Uppföljning av
progression, resultat och nytta av tjänst i förhållande till individens behov är central.
Vidare behöver den arbetsmarknadspolitiska bedömningen hållas uppdaterad för att
motverka risken för inlåsning, om deltagaren har möjlighet att matchas mot målyrket
tidigare än planerat.
Detta steg kommer att genomföras av flera olika aktörer beroende på aktuell insats.
Exempelvis ansvarar kommuner för sfi och samhällsorientering, mentorsprogram
kan erbjudas via olika anordnare, arbetsmarknadsutbildning och yrkessvenska är

18

Inför införandet av ett intensivår för nyanlända

Bakgrund

upphandlade av Arbetsförmedlingen och intensiv praktik kommer att ske hos
lämpliga arbetsgivare.
Någon aktör behöver ha ett samordnande uppdrag kring den enskilde för att se till att
kedjan av insatser löper på utan uppehåll. I det uppdraget bör ingå att planera och
följa upp. Den planerande och samordnande aktören bör också få till uppgift att hitta
lämplig praktikplats, eventuellt plats för yrkeskompetensbedömning samt lämplig
mentor. Aktören kan också få till uppgift att matcha individen samt att sammanställa
underlag till ett kunskapscertifikat för slutfört intensivår. Se kapitel 9 om planering
och samordning.
7. Sammanfatta och gå vidare
Efter varje insats behöver individens progression följas upp och en förnyad
arbetsmarknadspolitisk bedömning göras. Bedömningen förutsätter att information
från utföraren av respektive insats finns tillgänglig för Arbetsförmedlingen.
I slutet av intensivåret ska kedjan av insatser sammanfattas och ett kunskapscertifikat utfärdas. Arbetsförmedlingen behöver bedöma om individen uppnått målet
med intensivåret. Om deltagaren inte erbjudits anställning innan intensivårets slut
behöver Arbetsförmedlingen ta ställning till om individen är matchningsbar mot
arbete. Om så inte är fallet behöver en ny arbetsmarknadspolitisk bedömning göras
och beslut om ny insats fattas inom ramen för etableringsprogrammet. Om individen
bedöms vara matchningsbar ska hen matchas mot lediga arbeten.
Figur 1: Processkarta för intensivåret
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Figur 2: Insatser och aktörer i intensivåret

3. Urval av deltagare
Enligt uppdraget ska Arbetsförmedlingen ta fram förslag på hur urval av deltagare
kan ske, inklusive en analys av hur urvalet berör både kvinnor och män.

3.1 Bakgrund
Vid urval av deltagare från etableringsprogrammet har det till vissa insatser, liknande
intensivår, visat sig svårt att få upp volymerna i insatser. Detta har bland annat varit
fallet för vissa snabbspår och yrkesintroduktionsanställningar. Det kan bero på flera
olika anledningen, såsom att insatsen inte svarar mot aktuella behov eller att
kartläggningar och bedömningar brister.
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Urvalet till intensivåret förutsätter att handläggningsprocessen, kartläggningar och
bedömningar håller hög kvalitet. Ett av syftena med uppdraget till Arbetsförmedlingen att förbereda för och bistå med att analysera vissa förutsättningar inför
reformeringen av myndigheten7, är att förstärka kvaliteten i kartläggningarna och
den arbetsmarknadspolitiska bedömningen.

3.1.1

Volymer i etableringsprogrammet

Förutsatt att intensivåret reserveras för deltagare i etableringsprogrammet blir
volymerna i etableringsprogrammet avgörande för volymerna i intensivåret.
Vid utgången av september 2019 omfattades 34 700 inskrivna arbetssökande av
etableringsreformen. Av dessa var 30 000 inskrivna i etableringsprogrammet medan
4 700 hade en etableringsplan. Det är en kraftig och kontinuerlig minskning som
pågått under 2018 och 2019. Som mest omfattade uppdraget 73 763 personer i juli
2017. Arbetsförmedlingen bedömer, baserat på Migrationsverkets prognoser, att
minskningen kommer att fortsätta under resten av 2019 och 2020 för att stabiliseras
på strax under 20 000 deltagare under 2021 och 2022. Se figur 3 och 4 nedan.
Figur 3: Beräknat antal nya deltagare i etableringsprogrammet 2019–20228
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Arbetsförmedlingen. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen – rapportering i
enlighet med regeringsuppdrag. Dnr Af/2019-0021 5123.
8 Arbetsförmedlingen. Prognos för utbetalningar 2019–2022. Dnr. Af-2019/0046 7389.
7
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Figur 4: Översikt deltagare månadsvis i etableringsprogrammet 2019–20229
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3.2 Målgrupp för intensivåret
I uppdraget framgår att den övergripande målgruppen för intensivåret är individer
som deltar i etableringsprogrammet. Vidare framgår att intensivåret ska påbörjas så
tidigt som möjligt. Enligt uppdraget bör ”individens egen motivation och
förutsättningar att slutföra intensivåret vara avgörande för vilka som bedöms
lämpliga att delta”.
Nedan följer de faktorer som Arbetsförmedlingen har beaktat för att ringa in lämpliga
individer för intensivåret. Med undantag för de deltagare som beräknas omfattas av
utbildningsplikten finns det en stor osäkerhet i beräkningarna och siffrorna bör ses
som grova uppskattningar. För att beräkna hur stor andel av de nyinskrivna som
kommer vara aktuella för intensivåret har Arbetsförmedlingen gjort antaganden
utifrån aktuell sökandesammansättning i etableringsprogrammet.
Individens motivation och förutsättningar
Att göra urvalet till intensivåret utifrån individens motivation, är delvis ett nytt sätt
för Arbetsförmedlingen att arbeta. I dagsläget vägs upplevd motivation in i den
arbetsmarknadspolitiska bedömningen, och det är handläggarens bedömning som
ligger till grund för detta. Att systematiskt garantera att motivation vägs in i
bedömningen på samma grunder över hela landet kräver nya metoder för att i
kartläggningen identifiera motivation och förutsättningar. Insikter från ett par
arbetssätt inom myndigheten blir viktiga i detta arbete.
ESF-projektet Jämställd etablering10 arbetar utifrån insikten om att individens
motivation och drivkraft många gånger är nog så viktigt som tidigare utbildning eller
Arbetsförmedlingen. Prognos för utbetalningar 2019–2022. Dnr. Af-2019/0046 7389.
Jämställd etablering är ett ESF-projekt och en del av Arbetsförmedlingens arbete med att höja
sysselsättningsgraden för utrikesfödda kvinnor. Projektet omfattar både kvinnor och män som har eller har haft
rätt till etableringsinsatser.
9

10

22

Inför införandet av ett intensivår för nyanlända

Urval av deltagare

erfarenhet. Metoden för projektet, Matchning från dag 1, går ut på att ta reda på vad
individen kan med fokus på mjuka kompetenser, informell utbildning, fritidsintressen samt egenskaper som kan användas i matchningen. Identifieringen bygger
på en stegvis bedömning, om personen vill ha ett arbete och dennes motivation.
Individens planering och insatser utgår från önskat yrke. För att identifieringen ska
bli jämställd mellan kvinnor och män har det visat sig att det krävs många stödfrågor
för att få med kvinnor, vilka tenderar att tacka nej i större utsträckning än män,
exempelvis med hänvisning till att först behöva lära sig svenska eller ta hand om
barn.11 Vid urval av deltagare till intensivår är det viktigt att inte missa potentiella
kvinnliga deltagare på grund av att instrumenten för identifiering leder till
snedrekrytering.
Dua har arbetat med att ta fram modellen för lokala jobbspår, och har sedan följt
utvecklingen av jobbspåren genom kontakt med lokala arbetsförmedlingskontor och
kommuner. Duas erfarenheter av motivation som drivkraft för att ta del av ett
jobbspår tyder på liknande insikter som de i Jämställd etablering. De menar att det
avgörande är att ta tillvara på det som individer kan och att ta hänsyn till det som de
arbetssökande säger att de kan.
Utöver den arbetssökandes egen motivation och drivkraft bör även tidigare
erfarenheter och utbildning tas i beaktande i bedömningen om huruvida individen
kan tillgodogöra sig insatserna i ett intensivår och nå ett arbete inom ett år. Vid
bedömningen behöver olika förutsättningar vägas samman.
Utbildningsnivå
Utbildningsnivån bland deltagarna i etableringsprogrammet har sjunkit under de
senaste två åren. Omkring 60 procent av de arbetssökande som skrivs in i
programmet idag saknar gymnasial utbildning (figur 5).
När en arbetssökande som saknar gymnasial utbildning skrivs in i etableringsprogrammet ska Arbetsförmedlingen bedöma om personen ska omfattas av
utbildningsplikt. Ett av kriterierna för att en deltagare ska omfattas av utbildningsplikt är att Arbetsförmedlingen bedömer att personen inte kan matchas mot arbete
med hjälp av Arbetsförmedlingens insatser under de två år personen kan delta i
etableringsprogrammet. Eftersom det uttalade målet med intensivåret är att
deltagare ska vara redo för arbete efter ett år så kan deltagare som omfattas av
utbildningsplikt inte innefattas i målgruppen för intensivåret.
I maj 2019 hade 76 procent av deltagarna i etableringsprogrammet som saknade
gymnasial utbildning, fått bedömningen att de omfattas av utbildningsplikt. I ett
scenario där 60 procent av nya deltagare i etableringsprogrammet saknar gymnasial
utbildning och 76 procent av dessa får bedömningen att de omfattas av
utbildningsplikt, kommer 45 procent av alla nyinskrivna i etableringsprogrammet
omfattas av utbildningsplikt, och därmed inte vara aktuella för intensivåret. Andelen
män respektive kvinnor som saknar gymnasial utbildning är ungefär lika stor. Det är
dock en betydligt större del av kvinnorna som helt saknar formell utbildning. Männen
11

Erfarenheter från projekt Jämställd etablering.
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som saknar gymnasial utbildning har i betydligt högre grad läst utbildning som
motsvarar förgymnasial utbildning på 9/10 år.
Drygt 20 procent av de arbetssökande som skrivs in i etableringsprogrammet har
eftergymnasial utbildning (figur 5). Arbetsförmedlingen bedömer att många av dessa
kommer att välja att fokusera på att komplettera sina utbildningar, läsa svenska som
andraspråk eller påbörja snabbspår mot exempelvis legitimationsyrken som tar mer
än ett år att slutföra. Arbetsförmedlingen uppskattar därför att ungefär hälften av
deltagarna med eftergymnasial utbildning kommer vara aktuella för intensivåret.
Detta är emellertid en osäker siffra som kan förändras beroende på hur väl
intensivåret möter behoven hos denna grupp.
Figur 5: Högsta utbildningsnivå, deltagare i etableringsprogrammet, oktober 201912
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Övriga faktorer
Inom etableringsprogrammet finns personer som har yrkeskunskaper som inte är
gångbara i Sverige utan kompletteringar. I vissa fall handlar det om att yrket ställer
andra krav i Sverige än i hemlandet och i andra fall rör det sig om att yrket inte finns
alls, eller i mycket begränsad omfattning, i Sverige. Här är det viktigt att den
planering som görs mot ett specifikt yrke relaterar till arbetsmarknaden i Sverige och
är arbetsmarknadspolitiskt motiverad. I vissa av dessa fall skulle ett intensivår kunna
vara motiverat, förutsatt att kompetensen efter komplettering är gångbar på svensk
arbetsmarknad.
Drygt hälften av deltagarna i etableringsprogrammet är registrerade som icke
matchningsbara i Arbetsförmedlingens sökandedatabas. Majoriteten av dessa är
deltagare som omfattas av utbildningsplikt men totalt 22 procent av alla
arbetssökande anges vara icke matchningsbara, utan att omfattas av utbildningsplikt.
Orsaker till detta kan vara avsaknad av yrkesarbete, hälsoproblem eller social
situation.

12

Arbetsförmedlingens datalager.
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Många deltagare har en ansträngd social situation med traumatiska upplevelser från
hemlandet och flykten, liksom svårigheter att hitta en bostad och lösa frågor kring
skola och barnomsorg, vilket förväntas påverka motivationen att delta i ett intensivår
samt möjligheten att tillgodogöra sig insatserna.
För en del arbetssökande kan bedömningen resultera i att andra insatser än de som
ryms inom ett intensivår är lämpligare utifrån den arbetssökandes förutsättningar.
Det kan exempelvis vara en hel yrkesutbildning eller kombinationsutbildning (sfi +
yrkesutbildning) som tar längre tid än ett år och som dessutom ofta kräver att den
arbetssökande innan kursstart har uppnått kurs c i sfi.
Det är svårt att göra precisa bedömningar av hur många som inte kommer vara
aktuella för ett intensivår på grund av övriga faktorer. Arbetsförmedlingen uppskattar
att det kan röra sig om ytterligare 30 procent av de arbetssökande som utifrån
individuella förutsättningar bedöms få bättre stöd genom andra insatser.

3.2.1

Uppskattade volymer i intensivåret – scenario 1

Bedömning: Oavsett hur handläggning och identifiering av deltagare kommer att gå
till bedöms volymerna i intensivåret vara relativt låga under de kommande fyra åren.
I scenario 1 bedöms cirka 10–15 procent av deltagarna i etableringsprogrammet vara
aktuella för intensivåret.
Givet de förutsättningar som beskrivs i avsnitten ovan har Arbetsförmedlingen gjort
beräkningar av hur stor andel av de nyanlända som skrivs in i etableringsprogrammet
som kommer att vara aktuella för ett intensivår (figur 6).
Med utgångspunkt i prognosen för inflödet till etableringsprogrammet (se avsnitt
3.1.1) och antagandet att 15 procent av deltagarna är aktuella för ett intensivår,
kommer 115 personer påbörja ett intensivår varje månad med start i juli 2020.
Antalet deltagare i intensivåret i juli 2021 beräknas då uppgå till cirka 1200 personer
för att stabiliseras på den nivån under 2021. Under 2021 kommer inflödet att minska
och 106 personer uppskattas skrivas in varje månad, en siffra som beräknas minska
till 105 personer per månad under 2022.
Intensivåret pågår under 12 månader men Arbetsförmedlingen räknar med att en del
av deltagarna kommer få arbete tidigare och därmed avbryta intensivåret.
I uppskattningen av volymer som presenteras nedan har Arbetsförmedlingen räknat
med att deltagarna i genomsnitt deltar i intensivåret under elva månader.
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Figur 6: Deltagare i intensivåret – prognos för scenario 1
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3.2.2

Uppskattade volymer i intensivåret – scenario 2

Bedömning: I scenario 2 skulle samtliga arbetssökande som har minst ett år kvar
av etableringsprogrammet prövas mot intensivår. Utöver de 15 procent av
nyinskrivna som beräknas vara aktuella för ett intensivår, bedöms då 2,5 procent
vara aktuella efter 6 månader i etableringsprogrammet och ytterligare 2,5 procent
efter 12 månader. Vid införandet skulle samtliga inskrivna med minst ett år kvar av
etableringsprogrammet prövas mot intensivår.
Arbetsförmedlingen har i scenario 2 räknat med att alla deltagare i
etableringsprogrammet med minst ett år kvar av programtiden skulle kunna vara
aktuella för bedömning om deltagande i ett intensivår. Arbetsförmedlingen räknar då
med att alla deltagare i etableringsprogrammet får en ny bedömning om intensivår
efter 6 respektive 12 månader från inskrivning.
Scenario 2 bygger på samma bedömning av andelen nyinskrivna aktuella för
intensivåret som i huvudscenariot, det vill säga 15 procent. Arbetsförmedlingen
bedömer att 2,5 procent av de nyinskrivna kommer att vara aktuella för intensivår
efter 6 månader i etableringsprogrammet och ytterligare 2,5 procent efter 12
månader. Liksom i scenario 1 räknar myndigheten med att deltagarna ingår i
intensivåret under i genomsnitt 11 månader.
Vid ett införande till halvårsskiftet 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att ungefär
10 000 deltagare i etableringsprogrammet kommer ha minst ett år kvar av
programtiden. Många potentiella kandidater kommer dock att ha påbörjat andra
insatser eller kedjor av insatser som det inte är arbetsmarknadspolitiskt motiverat att
bryta. Under de tre första månaderna efter att intensivåret införts beräknas 300
individer, som vid införandet redan fanns inskrivna i etableringsprogrammet, kunna
påbörja ett intensivår.
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Bakgrunden till det utvidgade scenariot är de risker som Arbetsförmedlingen ser
avseende låga volymer, det vill säga att färre kvinnor kommer delta i intensivåret om
det enbart kan inledas i början av etableringsprogrammet samt utmaningar att skapa
aktiviteter och kedjor av insatser åt en inledningsvis mycket begränsad grupp
individer. Arbetsförmedlingen ser också en risk att den potential som finns bland
redan inskrivna arbetssökande inte tas till vara om de utestängs från möjligheten att
delta i ett intensivår.
Figur 7: Deltagare i intensivåret – prognos för scenario 2
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3.2.3

Risker

Prognoser som presenteras ovan har inte tagit hänsyn till att intensivåret kan komma
att införas succesivt (se avsnitt 12.1), vilket initialt kan påverka antalet deltagare
negativt.
Erfarenheter som har gjorts i arbetet med snabbspåren visar att det ofta är en
utmaning att fylla platserna som finns i överenskommelser med branschorganisationer eller arbetsgivare. Detta särskilt när det handlar om motiverade
individer, som ofta har drivkraft att hitta egna sätt till försörjning. Emellertid sker
detta sällan på ett sätt som gör att deras kompetens tas tillvara. Det är ofta den
största utmaningen, att ”fånga upp” dem innan de skaffar ett arbete de är
överkvalificerade för, vilket även kan innebära undanträngningseffekter för dem som
har förutsättningar att ta arbeten med lägre kvalifikationskrav.
Begränsade volymer i intensivåret ställer höga krav på Arbetsförmedlingen att vara
transparent och tydlig gentemot samarbetspartners och leverantörer om vilka
kompetenser som finns och hur sammansättningen ser ut i övrigt bland deltagare.
Detta för att andra aktörer inte ska utföra arbete i onödan, och för att de ska kunna
bidra på bästa sätt när det är möjligt. Det är en förtroendefråga för myndigheten.
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3.3 Metod för urval
Bedömning: Kartläggning och vägledning är centralt för att få rätt deltagare till
intensivår. Det är också av särskild vikt för att hitta kvinnliga deltagare och för att
skapa förutsättningar för dem att lyckas med insatserna.
Rekommendation: Intensivåret ska betraktas som en kedja av insatser skild från
lokala jobbspår och snabbspår avseende syfte och målgrupp.
Bedömning: Ju färre tidsmässiga begränsningar som finns för när en individ kan
påbörja ett intensivår desto högre volymer kan uppnås och risken minskar att
intensivår påbörjas innan dess att individen har alla förutsättningar som krävs för att
klara av att slutföra insatserna med önskat resultat.
Rekommendation: Tidsmässiga begränsningar för när ett intensivår kan påbörjas
ska vara så få som möjligt. Deltagare i etableringsprogrammet som bedöms ha
motivation och förutsättningar att genomgå ett intensivår ska kunna påbörja ett
sådant givet att det går att slutföra inom ramen för etableringsprogrammet.
Då kartläggningsdelen av etableringsprogrammet måste genomföras av
Arbetsförmedlingen, enligt beskrivning i avsnitt 2.3 om processen för intensivåret, är
det viktigt att Arbetsförmedlingen har de resurser och den kompetens som krävs för
att genomföra detta. Kartläggningen behöver innehålla frågebatterier för att
identifiera motivation och drivkraft hos såväl kvinnor som män samt vägledning. Om
arbetssättet från projektet Jämställd etablering, efter pågående effektutvärdering,
visar sig framgångsrikt för att identifiera drivkrafter hos nyanlända bör metoden
användas i etableringsprogrammets kartläggningsdel för att bidra i arbetet med att
hitta kandidater för intensivåret.
Vidare behöver Arbetsförmedlingen ha kompetens kring tillgängliga insatser och när
olika insatser eller kedjor av insatser är lämpliga, samt god kännedom om behov och
förutsättningar på arbetsmarknaden. Att kartlägga individers kompetens, bedöma
avstånd till arbetsmarknaden och besluta om de mest lämpliga insatserna är av
naturliga skäl mer utmanande och tidskrävande när det handlar om nyanlända
personer än för arbetssökande generellt.
För att kartläggning och bedömning ska hålla en hög nivå krävs att det finns
möjlighet till samverkan med andra nyckelaktörer. Kommunerna har ofta god
kännedom om individerna då de ansvarar för bostäder, skola och förskola. Även sfilärare har kunskap om individens kompetenser och drivkrafter. Kommunernas
medverkan i planering och kartläggning bidrar till en samlad bedömning, något som
visat sig vara en fördel i arbetet med lokala jobbspår. Samverkan med kommunerna
är även en framgångsfaktor för att nå goda resultat för kvinnor i etableringen.
I analysrapporten om reformeringen av Arbetsförmedlingen beskrivs den
arbetsmarknadspolitiska bedömningen som en bedömning av (1) avstånd till
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arbetsmarknaden och (2) stödbehov.13 Med utgångspunkt i detta har en indelning i
bedömningskategorier gjorts för att underlätta identifieringen av deltagare till
intensivåret.
Bedömning av avstånd till arbetsmarknaden
1.

Kan matchas mot arbete direkt, eller har behov av enstaka kortare insatser

2. Förutsättningar och motivation att delta i intensivår
3. Har behov av eller bör delta i insatser längre än ett år
4. Saknar motivation eller förutsättningar att delta i intensivåret initialt
Bedömning av stödbehov
För samtliga behovsgrupper är sfi och samhällsorientering obligatoriska insatser i
etableringsprogrammet. Kategoriindelningen ska inte ses som slutgiltig utan som ett
stöd vid en första bedömning. Exempel på insatser som kan vara aktuella för
respektive grupp enligt avståndsbedömningen ovan:
1.

Matchning, jobbsökaraktiviteter, rekryteringsmässor, enstaka kortare insats
för att bli matchningsbara.

2. Intensivår, alternativt fördjupad kartläggning eller initiala test inför ett
intensivår. Det kan även vara aktuellt med kortare deltagande i sfi eller
liknande insats i väntan på en lämplig intensivårsstart.
3. För denna grupp kan flera olika insatser bli aktuella:
-

Reguljär utbildning som beräknas ta längre tid än ett år, oavsett om den
arbetssökande omfattas av utbildningsplikt eller inte. Reguljär utbildning
kan vara studier på kommunal vuxenutbildning inklusive sfi som
integreras med andra utbildningar, yrkeshögskoleutbildningar eller
utbildningar på högskolenivå.

-

Arbetsmarknadsutbildning som beräknas ta längre tid än ett år.

-

Snabbspår som omfattar insatser som tar längre tid än ett år, exempelvis
för legitimationsyrken.

-

Förutsättningar att delta i ett intensivår finns för en individ men lämpliga
insatser saknas inom ramen för ett intensivår.

4. Motiverande insatser, vägledning, språkutveckling, klargörande av
hälsoförutsättningar, förberedande insatser.

Arbetsförmedlingen. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen – rapportering i
enlighet med regeringsuppdrag, kap. 3. Dnr Af/2019-0021 5123.
13
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Det är viktigt att notera att denna indelning sker vid inskrivningen och den första
kartläggningen. Förutsatt att det blir möjligt att påbörja ett intensivår senare under
etableringsprogrammet, kan denna bedömning göras på nytt vid ändrade
förutsättningar. Utöver individens motivation och egna förutsättningar behöver
bedömningen även utgå från vilken kompetens som efterfrågas av arbetsgivare och
branscher, både lokalt, regionalt och nationellt, eftersom syftet med intensivåret är
att den arbetssökande ska kunna matchas mot en arbetsgivare inom ett år.
Intensivåret bör rikta sig till de arbetssökande som inom ett år kan bli
matchningsbara inom en bransch eller ett yrke genom att ta del av en kedja av
parallella och sammanhängande insatser. Det ska inte användas för arbetssökande
som bedöms få bättre stöd genom andra befintliga kedjor av insatser. Att tydliggöra
vilka kedjor av insatser som är lämpliga för olika individer blir fortsatt ett viktigt
arbete för Arbetsförmedlingen, i synnerhet vid ett införande av ett intensivår. Detta
handlar i huvudsak om metod, kvalitet i kartläggningen samt kunskap om
arbetsmarknaden och arbetsgivarnas behov av arbetskraft.
I uppdraget framgår att deltagare i intensivåret ska kunna ingå i ett snabbspår eller
lokalt jobbspår under tiden i intensivåret. Arbetsförmedlingen ser dock en rad
utmaningar med detta. En lyckad implementering är helt beroende av att
intensivårets syfte och metodik blir tydlig för samtliga inblandade parter. För att
undvika inlåsnings- och undanträngningseffekter är det därför viktigt att särskilja
olika kedjor av arbetsförberedande insatser. Detta ökar även chanserna att kunna
informera, motivera och bygga förutsättningar hos såväl presumtiva deltagare som
övriga samverkanspartner och samhället i stort. Vidare blir det svårt att genomföra
uppföljning av olika kedjor av insatser om de ingår i varandra.
Det är viktigt att individer som påbörjar ett intensivår kan tillgodogöra sig insatserna
och har förutsättningar att uppnå syftet. En snäv tidsram för när intensivåret kan
påbörjas riskerar att forcera inträdet och därmed försämra förutsättningarna för
deltagarna att kunna tillgodogöra sig insatserna. I många fall kommer det krävas
förberedande insatser inför ett intensivår. Dessa kan utgöra vägledande och
motiverande insatser för att locka fram motivation och intresse, fördjupad
kartläggning och tester för att identifiera rätt yrke eller bransch samt språkinsatser
för att uppnå en tillräcklig nivå i svenska för att kunna tillgodogöra sig insatserna i en
specifik intensivårskedja. Det kan även handla om praktiska hinder som behöver
undanröjas innan ett intensivår kan påbörjas, såsom tillgång till barnomsorg.

3.3.1

Konsekvenser och risker

En indelning i bedömningskategorier enligt ovan kräver ett tydligt användarstöd för
att undvika att det leder till inlåsningseffekter. En risk med indelningen är att den
blir allmänrådande och fungerar inlåsande istället för att vara ett inledande stöd, det
vill säga att en person bedöms tillhöra målgruppen för ett intensivår, hamnar i den
kategorin och sedan av någon anledning inte påbörjar insatser. Alternativt att en
person initialt bedöms sakna den motivation som krävs, men efter ett par månader
har motivation och förutsättningar att påbörja ett intensivår men kan då bli hindrad
av den inledande bedömningen.
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Metodutveckling för att identifiera motivation kommer att behövas. En gemensam
nationell metod för detta krävs för att säkra likvärdighet över landet. Det finns
metoder som används lokalt eller inom specifika ESF-projekt som en sådan nationell
metod skulle kunna bygga vidare på.
En risk med ett urval som bygger på att fånga upp motiverade nyanlända med
förutsättningar att komma i anställning inom ett år är att individer som redan i
dagsläget snabbt kommer ut i arbete eller utbildning fångas upp. Det kan skapa både
inlåsnings- och undanträngningseffekter; inlåsningseffekter i intensivåret för de mest
motiverade och undanträngning av de som är i större behov av insatser. Det kan leda
till att resurser läggs på en grupp i etableringen som redan idag har tillgång till
insatser och kommer i arbete relativt snabbt, vilket oftast är män.
Figur 8: Etableringsuppdraget. Andel deltagare som har fått arbete inom 12 månader, genomsnitt
per år14

Andel deltagare i etableringsprogrammet som fått arbete
inom 12 månader, genomsnitt per år.
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Ytterligare en risk kopplad till deltagare med hög motivation är att det kan bli en
utmaning att få dessa att fullfölja planerade insatser. Detta på grund av att de är
eftertraktade på arbetsmarknaden och därför kan bli erbjudna arbete inom en annan
bransch än den som är avsedd för det aktuella intensivåret, eller ta en anställning
som de är överkvalificerade för.

14

Arbetsförmedlingens datalager.
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3.4 Jämställdhet
Bedömning: För att uppnå jämställdhet i intensivåret, såväl vad gäller fördelningen
av kvinnliga och manliga deltagare som förutsättningarna att lyckas med insatserna,
krävs metodutveckling samt att mer resurser riktas till kvinnor.
Rekommendation: Ett jämställt deltagande av kvinnor och män ska spegla
fördelningen mellan kvinnor och män i hela etableringsprogrammet.
Rekommendation: Då en deltagare är anvisad till etableringsprogrammet på
deltid på grund av föräldraledighet ska det utifrån regelverket även vara möjligt att
delta i ett intensivår på deltid. Deltagandet ska då motsvara den tid som anvisningen
till etableringsprogrammet avser. En förutsättning ska vara att insatserna i det
aktuella intensivåret medger detta. Exempelvis ska ett intensivår som omfattar 50
procent av heltid kunna slutföras inom 2 år, så länge det sker inom ramen för
etableringsprogrammet. Ramarna för detta ska följa regelverket för
etableringsprogrammet vad gäller ramtid och omfattning vid föräldraledighet.
Rekommendation: Ett uppdrag till Arbetsförmedlingen om implementering av
intensivår ska formuleras så att det tydligt framgår att jämställdhet ska prioriteras,
såväl i framtagande som i genomförande.
För att uppnå jämställdhet i intensivåret behöver hela kedjan säkras för
jämställdhetsintegrering. Jämställdhet behöver beaktas i urval och representation
samt kvalitet i insatser. Det behöver även avspeglas i resultat i anställning en viss tid
efter att intensivåret är avslutat.
Projektet Jämställd etablering har visat att ett jämställt resultat ofta kräver att mer
resurser riktas till kvinnorna än till männen. De metoder som används i kartläggningen behöver säkras för att kunna ge ett så jämställt resultat som möjligt. Flera
projekt som syftar till jämställda resultat betonar vikten av att informera och
motivera inför en insats. Det är viktigt att det exempelvis inte dyker upp oväntade
moment och arbetsuppgifter under insatsens gång, vilka inte fanns med i den initiala
informationen till deltagaren. Detta tyder på vikten av att vägledning ingår som en
del inför ett intensivår.
Fördelningen mellan kvinnor och män i etableringsuppdraget skiftar. Det har länge
varit något fler manliga deltagare, för att på senare tid bli en majoritet av kvinnor
som deltar. Givet att deltagarna i intensivåret ska spegla fördelningen mellan kvinnor
och män i etableringsprogrammet skulle det i dagsläget ställa krav på 58 procent
kvinnor och 42 procent män.
Det är viktigt att arbetet med intensivåret inte upprepar de skevheter i fördelning
mellan kvinnor och män som har varit fallet vid tidigare insatser. Det finns viktiga
erfarenheter från arbetet med lokala jobbspår som kan vara vägledande här, bland
annat att utbudet av insatser matchar både män och kvinnors erfarenheter och
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behov. Andelen kvinnliga deltagare i de lokala jobbspåren var 56 procent enligt Duas
uppföljning i april 2019.15 16
Enligt signaler från Arbetsförmedlingens lokala verksamhet och erfarenheter från de
lokala jobbspåren finns det förutsättningar för många kvinnor i etableringsprogrammet som har kort utbildningsbakgrund, men yrkeserfarenhet, att hitta
motivation och komma ut i arbete genom en kombination av utbildning och
arbetsnära insatser. Detta hänger på bedömningen om en individ kan tillgodogöra sig
insatserna och komma ut i arbete inom ett år. En viktig insikt som Dua har gjort är
vikten av att i kartläggningen ta hänsyn till vad den arbetssökande själv uppger att
hen kan arbeta med. Dua beskriver detta som en förutsättning för att uppnå positiva
resultat vad gäller kvinnors deltagande i lokala jobbspår.
Många deltagare i etableringsprogrammet har yngre barn och det kan vara svårt att
kombinera heltidsaktiviteter och extra aktiviteter utöver heltid med exempelvis
lämning och hämtning på förskola/skola. Den lokala tillgängligheten på barnomsorg
kommer i många fall vara avgörande för en individs möjlighet att delta i insatser
utöver heltid. I början av etableringsprogrammet kan det dessutom vara så att
förskoleplats inte hunnit erbjudas alls. Ett viktigt övervägande är därför om det ska
vara möjligt att delta i ett intensivår på deltid då en individ är anvisad till
etableringsprogrammet på deltid på grund av föräldraledighet. En deltidsanvisning
kan möjliggöra för fler att delta och möjliggör också att föräldrar kan dela på
föräldraledigheten. Se även avsnitt 11.2 om reglering av deltagande på deltid.
Enligt en undersökning som Arbetsförmedlingen gjort deltar kvinnor i lägre
utsträckning i etableringsprogrammet än vad män gör om det finns små barn i det
gemensamma hushållet.17 Ett sätt att skynda på språkutvecklingen hos kvinnor med
små barn kan vara att delta på halvtid i etableringsprogrammet/intensivår och vara
föräldraledig på resterande halvtid. Möjlighet att studera svenska under föräldraledigheten är ytterligare ett sätt att främja språkutveckling hos denna grupp. Detta är
redan idag möjligt på flera håll men skulle kunna utvecklas i fler kommuner. Det
skulle vara ett sätt att försöka hålla andelen kvinnor i intensivåret på en högre nivå.

3.4.1

Risker

En risk vid urval som baseras på motivation i kombination med krav på att
intensivåret ska påbörjas i början av etableringsprogrammet är att en överhängande
majoritet av dem som identifieras som målgrupp är män. Detta baseras på
erfarenheter från de flesta tidigare insatser som visar att män har ett mer omedelbart
sätt att kommunicera sina behov och sina drivkrafter, medan kvinnor ofta är i behov
av mer vägledning och stödfrågor för att kommunicera sina drivkrafter.

Dua. https://www.dua.se/tracks/deltagare (2019-10-08).
Dua följer upp lokala jobbspår genom enkäter som besvaras gemensamt av kommunen och
Arbetsförmedlingen. Officiell statistik över de lokala jobbspåren saknas.
17 Arbetsförmedlingen. Lägre andel nyanlända kvinnor kommer till etableringen – konsekvenser av tillfälliga
uppehållstillstånd, 2019 samt Arbetsförmedlingen. Har vi större problem med nyanlända kvinnors etablering
och beror det i så fall på ett systemfel? Working paper 2017:6. Dnr Af-2017/0040 2913.
15

16
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En annan risk för att uppnå ett jämställt deltagande av kvinnor och män är att
kvinnor i högre utsträckning saknar formell utbildning vilket gör det svårare att
tillgodogöra sig insatser.

4. Kedjan av insatser
Enligt uppdraget ska Arbetsförmedlingen ta fram förslag på hur kedjan av
sammanhängande och parallella insatser kan tillhandahållas inom intensivåret och
kunna kopplas till behovet av arbetskraft.

4.1 Bakgrund
Enligt uppdraget ska intensivåret påbörjas så tidigt som möjligt och pågå i ett år. Det
ska vara möjligt med en kortare tid samt i undantagsfall längre tid. Intensivåret ska
bestå av språkintensiva och yrkesnära insatser. Mer specifikt nämns:
•
•
•
•
•
•

Yrkesinriktade språkstudier
Korta utbildningar
Samhällsorientering
Insatser utöver heltid (se kap. 5)
Mentorskap (se kap. 6)
Praktik (se kap. 7)

4.1.1

Insatser i etableringsprogrammet

Obligatoriska insatser i etableringsprogrammet är kartläggning, studier i svenska och
samhällsorientering. I övrigt finns möjlighet att ta del av de flesta insatser i
Arbetsförmedlingens verktygslåda. Det är också möjligt att inom ramen för
programmet studera inom kommunal vuxenutbildning och bedriva eftergymnasiala
studier.
Inom ramen för etableringsprogrammet finns även möjlighet att ta del av så kallade
”andra insatser”18 som syftar till att påskynda etablering i arbets- och samhällslivet.
Dessa aktiviteter är sådana som generellt finns tillgängliga för medborgare och inte är
upphandlade eller projektfinansierade av Arbetsförmedlingen. Aktiviteterna utförs
antingen hos en extern anordnare (föreningsliv, kommun, region, landsting eller
annan anordnare) eller av Arbetsförmedlingen lokalt. Arbetsförmedlingen har
kategoriserat insatserna utifrån deras huvudsakliga syften: språkutveckling, nätverk
och socialt stöd samt studie- och arbetsförberedande. Dessa insatser ska alltid pågå
parallellt med andra aktiviteter inom programmet. De betraktas som frivilliga och
sanktioner utgår därför inte vid frånvaro.

18

13 § p. 8 förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
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Vidare kan deltagare i etableringsprogrammet ta del ”jobbsökaraktiviteter”19. Denna
kategori innefattar exempelvis Arbetsförmedlingens webbinarier och podcast.
Insatser i etableringsprogrammet ges i olika samhällssystem och av olika huvudmän.
Vissa insatser kan ges i flera system och av flera olika huvudmän. Detta gäller särskilt
insatser som ges i kommunal regi, såsom sfi, samhällsorientering och kommunal
vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, inklusive yrkesinriktad
sådan.
Arbetsförmedlingen har genomfört ett antal sökandeundersökningar för deltagare i
etableringsuppdraget.20 I dessa har det framkommit att deltagarna vill ha mer
praktik/arbetsträning, jobbsökaraktiviteter samt större möjligheter att öva svenska.
Vidare visar undersökningarna att deltagare som inte är nöjda med sin planering i
stor utsträckning upplever att aktiviteterna inte tar hänsyn till den personliga
situationen samt att planeringen innehåller fel aktiviteter.

4.1.2

Erfarenheter från etableringsuppdraget

Utmaningar med kedjor av insatser
Inom ramen för etableringsprogrammet är det redan idag möjligt att paketera och
använda insatser parallellt och sammanhängande. Det finns dock flera utmaningar
som gör det svårt för arbetsförmedlaren att planera för, och att erbjuda deltagare
kedjor av insatser. Utmaningarna är fler på mindre orter där utbudet av insatser är
färre än i storstäderna.
Tillgången till sfi och möjligheten att läsa flexibelt varierar kraftigt mellan olika
kommuner. I storstäderna är det generellt korta väntetider för att få en plats medan
det på mindre orter kan vara flera månaders väntetid. Vissa kommuner erbjuder sfi
på kvällstid eller på distans medan andra inte gör det. Det är också stora skillnader
avseende möjligheter att kombinera eller integrera sfi med andra studier inom
kommunal vuxenutbildning. Detsamma gäller för samhällsorientering som i storstäderna oftast kan erbjudas i början av etableringsprogrammet medan det på andra
orter kan vara lång väntetid.
En annan skillnad mellan olika kommuner, oavsett geografi, är upplägget på
samhällsorienteringen. Vissa kommuner erbjuder heltid och/eller sammanhängande
deltid, medan andra erbjuder några timmar i veckan under en längre period. Det
senare upplägget försvårar möjligheten att kombinera flera insatser så att individen
sammanlagt deltar i insatser som motsvarar heltid. Möjligheten att få samhällsorientering på flera språk skiljer sig också mellan olika kommuner. Dessa skillnader
innebär att förutsättningarna för nyanlända att så snabbt som möjligt gå igenom
samhällsorientering och sfi varierar.21

13 § p. 4 förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Arbetsförmedlingens sökandeundersökning inom etableringsuppdraget, flera undersökningar 2017, 2018 och
2019.
21 Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag om översyn av
samhällsorientering för nyanlända. Dnr 851-1645-2018.
19

20
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Ytterligare hinder är att utbudet av yrkesutbildningar som är anpassade för
målgruppen är begränsat. Ofta är det formella såväl som informella språkkrav för
antagning till utbildningarna som gör att nyanlända inte anses ingå i målgruppen.
Majoriteten av utbildningar, liksom många andra insatser som kan vara aktuella
inom intensivåret, har inte löpande starter utan har antagning ett par gånger per år
eller termin. Detta gäller bland annat kompletteringsutbildningar, vissa
arbetsmarknadsutbildningar, olika praktikprogram såsom Jobbsprånget samt
reguljära yrkesutbildningar inom alla skolformer. Inom reguljär utbildning är det
också vanligt att kurser inte startar på grund av för få behöriga sökande.
Konsekvenser av detta är glapp i deltagarens planering och ibland att den planerade
kedjan av insatser inte kan påbörjas. Dessa risker för glapp kan inte åtgärdas av
enkom Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen konstaterar i rapporten Progression inom etableringsuppdraget
att det finns svårigheter med att mäta en deltagares progression.22 En slutsats från
rapporten är också att väntetider mellan olika aktiviteter påverkar progression för
deltagare i etableringen. Starttider för exempelvis sfi och samhällsorientering
påverkas av att det är olika aktörer som ansvarar för olika insatser. Ibland uppstår
väntetider till följd av att det krävs ett visst antal deltagare för att starta exempelvis
en arbetsmarknadsutbildning.23 I vissa fall behöver deltagare dessutom stå i kö för att
återgå till sfi efter att ha deltagit i en annan insats, exempelvis praktik eller
utbildning.24
Vägledning
I projektet Jämställd etablering har vägledning en central och avgörande roll. Om
deltagaren inte har någon yrkeskoppling är det svårt för deltagaren och
arbetsförmedlaren att bedöma vilket yrke som kan vara aktuellt. Dessutom har det i
projektet visat sig vanligt att det som individen vill i början av processen förändras
över tid.
Vägledning är centralt för att kunna göra träffsäkra arbetsmarknadspolitiska
bedömningar och öka antalet nyanlända som deltar i intensivår. Vägledning är av
särskild betydelse för att öka kvinnors motivation att delta i ett intensivår. Vidare kan
vägledning underlätta matchningen i samband med mentorskap inom intensivåret.
Flera aktörer som har pågående verksamhet med mentorer vittnar om vikten av en
bra matchning, vilken ofta kräver att yrkesinriktningen är klargjord. Vägledning är
liksom den arbetsmarknadspolitiska bedömningen till stor del beroende av
kartläggningen av den nyanlände som sker i början av etableringsprogrammet.25
Kommunernas uppdrag med studie- och yrkesvägledning26 är viktig när reguljär
utbildning bedöms vara en insats i intensivåret. Den behöver samspela med
Arbetsförmedlingen. Progression inom etableringsuppdraget, 2019. Dnr Af-2019/00098985.
Ibid.
24 HelaHälsingland.se Här är det köer för att lära sig svenska i Hälsingland: "Pengarna finns inte" (2019-10-03).
25 11 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
26 Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla studie- och yrkesvägledning (2 kap. 29 § skollagen). Se även
Läroplan (Lvux12) för vuxenutbildning – Skolverket, ISBDN: 978-913832719-7, (SKOLFS 2012:101) samt
Skolverkets allmänna råd, Arbetet med studie- och yrkesvägledning, ISBDN: 978-91-7559-076-9, (SKOLFS
2013:180).
22
23
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vägledning som görs inom myndigheten eller hos fristående leverantör. Samspelet
bör stödjas av digitala strukturer och en strategisk samverkan där respektive parts
ansvar tydliggörs. En förutsättning för att kunna göra träffsäkra
arbetsmarknadspolitiska bedömningar är att ha viss tillgång till information om
tillgängliga insatser. Arbetsförmedlingen och Skolverket har i tidigare återrapporter
visat på att den bristande tillgången till samlad information om utbildningsutbudet
försvårar vägledning och effektiva kedjor.27
I en studie av Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet och insatser ur ett
jämställdhetsperspektiv påvisas att kontinuitet i handläggningen och arbete med
kedjor av insatser är faktorer som ökar sannolikheten att en individ får en insats och
ett arbete. Något som också belyses i studien är behovet av fler insatser riktade mot
kvinnodominerande yrken, till exempel inom vård och omsorg, samt en bättre
anpassning av validering och kompletteringsutbildningar efter kvinnors erfarenheter
och behov.28
Snabbspår
Att arbeta strukturerat med kedjor av insatser var viktigt redan från starten av
etableringsuppdraget och något som Arbetsförmedlingen utvecklat än mer under de
senaste åren. Snabbspår och lokala jobbspår är exempel på etablerade arbetssätt med
huvudsyftet att använda kedjor av insatser för att påskynda deltagarnas process att
komma ut i arbete.
Under våren 2015 påbörjades ett antal dialoger mellan regeringen, arbetsmarknadens
parter, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter. Målsättningen var att
tillsammans skapa snabbspår som utifrån branschens behov av arbetskraft skulle
underlätta för nyanlända att, med kompetenser inom bristyrken, snabbare komma ut
i arbete. Snabbspåren ska främja att nyanlända arbetssökande som har relevanta
erfarenheter och kompetenser får kvalificerade arbeten i linje med deras kompetens.
Samarbetet med arbetsmarknadens parter är en central del och en framgångsfaktor i
snabbspårsarbetet då de bäst kan belysa arbetsmarknadens krav och behov. Alla
parter har löpande arbetat med att anpassa processer och innehåll i snabbspåren
efter branschernas kompetensbehov. För att säkerställa att innehåll och process
skulle leda till anställningsbarhet involverades fler aktörer i de fortsatta dialogerna,
till exempel partsgemensamma utbildningsråd och andra myndigheter som
Socialstyrelsen och Universitets- och högskolerådet.
Snabbspårsprocessen består i stora drag av tre delar:
1) identifiera kompetensen - kartläggning,
2) testa kompetensen - validering, yrkeskompetensbedömning och bedömning av

Skolverket och Arbetsförmedlingen. Redovisning av Skolverkets och Arbetsförmedlingens gemensamma
uppdrag om insatser för bättre samverkan, 2019. Dnr. Af-2018/0054 3296 samt Arbetsförmedlingen.
Återrapport: Digital plattform för livslång vägledning, 2018. Dnr Af-2018/0019 2596.
28 Arbetsförmedlingen. Hur skapar vi en mer jämställd arbetsmarknadsetablering? En studie av
Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv. Working Paper
2018:2, 2018. Dnr Af-2018/0005 3281.
27
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betyg, samt
3) komplettera kompetensen - exempelvis genom arbetsmarknadsutbildning.
Det finns för närvarande 14 nationella överenskommelser med arbetsgivarorganisationer och fackförbund om snabbspår. De flesta återfinns inom traditionellt
mansdominerande yrken. Ett resultat av det är att deltagarna i snabbspåren består av
ca 70 procent män och 30 procent kvinnor. Ett undantag är snabbspår för lärare och
förskollärare där 65 procent av deltagarna är kvinnor. I detta snabbspår kunde man
öka kvinnornas deltagande ytterligare genom att erbjuda vissa utbildningsstarter på
distans och halvdistans, vilket möjliggjorde deltagande från hemorten eller i
närområdet. En annan viktig erfarenhet är att lärosäten i samarbete med
Arbetsförmedlingen och kommuner lokaliserade vissa utbildningsstarter på orter där
det fanns ett större antal deltagare, istället för att deltagare skulle behöva pendla eller
flytta till utbildningsorten. Detta möjliggjorde högre deltagarvolymer och
underlättade möjligheterna att delta, särskilt för dem vars familjesituation inte
medgav dubbelt boende eller långa pendlingstider.
En utmaning med snabbspåren, och en anledning till att de tar lång tid att
genomföra, är att det för de flesta nyanlända är tidskrävande att lära sig ett nytt språk
och möjligheterna att läsa svenska intensivt varierar i olika delar av landet.
Ytterligare en utmaning är att potentiella deltagare har blivit färre på grund av ett
minskat inflöde av nyanlända, vilket gör det svårt att planera utbildningsstarter.
Tydligast konsekvenser har detta fått för de eftergymnasiala snabbspåren där ett
antal starter ställts in och överenskommelser med lärosäten har sagts upp med
anledning av för få deltagare. Det är svårt för leverantörer/utbildningsanordnare att
skapa utbildningstillfällen och hålla igång utbildningarna om det inte finns tillräckligt
många deltagare. Svårigheter att tillsätta platser i snabbspåren beror också på att
förkunskapskraven på utbildningarna är höga.
Många av de bristyrken där det finns snabbspår kräver utbildningar som är längre än
ett år, i flera fall längre än två år. Detta i synnerhet om inlärning av svenska språket
är medräknat. Givet att intensivåret ska omfatta maximalt ett år kommer flera
snabbspår inte kunna vara aktuella att ta del av inom ramen för ett intensivår. För
vissa yrken är dessutom körkort en förutsättning för att få en anställning och är även
ett förkunskapskrav för vissa arbetsmarknadsutbildningar, exempelvis inom
transportsektorn.
Andra relevanta erfarenheter från snabbspåren berör regelverket för reseersättning
och logikostnader vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska insatser29. Nuvarande
ersättningsnivåer täcker inte de faktiska kostnaderna vilket minskar incitamenten att
delta i insatser på annan ort.30 Då vissa utbildningar ges nationellt eller är
begränsade till vissa orter behöver en del arbetssökande delta i insatser som inte
finns på hemorten. Det kan handla om kortare perioder, där tillfälliga boenden på till
exempel vandrarhem fungerar. I andra fall rör det sig om längre perioder, då
Förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.
Kostnader för logi och merkostnader för dubbelt boende får enligt 3 kap. 6 § ersättas med 110 kronor per dag,
dock högst 2 400 kronor per månad, eller den faktiska kostnaden, om tiden på annan ort än hemorten är kortare
än 30 dagar och kostnaden är skälig.
29
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utmaningen inte enbart består i dubbla boendekostnader utan även i svårigheten att
hitta skäligt boende. Utöver detta tillkommer resekostnader och pendlingstid.
Frånvaro från familjen kan vara problematiskt för nyanlända i början av
etableringsprocessen, liksom för övriga arbetssökande, och har ibland påverkat
möjligheten att delta.
Lokala jobbspår
Syftet med lokala jobbspår är att tillgodose arbetsgivarnas kompetensbehov på orten
samt att erbjuda individen effektiva kedjor av insatser som leder till arbete. Ett
jobbspår kombinerar olika insatser som krävs för att den arbetssökande ska få den
kompetens som arbetsgivaren efterfrågar.
Insatserna som kan erbjudas i ett lokalt jobbspår utförs i första hand i
Arbetsförmedlingens och kommunens regi och är sådana som tillhandahålls inom
ramen för ordinarie verksamhet. Arbetet med att ta fram lokala jobbspår utgår från
en för Arbetsförmedlingen och kommunen gemensam kartläggningsprocess som
syftar till att synliggöra kompetensförsörjningsbehovet på orten samt behovet av
insatser hos de arbetssökande. Med utgångspunkt i den gemensamma kartläggningen
utformas sedermera ett antal paket av insatser som ska möjliggöra anställning hos de
arbetsgivare som har ett behov av att rekrytera arbetskraft.
Det saknar central uppföljning och utvärdering av de lokala jobbspåren. Vid dialog
med representanter för Arbetsförmedlingens regioner31 framträder en bild av att
jobbspåren överlag är framgångsrika. Framgångsfaktorer som lyfts är bland andra
nära samverkan och tydliga processer för att klargöra vad som förväntas av
respektive part. Statskontoret stödjer denna bild i en rapport från 201832 där det
beskrivs hur samverkande parter upplever att samverkansarbetet förkortar tiden till
arbete. Av rapporten framgår det också att bilden inte kan styrkas eftersom metoder
för uppföljning saknas. Statskontoret uppger att det är oklart vilken faktisk effekt på
arbetslösheten som den fördjupade samverkan har och att parterna därför behöver
utveckla uppföljning såväl som styrning av samverkan. Vidare behöver det finnas en
tydlig koppling till den lokala arbetsmarknadens behov samt goda relationer med
arbetsgivare. Uppstarten och genomförandet av jobbspåren bör föregås av samverkan
med arbetsgivare, utbildningsanordnare, kommunen och Arbetsförmedlingen. Att ha
en specifik arbetsgivare med från början skapar större incitament hos deltagarna. En
annan framgångsfaktor som lyfts är att involvera branschorganisationer i arbetet
med att sprida lokala jobbspår.
Ytterligare framgångsfaktorer som belyses är ett gediget arbete i rekryteringsprocessen för att säkerställa att deltagarna har rätt förutsättningar att klara av
insatserna. Det har i vissa kommuner visat sig svårt att hitta deltagare som är redo att
möta arbetsgivare och krävts förberedelser för individen inför deltagande i jobbspår.
Arbetsförmedlingens lokala stöd till arbetssökande och arbetsgivare organiseras sedan 1 juli 2019 utifrån
följande regionindelning: Nord (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland), Mitt (Dalarna,
Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro), Stockholm Gotland, Öst (Jönköping,
Kalmar och Östergötland), Väst (Halland och Västra Götaland) samt Syd (Blekinge, Kronoberg och Skåne).
32 Statskontoret. Utvärdering av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (2018:21), 2018. Dnr
2018/13-5.
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Förberedelserna handlar om kartläggning av potentiella deltagares behov,
studiebesök på företag och vägledning i val av bransch för att få riktning och fokus i
svenskstudierna. Detta har även varit en del i arbetet med att öka andelen kvinnor i
jobbspåren. Att individen får möjlighet att pröva yrket praktiskt, parallellt med
studier i svenska, lyfts som en viktig förberedande insats. Det är också av betydelse
att arbetsgivarna får det stöd de behöver, exempelvis i form av handledarutbildning.
Utmaningar som lyfts av Arbetsförmedlingens regioner är bland andra att
extratjänster33 inte funnits tillgängliga som en del i kedjan under 2019 samt att
tillgången på upphandlade insatser generellt är låg inom vissa regioner. Vidare
belyses att språknivån hos deltagarna ofta inte räcker till, trots att jobbspåret
kombineras med sfi-undervisning.
Ytterligare erfarenheter av lokala jobbspår som Arbetsförmedlingen lyfter fram i
relation till införande av intensivår är att valet av branscher för vilka jobbspår tas
fram blir avgörande för könsfördelningen. Jobbspår inom lokalvård, kock inom
storkök/kostenhet samt servicevärd inom vård har markant ökat andelen kvinnor.
Utfallet av satsningar på att få in fler kvinnor i jobbspår inom till exempel industri
och transport har däremot varit relativt blygsamt.
Erfarenheterna pekar vidare på att upplägget med svenskstudier parallellt med
yrkesutbildning fungerar bra men att tyngdpunkten i början av processen bör ligga på
språkundervisning, medan yrkesutbildning bör vara i fokus i slutet av kedjan. Vidare
framhålls att strukturen för ett jobbspår inte måste vara det andra likt.
100-klubben
100-klubben lanserades hösten 2015 på initiativ från regeringen, som en metod att få
fler nyanlända i praktik och anställning. Syftet med satsningen var att skräddarsy
paket av insatser utifrån behov hos enskilda företag för att skapa nya möjligheter för
företagen att ta emot minst 100 nyanlända inom tre år. Arbetet utgick från nationella
avsiktsförklaringar mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Dessa överenskommelser satte ramen för samarbetet och tydliggjorde parternas ansvarsområden.
Arbetsförmedlingens uppföljning34 av 100-klubben pekar på vikten av strukturerade
ingångar, både till företagen och till Arbetsförmedlingen. En annan lärdom är att det
under högkonjunktur, med en hög efterfrågan på ”rätt” kompetens, inte råder några
svårigheter med att skapa samarbete med arbetsgivare och få in platser. Utmaningen var
istället att hitta kandidater utifrån de kriterier företagen satt upp. Även där det fanns
kandidater som uppfyllde kriterierna så kunde de vara upplåsta i andra insatser eller
inte finnas tillgängliga rent geografiskt. Under perioden 2015–2018 var 64 procent av
deltagarna män.

Arbetsförmedlingen införde ett beslutsstopp för anvisningar till extratjänster och moderna beredskapsjobb
från och med 1 januari 2019 som en konsekvens av förändrade förutsättningar utifrån statsbudgeten.
Anvisningsstoppet hävdes från och med 1 november 2019.
34 Arbetsförmedlingen. 100-klubben, Slutrapport resultatsammanställning, 2019.
33

40

Inför införandet av ett intensivår för nyanlända

Kedjan av insatser

Reguljär utbildning
Reguljär utbildning hos kommun, yrkeshögskola eller högskola/universitet bedöms
bli en vanligt förekommande insats i intensivåret. Det finns idag flera möjligheter för
den som är inskriven på Arbetsförmedlingen att ta del av reguljär utbildning om den
arbetsmarknadspolitiska bedömningen visar att individen har behov av det.
Framförallt är det kommunal vuxenutbildning, inklusive sfi, som används som
utbildningsinsats.35 Fullföljd gymnasieutbildning är en vattendelare på
arbetsmarknaden när det gäller risken för arbetslöshet och möjligheten till varaktig
etablering på arbetsmarknaden.36
Många arbetslösa, inte enbart nyanlända, har behov av utbildning för att stärka sin
ställning på arbetsmarknaden37, men det finns flera aspekter som försvårar deras
möjlighet att ta del av utbildning38. Regelverken för utbildnings- och arbetsmarknadsområdena uppfattas ofta som krångliga och motstridiga39. Det finns flera
anledningar till detta. Till viss del handlar det sannolikt om att kunskapen om
respektive område är olika. Det beror också på att regelverken inte samspelar.
Exempelvis utgår regler för utbildningar utifrån individens fria val40, vilket inte
överensstämmer med den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Utbildningsutbud,
studie- och yrkesvägledning samt antagningsregler är inte heller anpassade för
arbetslösa utan generellt för den som har behov av utbildning41.
Skollagen innebär att kortutbildade arbetslösa ofta har rätt att läsa kurser inom
kommunal vuxenutbildning samt att kommunen har långtgående skyldigheter att
bedriva uppsökande verksamhet och motivera individer att studera42. Trots
rättighetslagstiftningen förekommer det att kortutbildade som anses ha behov av
studier, exempelvis de som omfattas av utbildningsplikt, inte antas. Anledningen är
ofta kommunernas tolkning av behörighetsreglerna, det förekommer formella krav på
språkförkunskaper på sökande, eller att individer inte kan antas till utbildning på
grund av att platser saknas. Den statliga utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet
inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) problematiserar detta
i en promemoria och konstaterar att tolkningarna innebär att regelverket inte
efterlevs i kommunerna.43

Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadspolitiska program, årsrapport 2018, 2019.
Arbetsförmedlingen. Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt, 2019.
37 Utbildningens betydelse för arbetsmarknaden återspeglas i målen för myndighetens verksamhet och
understryks i de prioriteringar som regeringen lyft fram, bland annat i budgetproposition 2015/16:1, 2016/17:1,
2017/ och regleringsbrev för budgetår 2017-2018. Betydelsen synliggörs även i Arbetsförmedlingens strategi
Matchning till jobb genom utbildning, Dnr Af-2016/0030 8007.
38 Exempelvis beskriver Utredningen för Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska
som andraspråk, KLIVA, hur den skollagsreglerade vuxenutbildningen ger individen en långt gången rätt till
utbildning samtidigt som regelverket inte efterlevs i kommunerna (PM 2019, sid 46).
39 Arbetsförmedlingen. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen, 2019. Dnr Af2019/0021 5123. Se även Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2020–2022, Dnr Af-2018/0017 5953.
40 Skollagen (2010:800).
41 Skollagen (2010:800).
42 20 kap. 10–11 §§ skollagen (2010:800) samt Skolverket. Läroplan (Lvux12) för vuxenutbildning, ISBDN: 978913832719-7.
43 Utredningen för Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andra språk
(KLIVA). På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk,
2019, s. 46.
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För att studera på kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola eller högskola krävs
ofta vissa kunskaper i svenska. Det är möjligt att studera inom all reguljär utbildning
med tillgång till språkstöd i svenska, men tillgången varierar mycket över landet och
mellan olika skolformer.
Regeringen har under flera år prioriterat reguljär utbildning inom ramen för det så
kallade kunskapslyftet. I budgetpropositionen för 2020 förstärks satsningarna på
yrkeshögskola, högskola och kommunal vuxenutbildning44. Satsningarna kan
möjliggöra att fler arbetslösa börjar studera, bland annat inom ramen för intensivår.
Det är dock inte självklart att satsningarna får direkt effekt på att öka denna
målgrupps övergångar till reguljära studier. Förutom de utmaningar avseende
exempelvis antagning och möjligheter till språkstöd som nämnts tidigare signalerar
Sveriges kommuner och landsting (SKL) om risk för resursbrist hos kommunerna till
följd av ökade kostnader för välfärden.45
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kombinerad med sfi
Det kan utifrån uppdragsbeskrivningen vara särskilt intressant att titta på
Skolverkets redovisning av uppdraget om att ge lärande exempel på hur svenska för
invandrare (sfi) kan kombineras med yrkesutbildning på gymnasial nivå, inklusive
lärlingsutbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild
utbildning för vuxna (särvux).46 Syftet var att ta fram goda exempel för kommuner
och utbildningsanordnare, så att de i sin tur kan använda exemplen för att utveckla
arbetet med utbildningskombinationer. De framgångsfaktorer som Skolverket har
identifierat är framför allt:
•

tydliga mål på kommunnivå som genomsyrar verksamheten,

•

en organisation som möjliggör samverkan mellan olika aktörer kring
utbildning och kompetensbehov och som stödjer nytänkande,

•

samarbete mellan lärare (oftast sfi- och yrkeslärare) kring elevens
lärande, där språklärare och yrkeslärare förstärker varandras budskap
och vuxenutbildning, bransch och arbetsplatser hittar gemensamma
intressen och mål samt

•

elever samlas kring liknande intressen och mål, vilket kan leda till att de
för-stärker varandras motivation och lärande.47

Enligt Skolverket har utbildningskombinationerna i sfi och yrkesutbildning bland
annat lett till bättre genomströmning av elever, högre utbildningskvalitet, snabbare
progression och färre avhopp. I rapporten betonas att Skolverket inte ger någon
heltäckande bild av utbildningsexempel utan att ett urval har gjorts. Hänsyn har
tagits till geografiska och demografiska faktorer, liksom olika arbetssätt med
utbildningskombinationer. Olika kommuner ligger dessutom i olika faser i
Prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020
SKL. Ekonomirapport maj 2019, ISBDN: 978-91-7585-547-9.
46 Skolverket. Redovisning av uppdrag om goda exempel på sfi kombinerad med yrkesutbildning. Dnr
2018:01554.
47 Ibid.
44
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utvecklingen av kombinationsutbildningar, men alla har gemensamt att de har
bedrivit ett medvetet arbete utifrån tydligt uppsatta mål vilket har genomsyrat
planeringen i samverkan med olika aktörer.
Som exempel på samverkan mellan Arbetsförmedlingen och vuxenutbildning ges i
rapporten kombinationen av extratjänster och utbildning inom vuxenutbildning i
form av lärlingsutbildningar. Uppdraget om utbildningsplikt nämns också och hur
man samverkar kring identifiering av vilka utbildningar dessa personer skulle behöva
och möjligheter för dem inom vuxenutbildningen. Så kallat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt lyfts där lärare som undervisar i svenska språket, exempelvis
sfi-lärare och yrkeslärare, arbetar tillsammans runt eleven. Enligt Skolverket sker
språkinlärning därmed naturligt och blir delvis en effekt av yrkesutbildningen, vilket
kan leda till en ökad studietakt och snabbare etablering på arbetsmarknaden.48
Erfarenhet från kombinerade yrkesutbildningar tillsammans med sfi visar att ett
förekommande intresse för yrket och minst uppnådd c-nivå på sfi innan påbörjad
utbildning är avgörande för att deltagare ska slutföra utbildningen. En annan viktig
erfarenhet är att det finns betydliga fördelar för personer som bedöms ha intresse för
utbildningen att gå en provmånad för att få möjlighet att lära sig om yrket och om
hur utbildningen är uppbyggd samt vilka krav som ställs på deltagaren. Detta kan
likställas vid test- och kartläggning inför en arbetsmarknadsutbildning.49
Skolverket menar att det krävs ett visst arbetssätt för att språkinlärning och
yrkeskunskapsinlärning ska kunna förstärka varandra. Det förutsätter att sfi-lärare
och yrkeslärare samt handledare på arbetsplatsen systematiskt samverkar för att
utveckla såväl språk som yrkeskunskaper utifrån både kursmål och elevernas
förutsättningar.50
Vikten av att koppla sfi-undervisningen tydligare till arbetsliv bekräftas också av
Skolinspektionen i en rapport från 2018.51 Skolinspektionen menar att eleverna i
högre utsträckningen än idag behöver ges möjlighet att möta en undervisning där
språkfärdigheter kopplas till yrkesrelaterade färdigheter eftersom det underlättar
inlärning såväl som etablering på arbetsmarknaden.
Yrkesintegrerad sfi (sfx)
Som tidigare nämnts finns stora variationer i utbudet av sfi och annan utbildning
beroende på var i landet man befinner sig. I storstäderna är utbudet större än i
mindre orter. Ofta finns yrkesintegrerad sfi (sfx) inom ett flertal yrken. Sfx-upplägget
för ingenjörer är särskilt intressant då det är uppbyggt av sammanhängande och
parallella insatser med mentorsprogram och korta utbildningar i samarbete med
KTH. Det finns därmed många likheter med uppdragsbeskrivningen för intensivår.

Skolverket. Redovisning av uppdrag om goda exempel på sfi kombinerad med yrkesutbildning. Dnr
2018:01554, s. 11.
49 Intervju med Vuxenutbildningen Gnesta kommun, 2019-08-26.
50 Skolverket. Redovisning av uppdrag om goda exempel på sfi kombinerad med yrkesutbildning.
51 Skolinspektionen. Undervisning i svenska för invandrare. Kvalitetsgranskning. Dnr 400-216:6995.
48
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I vissa sfx-utbildningar ställs krav på särskilda förkunskaper i svenska och/eller
engelska, likaså krav gällande yrkesförutsättningar vilket reducerar antalet möjliga
deltagare. Då utbildningsstarter ofta sker två till fyra gånger per år kan det dessutom
vara en utmaning att planera en kedja av insatser inom vilka sfx kan ingå.52 I en
utvärdering av sfx, utförd av Stockholms universitet 2009, framkom att deltagare
som får studera tillsammans med andra som har samma yrkesbakgrund förstärker
studiemotivation, självkänsla och bidrar till hög studietakt.53 I en annan studie utförd
av kommunförbundet Stockholms län framkom att nästan hälften av deltagare från
sfx, 48 procent, arbetar inom sitt yrkesområde. Av de som inte arbetar inom sitt
yrkesområde har 35 procent arbete inom ett annat yrkesområde och 24 procent
studerar. Viktigt att beakta är att flera sfx-utbildningar syftar till vidare studier.54

4.2 Behov av arbetskraft
Bedömning: Vid framtagande av överenskommelser för intensivår kommer det
ofta röra sig om bristyrken. Dels för att Arbetsförmedlingens insatser ska göra så
stor nytta som möjligt genom att främja kompetensförsörjning på arbetsmarknaden, dels för att arbetsmarknadsutbildningar av samma skäl endast
upphandlas inom bristyrken.
I vissa fall kan det dock vara motiverat att ett intensivår tas fram för yrken som
Arbetsförmedlingen inte har klassat som ett bristyrke. Det kan handla om
arbetsgivare som har ett specifikt rekryteringsbehov som omfattar tillräckligt stora
volymer och som väl matchar de nyanländas behov och förutsättningar för
etablering på arbetsmarknaden. Det kan även handla om intensivår för att starta
eget företag.
Behov av arbetskraft kan ses utifrån en enskild arbetsgivares rekryteringsbehov eller
utifrån en samlad bedömning av tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Yrken för
vilka det råder en diskrepans mellan behov och tillgång på arbetskraft brukar
benämnas bristyrken. Arbetsförmedlingen upphandlar arbetsmarknadsutbildningar
endast inom bristyrken.
Att en arbetsgivare har behov av arbetskraft innebär inte att det aktuella yrket kan
betraktas som ett bristyrke. Det är särskilt vanligt i de så kallade ingångsyrkena/
omsättningsyrkena där det i många fall inte krävs formella kompetenser eller
utbildning. Sådana yrken utgör ofta en möjlighet för nyanlända att komma in på
arbetsmarknaden.
Det finns ett antal olika prognoser kopplade till arbetsmarknadens behov av
arbetskraft. Dessa prognoser är ett systematiserat sätt att ge en bild av arbetsgivarnas
behov av arbetskraft. Prognoserna bygger ofta på enkätundersökningar med
Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län. http://sfx.se/
Höghielm, R och Gougoulakis, P. En metastudie av sfx ”De är ju mina kollegor” Stockholms universitet,
2009.
54 Kommunförbundet Stockholms län, Utvärdering av sfx, 2011.
http://sfx.se/wp-content/uploads/2016/12/KSL-rapport-utvardering-Sfx.pdf
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arbetsgivare, men även på analyser utifrån produktion och orderingång. Även
tillgången på befintlig arbetskraft, utbildningsutbud med mera kan vägas in i
bedömningarna. I exempelvis Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer ligger
fokus på branschutveckling (privat sektor) snarare än enskilda yrkesområden.55
Statistiska centralbyrån, SCB, publicerar årligen Arbetskraftsbarometern med
framtidsutsikterna för olika gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar.56
Arbetsförmedlingen gör arbetsmarknadsbedömningar kring nuläget samt prognoser
på ett och fem års sikt. Dessa bygger på intervjuer med arbetsgivare på den lokala
arbetsmarknaden.57 De registrerade bedömningarna viktas mot antalet förvärvsarbetande i yrket och beräknas på så sätt till viktade bristindexvärden för kommuner,
län och riket. Prognoserna på fem års sikt bygger på statistiska analyser och
beräkningar. Urvalet omfattar 200 yrken och både privata och offentliga
arbetsgivare.

4.3 Insatser i intensivår
Bedömning: Kedjan av insatser bör innehålla tydliga mål och delmål så att
individens progression kan följas.
Rekommendation: Fördjupad kartläggning ska vara ett obligatoriskt moment
innan påbörjat intensivår, som ett sätt att bedöma motivation och förutsättningar,
dels för intensivåret som helhet och dels specifikt för aktuell yrkesinriktning.
Undantag är de individer som under etableringsprogrammets kartläggningsdel har
bedömts ha en tydlig yrkeskoppling och väg framåt, samt förutsättningar att klara
ett intensivår.
Rekommendation: Uppföljning ska ske löpande under intensivåret och inför
varje insats som exempelvis praktik och utbildning.
Rekommendation: Intensivår ska som regel inledas med svenska (sfi och
eventuellt yrkessvenska) och samhällsorientering.
Rekommendation: Validering bör ingå i kedjan av insatser i de fall validering
finns tillgänglig. Validering bör erbjudas så tidigt som möjligt i kedjan för att
eventuellt kunna korta tiden för påföljande insatser.
En grundförutsättning för att kedjan av insatser ska vara möjlig är att det finns
relevanta insatser tillgängliga och att dessa kan påbörjas löpande så att det inte
uppstår glapp i kedjorna. Innehåll, starter och upplägg för olika insatser behöver
också vara kända av den aktör som ska planera insatserna. Insatserna måste också
kunna ges parallellt och flexibelt. En utmaning är att insatserna ges av olika
huvudmän.

Konjunkturinstitutet. https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern.html (2019-11-04)
SCB. Arbetskraftsbarometern. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-ochforskning/analyser-och-prognoser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/arbetskraftsbarometern/
57 Arbetsförmedlingen. Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt, 2019.
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En arbetsmarknadsutbildning och en yrkesutbildning inom den kommunala
vuxenutbildningen kan i vissa fall vara likvärdiga trots olika utbildningsformer.
Ibland ges utbildningarna dessutom av samma leverantör. Den aktör som ska planera
och samordna individens intensivår måste i dessa fall göra en bedömning av vilken
utbildning som bäst möter individens behov. Även Arbetsförmedlingens avtal med de
upphandlade leverantörerna behöver beaktas. För att kedjor av insatser ska kunna
planeras behöver sådana förutsättningar vara utrönta på förhand.
Insatser inför ett intensivår
Utöver de insatser som nämns i uppdraget ser Arbetsförmedlingen behov av
ytterligare insatser som kan ges inför ett intensivår eller tidigt i kedjan av insatser. En
sådan insats är vägledning. Erfarenheter från bland annat snabbspår, lokala
jobbspår, validering och projektet Jämställd etablering visar på vikten av vägledning.
Vägledning bör ges antingen innan ett intensivår påbörjas eller som en av de första
aktiviteterna i ett intensivår. Vägledning bör också vara något som ges löpande under
intensivåret inför varje insats som exempelvis praktik och utbildning. Detta för att
klargöra förväntningar, förutsättningar och motivation så att deltagaren tar del av
rätt insats i rätt tid. Kompetens inom vägledning bör därför finnas hos den aktör som
ska planera och samordna insatserna i intensivåret.
Tidigare erfarenheter från etableringsuppdraget och kommunernas arbete med
yrkesutbildningar i kombination med sfi visar på många avhopp från påbörjade
utbildningar och därför är det viktigt att individer får möjlighet att under en kortare
period testa yrket. Test och kartläggning är en upphandlad förberedande utbildning
som Arbetsförmedlingen anvisar deltagare till inför en arbetsmarknadsutbildning.
Insatsen omfattar maximalt två veckor. Deltagarnas förutsättningar att klara av
påföljande arbetsmarknadsutbildning samt lämplighet för yrket testas. En liknande
insats kan användas under den fördjupade kartläggningen inför ett intensivår för att
bedöma motivation och förutsättningar, dels för att genomföra ett intensivår som
helhet, dels för specifik yrkeskategori.
ESF-projektet Sverige bygger nytt58 har tagit fram en metod för byggyrken som de
kallar ”verktygslådan”, där deltagaren under två veckor genomgår tester och får
möjlighet att prova på yrket.59 Metoden har varit framgångsrik och har inspirerat
andra projekt och andra branscher. ”Matlådan” och ”Förbandslådan” har tagits fram
för köks- och restaurangsyrken respektive vård- och omsorgsyrken.
Validering är en viktig insats för att tillvarata nyanländas kompetens och bör ingå i
kedjan av insatser för de yrken där validering finns tillgänglig. Validering bör
erbjudas så tidigt som möjligt i kedjan för att eventuellt kunna korta ned tiden i
påföljande insatser. Validering skulle även kunna användas inför ett intensivår för att
möjliggöra deltagande i ett intensivår med särskilda förkunskapskrav.

58
59

Sverige bygger nytt. http://sverigebyggernytt.eu/ (2019-11-19).
Hahn, G. och Jansson A. Utvärderingen av ESF-projektet Sverige bygger nytt, 2019.
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Lämplig ordningsföljd
Då intensivåret som huvudregel ska slutföras inom 12 månader och insatserna ska
pågå sammanhängande och parallellt, är det viktigt att kunna följa deltagarens
progression mot målet. Kedjan av insatser med de olika aktiviteterna och
beståndsdelarna bör därför skapas på ett sådant sätt att det är möjligt att koppla
processen till progression. Då det visat sig svårt att mäta progression är det viktigt att
mål och delmål med olika yrkeskriterier är definierade på förhand samt att det finns
en ordning för hur insatserna ska planeras. Samtidigt behöver ordningen kunna
anpassas till deltagarens individuella behov samt lokala förutsättningar. En viss
flexibilitet bör därför vara möjlig, exempelvis utifrån individens språkutveckling,
tillgång till praktikplats och utbildningsstarter. Tidigare erfarenheter av att arbeta
med kedjor av insatser för nyanlända bör vara vägledande vid utformningen av en
allmän ordning för insatser i ett intensivår.
Ett intensivår bör generellt inledas med vägledning, svenskstudier (sfi och
yrkessvenska) samt samhällsorientering (förutsatt att deltagaren inte redan är klar
med samhällsorientering). När deltagaren uppnått en viss nivå i svenska är praktik
inom yrket ett lämpligt nästa steg. Praktiken kan pågå parallellt med exempelvis sfi
och/eller mentorskap. Yrkessvenska är också möjlig att använda under praktiken.
Efter en praktik kan en utbildning vara ett lämpligt nästa steg som också kan avsluta
ett intensivår. I vissa fall kan en kort validering vara en relevant insats efter
utbildning.

4.3.1

Risker

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och sfi är rättighetsbaserade
skolformer som ska erbjudas alla som uppfyller behörighetskraven. När det gäller
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå har vissa grupper rättighet att studera
inom skolformen, men utöver dessa så ska de med störst utbildningsbehov
prioriteras.
Bestämmelser om behörighet och urval sätter också begränsningar. Det finns inget
stöd i författningarna för att en deltagare i intensivåret ska erbjudas utbildning före
en annan elev enbart för att deltagaren tillhör intensivåret eller att vissa utbildningsplatser skulle reserveras för deltagare i intensivåret. Utifrån Arbetsförmedlingens
perspektiv skulle ett sådant förfarande också slå fel då det riskerar att undantränga
resurser till studieplatser för arbetssökande som står längre från arbetsmarknaden,
till exempel för deltagare som omfattas av utbildningsplikt. Kurser som enbart skulle
inriktas mot deltagare i intensivåret kan också vara problematiskt. Samtidigt kommer
kommunens utbildningsutbud inom vuxenutbildningen att vara betydelsefullt.
En väl utbyggd vuxenutbildning kommer att ge förutsättningar för många nyanlända
inom etableringsprogrammet att söka och antas till vuxenutbildningen, oavsett om de
tillhör intensivåret eller inte.
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4.4 Bransch- och yrkesinriktningar utifrån nationella kriterier
Bedömning: Det är viktigt att ett intensivår utformas utifrån tydliga kriterier som är
gångbara nationellt. För- och nackdelar med nationella kriterier bör vägas mot
regionala- och lokala möjligheter att erbjuda insatser och genomföra ett intensivår
inom ett specifikt yrke.
Rekommendation: Grundprincipen ska vara att ett intensivår utgörs av insatser som
bygger på vissa bransch- och yrkespaket utifrån nationella kriterier. Kriterierna ska
utgå från behovet av arbetskraft inom den aktuella branschen eller det aktuella yrket.
Rekommendation: Insatserna i ett intensivår ska vara möjliga att anpassa till lokala
och regionala behov av arbetskraft och utifrån individens förutsättningar och behov. I
regel ska vissa på förhand bestämda moment ingå i ett intensivår, men längden på
insatser ska bygga på individens förutsättningar och progression samt på lokala och
regionala förutsättningar.
Rekommendation: Insatser ska kunna användas i varierande omfattning så länge de
sammantaget motsvarar deltagarens fulla arbetsutbud eller mer.
Intensivår planeras utifrån nationella kriterier i fördefinierade kedjor av insatser med
en tydlig koppling till behovet av arbetskraft. De nationella branschpaketen är
fördefinierade utifrån kraven som ställs inom branschen och kan ha olika
yrkesutgångar. Vissa delar av kedjan ska inte kunna bytas ut mot andra insatser, men
däremot ska de kunna användas flexibelt och utifrån individens förutsättningar, så
länge målet med intensivår uppnås.
Nedan följer några exempel på branscher som kan vara aktuella för intensivår:
•
•
•
•
•
•
•
•

vårdyrken (akademiska och icke-akademiska, legitimations- och ickelegitimationsyrken)
byggsektorn (ett flertal olika yrken)
transportyrken (bussförare och lastbilsförare)
tillverkningsindustrin (industritekniska yrken)
livsmedelsbranschen (flera yrken utan utbildningskrav, primärproduktion,
bagare, konditorer med flera)
service- och besöksnäringen (kockar, servitörer med flera)
energibranschen (exempelvis linjemontörer och distributionselektriker samt
kyl- och värmetekniker)
akademikeryrken (möjlighet att använda sig av korta vägen60 med intensiv
svenska och arbetspraktik samt uppdragsutbildningar,
yrkeshögskoleutbildningar eller andra kompletterande utbildningar)

Utöver nationella branschpaket kan det övervägas att skapa arbetsgivarpaket (eller
koncernpaket) för stora arbetsgivare som har verksamhet i hela landet eller
Korta vägen är en förberedande utbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund. De som har
gått en utbildning vid ett utländskt universitet eller högskola i minst tre år, kartläggs och erbjuds en praktikplats
i rätt bransch och i nivå med deras kvalifikationer.
60
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arbetsgivare som har stort rekryteringsbehov med hela landet som
upptagningsområde. Vid arbetsgivar- eller koncernpaket behöver statsstödsregler
beaktas, se även avsnitt 7.1.
Volvokoncerners satsning Volvosteget61 kan vara intressant att titta närmare på. Det
är en ettårig utbildning med både teori och praktik och ges som en
yrkesintroduktionsanställning. Deltagare i Volvosteget får lön och ett
utbildningscertifikat som kan användas inom produktionsindustrin, och inte bara hos
Volvo utan även hos andra arbetsgivare.62 Volvosteget liksom andra initiativ som
exempelvis Jobbsprånget63 har ett begränsat antal antagningsomgångar. Det kan
vara en viktig erfarenhet när intensivår ska planeras.
För att uppnå målet med att koppla intensivåret till behovet av arbetskraft och
planering av insatser som exempelvis intensiv praktik är det viktigt att arbetsgivare
med anställningsbehov fångas så tidigt som möjligt i processen och är delaktiga
under så stor del av intensivåret som möjligt. Vidare bör insatser bör finnas
tillgängliga löpande så att potentiella kandidater kan påbörja dessa när de skrivs in i
etableringsprogrammet och bedöms ha förutsättningar och motivation att genomföra
ett intensivår. Det bör också finnas möjlighet till tillgodoräknande med hjälp av
validering, vilket kan förkorta tiden i intensivåret.
Utbildningsinsatser i kedjan kan bygga på kortare yrkespaket inom komvux eller
moduler i arbetsmarknadsutbildningen. För akademiker som kan vara aktuella för
intensivår är det inte alltid möjligt att ha en yrkesinriktning eftersom många
akademiska utbildningar erbjuder breda möjligheter till anställning inom en rad olika
yrken. Det blir därför viktigt att skapa intensivår som inrymmer olika akademiska
inriktningar inom en bransch med hänsyn till individuella förutsättningar, behovet av
arbetskraft och möjligheter att få kvalificerad praktik och mentor.
Fördefinierade bransch- och yrkespaket kan användas i hela landet vilket ger
legitimitet i branschen och kan även medföra kvalitetssäkring och förankring av
insatserna. Paketen kan anpassas till nationella, regionala och lokala behov och utgå
från arbetsgivarnas behov av arbetskraft enligt samma princip som för de lokala
jobbspåren. De nationella branschpaketen står för de beståndsdelar de olika yrkena
ska innehålla. En lokal anpassning utgår från de lokala förutsättningarna innebär att
flexibelt kunna använda de tillgängliga insatserna beroende på arbetsgivarens behov
och individens förutsättningar. Detta kan exempelvis innebära att anpassa längden
och omfattningen av en praktik och bedöma vilka utbildningsmoduler/kurspaket som
ska användas.
Ett yrkespaket med en på förhand definierad kedja av insatser med ett tydligt upplägg
och yrkesutgång kan enklare marknadsföras till deltagare och arbetsgivare och
därmed motivera deltagare att vilja påbörja och genomföra intensivåret och
arbetsgivare att vara delaktiga. Intensivår med viss yrkesutgång bestående av samma
insatser i hela landet kan bidra till att skapa legitimitet för intensivåret och
Volvosteget. www.volvosteget.se (2019-10-02).
Volvosteget. http://www.volvosteget.se/om-volvosteget/fragor-svar/ (2019-10-02).
63 IVA. Jobbsprånget, Jobbspranget.se (2019-10-02).
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underlättar uppföljning och utvärdering. Det ger också förutsättningar att konstruera
ett kunskapscertifikat för intensivår, exempelvis genom branschernas valideringsmodeller.
Vidare ger intensivår med nationella kriterier och olika branschpaket förutsättningar
för att insatser kan upphandlas löpande och i stora delar av landet. Om insatser inte
finns i hela landet kan olika distans-/halvdistanslösningar prövas, såsom snabbspår
för lärare. Även om intensivår bestäms utifrån nationella kriterier är det möjligt att
lokalt använda utbildningar om de ges inom ramen för komvux.
Arbetsförmedlingen har olika nationella avsiktsförklaringar med arbetsgivare kring
insatser för nyanlända, liksom lokala överenskommelser inom ramen för de lokala
jobbspåren. Dessa samarbeten kan användas när olika bransch- eller
yrkesinriktningar för intensivår ska tas fram och för att främja utbudet av platser för
intensiv praktik.

4.4.1

Konsekvenser och risker

Med en på förhand bestämd kedja av insatser med färdiga yrkespaket finns en risk att
lokala arbetsgivares behov förbises. En på förhand fastställd kedja är också mindre
flexibel inför deltagarens behov och förutsättningar, vilket kan minska deltagarens
egenmakt och möjlighet att delta i insatser.
Att insatser inte finns tillgängliga när det behövs och i hela landet är en stor risk.
Distanslösningar samt arbetssökandes förutsättningar att flytta eller pendla för att
kunna delta i ett lämpligt intensivår är därför viktigt att beakta.
Om insatser inte finns tillgängliga måste de upphandlas och upphandlingen bör
prioritera att insatserna ska finnas tillgängliga i hela landet samt med löpande
starter. Samtidigt kommer det vara en stor utmaning att säkerställa att samtliga
insatser finns tillgängliga i hela landet. Låga volymer och oregelbundet inflöde av
deltagare kan leda till att effekterna av intensivåret inte motsvarar de resurser som
tas i anspråk. I pågående avtal för yrkessvenska finns det ett antal leveransorter där
tjänsten inte är igång på grund av låga volymer. Låga volymer kan också leda till att
involverade arbetsgivare inte får tillräckligt många deltagare eller att det råder
konkurrens om deltagare, mellan olika branscher, yrken, arbetsgivare och även till
exempel jobbspår.
Arbetsförmedlingen behöver tillsammans med branschorganisationerna definiera
arbetsgivarnas behov av arbetskraft och de nationella kriterier som ska gälla för
respektive intensivår. Det är tidskrävande att ta fram nationella överenskommelser
med parter och/eller arbetsgivare på nationell nivå. Arbetsgivares/branschers
delaktighet kan underlättas genom att slå ihop flera arenor och använda befintliga
strukturer, såsom arbetet inom snabbspår, lokala jobbspår och kommunernas
yrkesutbildning för vuxna. Det kan behövas finansiering för att
branschorganisationerna ska vara med och satsa på intensivår, se exempelvis
beskrivning av främjandemedel i avsnitt 5.1.2.
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Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara svårare att hitta motiverade
kvinnor om insatserna är riktade mot mansdominerade branscher. Detta bygger
bland annat på erfarenheter från de lokala jobbspåren som visar att satsning på
kvinnodominerade yrken öppnar vägar in på arbetsmarknaden för kvinnor. En
delförklaring kan vara att kvinnor är intresserade av yrken inom vård och omsorg
samt av pedagogisk verksamhet, yrken som oftast finns inom välfärdssektorn.
Detsamma har varit fallet inom snabbspåren, vilka haft en tyngdpunkt på män som
går till mansdominerade branscher. Snabbspår för lärare har fler kvinnliga deltagare
än manliga, vilket tydligt visar att om det finns insatser som i högre utsträckning
matchar kvinnors bakgrund och erfarenheter, så kommer också kvinnor i högre
utsträckning att delta.

4.4.2

Alternativ som övervägts

Kedjor av insatser utifrån lokala behov
Arbetsförmedlingen har övervägt att skapa kedjor av insatser enbart utifrån lokala
behov, alternativt utveckla de lokala jobbspåren med skillnaden att dessa ska
genomföras inom 12 månader. Detta skulle innebära att utgå från lokala
arbetsgivares behov av arbetskraft och de samverkans- och samarbetsformer som
finns inom ramen för lokala överenskommelser om lokala jobbspår. I praktiken
skulle det innebära att kedjan av insatser i intensivår bygger på de lokala jobbspår
som är upp till 12 månader långa.
Samverkan kring dessa frågor sker mellan kommuner och Arbetsförmedlingen och
lokala överenskommelser finns i de flesta kommuner. Det finns många upparbetade
jobbspår med en lokal arbetsgivare. Möjlighet finns att använda sig av befintliga
överenskommelser, exempelvis inom ramen för Dua. I dagsläget finns totalt 483
aktiva jobbspår i sammanlagt 229 kommuner.64
Utveckling av jobbspåren eller en variant av dessa skulle i praktiken innebära att
Arbetsförmedlingen och kommunen behöver komma överens om utformningen av
insatser. Detta skulle innebära en stor administrativ uppgift som läggs på
Arbetsförmedlingen och kommunerna lokalt.
Vidare riskerar lokala lösningar att skapa varierande processer inom ett och samma
yrke. Det kan leda till att insatserna saknar legitimitet inom branschen och att ett
kunskapscertifikat (se kapitel 8) mister sitt syfte. Det kan också vara svårt att följa
upp och utvärdera intensivår och kedjan av insatser på nationell nivå, även inom ett
och samma yrke.
Arbetsgivarnas behov av arbetskraft lokalt behöver nödvändigtvis inte innebära att
yrket finns inom ramen för ett bristyrke. Det kan finnas en motsättning i vad som kan
upplevas som ett behov och vad branschens och Arbetsförmedlingens prognoser
påvisar. Ett exempel är köks- och restaurangbiträden som inte är ett bristyrke men
som vissa arbetsgivare lokalt uppger att det finns behov av. För dessa yrken finns
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inget större behov av en mentor eller praktik eftersom det finns goda förutsättningar
att lära sig jobbet på arbetsplatsen och samtidigt vara produktiv.
Ytterligare en risk är att kommunernas arbetsgivarbehov kan komma att stå i fokus
och därmed överskugga andra faktiska behov på den lokala och regionala
arbetsmarknaden i stort. Enligt en nyligen publicerad rapport från IFAU
dominerades yrkesutbildning på komvux under perioden 1995–2015 av vård och
omsorg: drygt 60 procent av deltagarna deltar i utbildningar inom vård och omsorg.
De vanligaste yrkesutbildningarna efter det är inom barn och fritid (8 procent) samt
fordon och transport (7 procent).65
De lokala jobbspåren inom ramen för Dua är indelade i olika branschspår. Nästan en
tredjedel (26 procent) av alla jobbspår finns inom vård och omsorg, följt av hotell och
restaurang (14 procent) och utbildning inklusive förskola (12 procent). En fjärdedel
av alla deltagare i lokala jobbspår återfinns inom vård- och omsorgsyrken.66
En delförklaring till de lokala jobbspårens framgång kan vara extratjänster. Flera av
Arbetsförmedlingens regioner uppger att en del av de lokala jobbspåren stannade av i
och med beslutstoppet för extratjänster januari till november 2019.
Paketera och skräddarsy insatser utifrån varje enskild deltagare
Arbetsförmedlingen har även övervägt alternativet att det är upp till den planerande
och samordnande aktören att sätta ihop kedjan av insatser utifrån lokala behov. En
fördel är att kedjan av insatser tar avstamp i individens behov och förutsättningar.
Till skillnad från en fördefinierad kedja med nationella kriterier bygger det här
alternativet helt på individens behov och förutsättningar. Utifrån individens tidigare
utbildning, erfarenhet och intresse skräddarsys en kedja som rustar individen att
komma till arbete inom 12 månader. Alla insatser som är möjliga i intensivår skulle
då kunna användas helt fritt.
Det är redan idag möjligt att planera en sådan kedja av insatser inom ramen för
etableringsprogrammet och Arbetsförmedlingen bedömer att intensivåret i det fallet
inte skulle tillföra särskilt mycket. Till skillnad från fördefinierade kedjor baserade på
nationella kriterier krävs dessutom en högre grad av planering och kunskap om
behoven inom olika branscher och yrken.
Kopplingen till arbetsgivarnas behov av arbetskraft blir mer svårdefinierad. Det finns
en risk för otydliga utgångar och kopplingar till bransch och yrke. Ostrukturerad
utformning av kedjan av insatser kan vara svåra att koppla till behov av arbetskraft
och kompetensförsörjning av bristyrken. Det kan också vara svårt att få tillgång till
relevanta insatser och svårt att säkerställa att insatser finns tillgängliga när behov
uppstår, vilket försvårar tillhandahållandet av en parallell och sammanhängande
kedja av insatser.

IFAU. Gymnasial yrkesutbildning på Komvux, 1995–2015 Kartläggning, utvärdering och jämförelse med
arbetsmarknadsutbildningen, 2019. Rapport 2019:17.
66 Dua. https://www.dua.se/fakta-och-statistik (2019-09-13).
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Nationell uppföljning blir nästintill omöjlig att genomföra och utvärdering av
intensivåret blir svårgenomfört. En annan risk är att individer med kvalifikationer
och erfarenhet som är eftertraktade på arbetsmarknaden matchas in i yrken och
branscher som inte motsvarar deras kvalifikationer, eller för vilka de är
överkvalificerade.

4.5 Intensivår för att starta eget företag
Bedömning: Företagande är en viktig del av nyanländas etablering och bidrar till
sysselsättning dels direkt genom eget företagande, dels indirekt genom växande
företag som anställer.
Rekommendation: Det ska vara möjligt att skapa ett intensivår för att starta eget
företag.
Studier visar att utrikesfödda företagare i högre grad anställer nyanlända från andra
länder utanför Europa och kan därmed spela en viktig roll för integration.67
Fördelen med ett starta eget-år är att alla insatser redan finns tillgängliga.
Tillväxtverket ansvarar för mentorsprogrammet som genomförs i samarbete med
Nyföretagarcentrum och Arbetsförmedlingen har upphandlad starta eget-kurs.
Figur 9: Exempel på intensivår för att starta eget företag

4.5.1

Risker

Arbetsförmedlingen har nyligen avslutat ett antal avtal för starta eget-utbildningen
inom några leveransområden, vilket betyder att utbildningen i dagsläget inte finns
tillgänglig i hela landet.
Riksrevisionen har i en nyligen publicerad rapport granskat de långsiktiga effekterna
för deltagare i insatsen stöd till start av näringsverksamhet.68 Några av slutsatserna

Hammarstedt, M. och Miao, C. Företagande bland utrikes födda– ett bidrag till integrationen?, 2019.
https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/47-1-mhcm.pdf
68 Riksrevisionen. Stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens
arbetssätt, RiR 2019:27.
67
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från rapporten är att stöd till start av näringsverksamhet leder till minskad arbetslöshet men insatsen har svag effekt på sysselsättningen och programdeltagarnas
inkomster blir låga under flera år, särskilt för kvinnor. Samtidigt ökar risken för
överskuldsättning för programdeltagare. Riskerna gäller både inrikes och utrikes
födda. Några av Riksrevisionens rekommendationer är även relevanta för ett
intensivt starta eget-år. Bland annat att informera deltagare tydligare om riskerna
med eget företagande, utreda om den förberedande utbildningen Starta eget bör ges i
en mer avgränsad form samt att utföra lokala uppföljningar mer systematiskt.69

5. Insatser utöver heltid
I uppdraget anges att Arbetsförmedlingen ska ta fram förslag på hur information
om utbud av insatser utöver heltid kan tillgängliggöras, och hur förordningen
(2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte
att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden skulle kunna
användas för att ytterligare möjliggöra sådana insatser.

5.1 Bakgrund
I uppdragsbeskrivningen framgår att ett syfte med införandet av ett intensivår är att
öka möjligheterna för individerna att frivilligt kunna ta del av vissa insatser utöver
heltid och att individerna ska kunna erbjudas fler utbildningstimmar för
språkundervisning och en snabbare utbildningstakt för att nå ambitiösa mål.
Arbetsförmedlingen utgår från att avsikten i detta sammanhang är att deltagare inom
ett intensivår ska ges möjlighet att delta i aktiviteter utöver heltid och att detta ska
medföra ett bättre tillvaratagande av högpresterande individers potential och
därigenom främja en snabbare etablering på arbetsmarknaden samt att utbudet av
sådana insatser därför bör främjas.

5.1.1

Reglering av heltid

I etableringsförordningen anges att en anvisning till programmet som huvudregel ska
avse verksamhet på heltid samt under vilka förutsättningar en anvisning på deltid är
möjlig.70
I Arbetsförmedlingens interna instruktion för programtid71 anges riktlinjer för under
vilka tider och vilka dagar en programdeltagare i normalfallet ska delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program. En anvisning på heltid ska avse åtta timmar per dag
måndag till fredag och ska normalt förläggas inom ramen för bekväm arbetstid
(07:00-18:00). Om programmet kräver att programtiden förläggs på annan tid ska

Riksrevisionen. Stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt,
RiR 2019:27.
70 7-8 §§ förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
71 AFII 7/2013, Arbetsförmedlingens interna instruktion för programtid. Dnr. Af-2014/168 966.
69
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Arbetsförmedlingen göra en bedömning om det är lämpligt och arbetsmarknadspolitiskt motiverat. I den arbetssökandes planering (handlingsplanen) ska det tydligt
framgå vilka dagar samt vilka tider deltagaren ska delta i programmet. Detta gäller
oavsett när programtiden är förlagd.
Huvudregeln på svensk arbetsmarknad är enligt Arbetstidslagen (1982:673) att
ordinarie arbetstid får uppgå till högst 40 timmar/vecka. Vissa avvikelser från
regleringen får göras genom kollektivavtal.
En individ som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller insats och får
aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning enligt förordningen
(2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser omfattas av
försäkringsskydd. Aktiviteter som individen deltar i utöver heltid omfattas inte av
försäkringsskyddet då dessa ligger utanför programtid.

5.1.2 Främjandemedel
Arbetsförmedlingen har att fördela medel enligt förordning (2015:848) om
statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda
nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Detta statsbidrag benämns
nedan främjandemedel.
Främjandemedel kan sökas av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer,
branschorganisationer och partssammansatta organ på arbetsmarknaden.72
Insatserna ska syfta till att påskynda de nyanländas etablering på arbetsmarknaden
genom att synliggöra deras kompetens, stärka deras kunskaper i svenska, eller främja
användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända.73 Med nyanländ
avses i förordning 2015:848 en person som omfattas av lagen 2017:584 om ansvar för
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eller en annan person utan
erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet.74
Enligt Arbetsförmedlingens föreskrift (AFFS 2018:3)75 samt etablerat arbetssätt
avseende administrativ hantering av statsbidrag utlyses medel med sista
ansökningsdag den 27 november året innan bidragsåret. Utlysningen sker lämpligen
under oktober månad med förbehåll att Arbetsförmedlingen tilldelas medel för
ändamålet. Medel utlyses med förbehåll under oktober månad baserat på det
preliminära anslaget som aviseras i regeringens budgetproposition under september
månad samt den slutgiltiga medelstilldelningen för kommande budgetår, som
aviseras i myndighetens regleringsbrev under december månad. Ytterligare
utlysningar kan bli aktuella om det finns medel kvar att fördela efter att de
ansökningar som inkommit i rätt tid har prövats.
Vid tidigare genomförda utlysningar av främjandemedel har arbetsmarknadens
parter till stor del ansökt om medel för sådana insatser som har en direkt påverkan
3 § förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att
påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.
73 4 § förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda
nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.
74 1 § förordning (2015:848).
75 Arbetsförmedlingens föreskrifter (2018:3) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i
syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.
72
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på den egna branschens behov av kompetensförsörjning och prioriterade bristyrken.
Exempel på sådana insatser är utveckling av valideringsmodeller, framtagande av
språkstöd både online och i applikationsformat, framtagande av yrkesprofiler inom
specifika branscher samt utveckling av insatser inom befintliga snabbspår.
Följaktligen har insatserna hittills omfattat branschernas utvecklingsarbete i syfte att
påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden och riktats till individer som
antingen har ett uttalat yrkesintresse, yrkesbakgrund eller en definierad
yrkeskategori.
För kalenderåret 2019 fanns totalt 55 miljoner att fördela för aktuellt ändamål. Totalt
inkom 23 ansökningar. Arbetsförmedlingen har bedömt och beviljat samtliga 23
ansökningar till ett totalt belopp på 35,7 miljoner kronor.76

5.2 Deltagande utöver heltid
Bedömning: Utifrån rådande regelverk är det inte möjligt för Arbetsförmedlingen
att fatta beslut om insatser utöver heltid. Deltagande utöver heltid måste därför
betraktas som frivilligt och ske utanför programtid. Det innebär också att insatser
som Arbetsförmedlingen måste fatta beslut om för att de ska kunna tillhandahållas,
exempelvis arbetsmarknadsutbildningar och praktik, måste ligga inom ramen för
heltid.
Bedömning: Aktiviteter som Arbetsförmedlingen inte måste, eller inte kan, fatta
beslut om, är möjliga att ta del av utöver heltid, förutsatt att de ligger utanför ramen
för etableringsprogrammet.
Bedömning: De aktiviteter som kan ligga utanför ramen för heltid är i huvudsak
sådana aktiviteter som Arbetsförmedlingen inte är huvudman för. Tillgången på
sådana aktiviteter, samt att de kan ges flexibelt, är avgörande för att deltagande
utöver heltid ska kunna realiseras ändamålsenligt. Nära samverkan mellan
Arbetsförmedlingen och den aktör som tillhandahåller respektive aktivitet, såsom
kommunerna och civilsamhällesorganisationer, är därför av stor betydelse.
Utifrån Arbetsförmedlingens tolkning av rådande reglering av programtid och
heltidsbegreppet är det inte möjligt för myndigheten att fatta beslut om insatser
utöver heltid. Deltagande utöver heltid måste därför betraktas som frivilligt och ske
utanför programtid. Detta innebär att aktiviteter utöver heltid inte kan ge rätt till
etableringsersättning eller försäkringsskydd. Arbetsförmedlingen kan inte heller
ställa krav på närvaro eller aktivitetsrapportering för sådana aktiviteter och regler
kring sanktioner är inte tillämpbara. Det innebär också att insatser som
Arbetsförmedlingen måste fatta beslut om för att de ska kunna tillhandahållas,
exempelvis arbetsmarknadsutbildningar och praktik, måste ligga inom ramen för
heltid.
Aktiviteter som Arbetsförmedlingen inte måste eller inte kan fatta beslut om, är
möjliga att ta del av utöver heltid, förutsatt att de ligger utanför ramen för
76

Arbetsförmedlingen. Prognos för utbetalningar 2019-2022, 2019. Dnr. Af-2019/0032 6786.
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etableringsprogrammet. Dessa kan vara sådana aktiviteter som Arbetsförmedlingen
idag betraktar som frivilliga och/eller har andra huvudmän än Arbetsförmedlingen.
Exempelvis kan aktiviteter som ingår i Arbetsförmedlingens tolkning av ”andra
insatser som kan påskynda den nyanländes etablering i arbets- och samhällslivet”77
samt ”jobbsökaraktiviteter”78 (se avsnitt 4.1.1) utgöra aktiviteter utöver heltid. Ett
annat exempel är studier i sfi som kan ligga både inom och utanför ramen för
etableringsprogrammet. Det skulle vara möjligt för en deltagare att exempelvis
studera sfi på kvällstid samtidigt som hen på dagtid har en praktik på heltid.
Kvällskursen på sfi skulle i det fallet betraktas som frivillig.
De aktiviteter som kan ligga utanför ramen för heltid är i huvudsak sådana aktiviteter
som Arbetsförmedlingen inte är huvudman för. Ett ändamålsenligt utbud av
aktiviteter att ta del av utöver heltid förutsätter därför att andra aktörer levererar i
sina uppdrag och kräver en nära samverkan mellan Arbetsförmedlingen och de
aktörer som tillhandahåller aktiviteterna, såsom kommunen och civilsamhället.
Givetvis behöver även information om vilka insatser som är möjliga att delta i utöver
heltid finnas lättillgängliga för deltagarna och för den aktör som ska planera och
samordna individens intensivår.
Särskilt viktigt för nyanlända är givetvis språkundervisning, både i sig och för att
förståelse av svenska är en nyckel för att kunna delta i andra insatser. Möjlighet till
fler utbildningstimmar för sfi och att undervisningen kan ske flexibelt är avgörande
men skiljer sig över landet. Fler undervisningstimmar är inget Arbetsförmedlingen
har författningsstöd att verkställa. Den statliga utredningen KLIVA har i uppdrag att
utreda förutsättningarna för fler utbildningstimmar. Utredningen fokuserar i första
hand på studieväg 1, vilken riktar sig till nyanlända som har kort eller ingen skolgång
(0-5 år) från sitt hemland. Arbetsförmedlingen bör utifrån sin samordnande och
pådrivande roll för nyanländas etablering samverka med berörda kommuner för att
insatser inom intensivåret ska främjas, men att säkerställa ett flexibelt och mer
omfångsrikt upplägg på sfi är främst en fråga för kommunerna som är huvudmän för
sfi.

5.3 Information om insatser
Bedömning: Insatser som är möjliga att ta del av utöver heltid är inte förbehållna
deltagare i intensivår och ges med fördel så tidigt som möjligt samt löpande.
Information om tillgängliga insatser bör i så stor utsträckning som möjligt utgå från
konkreta aktiviteter på lokal eller regional nivå.
Rekommendation: I första hand ska befintliga informationskanaler som riktar sig
till nyanlända användas för att informera om insatser. Utöver Arbetsförmedlingens
egna informationskanaler är webbplatsen informationsverige.se, vilken drivs av
länsstyrelserna, en lämplig kanal för information om konkreta aktiviteter.

77
78

13 § p. 8 förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
13 § p. 4 förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
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Att nyanlända får information om aktiviteter som är möjliga att delta i på fritiden och
som kan främja etablering i arbets- och samhällslivet är centralt. Sådana insatser är
inte förbehållna deltagare i intensivåret och kan med fördel ges tidigt i kontakten
med Arbetsförmedlingen och sedan fortlöpande. Även andra aktörer som kommer i
kontakt med nyanlända, exempelvis Migrationsverket kan bidra till att nyanlända får
sådan information redan innan kontakten med Arbetsförmedlingen.
Det är viktigt att kombinera olika typer av informationskanaler för att den nyanlände
ska ges förutsättningar att till sig all ny information. Det är en fördel om
informationen kan ges i redan befintliga informationskanaler för att undvika att
informationen som riktas till nyanlända ges på för många olika ställen och därmed
blir mer svårtillgänglig.
En central informationskanal är möten och samtal med arbetsförmedlare. Muntlig
information förmedlas vid behov med hjälp av tolk. Arbetsförmedlingens språklinjer
har också en betydande funktion i kontakten med arbetssökande. Vidare behöver
Arbetsförmedlingen satsa på digitala informationsinsatser. Dessa är effektiva på så
sätt att arbetssökande kan ta del av dem när som helst utan att det krävs ett fysiskt
möte på ett Arbetsförmedlingskontor. Dessutom blir informationen som förmedlas
till den arbetssökande mer enhetlig.
Arbetsförmedlingens webbplats kan användas för att informera deltagare inom
intensivåret om olika insatser. En egen sida om intensivåret i anslutning till
information om etableringsprogrammet kan skapas på Arbetsförmedlingens externa
webbplats. Där skulle aktuell information relaterad till insatser i intensivår kunna
publiceras. Mentorskapet bör särskilt lyftas fram.
Ett effektivt sätt för Arbetsförmedlingen att tillgängliggöra information, är att
producera webbinarier samt spela in podcasts. Även Arbetsförmedlingens sociala
medier kan användas som informationskanal.
Informationsverige.se är en webbplats som drivs av länsstyrelserna i samarbete med
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Det är ett verktyg för att underlätta
integrationsprocessen och är en guide på 10 språk till grundläggande och aktuell
samhällsinformation. Verktyget riktar sig till asylsökande och nyanlända samt till
aktörer som möter dessa målgrupper i olika sammanhang.
På webbplatsen finns en aktivitetskalender i vilken aktörer kan informera om aktuella
insatser som finns tillgängliga på specifika orter. Exempelvis skulle information
avseende mentorskapsprogram med fördel tillgängliggöras via ovannämnda
aktivitetskalender. Informationen skulle också kunna presenteras i form av en
kortfattad beskrivning av insatsen samt kontaktuppgifter till anordnare där
deltagaren utifrån motivation och yrkesintresse på egen hand kan komma i kontakt
med anordnaren för mer detaljerad information avseende startdatum, omfattning
etc.

58

Inför införandet av ett intensivår för nyanlända

5.3.1

Insatser utöver heltid

Konsekvenser och risker

Arbetsförmedlingen ser en stor risk med att deltagarna inte hittar informationen om
den inte samlas tillsammans med annan information som riktar sig till nyanlända och
på ett så begränsat antal platser som möjligt. En annan utmaning är att presentera
information om utbud av insatser som är möjliga att ta del av på fritiden på ett sådant
sätt att det framgår vad syftet med insatsen är och hur den kan vara till nytta för den
enskilde.
Digitala kanaler används redan idag av Arbetsförmedlingen för att informera
deltagare i etableringsprogrammet om olika aktiviteter. Effekter av sådana
informationsinsatser är generellt svåra att uppskatta och skulle därför behöva följas
upp. Om insatserna ska publiceras på Information Sveriges webbplats ser
Arbetsförmedlingen en risk med att inte alla aktörer känner till den möjligheten. Det
skulle krävas informationsinsatser som riktar sig till anordnare av insatser såväl som
till nyanlända.

5.4 Finansiering via främjandemedel
Bedömning: Fristående aktörer, företag, ideella föreningar och kommuner är inte
på egen hand behöriga att söka främjandemedel. Denna avgränsning begränsar
utbudet av aktörer som kan söka främjandemedel och har även en indirekt inverkan
på vilka typer av insatser som medel söks för.
Bedömning: Exempel på insatser som kan ges ”utöver heltid” och som ryms inom
ett av de tre syftena för främjandemedel79 är utveckling av mentorsprogram,
intresseskapande bransch- och yrkesspecifika insatser samt olika typer av
yrkesinriktade språkstöd. Arbetsförmedlingen har tidigare beviljat främjandemedel
för liknade insatser, vilka har potential att breddas ytterligare utifrån ett ökat behov
kopplat till deltagare i intensivåret. Detta förutsatt att branschorganisationerna ser
ett behov och intresse att utveckla och genomföra sådana insatser.
Bedömning: Insatser utan tydlig koppling till etablering på arbetsmarknaden kan
inte främjas genom förordning 2015:848. Sådana insatser avser insatser med social
eller hälsofrämjande inriktning som anordnas via kommun, föreningsliv och
idéburen verksamhet.
Rekommendation: Statsbidrag enligt förordning 2015:848 används i dess
nuvarande utformning för att främja bransch- och yrkesinriktade insatser i syfte att
påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
Rekommendation: Ett uttalat ”grundanslag” för främjandemedel bör införas så att
parterna i ett tidigt skede kan estimera och planera utveckling av insatser.
Rekommendation: Behovet av riktade utlysningar avseende främjandemedel för
insatser som riktas till deltagare i intensivåret bör ses över.

4 § förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att
påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.
79
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Arbetsförmedlingens beaktanden avseende möjliggörandet av ”insatser utöver heltid”
genom förordning 2015:848 utgår från en bedömning av syftet med insatserna,
målgruppen för insatserna, vilka parter som är behöriga att söka medel samt
förfarandet för utlysning, ansökan och tilldelning av medel.
Möjligheterna att genom förordning 2015:848 främja insatser som saknar inriktning
på bransch, yrkesintresse eller yrkeskategori är begränsade. Detta till följd av att
behöriga ansökande parter är avgränsade till arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer, branschorganisationer och partssammansatta organ på
arbetsmarknaden.80 Förordningen är utformad med tydlig fokus på bransch- och
yrkesinriktade utvecklingsinsatser, där ansökningar avseende insatser som syftar till
att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning
eller yrkeserfarenhet prioriteras.81
En viktig insats inom intensivåret som skulle kunna utvecklas och tillgängliggöras av
parterna med stöd av främjandemedel är mentorsprogram för nyanlända med
bransch, yrkesintresse eller yrkesbakgrund. Arbetsförmedlingen har vid tidigare
utlysningar beviljat utveckling av mentorsprogram samt informationsinsatser om
sådana med hjälp av främjandemedel. Utveckling av mentorsprogram är dock
avhängigt branschernas intresse och behov att utveckla och tillhandahålla
mentorprogram inom respektive bransch. En del branscher kan också göra
bedömningen att mentorsprogram inte behövs för att få arbete i branschen.
Det bör beaktas huruvida det finns ett behov av någon form av prioritering av
insatserna som främjandemedel kan beviljas för om avsikten är att de särskilt ska
riktas till deltagare i intensivåret. Detta skulle kunna möjliggöras genom riktade
utlysningar för insatser som riktas främst till personer som omfattas av lagen
(2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Utifrån
tidigare utlysningar har sökande parter inte haft något uttalat särskiljande och ansökt
om medel avseende insatser som inkluderar målgruppen nyanlända så som den avses
i 1 §.82
Arbetsförmedlingen utlyser medel för kommande kalenderår med förbehåll att
myndigheten tilldelas medel för aktuellt ändamål. Ovisshet kring den slutgiltiga
medelstilldelningen kan leda till att potentiella parter drar sig för att rigga upp ett
utvecklingsarbete och framtagande av nya insatser. Arbetsförmedlingen har tidigare
fått signaler från flera parter att ovissheten kring den slutliga medelstilldelningen i
vissa fall bidrar till tveksamheter avseende fortsättning av redan pågående projekt
och framtagande av nya insatser. Exempelvis krävs ett omfattande arbete för att
bygga upp ett mentorsprogram.
För att främja tillgången på insatser relevanta för intensivårsdeltagare behöver
potentiella mottagare av främjandemedel få utrymme att estimera huruvida
framtagande och genomförande av sådana insatser möter organisationens/
branschens behov. Sådan information i syfte att framkalla intresse hos parterna
3 § förordningen (2015:848).
5 § förordningen (2015:848).
82 1 § förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att
påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.
80
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skulle kunna tillgängliggöras via Arbetsförmedlingens webbplats för främjandemedel
samt via andra etablerade kontaktvägar med parterna. I samband med ett införande
av intensivåret kan information om insatser, särskilt nya sådana, riktas till potentiellt
sökande parter inför utlysning av främjandemedel.

5.4.1

Alternativ som övervägts

Arbetsförmedlingen har övervägt ett tillägg i 3 § i förordning 2015:848, så att även
ideella föreningar och kommuner inkluderas bland de aktörer som har möjlighet att
ansöka om medel. Detta skulle kunna bidra till en ökad tillgång till, och ett bredare
utbud av, insatser med social eller hälsofrämjande inriktning.
Arbetsförmedlingen bedömer dock att inkluderandet av fler aktörer i form av
kommuner och ideella föreningar riskerar att urholka syftet med förordningen
avseende inriktning på arbetsmarknadens parter samt bransch- och yrkesinriktade
utvecklingsinsatser. Förordningsändring gällande inkluderandet av fler aktörer i
form av kommuner och ideella föreningar skulle även få konsekvenser för
prioriteringar vid fördelning av statsbidrag enligt 5 § i nämnda förordning.
Vidare skulle eventuella ändringar avseende förutsättningar enligt 3 § i förordning
2015:848, till att inkludera andra sökande parter i form av ideella föreningar och
kommuner innebära att anslaget för aktuellt statsbidrag skulle behöva ses över. Det
är svårt att uppskatta i vilken omfattning anslaget eventuellt skulle behöva utökas på
grund av faktorer som berör omfattning av den utvidgade målgruppen för sökande
parter och varierande kostnader avseende utveckling, genomförande, samordning
och uppföljning av olika typer av insatser.

5.5 Finansiering via statsbidrag för civilsamhällets aktörer och
kommuner
Bedömning: Främjandemedel är inte tillräckligt för att stimulera utbudet av och
tillgången på insatser utöver heltid då viktiga utförare av sådana insatser inte är
behöriga att söka det aktuella statsbidraget. Det finns behov av ett statsbidrag som
riktas till civilsamhällets aktörer och kommuner.
Aktörer inom civilsamhället och kommuner är viktiga utförare av sådana insatser
som deltagare i intensivåret kan ta del av utöver de aktiviteter som ges inom ramen
för heltid. Exempelvis är civilsamhället en viktig aktör i utvecklandet av
mentorskapsprogram för nyanlända. Då främjandemedel inte kan sökas av dessa
aktörer bedömer Arbetsförmedlingen att det behöver finnas möjlighet för dem att
söka ett annat statsbidrag för att ytterligare främja sådana insatser som kan vara
lämpliga för deltagare i intensivåret att ta del av utöver heltid.
I etableringsprogrammet finns möjlighet att delta i ”andra insatser som kan påskynda
den nyanländes etablering i arbets- och samhällslivet”83 (se avsnitt 4.1.1). Dessa
insatser är ofta av mer social karaktär som kan vara värdefulla för en lyckad
83

13 § p. 8 förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
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etablering i arbets- och samhällslivet. Det kan till exempel handla om insatser via
föreningsliv och idéburen verksamhet. I analysrapporten84 för reformeringen av
Arbetsförmedlingen lyfts risken att ”andra insatser” inte uppmärksammas tillräckligt
i det reformerade systemet och att det därför bör övervägas att länsstyrelserna får i
uppdrag att pröva, betala ut och följa upp statsbidrag till anordnare av sådana
insatser. Länsstyrelsernas uppdrag kring tidiga insatser för asylsökande kan tjäna
som modell för ett sådant uppdrag. I analysrapporten lyfts vidare att det bör
övervägas om Arbetsförmedlingen ska ges en utökad möjlighet att genom föreskrift
definiera vilka insatser som utgör ”andra insatser”.

6. Mentorskap
I uppdraget anges att Arbetsförmedlingen ska ta fram förslag på hur deltagare ska
kunna erbjudas en mentor med svensk yrkeserfarenhet under intensivåret.

6.1 Bakgrund
Ett mentorskap beskrivs ofta som ett utbyte mellan en adept och en mentor. Mentorn
har kunskaper och erfarenheter som är värdefulla för adepten och det är adeptens
utvecklingsmöjligheter och framtid som står i fokus för utbytet. Mentorskap bygger
på möten mellan adepten och mentorn.
I en utvärdering85 om betydelsen av yrkesmentorer för nyanlända flyktingars
etablering beskrivs att relationen mellan mentor och adept kan se ut på olika sätt och
syfta till olika saker. Det övergripande syftet är dock alltid att utbytet ska handla om
den svenska arbetsmarknaden och yrkesliv. En del utbyten handlar vidare om att
mentorn delar med sig av sitt nätverk och sin yrkeskunskap direkt kopplat till
adeptens bransch, där syftet då är att få ett utökat kontaktnät nära knutet till ett visst
yrke. I andra fall kan utbytet handla om att adepten får mer allmän kunskap om
exempelvis anställningsförfaranden eller hur det fungerar på en arbetsplats samt ett
bredare kontaktnät.
Det finns flera organisationer som anordnar så kallade mentorsprogram. Om en
mentor anslutit sig till ett program har denne också gått med på att frivilligt ställa
upp på att träffa en adept ett visst antal gånger under en viss tidsperiod. För att ta del
av programmet så anmäler sig både mentor och adept till organisationen, som då kan
matcha lämplig adept och mentor. Matchningen kan gå till på olika sätt. Till exempel
genom att flera mentorer och adepter träffas i grupp där det finns möjligheter att
prata och finna rätt par. Organisationerna som anordnar mentorsprogram har ibland
också utbildningar för mentorerna och träffar för både mentor och adepter vid fler

Arbetsförmedlingen. Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen: Rapportering i
enlighet med regeringsuppdrag, 2019, avsnitt 6.2.11.
85 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En följeslagare på vägen. Slutrapport om betydelsen av
yrkesmentorer för nyanlända flyktingars etablering, 2014.
84
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tillfällen under programmets gång. Denna del i programmet ger adepterna fler
möjligheter till att utöka sitt nätverk.

6.1.1

Erfarenheter av mentorskap

I arbetet med att ta fram förslag på hur mentorskap ska kunna erbjudas deltagare i
intensivåret har utvärderingar av pågående eller avslutade mentorsprogram och
projekt granskats. För att ta reda på utformningen av nuvarande mentorsprogram
och eventuella utmaningar kopplade till utbud och tillgänglighet, har intervjuer
genomförts med representanter från sex olika organisationer med erfarenhet av
mentorskapsprogram.86 Intervjumaterialet har kategoriserats och sammanfattas här
tillsammans med Arbetsförmedlingens egna erfarenheter. Arbetsförmedlingens
erfarenheter av mentorskap som aktivitet för arbetssökande är dock begränsat. Det
har bland annat bedrivits inom ramen för projektet Mirjam87.
Matchning
I en forskningsöversikt om mentorsprogram från 2011, framhölls att matchningen
mellan mentor och adept kunde ha betydelse för effekterna av utbytet. 88 Det finns
vissa skillnader i vad som betonats som viktigt för en god matchning. När det gäller
korttidsutbildade med en mer vag yrkestillhörighet eller när det gäller mentorskap
med fokus på företagande, har projekt förmedlat att det inte alltid är själva
yrkesområdet som är det avgörande, utan snarare förmågan att vägleda eller ge
allmän arbetsmarknads- eller företagarkunskap. Flera projekt som satsat på att
matcha personer med längre utbildning men en mentor lyfte fram att en nära
yrkesmatchning är en framgångsfaktor. Forskarna konstaterar att anledningen till att
adepter med en längre eller åtminstone en specifik yrkesbakgrund ”får ut mer” av sin
mentor kan tala för att metoden som sådan fungerar bättre för både adepter och
mentorer med en viss utbildningsbakgrund eller arbetslivserfarenhet i bagaget.
Arbetsförmedlingen har begränsade erfarenheter av mentorskapsprogram men de
som fallit väl ut och bidragit i den arbetssökandes process har varit sådana där
mentorn och den arbetssökande oftast haft liknande utbildning- och eller
yrkesbakgrund. Matchningen mellan rätt adept till rätt mentor är tidskrävande och
de gånger Arbetsförmedlingen varit delaktig i matchningen har det gått relativt väl
men samtidigt tagit mycket resurser.
Att en lyckad matchning är en förutsättning för ett bra utbyte mellan mentor och
adept är ett återkommande tema i samtliga intervjuer. Ekonomiska förutsättningar
kan behöva stärkas för att ständigt arbeta med matchning mellan mentor och adept
samt för att kunna sprida information om mentorsprogram. En del organisationer
lyfter att löpande matchning är svårt med tanke på att det behöver finnas ett antal
adepter och mentorer för att flera valmöjligheter ska finnas. För organisationer som
är specifikt yrkesinriktade är det särskilt viktigt att få adepter som verkligen tillhör
Sveriges ingenjörer, Rotary, Mitt Liv, JUSEK, Nyföretagarcentrum samt Projekt Mirjam.
Projekt Mirjam var ett ESF-projekt som bedrevs jan 2016 – jan 2019. Projektet riktade sig till nyanlända
kvinnor i etableringsuppdraget som bedömdes stå långt från arbetsmarknaden.
88 Hammarstedt och Månsson, Utvärdering av mentorskapsprogram, en forskningsöversikt,
Ungdomsstyrelsen 2011.
86
87

63

Inför införandet av ett intensivår för nyanlända

Mentorskap

det yrket. En del organisationer har idag etablerade samarbeten med Svenska för
yrkesutbildade89 (sfx) för att säkerställa just det.
Det finns flera mentorsprogram för personer som har en hög utbildningsbakgrund,
det vill säga avslutade högskolestudier. Erfarenhet från bland annat Arbetsförmedlingens projekt Mirjam visar det är svårare att få tag i mentorer från så kallade
LO-yrken. Idag vet vi att det redan är svårt för utbildningsväsendet att få handledare
till exempelvis lärare och sjuksköterskor, på grund en hög arbetsbelastning och
tidsbrist. Detta kan komma att påverka tillgången till mentorer för deltagare i
intensivåret. I dessa fall kommer det behövas täta samarbeten och möjligheter att
söka finansiering för aktuella branscher för att motivera till att starta mentorsprogram. För vissa bristyrken kanske branscherna inte ser ett behov av mentorskap
då det bedöms att deltagarna kommer kunna få anställning ändå.
Mentorns roll
I en utvärdering90 av flera projekt om yrkesinriktat mentorskap för nyanlända som
Arbetsförmedlingen varit delaktig i 2010-2012 framfördes att personer med längre
utbildning tenderar att ha lättare att förstå och ta vara på mentorns roll som ”kollega”
och guide in i den bransch man vill arbeta inom och det har troligen också varit
lättare att dela med sig av sina egna nätverk. För personer med kort utbildning har
projekten oftare fört fram att modellen kan behöva modifieras och att det blir
viktigare med en vägledande eller lotsande roll.91 Det finns därmed skäl att också
fundera över om metoden kan behöva anpassas efter olika målgrupper, som till
exempel personer med längre eller kortare utbildning.
I utvärderingen av Rotarys program ”Mentorskap för nyanlända kollegor”92 lyfts även
där liknande utmaningar. Mentorskap inom tydliga professioner som läkar- och
tandläkaryrket hade tydligare vägar att gå för att nå ett, från början klart, definierat
mål; yrkeslegitimation i det nya landet. Mentorskapen inom branscher med mindre
tydliga gränser innebar utmaningar i att se möjliga vägar att söka arbete inom.
Mentorerna menade då att de hade svårt att använda sina kontakter för att finna
praktikplats eftersom adeptens utbildnings- och yrkesbakgrund inte var helt i linje
med ens egna bransch eller att det var lite oklart vilken typ av utbildning- och
yrkeserfarenhet som adepten faktiskt hade. Det fanns i sammanhanget en önskan
från intervjupersonerna om ett större engagemang från Arbetsförmedlingens sida
med hjälp att reda ut vilka möjligheter som finns i form av etableringsutbildningar av
olika slag och vilka regler som gäller för arbetsgivare som tar emot en praktikant eller
vill anställa en nyanländ akademiker.
Arbetsförmedlingens erfarenheter pekar på vikten av att mentorn och den
arbetssökande är införstådda i vad ett mentorskap innebär och därför har rätt
Svenska för yrkesutbildade, Sfx, är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Sfx är ett samarbete
mellan samtliga kommuner i Stockholms län, kommunernas medlemsorganisation Storsthlm och Länsstyrelsen
i Stockholm.
90 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En följeslagare på vägen. Slutrapport om betydelsen av
yrkesmentorer för nyanlända flyktingars etablering, 2014.
91 Ibid
92 Lidegran, I. och McEvoy C. Mentorskap för nyanlända kollegor. Uppsala universitet, 2019.
89
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förväntningar på varandra. I dessa fall har mentorn och sökande kunnat utbyta
yrkeserfarenheter och tagit lärdom av varandra. Mentorn har varit en väg in i
branschen i form av att hitta praktikplats/arbete samt bidragit till att skapa
kontaktnät. En annan lärdom är vikten av tydlig gränsdragning mellan mentorns roll
och Arbetsförmedlingens ansvar för den arbetssökandes planering och
handlingsprocessen.
I utvärderingen av de flertalet yrkesmentorsprojekt som pågick 2010-201293 lyfts
bland annat relationen mellan uppdragsgivarens möjlighet till styrning av
mentorskapet i relation till mentors engagemang och frihet. Bristen på styrning leder
till svårigheter med uppföljning och kontroll, men studien visar samtidigt att detta
inte verkar ha påverkat resultaten. För mycket kontroll och styrning påverkar
grundtanken med att personer frivilligt har anmält sig till en organisation för att vara
mentor och bidra till samhället utifrån sina förutsättningar och engagemang. Detta är
något som vi återkommer till i avsnittet om statsbidrag som alternativ till
finansiering.
Språk
I utvärderingen av projekten om yrkesinriktat mentorskap lyftes att det är en stor
fördel för deltagandet i mentorskapet om den nyanlände har nått en viss nivå i
svenska och att steget från mentorskap till arbete då också är kortare.94 Till exempel
kan det vara lättare för en mentor att hjälpa till att hitta en praktikplats eller
introducera någon till sitt eget nätverk om personen behärskar språket. Resultaten i
studien visar att ett betyg i sfi underlättar etableringen i arbetslivet.
Vidare framgick av projektens rapporteringar att många adepter saknade tillräckliga
språkkunskaper för att kunna ha en djupare dialog med mentorn på svenska. Därför
hade flera projekt lyft fram mentorer som delar modersmål med adepten som en
viktig förutsättning för att hitta en lämplig mentor och därmed en framgångsfaktor.
Enligt forskarna skulle det kunna tänkas vara så att om mentorer och adepter
kommunicerar på ett gemensamt modersmål skulle det ge en positiv effekt, eftersom
bristande kommunikation då kan undanröjas. Deras resultat visar dock inte på några
skillnader i utfall som kan relateras till om kommunikationen inom mentorskapet har
skett på svenska eller på adeptens modersmål. En slutsats kan vara att det finns både
för- och nackdelar med att ha en mentor som kan modersmålet. En fördel kan vara
att adepten kan få en mentor tidigt i etableringsprocessen. En nackdel kan vara att
personen inte övar på att konversera på svenska med en person inom sin bransch.
I utvärderingen av Rotarys program95 lyfts att: ”Ett tema som återkommer i vårt
material är vikten av att behärska det svenska språket. När adepterna inte har haft
tillräckligt hög språknivå i svenska har det varit svårt att få mentorskapet att fungera
tillfredsställande. Projektledaren för Rotary, mentorer och adepter berättar om att
Arbetsförmedlingen, som var ansvarig för att plocka ut adepter till mentorsprogrammet, har brustit i denna process och för flera adepter kom detta erbjudande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En följeslagare på vägen.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En följeslagare på vägen.
95 Lidegran, I och McEvoy C. Mentorskap för nyanlända kollegor. Uppsala universitet. 2019.
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för tidigt inpå ankomsten till Sverige och därmed fanns inte de språkliga
förutsättningarna för en fruktbar relation.
Erfarenheter från ett område där Arbetsförmedlingen har arbetat tillsammans med
mentorsprogram visar att det är viktigt att den arbetssökande har så pass god
språknivå i svenska alternativt engelska så att ett samtal kan genomföras. Vid lägre
språknivå är det svårare och utbytet har lett till missförstånd och i vissa fall att
parterna har slutat träffa varandra.
Utifrån de erfarenheter om språk som de utvärderade projekten angett ställdes frågor
på samma tema till intervjupersoner från mentorsorganisationerna. Vid intervjuerna
framkom att nästan alla mentorsprogram har som förutsättning att adepterna kan
konversera på svenska. Detta för att adepten själv ska få ut något av att delta. Några
uppgav att det inträffat att mentorprogram tvingats avbrytas för att adepten inte haft
tillräckliga kunskaper i svenska. En aktör uppgav att de har ett program som
genomförs helt på engelska.
Projektet Mirjam har erfarenhet av att använda telefontolk vid mentorskap. Deras
erfarenhet är att detta är svårt då det krävs en upparbetad vana att samtala med hjälp
av tolk.
Många organisationer ser att det för adepten är en övning i att konversera på svenska
vid träffarna med mentorn och att det bidrar till en språkutveckling, även om grundkunskaperna måste finnas.
Mentorsprogrammens längd
Många pågående mentorsprogram har program som pågår mellan 4 till 8 månader.
Någon har kortat sitt program från 9 till 7 månader eftersom det är svårt att hitta
mentorer som kan binda upp sig under längre tidsperioder. Dock är det inte ovanligt
att adepten och mentor fortsätter hålla kontakt även under flera år framöver. En
organisation som vi intervjuat har program som pågår ett år, eftersom de menar att
det annars är svårt att se effekterna samt att de anser att det måste hinna hända
något konkret i adeptens utveckling.
De flesta mentorsprogram har uppstarter ett par gånger per och år och inte löpande
antagningar/matchningar. Detta eftersom det är lättare att få till en bra matchning
mellan mentor och adept om aktören har ett större antal personer från varje grupp
och därmed har flera matchningsmöjligheter. Det kan vara extra viktigt för de
organisationer där flera yrkesgrupper finns samlade. Någon har olika upplägg i olika
delar av landet, en del med start ett par gånger per år och andra löpande.
Fördelar som lyfts med att ha starter att par gånger per år är för att det finns stora
vinster med att deltagarna att få träffas i större grupper, vilket är ett moment i
programmet. Adepterna får på så sätt tillgång till större nätverk genom att träffa alla
mentorer som engagerat sig den omgången. Även den organisation som har onlineprogrammet har starter två gånger per år och gemensamma gruppträffar.

66

Inför införandet av ett intensivår för nyanlända

Mentorskap

Geografisk täckning
Några mentorsorganisationer uppger i intervjuer att de har nationell täckning, det vill
säga att det finns möjlighet att delta i mentorsprogrammet över stora delar av landet.
De flesta uppger dock att de inte har nationell täckning.
En organisation har ett program som är helt webbaserat. Det programmet pågår i 4
månader och enligt organisationens egen uppföljning är resultatet för deltagare som
får arbete i nivå med sin kompetens i princip i nivå med mentorskap som sker genom
fysiska träffar. I en annan intervju berättades om ett exempel på god erfarenhet av att
ha utbytet via telefon, men att den stora majoriteten av träffarna sker fysiskt. En
annan aktör menar att mentorskapet bygger på tillit och förtroende och ser inte att
mentorsprogrammet i sin helhet kan genomföras på distans.
Finansiering
Pågående mentorsprogram finansieras på olika sätt. En del med medel som beviljas
genom 37 § i förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar. Civilsamhällesorganisationer kan dock inte söka medel på egen hand
utan behöver göra det tillsammans med en kommun. Andra program finansieras med
medel utifrån förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och
utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på
arbetsmarknaden (främjandemedel, se avsnitt 5.1.2), dock inte någon av de
intervjuade aktörerna. En aktör är upphandlad av statlig myndighet och andra
finansieras av organisationen själv.
I de pågående program som Arbetsförmedlingen har undersökt ställer mentorerna
upp på ideell basis och erhåller därmed ingen ersättning.
Effekter av mentorskap
Det finns få studier som särskilt behandlar mentorskapsprograms effekt på
arbetsmarknadsutfall. I Månsson och Delanders översikt av studier om mentorskap
från 201796 konstaterar författarna att de studier som finns om mentorskap generellt
sett har metodologiska svagheter. Det är vanligt förekommande bland dessa studier
att använda sig av subjektiva utfallsvariabler (jobbtrivsel, självkänsla) och sällan
används kontrollgrupp som resultaten från mentorskapsprogrammen jämförs med.
Därutöver, menar Månsson och Delander, är det svårt att generalisera resultaten
eftersom mentorskapsprogrammen som studerats ofta riktar sig till företagsledare. I
en utvärdering av arbetsmarknadsförsöket RCT Mentor som Ramböll (2014)
genomfört tillsammans med forskare från Århus universitet återfanns signifikant
positiva effekter för mentorskapsprogram som riktades till unga som varken arbetar
eller studerar.
För att följa effekterna av mentorsprogrammen har organisationerna ibland
genomfört utvärderingar, på egen hand eller intervjuer med deltagarna eller med
hjälp av en extern utvärderare. Mentorskapet bör följas med både kvantitativa och
Månsson och Delander. Mentoring as a way of integrating refugees on the labour market: evidence from a
Swedish pilot scheme, Economic Analysis and Policy, 2017. Vol. 56, ss. 51-59.
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kvalitativa mått. Många aktörer med mentorsprogram idag vittnar om effekter för
bland annat adepternas självkänsla, vilket kan mätas med enkäter eller intervjuer
med deltagare.
Jämställdhet
I den svenska forskningsstudien97 från 2017 finner forskarna en positiv och
signifikant effekt av mentorskap, särskilt för nyanlända män. För kvinnor
identifierades ingen effekt på arbetsmarknadsutfall på kort sikt, vilket forskarna tror
beror på inlåsningseffekt från andra arbetsmarknadsinsatser. Kvinnorna stod också
längre från arbetsmarknaden initialt.

6.2 Mentorskap som aktivitet i intensivåret
Bedömning: Att träffa en mentor är redan idag en godkänd aktivitet att delta i inom
ramen för etableringsprogrammet. Arbetsförmedlingen bedömer att detta medges via
13 § punkt 8 (så kallade ”andra insatser”) i förordningen (2017:820) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Bedömning: Aktiviteten mentorskap kan både ligga inom ramen för heltid eller
som en insats utöver heltid, om personens heltid redan är fylld av andra aktiviteter.
Se avsnitt 5.2 om deltagande utöver heltid.
Bedömning: Ska mentorsprogrammet ingå inom ramen för heltid kommer det
finnas en problematik kring försäkringsfrågan, vilket det gör i flera situationer som
Arbetsförmedlingens programdeltagare har även i andra sammanhang.
Rekommendation: Deltagare i ett intensivår ska informeras om möjligheten att
delta i ett mentorsprogram och uppmuntras att söka en mentor. Det ska dock
betraktas som en frivillig aktivitet. Det innebär att Arbetsförmedlingen inte kan
utfärda sanktioner exempelvis vid frånvaro från en mentorsträff.
Rekommendation: Mentorskap ska vara en flexibel aktivitet i intensivåret så att
startdatum och omfattning kan anpassas till strukturella och individuella
förutsättningar.
Rekommendation: Mentorskapet ska i första hand vara inom den yrkesinriktning
som är av intresse för deltagaren utifrån det aktuella intensivåret. Saknas ett sådant
program kan deltagaren istället ta del av ett mentorsprogram där utbytet har en mer
generell karaktär.
Erfarenheter lyfter att det är viktigt att utbytet bygger på fri vilja, engagemang och
motivation. Skulle insatsen vara obligatorisk, skulle den behöva ligga inom ramen för
heltid. Det innebär att det då inte går att kombinera till exempel en praktik på heltid

Månsson och Delander. Mentoring as a way of integrating refugees on the labour market: evidence from a
Swedish pilot scheme, Economic Analysis and Policy, 2017. Vol. 56, ss. 51-59.
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med ett mentorsprogram, vilket Arbetsförmedlingen anser vara en kombination som
ska vara möjlig.
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara svårt att erbjuda mentorskap till
deltagare i intensivåret under ett helt år. Erfarenheter pekar också på att det inte
alltid är lämpligt att ha en mentor under så lång tid och mycket talar för att ett
mentorprogram ger goda effekter ändå. Mentorskapet kommer lämpligen in som en
del i intensivåret så snart det finns en lämplig mentor och då deltagaren har de
förutsättningar som krävs för att bli matchad. Det kan exempelvis handla om att ha
uppnått tillräckligt goda kunskaper i svenska för att utbytet ska bli givande. Här
skulle Språktrappan (se avsnitt 8.2), kunna användas som ett komplement till sfinivå.
Om mentorsprogram saknas för det yrke som är aktuellt för intensivårsdeltagaren
kan utbytet fokusera på att adepten ska få ett bredare kontaktnät samt en mer allmän
kunskap om arbetsmarknaden och arbetslivet, såsom anställningsförfaranden, hur
det fungerar på en arbetsplats, arbetsmiljöfrågor samt hur arbetsliv och familjeliv kan
kombineras. Även mentorskap som fokuserar på egenföretagande kan vara givande
för vissa deltagare.
Ur ett jämställdhetsperspektiv kan det vara svårt att hitta kvinnliga mentorer inom
mansdominerande yrken. Det är också värt att beakta att många av de branscher för
vilka det saknas mentorprogram är kvinnodominerade.
Försäkringsskyddet som gäller för deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program eller
insats och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning enligt
förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser gäller under förutsättning att Arbetsförmedlingen har angett tid, plats och
omfattning för aktiviteten. Detta är ofta svårt vad gäller aktiviteter inom ramen för
”andra insatser”, dit mentorskap hör. Mentorskapet utgår från en överenskommelse
mellan mentor och adept där Arbetsförmedlingen inte kan registrera när och var
aktiviteten utförs. Om mentorskapet är en aktivitet som individen deltar i utöver
heltid omfattas den inte av försäkringsskyddet överhuvudtaget eftersom aktiviteten
då ligger utanför programtid.
Ytterligare att beakta i detta sammanhang är ett rättsfall som nyligen avgjordes där
individen inte bedömdes ha rätt till ersättning, eftersom aktiviteten teoretiska studier
i hemmet inte ansågs vara ett ”arbetslikt moment”.98

Kammarrätten menade att föreskriften i 2 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt
personskadeskydd strider mot bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFB) och därför inte ska tillämpas
eftersom regeringen inte kan meddela föreskrifter i strid med lagen. Av 11 kap 14 § regeringsformen framgår att
om en domstol finner att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad
författning får föreskriften inte tillämpas.
98
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6.3 Utförande, samordning och finansiering
Rekommendation: Mentorn ska vara knuten till en organisation som organiserar
mentorskap med regelbundna träffar, exempelvis genom mentorsprogram.
Rekommendation: Utförandet, inklusive matchningen mellan mentor och adept,
sköts fullt ut av mentorskapsorganisationerna själva.
Rekommendation: Den aktör som ska utföra den operativa planeringen och
samordningen av insatserna i intensivåret ska informera, uppmuntra och stötta
deltagaren att ansöka om en mentor. Deltagaren anmäler sig själv till lämpligt
mentorsprogram.
Rekommendation: Organisationer som vill utveckla nya eller befintliga
mentorsprogram för nyanlända ska kunna söka statsbidrag för detta. Vid tilldelning
av medel ska särskilt viktiga aspekter såsom geografisk spridning, digitala lösningar
och jämställdhet beaktas.
Rekommendation: Arbetsförmedlingen samverkar på strategisk nivå med aktörer
som har mentorsprogram och är pådrivande och stödjande i förhållande till
potentiella aktörer för utveckling av nya eller befintliga mentorsprogram.
Branschorganisationer och civilsamhällesaktörer är de som har störst erfarenhet av
mentorsprogram och hanterar redan idag hela processen kring matchning och
utförande. Arbetsförmedlingen finner det mest lämpligt att stödja och utveckla de
strukturer som redan finns. Det är också det enklaste och snabbaste sättet att
implementera mentorskap för deltagare i intensivåret. Det medför inga direkta
kostnader för Arbetsförmedlingen i form av matchning och utförande. Att
mentorerna inte erhåller ersättning utan att mentorskapet istället bygger på
engagemang tycks vara ett framgångsrikt koncept.
Däremot behöver tillgången och utbudet av mentorer främjas. Exempelvis finns det
idag inte mentorsprogram inom alla de branscher där intensivåret skulle vara aktuellt
och programmen har inte nationell täckning. Arbetsförmedlingen bedömer att detta
görs bäst genom att myndigheten är pådrivande och stödjande på strategisk nivå och
att organisationer kan söka statsbidrag för utvecklandet av nya eller befintliga
mentorprogram. En kombination av flera statsbidrag kan behövas, se avsnitt 5.4 och
5.5.
Utrikesfödda kvinnor har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och därför är
ett särskilt fokus på kvinnor viktigt. Mentorskap har stor potential att spela en viktig
roll för nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden och ett särskilt fokus på
kvinnor bör främjas även i satsningar på mentorskap. Skillnader mellan män och
kvinnor bör beaktas vid utformningen av kommande satsningar och det är viktigt att
ett jämställdhetsperspektiv finns med vid utvärdering av mentorsprogram.
För att underlätta för nyanlända att få information om tillgängliga mentorsprogram
vore det en fördel om informationen kunde samlas digitalt på ett och samma ställe.
Se avsnitt 5.3 om information om insatser utöver heltid.
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Konsekvenser och risker

Arbetsförmedlingen kan inte garantera att alla intensivårsdeltagare får en mentor,
särskilt inte inom rätt yrke. Det saknas idag mentorsprogram inom branscher som
kan vara aktuella för deltagare i intensivåret, till exempel inom LO-yrken. Vidare har
mentorsprogrammen inte tillräcklig geografisk täckning eller digitala alternativ för
att mentorskap ska finnas tillgängligt för intensivårsdeltagare över hela landet.
Tillgången på mentorsprogram är avhängig organisationers intresse att starta nya
eller utveckla befintliga mentorprogram samt digitala satsningar. Även om det finns
statsbidrag att söka för sådan utveckling är Arbetsförmedlingen beroende av att det
finns aktörer som finner det intressant att göra sådana satsningar.
En risk med att använda statsbidrag som finansieringsmetod är kortsiktigheten. Det
är en stor satsning för en organisation att bygga upp ett mentorprogram. Det krävs
vissa volymer för att det ska vara värt att satsa på. Arbetsförmedlingen kan bidra med
prognosticerade siffror på volymer inom vissa branscher, men det är svårt att ge
garantier för hur många som kommer att vilja ta del av ett mentorprogram. Däremot
kan tänkas att insatsen mentorskap för nyanlända kan spridas till fler än deltagare
inom intensivåret.
Som utvärderingen från det stora projektet med yrkesmentorer99 lyfte som en
eventuell svårighet är relationen mellan att organisationen tar emot bidrag från
staten, men inte har full insyn i vad som sker i mötet mellan mentor och adept. En för
hård styrning av mentorn, skulle sannolikt påverka mentorns engagemang och
intresse för utbytet. Flera organisationer hade därför inkluderat någon form av
strukturerad kontakt med mentorer och olika former av grupp- och utbildningsinsatser. Enkäter har också genomförts i uppföljande syfte.

6.3.2

Alternativ som övervägts

Arbetsförmedlingen har övervägt olika alternativ för upphandling av samordning av
mentorskap för att tillgodose behoven kopplade till intensivåret. Myndigheten
bedömer dock att det finns flera svårigheter med detta.
Upphandling av en samordnande funktion enbart för mentorskapsdelen av
intensivåret bedöms bli kostsam och involvera fler aktörer än nödvändigt i
samordningen av intensivåret. Då organisationerna själva sköter matchningen mellan
adept och mentor, bedöms det vara resurskrävande att upphandla en liknande tjänst.
Inte minst givet de begränsade volymer av deltagare som intensivåret förväntas
omfatta. Det riskerar även att tränga undan befintliga initiativ från civilsamhället och
branschorganisationer som drivs av engagemang och ömsesidiga behov.
Att upphandla en samordnande funktion innebär inte att tillgången på mentorer
stimuleras och utmaningar såsom geografisk täckning, brist på distanslösningar och
avsaknad av mentorer inom vissa branscher kvarstår.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En följeslagare på vägen. Slutrapport om betydelsen av
yrkesmentorer för nyanlända flyktingars etablering, 2014.
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Ytterligare en svårighet är att insatser som Arbetsförmedlingen upphandlar och som
deltagaren därmed anvisas till inte kan utgöra sådana aktiviteter som ligger utanför
ramen för heltid, se avsnitt 5.1 och 5.2.

7. Intensiv praktik med anordningspeng
Enligt uppdraget ska Arbetsförmedlingen ta fram förslag på hur intensiv praktik
med anordningspeng till arbetsgivaren kan möjliggöras.

7.1 Bakgrund
Praktik är en viktig insats för att ge nyanlända möjligheten att introduceras på den
svenska arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har erfarenhet av praktik genom flera
olika arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförmedlingens bedömning är att
generella framgångsfaktorer är god förberedelse, tydligt syfte samt uppföljning.
Innan någon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program eller insats som är förlagd
till en arbetsplats har Arbetsförmedlingen förordningsstyrda krav100 att samråda med
branschens arbetstagarorganisation och genomföra en arbetsgivarkontroll. Samrådet
kan ge viktig information om lön, arbetsmiljö och eventuella uppsägningar. Arbetsgivarkontrollen syftar till att säkerställa att arbetsgivaren inte har näringsförbud,
skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten eller betydande
betalningsanmärkningar.
Vid införande av en insats som ger ekonomisk ersättning till anordnaren behöver
regelverket för statsstöd beaktas. Med statsstöd avses finansiering med offentliga
medel som ger ett eller flera företag en fördel i förhållande till övriga konkurrenter.
Statsstödsreglerna syftar till att förhindra att offentliga medel under vissa förutsättningar snedvrider konkurrensen på EU:s inre marknad.101 Stöd av mindre
betydelse, så kallat de minimis-stöd, omfattas inte av statsstödsreglerna. Vid stöd
som sammanlagt inte överstiger 200 000 euro under tre beskattningsår i rad och som
i övrigt uppfyller villkoren i den allmänna förordningen om de minimis-stöd är inte
statsstöd.102

7.1.1

Konstruktioner för praktik och anordnarbidrag

Arbetspraktik
Arbetspraktik avser praktik på en arbetsplats och får pågå i upp till sex månader. En
anordnare av arbetspraktik ska innan den arbetssökande anvisas ha åtagit sig att
utfärda ett intyg om praktiken för det fall den arbetssökande inte anställs hos
anordnaren efter avslutad praktik.103

9 a § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Artikel 107-109 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
102 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107
och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.
103 14 och 14 a §§ förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.
100
101
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Insatsen ska användas för arbetssökande som behöver utföra riktiga arbetsuppgifter
under handledning och på en verklig arbetsplats för att närma sig arbetsmarknaden.
Det kan handla om att deltagaren får praktiska erfarenheter av ett arbete eller ett
fotfäste hos arbetsgivaren inför en anställning. Arbetspraktiken kan också användas i
vägledande syfte eller som en förberedelse för den som vill starta eget.
I en studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
(IFAU) visar sig effekterna av arbetspraktik vara större för de som tar del av insatsen
efter 5–7 månader av arbetslöshet än tidigare.104
Regeringen har gett statliga myndigheter i uppdrag att under 2016–2020
tillhandahålla arbetspraktik för arbetssökande som är nyanlända eller har en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Uppdraget kring
nyanlända (inte bara deltagare inom etableringsuppdraget) innebär att
myndigheterna tillsammans ska tillhandahålla 1 000 praktikplatser per år. Syftet är
att nyanlända personer ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper i svenska, få ett
ökat nätverk samt få kunskap om arbete på statliga myndigheter. Praktiken ska
kunna kombineras med andra insatser, till exempel utbildning i svenska för
invandrare.105
Yrkeskompetensbedömning
Yrkeskompetensbedömning (YKB)106 syftar till att ge arbetslösa, med ingen eller
begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv, en möjlighet att få visa upp sina kunskaper
och att få en bedömning av dessa. YKB är en del av programmet arbetspraktik. Själva
delen som utgör YKB kan pågå i upp till tre veckor av praktikperioden.
Arbetsförmedlingen ersätter anordnaren genom att handledararvode. Hos utföraren
ska det finnas en person med särskilt handledaransvar som för denna roll har lämplig
kompetens och erfarenhet. Merkostnadsersättning utgår i form av ett bidrag om 800
kronor per dag i maximalt 15 dagar. Ersättningsnivån är fastställd i ett internt beslut
av Arbetsförmedlingen.
Den som anordnar arbetspraktik ska innan den arbetssökande anvisas ha åtagit sig
att utfärda ett intyg om praktiken. Om det ingår i arbetspraktiken att den arbetssökandes yrkeskompetens ska bedömas ska intyget avse även denna bedömning. Där
ska det framgå vilka erfarenheter som YKB har gett.
Arbetsträning och förstärkt arbetsträning
Arbetsträning107 och förstärkt arbetsträning108 innebär att deltagaren får vara på en
arbetsplats och med handledning delta i verksamheten. Vid bägge insatser utgår
IFAU. Arbetspraktik - en utvärdering och en jämförelse med arbetsmarknadsutbildning, 2013. 2013:4, s.18.
Regeringen. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018
(Fi2016/00386/ESA) samt Regeringen. Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända
arbetssökande för praktik 2019 och 2020 (Fi 2018/00386/ESA).
106 7, 7a, 7b, 7d, 14, 14 a och 33a §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.
107 10 § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, 9 b § förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar samt 13 a § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare.
108 10 § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, 9 c § förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar samt 13 b § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare.
104
105
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merkostnadsersättning till anordnaren. Ersättningen är avsedd att täcka kostnader
som exempelvis handledning, arbets- och skyddsutrustning, utbildning och/eller
instruktion till aktuella arbetsuppgifter samt kostnad för den fysiska arbetsplatsen.
För arbetsträning får anordnaren 150 kr per anvisningsdag. För förstärkt arbetsträning får anordnaren 300 kr per närvarodag.
För deltagare i etableringsprogrammet får arbetsträning och förstärkt arbetsträning
pågå som längst under 6 respektive 12 månader. Möjlighet till flera perioder av
arbetsträning/förstärkt arbetsträning finns om det bedöms vara den mest lämpliga
insatsen för deltagaren.
Arbetsträning innebär att deltagaren ska få möjlighet att i anpassad form och under
handledning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet. Arbetsträningen
behöver inte enbart inriktas på träning av specifika arbetsuppgifter utan kan även
handla om arbetssituationen som sådan, till exempel att förhålla sig till
arbetskamrater och arbetsledning samt att hantera olika krav och förväntningar som
normalt finns på en arbetsplats. Arbetsuppgifterna ska underlätta för deltagaren att
komma närmare arbetsmarknaden.
Förstärkt arbetsträning ska innehålla en hög grad av handledning som kan pågå
under längre tid. Insatsen används om deltagaren har behov som inte kan tillgodoses
via en vanlig arbetsträning eller om bedömning av deltagarens generella förmåga att
arbeta behöver göras. Målet är att få en bild av den enskildes förutsättningar för
arbete.
Den utsedda handledaren ska iaktta deltagarens förutsättningar för olika typer av
arbetsuppgifter och arbetssituationer samt göra en skattning av motivation, närvaro,
samarbetsförmåga och behov av handledning. Även övriga iakttagelser som har
betydelse för att få och behålla ett reguljärt arbete ska dokumenteras. Arbetsförmedlingen ska vid uppföljning av deltagarens förstärka arbetsträning få en
dokumentation av ovanstående.
Arbetsplatsförlagt lärande
Vissa av Arbetsförmedlingens utbildningar innehåller moduler för så kallat
arbetsplatsförlagt lärande (apl). Sådana moduler är förlagda till en arbetsplats för ett
praktiskt lärande. Inför en sådan modul ska Arbetsförmedlingen genomföra fackligt
samråd med arbetstagarorganisationerna samt genomföra en arbetsgivarkontroll.
Inom det reguljära utbildningsväsendet förekommer arbetsplatsförlagt lärande som
en del av yrkesutbildning. Det är huvudmannen för utbildningen som har det
övergripande ansvaret för det arbetsplatsförlagda lärandet, dess kvalitet och att det
finns platser att tillgå. Kvalitet i apl innebär i detta sammanhang att utbildningen
uppfyller kraven enligt nationella styrdokument. Kännetecken på kvalitet i apl är
enligt Skolverket:
•
•
•

Handledare som är väl insatta i sina uppdrag
Elevens arbetsuppgifter i apl utgår från de nationella målen för utbildningen
Eleven är väl förberedd och vet vad som förväntas
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Arbetsplatsen är lämplig utifrån förväntat lärande, arbetsmiljö och
värdegrund
Läraren och skolan har rutiner för planering, genomförande och uppföljning
Läraren har tid att planera, stödja och följa upp elevens apl
Samverkan mellan skola och arbetsliv för att planera, genomföra och följa
upp apl.109

Arbetsträning med handledare inom etableringsplan
Inom ramen för en etableringsplan (det äldre regelverket för etableringsuppdraget
vilket helt fasats ut vid årsskiftet 2019-2020) finns insatsen ”arbetsträning för vissa
nyanlända”.110 Insatsen riktar sig till individer som har behov av mer handledning än
vad de kan få på en arbetspraktik. För arbetsträningen utgår ett handledararvode, i
form av en merkostnadsersättning på 150 kronor per anvisningsdag, till anordnaren.
Merkostnadsersättningen kan ges under hela anvisningsperioden, det vill säga i upp
till sex månader.
Syftet med arbetsträningen är att deltagaren ska få möjlighet att praktisera inom sitt
tidigare yrke, pröva på ett nytt yrke eller få yrkeslivserfarenhet i Sverige.
Handledaren ska efter avslutad arbetsträningsperiod utfärda ett intyg i vilket det
framgår vilka erfarenheter och arbetsmoment den arbetssökande utfört under sin
arbetsträning. Intyget kan vara ett stöd för den arbetssökande i det fortsatta sökandet
efter arbete eller för planering av andra insatser. Arbetsträningen kan även beviljas
inför en anställning.

7.2 Intensiv praktik
Bedömning: Intensiv praktik behöver definieras i förhållande till andra redan
befintliga former av praktik, exempelvis arbetspraktik som regleras i förordningen
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.
Rekommendation: Intensiv praktik ska definieras av tydliga krav på syfte och
innehåll samt strukturerad planering, handledning och uppföljning. Det ska finnas en
tydlig koppling till de nationella kriterier som tagits fram för ett specifikt intensivår
samt till kunskapsintyget som ska utfärdas mot slutet av deltagandet i intensivåret (se
kapitel 8).
Rekommendation: Arbetsförmedlingen skriver avtal om praktik med mottagande
praktikanordnare. Det ska ingå i den planerande och samordnande rollen för
intensivåret att tillsammans med deltagaren anskaffa praktikplats samt att
genomföra uppföljning. En strukturerad planering ska upprättas tillsammans med
deltagaren, praktikanordnaren och den aktör som ska planera och samordna
intensivåret. Planeringen ska godkännas av Arbetsförmedlingen innan beslutet om
intensiv praktik fattas.

Skolverket. https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/forbereda-elever-forstudier-och-arbetsliv/sa-kan-huvudman-och-rektor-organisera-arbetsplatsforlagt-larande-apl (2019-11-04).
110 Övergångsbestämmelser i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.
109
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Den intensiva praktiken ska kunna kopplas till det yrke eller den bransch med behov
av arbetskraft som ligger i linje med deltagarens intensivår. För att intensiv praktik
ska bli just intensiv krävs en strukturerad planering som anger praktikens syfte,
innehåll och mål. Planeringen bör beakta övriga insatser i intensivårskedjan så att de
kompletterar och förstärker varandra. I planeringen bör det bland annat framgå vilka
arbetsmoment som deltagaren ska utföra. Fokus bör vara på lärande och att
deltagaren ska få visa upp befintliga kunskaper. Innehållet bör utgå från de nationella
kriterier som tagits fram för det aktuella intensivåret och individens behov i
förhållande till dessa. Även handledning bör framgå av planeringen.
Vidare är uppföljning av stor vikt för deltagarens progression. Därför bör det finnas
tydliga krav på strukturerad uppföljning med deltagaren, handledaren och den aktör
som ska planera och samordna insatserna i intensivåret. Strukturerad uppföljning
kan innebära att uppföljningen sker regelbundet med tydliga avstämningsmoment
samt att uppföljningen finns med i planeringen.
Praktiken är den mest arbetsnära insatsen i intensivåret och det är viktigt att den
resulterar i kunskaper och/eller färdigheter som för deltagaren närmare en
anställning inom sitt målyrke. En viktig del i detta är de bedömningar som
arbetsgivaren gör. I det syftet kan praktikanordnaren vid avslutad praktik
dokumentera deltagarens förvärvade kunskaper i en mall som kan tillhandahållas av
Arbetsförmedlingen och som sedan kan ingå i det kunskapsintyg (se kapitel 8) som
ska utfärdas efter slutfört intensivår. Alternativt kan praktikanordnaren bidra till
delar av kunskapsintyget via den samordnande aktörer som fångar upp handledarens
bedömning.

7.3 Anordningspeng
Bedömning: Det behöver vara tydligt vad anordningspengen ska ersätta
arbetsgivaren för och vilka krav som ställs på arbetsgivaren i samband med detta.
Rekommendation: Anordnarbidraget ska kompensera arbetsgivaren för
strukturerad planering, handledning och uppföljning.
Rekommendation: Det åligger den samordnande aktören att säkerställa att de
uppställda kraven för den intensiva praktiken uppfylls inför den intensiva praktiken
samt följa upp att de efterlevs under praktiken. Vid en eventuell upphandling av den
samordnande funktionen behöver dessa krav framgå av kravställningen.
Rekommendation: Den intensiva praktiken kan som längst pågå under sex
månader.
Rekommendation: För anordnare av intensiv praktik utgår ett anordnarbidrag på
150 kr per anvisningsdag.
Anordnarpengen betraktas som en merkostnadsersättning som avser att täcka vissa
kostnader som handledning, planering och uppföljning kan medföra. Den skulle
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också kunna ersätta kostnader för utbildning och genomgång av arbetsmoment som
ska utföras.
En överkompensation till anordnare av intensiv praktik är inte önskvärt då enbart
bidraget i sig inte bör vara ett incitament för att ta emot en deltagare.
Utgångspunkten bör vara att det ska finnas ömsesidiga behov, det vill säga att
praktikanordnaren i egenskap av arbetsgivare har behov av arbetskraft. Arbetsförmedlingen bedömer dock att krav på anställning vid praktik inte är rätt väg att gå.
Dels kan det göra att arbetsgivare blir mindre benägna att ta emot praktikanter och
dels kan det finnas arbetsgivare som inte har behov av att anställa men som kan
erbjuda en meningsfull praktik inom ett yrke där det generellt finns behov av
arbetskraft, exempelvis på en annan ort än den där intensivåret genomförs.
Arbetsförmedlingen bedömer att 150 kronor per dag är en rimlig ersättningsnivå till
arbetsgivare som anordnar intensiv praktik. Vid bedömningen har befintliga
konstruktioner för arbetsplatsförlagda insatser och anordnarbidrag beaktats. För
arbetspraktik utgår ingen ersättning till anordnaren, vid arbetsträning och förstärkt
arbetsträning utgår 150 kronor respektive 300 kronor. Vid arbetspraktik finns krav
på handledning men inte i den omfattning som bör vara fallet vid intensiv praktik.
Arbetsträning, särskilt den förstärkta, bedöms rikta sig till individer som står längre
från arbetsmarknaden än målgruppen för intensivåret.
En strukturerad handledning ges av en utsedd handledare och innebär regelbundna
uppföljningar med återkoppling till deltagaren och den samordnande aktören. För att
öka kvaliteten i handledningen och få till en strukturerad sådan skulle arbetsgivaren
som ger intensiv praktik kunna erbjuda sina handledare utbildning. En kostnad som
anordnarpengen således kan kompensera är delvis det produktionsbortfall som
arbetsgivaren får under tiden som den blivande handledaren tar del av kompetenshöjande insatser. Redan idag finns ett par sådana webbaserade utbildningar som är
kostnadsfria att använda. Nedan listas tre olika webbaserade handledarutbildningen
som tagits fram under de senaste åren.
Skolverket har tagit fram en webbutbildning för handledare av arbetsplatsförlagt
lärande i skolväsendets yrkesutbildning. Enligt uppgifter från Skolverket tar
utbildningen cirka 5 timmar att genomgå samt egen tid för reflektioner och består av
en handledarintroduktion, en fördjupningsmodul och en modul om att handleda
elever som behöver extra stöd.111
YA-delegationens handledarutbildning består av en grundutbildning, en modul som
handlar om att handleda en nyanländ och en modul för handledning av personer i
behov av extra stöd.112
Arbetsgivarverket har tagit fram en handledarutbildning för handledare inom ramen
för regeringsuppdraget om Praktik i staten, som riktar sig till mottagande av
Skolverket. https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/skolverkets-webbaserade-aplhandledarutbildning#h-Aplhandledarutbildningensinnehall (2019-11-04).
112 YA-delegationens. http://www.ya-delegationen.se/for-handledare/handledarutbildning/ (2019-11-18).
111
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nyanlända och funktionsnedsatta.113 Utbildningen anges kunna användas även i
andra sammanhang och omfattar bland annat mallar för uppföljningssamtal och
betyg.

7.4 Ny insats i etableringsprogrammet
Bedömning: För att intensiv praktik med anordningspeng ska kunna definieras och
tillhandahållas i relation till befintliga former av praktik och andra ersättningar till
anordnare behöver insatsen regleras i förordning.
Förslag: Intensiv praktik blir en ny arbetsmarknadspolitisk insats för deltagare i
etableringsprogrammet. Insatsen regleras genom tillägg i § 13 punkt 9 samt § 13 e
förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Se
förslag till lydelse i avsnitt 11.1.
Förslag: Anordningspeng för anordnare av intensiv praktik får utgå i form av en
merkostnadsersättning på 150 kronor per anvisningsdag och kan ges under maximalt
sex månader. Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut ersättningen.
Anordningspengen regleras genom tillägg i § 23 a förordningen (2017:820) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Se förslag till lydelse i avsnitt 11.1.

7.4.1

Konsekvenser

Anordningspengen, såsom den föreslås ovan, avser att täcka vissa kostnader i
samband med att en intensiv praktik anordnas och Arbetsförmedlingen bedömer
därför att den inte innebär någon särskild fördel för anordnaren. Vidare bedöms den
vara av sådan mindre betydelse att den inte skulle innebära ett statsstöd då ett
företag tar emot en deltagare för intensiv praktik. Huruvida anordningspengen kan
komma att utgöra ett betydande stöd inom ramen för nationella överenskommelser
om intensivår med vissa branscher eller koncerner behöver dock beaktas vid varje
enskild överenskommelse.
Det är viktigt att anordningspengen som utgår till praktikanordnaren verkligen ger
förutsättningar för en kvalitativ och intensiv praktik i linje med syftet och målet för
insatsen. Det ankommer samtliga involverade parter att tillse att den intensiva
praktiken blir något mer än den befintliga insatsen arbetspraktik, i linje med de krav
som ställs på anordnare av intensiv praktik och mottagande av anordningspeng.
Förutsättningarna sätts i och med att syftet, innehållet och målet ska planeras och
beviljas på förhand, sedan ligger ett stort ansvar på mottagande praktikanordnare
och handledare att verka för att det blir ett bra mottagande och introduktion på
arbetsplatsen, att den intensiva praktiken verkligen innehåller arbetsnära insatser
utan att för den skull ersätta en reguljär tjänst, att avstämningar och återkoppling
sker löpande gentemot både intensivårsdeltagaren, så att denne ges goda
förutsättningar för lärande på arbetsplatsen, och samordningsansvarig så att denne
får signaler om progression och eventuella stödbehov som identifierats av
praktikanordnaren. Det är viktigt att samordningsansvarig har löpande och täta
Arbetsgivarverket. https://www.arbetsgivarverket.se/praktik-i-staten/vi-vill-ta-emotpraktikanter/handledarstod/om-handledarstodet2/ (2019-11-18).
113
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avstämningar under hela den intensiva praktiken i syfte att följa intensivårsdeltagarens eventuella stödbehov och progression.
Anordningspengen behöver utformas som en merkostnadsersättning och inte som en
tjänst som myndigheten köper. Om det liknar en tjänst är denna momspliktig och
behöver därför upphandlas. Frågan behöver utredas ytterligare utifrån aspekter
såsom hantering och lagring av utfärdat kunskapsintyg och är avhängiga de
ställningstaganden som görs i analysrapporten för reformeringen av
Arbetsförmedlingen. Vidare kommer det krävas teknisk utveckling av systemstöd för
att kunna hantera utbetalningen av anordningspengen.
Arbetsförmedlingen behöver teckna någon form av överenskommelse med
mottagande praktikanordnare där kraven på anordnaren tydliggörs. Om fristående
aktörer ska ansvara för planering och samordning av intensivåret bör det i den rollen
ingå att anskaffa praktikplatser för intensiv praktik. I det fallet behöver det redan i
kravställningen för utförarrollen tydligt framgå vilka krav som ställs på anordnare av
intensiv praktik. Det behöver även var klargjort hur den fristående aktören ska
hantera eventuella avvikelse från överenskommelsen. I det avseendet behöver
eventuella moment av myndighetsutövning beaktas.

7.4.2

Alternativ som övervägts

Arbetsförmedlingen har övervägt att använda de befintliga insatserna arbetspraktik
och yrkeskompetensbedömning (YKB) istället för att införa en ny insats. Den
merkostnadsersättning som ges till anordnare av yrkeskompetensbedömning skulle
då utgöra den tänkta anordnarpengen medan syftet och de särskilda kraven skulle
regleras i anslutning till regleringen av intensivåret som helhet.
Alternativet har övervägts då den intensiva praktiken, såsom Arbetsförmedlingen har
tolkat syftet med insatsen i intensivåret, påminner om arbetspraktik i kombination
med yrkeskompetensbedömning. Fördelen med att använda befintliga insatser är att
ingen särskild reglering krävs samt att befintlig beslutshantering i myndighetens ITsystem kan användas.
Arbetsförmedlingen bedömer dock att det blir svårt att tydliggöra de högre kraven på
innehåll, handledning och uppföljning som bedöms motsvara syftet med intensiv
praktik samt vad ersättningen som utgår till anordnaren faktiskt kompenserar. Det
skulle också försvåra uppföljningen av de olika insatserna om samma beslutstyp
användes i systemstödet. Vidare finns en risk att arbetspraktik och YKB skulle
sammanblandas då det i själva verket är två olika insatser som sätts in efter två olika
bedömningar.
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8. Kunskapscertifikat
Enligt uppdraget ska Arbetsförmedlingen ta fram förslag på en ordning för
utfärdandet av ett kunskapscertifikat för den som har genomfört intensivåret och
nått tillräckliga nivåer inom yrkeskunskap och svenska”.

8.1 Övergripande bedömning
Bedömning: Det kommer vara svårt att konstruera ett kunskapscertifikat kopplat
till intensivåret som får legitimitet på arbetsmarknaden. Kunskapscertifikatet bör ses
som ett komplement till befintliga yrkesbevis.
Bedömning: Det är inte möjligt för Arbetsförmedlingen att skapa ett certifikat i den
meningen att deltagaren har genomgått olika typer av prov innan själva utfärdandet.
Rekommendation: Kunskapscertifikatet ska istället benämnas kunskapsintyg för
att ge en mer korrekt bild av vad dokumentet speglar.
Ett certifikat kan ge associationer till ett dokument med särskild status och att ägaren
har genomgått olika typer av prov innan själva utfärdandet. Arbetsförmedlingen gör
bedömningen att det inte är möjligt för myndigheten att skapa ett certifikat i den
meningen. Arbetsförmedlingen har varken i uppdrag eller kompetens att göra egna
yrkes- eller språkbedömningar och en sådan ny typ av certifikat bedöms inte kunna
tillmätas något betydande värde på arbetsmarknaden. Myndigheten ser inte hellre
något behov av att komplettera befintliga yrkesbevis med ett nytt certifikat.
Branschernas yrkesbevis har hög legitimitet hos arbetsgivarna. Samtidigt är
processen för att erhålla flera av branschernas yrkesbevis lång och många deltagare
kommer inte att hinna bli färdiga med den inom ramen för intensivåret.
Arbetsförmedlingen ser därför ett behov för individen att få ett intyg som visar de
kunskaper och färdigheter hen har uppnått under tiden i intensivåret. Arbetsförmedlingen ser att bedömningen i intyget behöver komma från arbetsgivare och
anordnare som mött och arbetat med deltagaren.
Arbetsförmedlingen gör bedömningen att det därför är mer lämpligt att benämna det
dokument som utfärdas efter att ha genomgått ett intensivår för kunskapsintyg som
dokumenterar både vad individen har gjort under intensivåret och vilka bedömningar
som gjorts av hens yrkes- och språkkunskaper efter slutfört intensivår. I
nedanstående beskrivning kommer benämningen kunskapsintyg genomgående att
användas.
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8.2 Kunskapsintygets syfte och innehåll
Bedömning: Kunskapsintyget syftar till att lyfta fram vad individen deltagit i under
intensivåret och vilka kunskaper och färdigheter som hen uppnått. Det utgör också i
sig ett bevis på att individen är självgående och motiverad.
Rekommendation: Kunskapsintyget blir ett intyg med direkt koppling till
deltagandet i intensivåret. Det utfärdas i slutet av deltagarens intensivår och blir ett
kvitto på att deltagaren har genomfört ett intensivår samt vilka yrkes- och
språkkunskaper som uppnåtts.
Bedömning: Arbetsförmedlingen kan intyga deltagande, exempelvis i en utbildning,
men inte göra bedömningar av uppnådda krav. Utförare av olika insatser kan
däremot bidra till bedömningar, exempelvis kan en praktikanordnare göra
bedömningar av deltagarens förutsättningar för yrket vad gäller yrkeskunskaper och
språk.
Bedömning: Språktrappan kan användas som standard tillsammans med betyg
från sfi eller svenska som andraspråk efter genomfört intensivår. Språktrappan blir
en referensram för att kommunicera med potentiella arbetsgivare i
matchningsarbetet kring den enskildes språkkunskaper.
Kunskapsintyget utfärdas mot slutet av deltagarens intensivår. Kunskapsintyget blir
ett kvitto på att deltagaren har genomfört intensivåret och innehåller bedömningar av
bransch- och yrkesrelaterade språkkunskaper samt visar hur väl förberedd hen är för
att arbeta inom vald bransch och/eller valt målyrke. Kunskapsintygets värde ligger i
att det visar på att individen har yrkes- och språkkunskaper samt att det är
dokumenterat både genom bedömning hos arbetsgivare och genom referenser som
den sökande kan använda när hen söker arbete.
Kunskapsintyget består i olika intyganden och bedömningar utifrån de insatser som
individen deltagit i under intensivåret. Det är önskvärt att referenser finns; dessa kan
företrädesvis utgöras av praktikanordnare och mentorer. Förutom intensiv praktik
kan yrkeskompetensbedömning användas inom ramen för arbetspraktik där det
bedöms lämpligt.
Språkkunskaper är en viktig del av kunskapsintyget. Arbetsförmedlingen har inom
ramen för ett så kallat växthus undersökt arbetsgivares upplevelse och eventuella
problem med att ta in nyanlända på sina arbetsplatser.114 I rapporten konstateras att
när arbetsgivare annonserar har de många gånger höga krav på svenskkunskaper,
vilket kan leda till att nyanlända med rätt kompetens men lägre språknivå inte söker
arbetet. I rapporten ges förslag på en modell som syftar till att konkretisera
språknivåer och visa vad som krävs för vanligt förekommande arbetsuppgifter,
istället för sfi-nivåer, som är det som nyanlända och arbetsförmedlare brukar referera
till. Språktrappan ska hjälpa arbetsförmedlingens personal och arbetsgivare att
formulera och bedöma vad som är lägsta godtagbara nivån avseende språkkunskaper
Arbetsförmedlingen. Växthus arbetsgivare & nyanlända – insikter och lösningsförslag för lyckad
matchning och rekrytering. Dnr Af-2018/0001 8045.
114
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som ett komplement till sfi-nivåer. Förhoppningen är att arbetsgivare ska få fler
lämpliga sökande till utannonserade tjänster.
Figur 10: Språktrappan - ur "Växthus arbetsgivare och nyanlända", Arbetsförmedlingen 2018

Språktrappan är ett användbart instrument för att diskutera grundläggande
språkfärdigheter kopplade till en arbetsplats. Den har dock inte tagits vidare och
testats i ett större sammanhang, eller förankrats med arbetsmarknadens parter eller
kommuner, vilket rekommenderas i växthusrapporten. Sammantaget gör dock
Arbetsförmedlingen bedömningen att det är lämpligt att testa språktrappan i
anslutning till implementeringen av intensivåret och kunskapsintyget. Denna
satsning som syftar till att deltagarna ska vara matchningsbara mot arbetsmarknaden
och komma i arbete inom ett år efter påbörjat intensivår lämpar sig särskilt väl som
testmiljö för språktrappan, då Arbetsförmedlingen från tidigare satsningar erfar att
just språkfärdigheterna utgör ett hinder på individens väg mot arbete. Om
arbetsgivare och Arbetsförmedlingen genom språktrappan kan finna ett tillvägagångssätt och ett gemensamt språk för att kommunicera vad som faktiskt krävs för
att utföra aktuella arbetsuppgifter finns det goda möjligheter att de språkkrav som
initialt ställs av en arbetsgivare kan anpassas och därmed möjliggöra att nyanlända
inom intensivåret får en reell chans att visa upp sig på en arbetsplats.
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8.3 Ordning för utfärdande av kunskapsintyget
Bedömning: För att kunskapsintyget ska fylla sitt syfte behöver det spegla målet
med intensivåret. Kunskapsintyget behöver därför i så stor utsträckning som möjligt
utgå från nationella kriterier för branschen/yrket och bör därför anpassas till
respektive intensivår.
Bedömning: Den mall som finns framtagen för yrkeskompetensbedömning (YKB)
av akademikeryrken kan med fördel tjäna som modell för kunskapsintyget, oavsett
yrkesinriktning.
Rekommendation: Arbetsförmedlingen tar fram en mall för kunskapsintyget.
Mallen för yrkeskompetensbedömning (YKB) av akademikeryrken tjänar som
vägledande dokument. Mallen anpassas för respektive intensivår genom att
kunskapsintyget beaktas i den nationella överenskommelsen. På så sätt är
branschföreträdare/arbetsgivare med och definierar de högt ställda målen för
yrkeskunskap och språk som bör speglas i kunskapsintyget.
Rekommendation: Den aktör som samordnar individens intensivår ansvarar för
att sammanställa innehållet i kunskapsintyget. Den enskilde deltagaren ansvarar för
att begära in det underlag som krävs för detta. Arbetsförmedlingen utfärdar
kunskapsintyget.
Arbetsförmedlingen tillhandahåller en mall för kunskapsintyget som anpassas till
respektive intensivår genom nationella överenskommelser. Den enskilde begär in de
dokument som behövs för att kunna sammanställa ett kunskapsintyg utifrån den
givna mallen. Den aktör som planerar och samordnar individens intensivår stödjer
deltagaren i att samla in bedömningar och referenser från exempelvis praktikanordnaren och mentorn samt sammanställer innehållet i kunskapsintyget.
Eventuella intyg och betyg som utfärdats för särskilda insatser kan komplettera
kunskapsintyget. Det kan exempelvis handla om betyg från kurser i svenska eller
yrkeskurser. Dessa kan läggas vid sidan av kunskapsintyget i en portfolio.
Arbetsförmedlingen utfärdar kunskapsintyget. Med detta avses att Arbetsförmedlingen godkänner den sammanställning som gjorts, om denna gjorts av annan
aktör än Arbetsförmedlingen. Kunskapsintyget lämnas till individen som deltagit i
intensivåret att förfoga över. En kopia läggs i den enskildes akt hos Arbetsförmedlingen.
Mallen för yrkeskompetensbedömning (YKB)
Yrkeskompetensbedömning (YKB), se även avsnitt 7.1.1, är en
arbetsmarknadspolitisk insats genom vilken arbetssökande med ingen eller
begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv får visa upp sina kunskaper på en
arbetsplats. Detta sker under handledning av en särskilt utsedd person på
arbetsplatsen. Efter avslutad yrkeskompetensbedömning ska arbetsgivaren ge den
arbetssökande ett intyg med en bedömning av den arbetssökandes kompetens. För
detta intyg finns en mall som är uppbyggd enligt ett antal rubriker där arbetsgivaren
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ska gradera den arbetssökandes prestation enligt en skala från 1 till 5 (begränsade till
mycket goda). Varje rubrik kan kompletteras med arbetsgivarens egna kommentarer
i form av fritext. Mallen består av följande rubriker:
•
•
•

•

•
•
•
•

Teoretiska kunskaper applicerbara på den aktuella yrkesrollen (1-5)
Praktiska erfarenheter applicerbara på den aktuella yrkesrollen (1-5)
Yrkesrelevanta språkkunskaper (t.ex. yrkesterminologi, förutsättningar att
praktiskt klara i yrket vanligen förekommande situationer) för språken
svenska och engelska. (1-5 för respektive språk)
Förutsättningar att utföra arbetsuppgifter självständigt efter instruktion
(1 = behov av tydligt stöd; 5 = mycket god förmåga utifrån muntlig
information eller skriftlig manual)
Personliga egenskaper som bör lyftas fram (exempelvis ledaregenskaper,
samarbetsvilja, lyhördhet, flexibilitet) (enbart fritext)
Minst fem (högst 10) relevanta kompetensord som sammanfattar
kandidatens erfarenheter för aktuell yrkesroll
Rekommendation av utbildning eller specifik kurs som ökar förutsättningar
för anställning (enbart fritext)
Referenser (namn, titel, telefonnummer för två olika personer)

Mallen för yrkeskompetensbedömning är tydlig och relativt enkel att ta till sig och
använda. Att använda sig av samma eller liknande rubriker och bedömningskriterier
för kunskapsintyget kan vara ett möjligt tillvägagångssätt för att konstruera ett
kunskapsintyg. Samtidigt är mallen direkt kopplad till insatsen yrkeskompetensbedömning som finns inom ramen för arbetspraktik. Kunskapsintyget har ett bredare
syfte än att ge ett utlåtande för en praktikperiod. Mallen för yrkeskompetensbedömning behöver därför anpassas till intensivåret. Rubrikerna i mallen kan
fungera som inspiration och vägledning vid framtagande av en mall för
kunskapsintyget.

8.3.1

Risker

Arbetsförmedlingen ser en risk med att myndigheten är utfärdare av kunskapsintyget. Arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen är skyddade av sekretess
och myndigheten kan inte lämna ut uppgifter om inskrivna arbetssökande eller ens
bekräfta eller dementera huruvida en person är inskrivna. Det stället frågor om
Arbetsförmedlingen är lämpad att utfärda ett intyg, då det finns en risk att
myndigheten på grund av sekretess inte sedan kan gå i god för intyget eller lämna ut
eller besvara frågor kring den enskilda intygsinnehavaren.
Arbetsförmedlingen ser att de juridiska förutsättningarna för, och lämpligheten i, att
myndigheten ska utfärda och gå i god för kunskapsintyget behöver utredas vidare. Ett
sätt att bemöta riskerna är att myndigheten bara tillhandahåller själva mallen för
kunskapsintyget medan de olika aktörerna fyller i det och gå i god för sina respektive
delar.
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Alternativ som övervägts

Branschers yrkesbevis och andra kompetensbevis
Branschers yrkesbevis har hög legitimitet inom aktuell bransch. Arbetsförmedlingen
har därför övervägt att använda branschers yrkesbevis eller andra kompetensbevis
utfärdade av bransch för intensivåret tillsammans med kunskapsintyget, som
Arbetsförmedlingen utfärdar.
Olika branschorganisationer utfärdar olika typer av yrkesbevis, branschcertifikat,
licenser, intyg och andra kompetensbevis, t.ex. gesäll och mästarbrev. Dessa
dokument är ett bevis på att en person har uppnått de krav som branschen ställer och
har de yrkeskunskaper, både praktiska och teoretiska, som branschen har fastställt
som krav. Ur ett kundperspektiv (generisk betydelse) är det med andra ord ett bevis
för att kunden anlitar och arbetsgivare anställer en utbildad yrkeskunnig person. För
ett erhålla ett sådant yrkesbevis behöver vederbörande ofta klara av ett yrkes- eller
branschprov eller en yrkesexamen av något slag. Till det kan tillkomma ett visst antal
upparbetade timmar i yrket för att slutligen erhålla yrkesbeviset.
För deltagare som saknar erfarenhet från exempelvis branscher som bygg, trädgård,
och vvs blir det inte möjligt att nå kraven inom ramen för ett år, även med insatser
utöver heltid.
Nivån på svenskkunskaper varierar bland deltagarna i etableringsprogrammet. Det
finns de som på egen hand studerat svenska under asyltiden och som kommit långt i
språkutveckling redan vid inskrivningen i etableringsprogrammet. För de flesta är
svenskkunskaperna dock begränsade, vilket utgör ett hinder att klara av
branschernas prov för yrkesbevis eller yrkescertifikat.
Intyg från skolväsendet kopplat till nationella yrkespaket inom komvux
Intyg från skolväsendet kan användas efter att en arbetssökande har tagit del av
nationella yrkespaket för kommunal vuxenutbildning.
Förutom betyg kan även intyg från skolväsendet utfärdas. Intyg kan utfärdas jämte ett
betyg och kan begäras om en elev exempelvis vill få sina kunskaper dokumenterade på
ett annat sätt än genom ett betyg. Intyget kan ge mer beskrivande information än ett
betyg, vilket kan vara värdefullt för en elev, till exempel när denne ska söka ett arbete.
115 Även den som genomgått en så kallad orienteringskurs i kommunal vuxenutbildning
eller en individuell kurs i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska få ett
intyg, liksom den som genomgått en validering i skolväsendet.116 Intyg kan även
utfärdas efter deltagande på en delkurs eller före en kurs avslut, för att visa på elevens
dittills förvärvade kunskaper.117
Skolverket har, i samråd med branschkunniga, tagit fram förslag på sammanhållna
yrkesutbildningar som ska motsvara kompetenskraven på nationell nivå för olika
20 kap. 44 § skollagen (2010:800).
20 kap. 25 § skollagen (2010:800).
117 Skolverket. www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrerautbildning/registrera-och-utforma-betyg#Intygivuxenutbildningen (2019-11-04).
115

116
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yrkesområden. Yrkespaketen består av en kombination av nationella kurser på
gymnasial nivå som är relevanta för ett yrkesområde utifrån arbetsmarknadens
behov på nationell nivå. Det går att ta fram sammanhållna yrkesutbildningar utifrån
lokala och regionala behov. Yrkespaketen kan användas i kombination med sfi eller
kurser på grundläggande nivå.118
Det finns framtagna yrkespaket för exempelvis barn- och fritidsprogrammet, byggoch anläggningsprogrammet, fordon- och transportprogrammet, handel- och
administrationsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och
fastighetsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet. 119
För de individer som läser yrkeskurser inom kommunens vuxenutbildning kan ett
intyg från skolväsendet i sig utgöra en form av kunskapscertifikat. Ett intyg kan, som
konstateras ovan, ge mer beskrivande information om kursinnehåll och omfattning
än ett formellt betyg. Samtidigt ska den enskilde alltid få ut ett betyg på en avslutad
kurs i skolväsendet om underlag finns. Det hindrar dock inte att ett kunskapsintyg
utfärdas tillsamman med övriga dokument. Det kan alltså vara så att den enskilde får
ut både betyg, intyg och i slutänden ett kunskapsintyg samt eventuellt ett mentorsintyg. Det bedöms dock inte som något negativt i sig utan kan snarare förtydliga den
enskildes faktiska kompetenser och förmågor för en arbetsgivare.
Förekomsten av yrkespaket eller yrkeskurser kan variera från kommun till kommun.
Det finns inte heller någon garanti för att inskrivna personer vid Arbetsförmedlingen
som bedöms omfattas av intensivår kan få en plats vid kommunens vuxenutbildning.
I de fall där denna ”matchning” fungerar och individen får en plats på önskad
utbildningsgång vid kommunen kan emellertid yrkeskurser i sammanhållna paket
vara högst användbara i intensivåret. Om dessa utgår från Skolverkets fördefinierade
förslag på sammanhållna yrkeskurser, eller om det handlar om kurspaket som lokalt
har anpassats efter den enskildes behov och förutsättningar är ur Arbetsförmedlingens synpunkt av mindre betydelse, men det är viktigt att det går att följa upp
paketen oavsett vilket alternativ som används och att de utgår från nationella kurser.
Europass – Tillägg till yrkesexamen
Mallen för tillägg till yrkesexamen kan användas i anpassad form för
kunskapsintyget, som ett alternativ till att använda mallen för
yrkeskompetensbedömning.
Europass är en del av EU:s mobilitetsverktyg och består av olika delar, nämligen en
mall för meritförteckning, ett språkpass som visar på språkliga färdigheter, en bilaga
till högskoleexamen, en digital kompetensportfölj där olika dokument kan samlas och
tillägg till yrkesexamen. Det kan användas av EU-medborgare i syfte att visa vilka
kvalifikationer och meriter de har när de söker jobb eller vill delta i en utbildning i ett
annat land.

Skolverket. www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/laroplan-for-vux-ochamnesplaner-for-komvux-gymnasial/nationella-yrkespaket-for-komvux (2019-11-04).
119 Ibid.
118

86

Inför införandet av ett intensivår för nyanlända

Planering och samordning

Europass – tillägg till yrkesexamen (eng. certificate supplement) är ett dokument
som beskriver kunskaper och färdigheter för dem som har intyg från yrkesutbildning
och yrkesundervisning. Det kompletterar information som redan finns i det officiella
(nationella) betyget och gör det mer lättförståeligt, särskilt för arbetsgivare eller
institutioner utomlands. Tillägget riktar sig till alla som har ett yrkesutbildningsbetyg
och/eller yrkesexamen. Europasstillägget till yrkesexamen är inte en ersättning för
det ursprungliga slutbetyget eller ett automatiskt system som garanterar ett
erkännande.120
Tillägg till yrkesexamen är inte ett dokument som anpassas på individnivå, utan
statistik och visar vad en person som erhållit en yrkesexamen i Sverige förväntas
kunna. Alla dokument ser alltså likadana ut.
Europass – tillägg till yrkesexamen kan fungera som inspiration vad gäller rubriker
som kan ingå i ett kunskapscertifikat, i synnerhet vad gäller tillgängliga yrken för att
undvika att intensivårsdeltagaren knyts till en viss arbetsgivare. Det finns även
vinster med att koppla de kompetenser och färdigheter som utvecklats i intensivåret
till nivåplacering i SeQF, men det kan upplevas som komplicerat och det är få
kvalifikationer som är fastställda i det svenska systemet.121 Målgruppen för
kunskapsintyget kan uppleva det som en fördel att kunskapsintyget är utformat så att
det underlättar mobilitet inom Europa och att de genom kunskapsintyget får ett
dokument som ”översätter” svensk kontext till europeisk kontext, även om det inte
handlar om ett officiellt EU-dokument som ingår i Europass-portföljen.
Tillägget till yrkesexamen är till sin natur kopplat till EU-länders formella
utbildningssystem, vilket innebär en begränsning utifrån kunskapsintygets syfte, där
både formellt lärande och icke-formellt lärande ska dokumenteras. Tillägg till
yrkesexamen är dessutom statiskt till sin utformning, medan kunskapsintyget bör ha
en viss grad av anpassningsbarhet i sin utformning utifrån den enskildes prestation.

9. Planering och samordning
Enligt uppdraget ska Arbetsförmedlingen ”analysera och redovisa olika alternativ
för hur planering och samordning av den enskildes intensivår kan ske, inklusive
vilka aktörer eller vilken aktör som kan göra detta, samt för- och nackdelar med
olika alternativ.”122

Cedefop. https://europass.cedefop.europa.eu/sv/documents/european-skills-passport/certificatesupplement (2019-10-10).
121 Hösten 2019 finns det sex kvalifikationer inplacerade i det svenska ramverket: städare (nivå 4),
montessoripedagog (nivå 6), key account manager (nivå 5), performing artist (nivå 6), marknadsekonom (nivå
6) och auktoriserad lönekonsult (nivå 5).
122 Regeringen. Uppdrag inför införandet av ett intensivår för nyanlända, 2019-06-27. A2019/01265/A.
120
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9.1 Bakgrund
Arbetsförmedlingen har ansvarat för samordning av nyanländas etablering sedan
2010 då ansvaret övertogs från kommunerna. Förflyttningen av ansvar motiverades
med behovet av ett ökat fokus på arbetsmarknadsetablering.123 Samordning är
avgörande för att etableringsuppdraget ska kunna utföras och deltagare i
etableringsprogrammet kunna etableras i arbets- och samhällslivet.
Samordning krävs både på strategisk och operativ nivå och förutsätter en väl
fungerande samverkan. På strategisk nivå behöver Arbetsförmedlingen samverka
med berörda parter, exempelvis för att tydliggöra ansvarsfördelning och främja
tillgången på insatser. På operativ nivå krävs samordning av insatser som ofta ges
parallellt och av olika huvudmän samt samverkan kring praktiska frågor som rör
individens förutsättningar att kunna ta del av insatser. Kommunerna är en central
samverkanspart i alla dessa avseenden. Även andra myndigheter, arbetsmarknadens
parter och civilsamhället är viktiga parter för samverkan.
Arbetsförmedlingen har till följd av ett minskat förvaltningsanslag färre arbetsförmedlare och står dessutom inför en omfattande nedläggning av arbetsförmedlingskontor. Detta skapar stora utmaningar för samverkan på lokal nivå, såväl
strategisk som operativ. I Arbetsförmedlingens svar på regeringens analysuppdrag
för reformeringen av Arbetsförmedlingen görs bedömningen att samverkan i det
reformerade systemet inte kommer att kunna utgå från lokala överenskommelser på
varje ort eller i varje kommun.
I analysrapporten rekommenderas att Arbetsförmedlingen även fortsatt ansvarar för
samordning och har en stödjande och pådrivande roll i förhållande till övriga berörda
parter inom ramen för uppdraget om nyanländas etablering, vilket även ligger i linje
med gällande lag. Den operativa samverkan och samordningen av insatser för
nyanlända individer kan läggas på fristående aktörer, precis som för övriga inskrivna
på Arbetsförmedlingen.

9.2 Strategisk samordning
Bedömning: Den strategiska samordningen för etableringsuppdraget, intensivåret
inkluderat, kvarstår hos Arbetsförmedlingen givet det lagstyrda ansvar som
myndigheten har att samordna etableringsinsatser för nyanlända samt vara
stödjande och pådrivande i förhållande till berörda parter.124
Rekommendation: Arbetsförmedlingen ska även fortsatt ansvara för strategisk
samverkan kopplat till etableringsuppdraget.
I förhållande till intensivåret ska Arbetsförmedlingen ha en strategisk roll i
samverkan med olika aktörer som tillhandahåller insatser eller steg i kedjorna.
Samverkan som syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan olika aktörer är

123
124

Prop. 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd.
5 § lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
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särskilt viktigt i verksamheter där olika politik- eller ansvarsområden överlappar eller
tangerar varandra, till exempel i förhållande till reguljär utbildning.
Givet att intensivåret består av på förhand definierade kedjor (se kap. 4), anser
Arbetsförmedlingen att den samverkan och den planering och samordning som sker
kopplad till att arbeta fram och fastställa dessa kedjor är av strategisk karaktär och
därför något som Arbetsförmedlingen ska ansvara för. Ansvaret innebär att ta fram
dessa intensivårskedjor i samverkan med berörda parter, såsom arbetsmarknadens
parter, kommuner, andra myndigheter och Dua.

9.3 Operativ samordning
Bedömning: Den operativa samordningen kring en individ kan kvarstå hos
Arbetsförmedlingen eller lämnas över till en annan aktör. Den operativa
samordningen kan innehålla moment som utgör myndighetsutövning, vilket måste
beaktas. Uppgifter som innebär myndighetsutövning kan inte överlämnas till en
annan aktör.
Rekommendation: Etableringsuppdraget innehåller generellt en hög grad av
planering och samordning av insatser och det är därför en fördel om den operativa
samordningen för intensivårsdeltagare sköts av samma aktör som samordnar
insatser för deltagare i etableringsprogrammet i övrigt.
Rekommendation: Om intensivåret ska införas under 2020 bör planeringen och
samordningen till en början utföras av Arbetsförmedlingen i egen regi. I takt med att
myndigheten reformeras och fristående aktörer tar över rollen som utförare av
rustande och matchande verksamhet, ska fristående aktörer få i uppdrag att planera
och samordna individens intensivår.
Rekommendation: Om situationen uppstår att fristående aktörer inte etableras på
vissa orter bör planeringen och samordningen på dessa orter utförs av
Arbetsförmedlingen i egen regi, även efter reformeringen av myndigheten.
Att planera och samordna kedjor av insatser på individnivå är resurskrävande, inte
minst när det handlar om nyanlända individer som behöver ta del av flera parallella
insatser. Det kräver också omfattade samverkan med andra aktörer. Den operativa
planeringen och samordningen kan åtminstone delvis läggas ut på andra aktörer.
Flera uppgifter på operativ nivå, inte minst de som innebär myndighetsutövning,
måste dock utföras av Arbetsförmedlingen i egen regi. Detta gäller bland annat
följande uppgifter:
•

Löpande arbetsmarknadspolitiska bedömningar.

•

Fatta beslut om vissa insatser. Exempel på insatser som Arbetsförmedlingen
måste fatta beslut om för att individen ska kunna ta del av dem är anvisning
till insatser hos fristående aktör och praktik hos en arbetsgivare.
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•

Ärendehantering kopplade till deltagande i etableringsprogrammet. Det kan
exempelvis handla om in- och utträde i programmet samt beslut om
ersättning.

•

Arbetsgivarkontroller vid anvisning till praktik eller andra arbetsplatsförlagda
insatser.

•

Registrering för uppföljning.

9.3.1

Rollen som planerande och samordnande aktör för intensivåret

Utifrån den tänkta processen för intensivåret (se avsnitt 2.3) bedömer
Arbetsförmedlingen att den operativa planeringen och samordningen i intensivåret
innefattar följande:
•

Planera och schemalägga de specifika insatserna i intensivårskedjan utifrån de
fördefinierade kedjorna, individens behov och de lokala förutsättningarna.

•

Anskaffa, eller stödja individen i anskaffandet av praktikplats, mentor och
insatser utöver heltid.

•

Vägleda individen.

•

Matcha individen mot målyrket.

•

Anskaffa och samordna det underlag som krävs för att kunskapsintyget ska
kunna utfärdas.

•

Följa upp insatserna och individens progression.

•

Uppdatera underlag som ligger till grund för arbetsmarknadspolitisk
bedömning och beslut.

9.4 Alternativ 1: Arbetsförmedlingen planerar och samordnar
Alternativ 1 innebär att Arbetsförmedlingen kvarstår som ansvarig för samordning av
etableringsinsatser och därigenom också ansvarar för att planera och samordna
insatserna för individer som deltar i ett intensivår. Utifrån den arbetsmarknadspolitiska bedömningen genomför Arbetsförmedlingen en planering av de insatser
som ska ingå i individens intensivårskedja och samordnar startdatum och tider med
relevanta aktörer, såsom kommunen och fristående leverantörer.
Arbetsförmedlingen kan också i egen regi stödja deltagare i intensivåret att hitta
lämplig praktikplats, plats för yrkeskompetensbedömning och mentor samt utfärda
kunskapscertifikatet och matcha individen mot arbete. En eller flera av dessa
specifika uppdrag skulle också kunna utföras av fristående aktörer genom
upphandling.
Att Arbetsförmedlingen planerar och samordnar insatserna är det alternativ som
snabbast kan implementeras då det varken kräver regeländringar eller upphandling.
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En annan fördel är att en och samma aktör har det sammanhållande ansvaret för
intensivåret genom att Arbetsförmedlingen samverkar fram kedjorna av insatser på
strategisk nivå och även ansvarar för det operativa utförandet i form av planering och
samordning av insatserna i kedjan. För individen kan det innebära en trygghet att det
är en myndighet som har ett helhetsansvar för den arbetsmarknadspolitiska
bedömning, planeringen och samordningen av insatserna samt uppföljningen.
Alternativ 1 borgar även för en kontinuitet i samverkan med andra aktörer, såsom
kommuner och leverantörer, givet att Arbetsförmedlingen har de resurser som krävs.
Dessutom innebär alternativet en hög grad av tydlighet och enkelhet i bemärkelsen
att det är en och samma aktör som ansvarar för uppdraget, för strategisk samverkan
och för den operativa samordningen kring individens insatser.
Vidare är det flera moment i den arbetssökandes process och handläggning som
utgör myndighetsutövning och som därför behöver kvarstå hos Arbetsförmedlingen
oavsett om en annan aktör tar över den operativa planeringen och samordningen.

9.4.1

Konsekvenser och risker

Kostnader för alternativ 1 består i huvudsak av personalresurser. Att planera och
samordna kedjor av insatser på individnivå är resursintensivt. Om myndigheten inte
har de personalresurser som operativ planering och samordning kräver riskerar
deltagarna att inte få en välplanerad kedja av insatser.
För att Arbetsförmedlingen ska kunna planera och samordna insatser krävs vidare att
Arbetsförmedlingen finns representerad lokalt eller kan erbjuda individen ett
lämpligt alternativ på distans. Lokal representation är även viktigt för att ha
kännedom om lokala förutsättningar som påverkar kedjan av insatser samt för
samverkan med utförare av olika insatser i kedjan.
Det finns en betydande risk att Arbetsförmedlingen utifrån rådande förutsättningar
inte klarar av den nivå av samordning som krävs för intensivåret såväl som för
etableringsprogrammet i stort.125 Det finns också en risk att den operativa
samordningen på lokal nivå inte skulle gå att få till stånd på de orter Arbetsförmedlingen inte finns representerad. Det skulle ytterst drabba de individer som inte
får den sammanhållna kedjan av relevanta insatser som kan resultera i en anställning
efter att ha genomfört ett intensivår.

9.5 Alternativ 2: Fristående aktörer planerar och samordnar
Alternativ 2 innebär att Arbetsförmedlingen kvarstår som huvudansvarig för
planering och samordning av etableringsinsatser, men lägger ut den operativa
planeringen och samordningen av insatserna på fristående aktörer upphandlade
enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller lagen (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV).

Se också Arbetsförmedlingens sammanställning av risker för etableringsuppdraget i och med nedskärning av
resurser (Etableringsuppdraget och Arbetsförmedlingen i förändring: En riskanalys, Af-2019/0019 3482).
125
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Upphandling enligt LOV innebär att den enskilde får möjlighet att välja utförare.
Fördelar med valmöjligheten är bland annat att den ger kunden ökad delaktighet och
medbestämmande. Flera leverantörer anses även stimulera konkurrensen som bidrar
till ökad kvalitet. Vid låga volymer kan upphandling enligt LOU vara att föredra.
Arbetsförmedlingen kvarstår som huvudman för planering och samordning av
etableringsinsatser och har kvar rollen som stödjande och pådrivande gentemot
andra aktörer. Eftersom Arbetsförmedlingen kvarstår som huvudansvarig innebär
det att myndigheten också måste följa upp och utvärdera de fristående aktörernas
arbete.
De fristående aktörernas roll blir att sköta den operativa samordningen så att insatser
kommer den enskilde tillgodo inom ramen för intensivåret. De fristående aktörerna
skulle också få till uppgift att hitta, eller stödja deltagaren att hitta, lämplig praktikplats, eventuellt en plats för yrkeskompetensbedömning och en mentor. De fristående
aktörerna skulle även ansvara för att matcha individen mot arbete. När individen
slutfört intensivåret ansvarar de fristående aktörerna för att sammanställa
kunskapsintyget, som sedan utfärdas av Arbetsförmedlingen.
Den fristående aktören skulle utgå från den arbetsmarknadspolitiska bedömningen
och de insatser som Arbetsförmedlingen eller fristående aktör bedömer skulle stärka
den enskildes ställning på arbetsmarknaden. Den fristående aktören skulle också
behöva förhålla sig till de avtalen och ramar Arbetsförmedlingen lagt på strategisk
nivå. En fristående aktör skulle kunna lyfta förändrade behov hos individen, som
fångats upp av kommun eller annan fristående aktör, till Arbetsförmedlingen som då
vid behov skulle revidera den arbetsmarknadspolitiska bedömningen.

9.5.1

Konsekvenser och risker

Alternativ 2 förutsätter att Arbetsförmedlingen upphandlar fristående aktörer för
intensivåret, alternativt avtalar om en särskild spårindelning för intensivåret inom en
bredare upphandlad tjänst. Tjänsten kan vara upphandlad enligt antingen LOV eller
LOU. Uppgiften att samverka med andra aktörer för att kunna samordna och planera
individens insatser bör skrivas in i avtal med de fristående aktörerna. Alternativ 2
medför kostnader dels för resurser för att genomföra själva upphandlingen av
fristående aktörer, dels kostnader för ersättning till dessa fristående aktörer.
Det finns en risk att volymerna för intensivåret är så pass låga, eller svåra att
uppskatta, att det inte finns fristående aktörer som är villiga att utföra tjänsten i hela
landet. Dessutom riskerar tjänsten, förutom ovan nämnda låga volym, att omfatta så
pass litet innehåll att det finns få affärsmässiga incitament för att ingå i den
upphandlade tjänsten. I och med att de fristående aktörerna skulle behöva samordna
insatser som de själva inte utför, exempelvis sfi eller utbildningar som tillhandahålls
av andra fristående aktörer, kan de samordnande aktörerna inte fullt ut påverka
kedjan av insatser. Ersättningen till de samordnande aktörerna riskerar därmed att
påverkas av faktorer som de inte kan kontrollera. Exempelvis kan glapp mellan
insatser uppstå till följd av att insatser saknas eller inte kan ges flexibelt. Det skulle
ytterligare minska viljan att utföra tjänsten. Därför kan detta alternativ behöva
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kombineras med alternativ 1 (Arbetsförmedlingen planerar och samordnar i egen
regi) i de delar av landet där fristående aktörer inte finns etablerade.
Arbetsförmedlingen bedömer att det finns en fördel med att anpassa samordning och
planering av intensivåret till hur planeringen och samordningen av övriga deltagares
insatser i etableringsprogrammet kommer att se ut, inte minst för att skapa
samordningsvinster vid låga volymer av deltagare. Det ökar chanserna att få leverans
nationellt. Det medför också lägre kostnader för myndigheten då speciallösningar i
IT-system kan undvikas, lägre administrativa kostnader och färre resurser för
hantering av exempelvis inkommande ansökningar och uppföljning av avtal. Om ett
LOV-system anses mest fördelaktigt för intensivåret jämfört med andra
upphandlingsformer, bör möjligheterna ses över om intensivåret kan upphandlas
som ett eventuellt spår i den framtida matchningstjänsten 2021.
Arbetsförmedlingen behöver utreda vilka incitament som måste finnas för att de
fristående aktörerna både ska vilja och ha förmågan att leverera det som efterfrågas i
ett intensivår. Ersättningar behöver möjligtvis vara högre i mindre orter där det
sannolikt är lägre volymer av deltagare.
Ersättningsmodellen blir avgörande för hur väl de fristående aktörerna kan
genomföra samordning och planering av intensivåret. Ersättningsmodellen skulle
bland annat behöva ge incitament för de fristående aktörerna att samordna med
andra aktörer, såsom kommuner, för att få till den kedja av insatser som behövs för
att individen ska få anställning inom det yrke som intensivåret syftar till. En för hög
resultatersättning kopplad till ”målyrket” skulle dock kunna skapa inlåsningseffekter
för individer i ett intensivår.
Vidare finns en risk att män och kvinnor får olika förutsättningar att lyckas med
intensivåret. Utformningen av ersättningsmodellen och avtalen måste ta hänsyn till
varierande behov som kan finnas mellan män och kvinnor. Som nämnts tidigare visar
Arbetsförmedlingens erfarenheter att kvinnor ibland är i större behov av vägledning
och att de gynnas av tätare uppföljning än män. Ersättningsmodellen behöver därför
ge incitament för de fristående aktörerna att vilja satsa mer tid och resurser på
individer med större behov av vägledning och uppföljning.
För individen kan alternativ 2 innebära att flera olika fristående aktörer koordinerar
dennes intensivår om individen inte får förutsättning eller inte väljer att stanna hos
en och samma aktör som ansvarar för att samordna intensivåret. För individen kan
det upplevas som rörigt med så pass många involverade, liksom för de fristående
aktörerna. Andra aktörer kan uppleva att samverkan blir mer komplicerad. Där de
tidigare hade en aktör, Arbetsförmedlingen, att förhålla sig till skulle de ha ett flertal
fristående aktörer att samverka med. Dessa fristående aktörer skulle dessutom
ändras över tid när avtal sägs upp och nya skrivs, alternativt när fristående aktörer
ansluter sig eller avbryter deltagande i en LOV-tjänst.
För att kunna följa upp de fristående aktörerna och individens progression och
resultat på ett adekvat sätt samt hantera löpande kommunikation mellan
Arbetsförmedlingen och de fristående leverantörerna om behov av reviderad
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arbetsmarknadspolitisk bedömning, beslut om insats och dylikt, skulle befintligt
systemstöd behöva utvecklas.

9.6 Alternativ som övervägts
Att kommuner kan vara den aktör som samordnar och planerar individers intensivår
är ett alternativ som har övervägts men bedöms vara oförenligt med intentionen att
Arbetsförmedlingen har kvar etableringsuppdraget och därmed ansvaret att
samordna etableringsinsatser.
Samtidigt finns flera fördelar med att kommunen planerar och samordnar individers
insatser. En ofta avgörande del av insatserna kommer att tillhandahållas av
kommuner, nämligen svenska för invandrare (sfi), teoretisk och yrkesinriktad
vuxenutbildning samt samhällsorientering. Kommunen som arbetsgivare kan också
vara en viktig anordnare av praktikplatser. Alternativet skulle också öka
förutsättningarna att upparbetade samverkansformer, såsom de lokala jobbspåren,
kan tas tillvara trots att Arbetsförmedlingens personella resurser och lokala närvaro
minskar. Lokala jobbspår kräver i regel en lokal närvaro som kommuner kan
tillhandahålla i och med att de besitter god kännedom om lokala förutsättningar och
behov.
Trots dessa fördelar bedömer Arbetsförmedlingen att kommunerna inte kan ta över
samordningsansvaret utan att lagen (2017:584) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare, och därmed hela etableringsuppdraget, ändras.
Arbetsförmedlingen konstaterar i analysrapporten att om den operativa
samordningen flyttas till kommuner och om samordningen bedöms innebära en ny
uppgift för kommunen kan det bli svårt för Arbetsförmedlingen att ha kvar det
ansvaret, eftersom stat och kommun inte kan ansvara för samma uppgift. Det innebär
att det lagstadgade ansvaret Arbetsförmedlingen har i dag för att samordna
etableringsinsatser och vara stödjande och pådrivande i förhållande till berörda
parter126 skulle behöva ändras.
Antingen skulle hela samordningsansvaret för etableringsuppdraget behöva läggas
över på kommunerna. Att kommunalisera etableringsuppdraget medför en risk att
arbetsmarknadsfokus försvagas i planeringen för individen. De förbättringar i
resultat vad gäller övergång i arbete som har uppvisats sedan Arbetsförmedlingen
2010 övertog ansvaret som samordnande myndighet från kommunerna riskerar att
avta om uppdraget flyttas från Arbetsförmedlingen. Alternativt så skulle
samordningsansvaret behöva delas upp på två aktörer, där Arbetsförmedlingen skulle
ansvara för den strategiska samverkan och kommunerna för den operativa
samordningen. Arbetsförmedlingen bedömer att en sådan uppdelning skulle vara
svårreglerad i lag och dessutom svår att tillämpa i praktiken.
Huruvida kommunen kan agera fristående aktör åt Arbetsförmedlingen och
därigenom planera och samordna insatser i ett framtida LOV-systemet har inte
analyserats här. De rättsliga förutsättningarna för kommuner att leverera
126

Lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
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arbetsmarknadspolitiska insatser i ett valfrihetssystem ska analyseras i en särskild
utredning, enligt beslut från regeringen.127

10.

Uppföljning och utvärdering

Enligt uppdraget ska Arbetsförmedlingen ta fram förslag på hur insatserna i sig och
intensivåret som helhet ska vara mätbara så att de kan följas upp och utvärderas.

10.1

Bakgrund

I uppdraget framgår att syftet med intensivåret är att deltagaren ska få ett arbete
inom ett år från påbörjat intensivår. I uppdraget anges också att intensivåret ska ske
inom ramen för etableringsprogrammet.
Arbetsförmedlingens systemstöd registrerar en mängd uppgifter om arbetssökande
inklusive variabler som kön, ålder, utbildningsnivå och geografiskt hemvist. I
systemstödet registreras också alla programbeslut som är fattade för en individ,
exempelvis beslut om etableringsprogrammet. Likaså beslut kring specifika
aktiviteter, exempelvis sfi. Det gör att Arbetsförmedlingen vid behov av uppföljning
kan hämta strukturerad information om exempelvis hur många personer som under
tiden i etableringsprogrammet studerade sfi vid en viss tidpunkt, eller vid senare
uppföljningar jämföra resultaten mellan de som studerade sfi och de som inte
studerade sfi.
Aktiviteter som Arbetsförmedlingen inte registrerar i form av ett beslut i
systemstödet kan däremot inte följas upp på aggregerad nivå. Exempel på sådana
aktiviteter är ”andra insatser” inom ramen för etableringsprogrammet dit exempelvis
mentorskap hör.
Även kedjor av insatser där det inte finns ett övergripande programbeslut är svåra att
följa upp. Det gäller exempelvis lokala jobbspår. Som de hittills varit utformade har
de inte gått att följa upp på aggregerad nivå då strukturerad information saknats.
Exempelvis har det inte funnits något sätt att strukturerat definiera lokala jobbspår i
något IT-system. Liknande problem med uppföljning finns för andra kedjor av
insatser.
Med hjälp av Arbetsförmedlingens systemstöd kan resultatet av olika programbeslut
följas upp. Ett vanligt sätt att mäta resultat är att titta på vad deltagaren gör 90 dagar
efter avslutat program. Exempelvis följer Arbetsförmedlingen regelbundet hur stor
andel av tidigare deltagare i etableringsprogrammet som är i arbete eller studier 90
dagar efter att ha lämnat programmet. Genom systemstödet kan Arbetsförmedlingen
också systematiskt följa hur många deltagare som tar del av exempelvis praktik eller
arbetsmarknadsutbildning.

127

Dir. 2019:86. Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken.
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Uppföljning

Bedömning: För att intensivåret som helhet ska bli uppföljningsbart behöver det
kunna registreras på ett strukturerat sätt i Arbetsförmedlingens systemstöd. För detta
krävs utveckling i IT-systemen.
Bedömning: Redan befintliga insatser (arbetsmarknadsutbildning, sfi m.fl.) kan
registreras som tidigare.
Bedömning: Praktik med anordningspeng kan registreras i systemstödet på samma
sätt som andra liknande beslut. Det kräver dock systemutveckling då det, enligt
föreslagen konstruktion, blir en ny insats och därmed behöver ett nytt beslut
konstrueras.
Bedömning: Insatser som Arbetsförmedlingen inte registrerar i systemstödet i form
av ett beslut kan inte följas upp i dagsläget. Det innebär att det för aktiviteten
mentorskap och för samtliga aktiviteter utöver heltid krävs IT-utveckling. Detta gäller
även registrering av kunskapsintyget.
För att intensivåret som helhet, såväl som de specifika insatserna, ska vara mätbara
krävs att aktiviteterna i sig är mätbara, liksom att de går att koppla ihop med
deltagande i ett intensivår. En utmaning i relation till detta är att intensivåret sker
inom ett redan befintligt programbeslut (etableringsprogrammet). Aktiviteterna som
deltagare i etableringsprogrammet tar del av är alltså kopplade till etableringsprogrammet och behöver även framöver vara det för uppföljning av etableringsprogrammet. För intensivåret krävs därmed en systemutveckling som gör det möjligt
att även koppla insatserna till deltagande i ett intensivår. För detta behöver bland
annat start- och slutdatum för ett intensivår kunna registreras.
De flesta aktiviteter som är tänkta att användas i intensivåret är befintliga aktiviteter
som redan registreras i Arbetsförmedlingens systemstöd, exempelvis sfi,
yrkessvenska och arbetsmarknadsutbildningar. För att göra dessa insatser mätbara i
sig kan alltså befintliga lösningar användas. Nya aktiviteter kräver däremot systemutveckling. Detta gäller intensiv praktik inklusive beslut om anordningspeng till
anordnaren.
En utmaning är aktiviteter som inte kan registreras i form av beslut i systemstödet
eftersom dessa i dagsläget inte kan följas upp på aggregerad nivå. Detta gäller
exempelvis aktiviteter som deltagaren kommer att delta i utöver heltid eller andra
frivilliga aktiviteter, såsom mentorskap. Arbetsförmedlingen kan inte besluta om att
en deltagare ska delta i aktiviteter utöver heltid (se avsnitt 5.2) och aktiviteterna kan
därför inte registreras som beslut i systemstödet. Vad gäller mentorskap är det redan
idag en godkänd aktivitet inom ramen för ”andra insatser” i etableringsprogrammet.
Dessa aktiviteter betraktas dock som frivilliga och registreras inte som beslut i
systemstödet. Därav är de inte uppföljningsbara.
Inte heller kunskapsintyget är något som Arbetsförmedlingen, enligt föreslagen
ordning i avsnitt 8.3, kommer att fatta beslut om. För att kunna följa hur många som
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mottagit ett kunskapsintyg efter slutfört intensivår behöver det utvecklas ett sätt att
registrera det i systemstödet.
Om fristående aktörer ska planera och samordna individers intensivår krävs
lösningar för informationsutbyte så att registrering av aktiviteter kan ske och därmed
möjliggöra uppföljning och utvärdering.

10.2.1 Risker
Arbetsförmedlingen bygger för närvarande om såväl systemstöd för arbetsförmedlare
som för datalagring som ligger till grund för statistikuttag. Intensivåret har
beroenden till befintligt etableringsprogram. Därför kan intensivåret bli beroende av i
vilken takt etableringsprogrammet flyttas över till den nya besluts- och ärendehanteringsplattformen och i vilken takt som den nya datalagringen utvecklas.
Parallellt med intensivåret kommer myndigheten också behöva skapa IT-system för
reformerna kring etableringsjobb och utvecklingstid.
En framtida lösning för registrering av aktiviteter utöver heltid och andra frivilliga
aktiviteter kommer att bygga på frivillig information från deltagaren och kan inte
kontrolleras av Arbetsförmedlingen. Detta behöver beaktas vid uppföljning av sådana
aktiviteter. Det finns också en risk att registrering av aktiviteter som inte är kopplade
till individens ersättning inte kommer att prioriteras av arbetsförmedlaren eller
annan aktör vid hög arbetsbelastning. All registrering i systemstöden innebär
administrativ tid.

10.3

Utvärdering

Bedömning: Det är viktigt att intensivåret går att utvärdera och för detta krävs både
kvantitativ och kvalitativ uppföljning.
Rekommendation: En aktör får i uppdrag att genomföra en kvalitativ utvärdering
av intensivåret.
Det primära målet med intensivåret är att deltagaren ska få arbete och det målet bör
följas upp liksom i vilken grad de olika insatserna i intensivåret används. Det vore
också värdefullt att få en fördjupad förståelse för hur de olika insatserna har påverkat
deltagarnas chanser att få ett arbete.
Arbetsförmedlingen bedömer att uppföljningen av hur många som får arbete under
och efter intensivåret liksom hur många som deltar i olika aktiviteter kan ske genom
att hämta strukturerad data från Arbetsförmedlingens systemstöd. För det krävs att
deltagande i intensivåret och de specifika insatserna också registreras i myndighetens
systemstöd, såsom beskrivs i avsnitt 10.2.
Att enbart mäta hur många individer som deltagit i vissa aktiviteter samt resultat i
form av övergång till arbete skulle inte ge en fullständig bild av intensivårets
betydelse för deltagare i etableringsprogrammet och vilka effekter det resulterat i.
Arbetsförmedlingen bedömer att det är viktigt att intensivåret utvärderas kvalitativt.
Exempelvis skulle det vara värdefullt att utvärdera hur deltagarna upplever att delta i
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insatser utöver heltid och hur de uppfattar mentorskapets effekter. Detta gäller
särskilt aktiviteten mentorskap, eftersom aktiviteten i sig inte har utvärderats i stor
omfattning tidigare och då Arbetsförmedlingen ger förslag om att statsbidrag ska
utbetalas för att främja insatsen.

10.3.1 Risker
Det är av olika anledningar svårt att utvärdera effekterna av intensivåret. Reformen
införs i en tid då Arbetsförmedlingen genomgår stora förändringar och det kommer
vara svårt att särskilja resultat och effekter från intensivåret från andra faktorer.
Arbetsförmedlingens lokala närvaro, ökad digitalisering, förändringar i arbetssätt och
nya utförare av arbetsmarknadspolitiska insatser inverkar sannolikt. Hur etableringsprogrammet kommer att hanteras vid en reformering är också av betydelse.
Vidare är det inte möjligt att skapa en kontrollgrupp för att jämföra intensivårsdeltagare med en likvärdig grupp av deltagare i etableringsprogrammet som inte får
ta del av ett intensivår.

11.

Reglering

Bedömning: Då intensivåret innebär en kedja av insatser inom ramen för
etableringsprogrammet ser Arbetsförmedlingen inget behov av att intensivåret som
helhet regleras via förordning. Detta förutsatt att den avsedda målgruppen för
intensivåret, det vill säga deltagare i etableringsprogrammet, framgår av regleringen.
Undantaget är den specifika insatsen ”intensiv praktik”, eftersom denna avser en
anvisning till en arbetsgivare samt innefattar en anordningspeng. Övriga insatser
som ska kunna ingå i ett intensivår medges redan inom ramen för
etableringsprogrammet.
Bedömning: Om särskilda begränsningar för intensivåret avses, vilka inte ryms
inom ramen för en arbetsmarknadspolitisk bedömning och regelverket för
etableringsprogrammet, behöver dessa regleras av uppdragsgivaren. Detta rör
eventuella begränsningar vad gäller målgrupp, in- ur- och återinträde samt
omfattning. Därutöver behöver eventuella obligatoriska insatser framgå av
regleringen.
Bedömning: Av regleringen behöver det framgå att ett kunskapsintyg ska utfärdas
efter slutfört intensivår.
Rekommendation: Arbetsförmedlingen får uppdraget om intensivår för nyanlända
genom regleringsbrevet för 2020. Intensiv praktik regleras genom tillägg i
etableringsförordningen.
Intensiv praktik regleras lämpligast genom tillägg i etableringsförordningen, enligt
förslag i avsnitt 7.4 samt lydelse i avsnitt 11.1. Det behöver dock beaktas huruvida
intensiv praktik ska vara begränsad till deltagare i intensivår eller om insatsen ska
vara tillgänglig för samtliga deltagare i etableringsprogrammet.
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Om avsikten är att målgruppen för intensivåret ska vara snävare än deltagare i
etableringsprogrammet, exempelvis tidsbegränsningar för när ett intensivår som
senast får påbörjas, behöver detta regleras. I annat fall avser Arbetsförmedlingen att
tolka ”deltagare i etableringsprogrammet” på så sätt att deltagande i ett intensivår är
möjligt inom ramen för etableringsprogrammet. Detta innebär att intensivåret
behöver förläggas så att det hinner slutföras inom programtiden. Givet att intensivåret får omfatta maximalt ett år, innebär det att ett intensivår i normalfallet kan
påbörjas om den nyanlände har minst ett år kvar i etableringsprogrammet.
Vidare ser Arbetsförmedlingen inget behov av att reglera att specifika insatser ska
vara obligatoriska i intensivåret eftersom dessa ytterst behöver samverkas med
berörda parter vid framtagandet av varje specifikt intensivår. Om avsikten är att vissa
aktiviteter ska vara obligatoriska behöver det dock regleras. Vad gäller sfi och
samhällsorientering är dessa redan obligatoriska i etableringsprogrammet och
Arbetsförmedlingen ser därför inget behov av att reglera detta specifikt för
intensivåret.
Frågor som rör dataskyddsförordningen (GDPR), hantering av deltagares samtycke,
lagring och arkivering av personuppgifter kopplade till intensivåret i stort och för
specifika insatser har inte utretts inom ramen för detta uppdrag. Dessa frågor berör
hela myndighetens uppdrag och har utretts i analysrapporten för reformeringen av
Arbetsförmedlingen.

11.1

Intensiv praktik med anordningspeng

I enlighet med de bedömningar och rekommendationer som görs i kapitel 7 för att
möjliggöra intensiv praktik med anordnarpeng, föreslår Arbetsförmedlingen tillägg i
förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt
nedanstående.
Nuvarande lydelse

Förslag till lydelse

13 § En nyanländ får inom ramen för
etableringsprogrammet, efter det att en
individuell handlingsplan har upprättats och
om det bedöms arbetsmarknadspolitiskt
motiverat, även ta del av
1. sådana insatser som följer av 5 §
förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten som
den nyanlände uppfyller förutsättningarna för,
med undantag för åldersgränser,
2. utbildning inom kommunal
vuxenutbildning på grundläggande eller
gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna
eller motsvarande utbildning inom
folkhögskolan,
3. eftergymnasial utbildning,
4. jobbsökaraktiviteter,
5. arbetsträning,

13 § En nyanländ får inom ramen för
etableringsprogrammet, efter det att en
individuell handlingsplan har upprättats och
om det bedöms arbetsmarknadspolitiskt
motiverat, även ta del av
1. sådana insatser som följer av 5 §
förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten som
den nyanlände uppfyller förutsättningarna för,
med undantag för åldersgränser,
2. utbildning inom kommunal
vuxenutbildning på grundläggande eller
gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna
eller motsvarande utbildning inom
folkhögskolan,
3. eftergymnasial utbildning,
4. jobbsökaraktiviteter,
5. arbetsträning,
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6. förstärkt arbetsträning,
7. bristyrkesutbildning, och
8. andra insatser som kan påskynda den
nyanländes etablering i arbets- och
samhällslivet.

6. förstärkt arbetsträning,
7. bristyrkesutbildning,
8. andra insatser som kan påskynda den
nyanländes etablering i arbets- och
samhällslivet, och
9. intensiv praktik.
13 e § Med intensiv praktik enligt 13 § första
stycket 9 avses praktik på en arbetsplats som
syftar till att den nyanlände ska stärka sina
möjligheter att få en anställning inom sitt
målyrke.
Den intensiva praktiken ska innehålla
strukturerad planering, handledning och
uppföljning.
Den intensiva praktiken får pågå under längst
sex månader.
Den intensiva praktiken får inte understiga 50
procent av heltid.
Den som anordnar intensiv praktik ska innan
den arbetssökande anvisas ha åtagit sig att
utfärda ett intyg om praktiken rörande
deltagarens förvärvade kunskaper.

23 a § Ekonomiskt stöd får lämnas till den
som anordnar arbetsträning eller förstärkt
arbetsträning enligt 13 a och 13 b §§.
Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut
stödet.

23 a § Ekonomiskt stöd får lämnas till den
som anordnar arbetsträning, förstärkt
arbetsträning eller intensiv praktik enligt 13 a,
13 b och 13 e §§. Arbetsförmedlingen beslutar
om och betalar ut stödet.

När ekonomiskt stöd lämnas till privata
arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid
drift av affärsverksamhet, ska
Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa
företag eller viss produktion gynnas på det sätt
som framgår av artikel 107.1 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt.
Förordning (2017:1172).

När ekonomiskt stöd lämnas till privata
arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid
drift av affärsverksamhet, ska
Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa
företag eller viss produktion gynnas på det sätt
som framgår av artikel 107.1 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt.
Förordning (2017:1172).

11.2

Deltagande på deltid

Rekommendation: Deltagande i intensivåret ska kunna ske på deltid parallellt
med föräldraledighet i enlighet med regelverket för etableringsprogrammet.
Bedömning: Deltagande på deltid vid föräldraledighet är reglerat i etableringsprogrammet och inom ramen för detta kan deltagande i intensivåret ske på deltid
givet att den aktuella kedjan av insatser medger det.
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Det är viktigt att arbetsmarknadspolitiska insatser är möjliga att kombinera med
föräldraskap, särskilt ur ett jämställdhetsperspektiv. Möjligheten att delta i ett
intensivår på deltid vid föräldraledighet förväntas öka antalet deltagare, särskilt
kvinnor. Det är också ett sätt att uppmuntra nyanlända föräldrar att dela på
föräldraledigheten för att möjliggöra bådas deltagande i etableringsinsatser. Detta
kan särskilt vara aktuellt i början av etableringsprocessen om barnomsorg ännu inte
erbjudits.
Deltagandet kan fortfarande anses intensivt utifrån deltagarens arbetsutbud och kan
ökas till heltid så snart arbetsutbudet motsvarar heltid. Detta medför dock att det
behöver vara möjligt att genomföra ett intensivår på längre tid än ett år. Den faktiska
tiden med insatser bör vara styrande, vilket innebär att ett intensivår i normalfallet
inte ska överstiga ett år motsvarande heltid.

11.3

Utträde och återinträde

Bedömning: Återinträde i intensivåret kan hanteras genom en
arbetsmarknadspolitisk bedömning och ingen särskild reglering fordras.
Rekommendation: Intensivåret ska anses vara avslutat när kedjan av insatser är
slut, vilket bör ske inom ett år, eller vid den tidpunkt som en person eventuellt
avbryter kedjan av insatser tidigare än planerat.
Rekommendation: Deltagare som avbrutit ett intensivår ska vid återinskrivning i
etableringsprogrammet kunna återuppta intensivåret förutsatt att det vid en ny
arbetsmarknadspolitisk bedömning ansetts som det mest lämpliga för individen och
givet att insatserna i den aktuella kedjan fortfarande finns tillgängliga utifrån
deltagarens process.
I kapitel 3 redogör Arbetsförmedlingen för sin bedömning av hur urvalet till
intensivåret kan ske och vilka kriterier som bör beaktas för inträde i ett intensivår.
Arbetsförmedlingen behöver också förhålla sig till när intensivåret ska anses vara
avslutat, och vilka möjligheter som ska finnas för återinträde om intensivåret har
avbrutits.
Arbetsförmedlingen anser att sjuk- och föräldraledighet inte ska påverka möjligheten
att återuppta ett intensivår. Det utifrån att; a) sjuk- och föräldralediga inte har nått
målet med intensivåret; och b) att sjuk- eller föräldraledighet i normalfall inte
påverkar fortsatt deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Istället bör en
arbetsmarknadspolitisk bedömning göras om fortsatt deltagande i intensivåret är den
mest lämpliga åtgärden.
En deltagare som under intensivåret får arbete har i regel visat sig matchningsbar,
vilket är intentionen med intensivåret. Samtidigt bör det finnas ett visst
tolkningsutrymme, exempelvis om en provanställning har avbrutits efter mycket kort
tid. Arbetsförmedlingen bedömer att återinträde i intensivåret efter arbete kan
avgöras genom en arbetsmarknadspolitisk bedömning.
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I bedömningen har det beaktats att villkoren för återinträde i etableringsprogrammet
redan är reglerat i förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare. En deltagare som lämnat etableringsprogrammet för arbete,
föräldraledighet eller sjukfrånvaro har möjlighet att återinträda i programmet.

12.

Införande

I regeringens budgetproposition för 2020 finns anslag för förvaltning och program
kopplade till intensivår för nyanlända. Arbetsförmedlingen utgår därför från att
ambitionen är att implementering ska ske under andra halvåret 2020.

12.1

Successivt införande

Ett införande av intensivåret under 2020 innebär en kort tid för implementering och
Arbetsförmedlingen föreslår därför ett succesivt införande. Med ett succesivt
införande avses att Arbetsförmedlingen och berörda parter arbetar fram överenskommelser för specifika intensivår i den takt som är möjlig givet förutsättningarna
och det uppdrag som myndigheten får avseende detta. Att ta fram överenskommelser
för specifika intensivår är något som även fortsättningsvis behöver ske löpande och
anpassas till rådande behov på arbetsmarknaden.
Det innebär också att den aktör som ska stå för planering och samordning av
insatserna kan komma att bytas ut i takt med att myndigheten reformeras. Vid
införandet är det mest rimligt att Arbetsförmedlingen sköter samordningen i egen
regi givet att implementering sker under 2020. På sikt kan andra aktörer ta över den
rollen.
Under andra halvan av 2020 bedömer Arbetsförmedlingen att ett systemstöd för
grundläggande registrering och strukturerad uppföljning av intensivår kan vara på
plats och att det täcker de grundläggande uppföljningsområdena (deltagare och
aktiviteter inom intensivåret). Detta givet att Arbetsförmedlingen får ett uppdrag om
intensivår enligt rekommendationen om reglering i kapitel 11. Systemstödet kommer
dock behöva utvecklas för att tillgodose behov av mer avancerad uppföljning och för
att stödja och förenkla handläggningen av intensivåret. Det gäller exempelvis att
inkludera de olika kedjorna av insatser för olika yrkesinriktningar i systemen, för att
enklare kunna granska deltagarnas progression inom insatskedjan.

12.2

Övergripande konsekvenser och risker

Införandet kräver förberedelser, inte minst genom att ta fram överenskommelser om
intensivår med berörda parter samt informationsinsatser. Internt krävs dessutom
förberedelser i form av bland annat systemutveckling, framtagande av
handläggarstöd, eventuella justeringar av personella resurser och
utbildningsinsatser. Ju tidigare Arbetsförmedlingen får ett uppdrag om att ett
intensivår ska genomföras desto längre tid finns för sådana förberedelser.
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Arbetsförmedlingen har i denna rapport identifierat en rad förutsättningar,
beroenden och risker kopplade till införande av ett intensivår för nyanlända. Dessa
handlar i stort om den övergripande reformeringen av Arbetsförmedlingen och hur
etableringsuppdraget ska hanteras, bland annat med hänsyn till Arbetsförmedlingens
lokala närvaro, digitaliseringsarbete och vilken aktör som framöver kommer att
planera och samordna arbetsmarknadspolitiska insatser för arbetssökande.
Vidare är intensivårets genomförande beroende av hur andra aktörer levererar
utifrån sina uppdrag, inte minst vad gäller flexibel tillgång till svenskundervisning vid
den kommunala vuxenutbildningen. Att sammanhängande och parallella insatser ska
kunna ges flexibelt och utifrån behov, utan glapp mellan insatserna, är helt beroende
av detta och Arbetsförmedlingen ser en stor risk att de svårigheter som finns idag
gällande detta även kommer att innebära utmaningar för genomförandet av
intensivår.
Slutligen är Arbetsförmedlingens ovissa framtid en aspekt som gör det svårt att
bedöma vilka förutsättningar myndigheten har att leverera i såväl befintliga som nya
uppdrag.
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Promemoria 2019-11-27

Att: Arbetsförmedlingen

Avs: Duas kansli

Synpunkter från Duas kansli
Kansliet för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) vill göra följande
förtydliganden i fråga om Arbetsförmedlingens förslag till utformning av ett intensivår för
nyanlända. Synpunkterna är kansliets egna och lämnas utifrån kansliets praktiska erfarenheter
av samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen rörande nyanlända och lokala
jobbspår, med stöd av delegationens processuella godkännande vid sitt sammanträde den 25
november 2020.
Lokala jobbspår som huvudsaklig modell för intensivåret

Lokala jobbspår bör vara den metod eller modell som används för att genomföra
intensivåret, främst för den målgrupp som saknar gymnasial utbildning och står långt från
arbetsmarknaden.
Intensivåret ska enligt Arbetsförmedlingens förslag utformas utifrån tydliga kriterier som är
gångbara nationellt. Insatserna ska vara möjliga att anpassa till lokala och regionala behov av
arbetskraft och utifrån individens förutsättningar och behov. I regel ska vissa på förhand
bestämda moment ingå, men längden på insatser ska bygga på individens förutsättningar och
progression och lokala och regionala förutsättningar.
Förslaget, liksom beskrivningen av integrationsåret i januariöverenskommelsen, svarar i
väsentliga delar mot hur lokala jobbspår tas fram och utformas i dag. Duas kansli ifrågasätter
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därför det lämpliga i att intensivåret ska utgöra en egen insats, särskild från lokala jobbspår
och snabbspår avseende målgrupp, syfte och metodik. Att bygga upp parallella system med
två så lika modeller är olyckligt. Arbetsgivare kommer sannolikt att ha svårt att förstå
skillnaden och konkurrens om deltagare kan uppstå. Det gäller särskilt som det råder
osäkerhet om hur stor gruppen som är aktuell för intensivåret är. Majoriteten av de lokala
jobbspåren är i dag kortare än ett år, 35 procent av spåren är kortare än sex månader i
planerad längd. Med än mer intensiva åtgärder bör individer kunna ges möjlighet till än
snabbare etablering i arbetslivet. Det är samtidigt viktigt att betona - något som också görs i
Arbetsförmedlingens rapport - att det torde finnas väl så stora möjligheter att effektivisera
individens väg till arbete genom att korta processen före t.ex. ett jobbspår. Denna tar idag
alldeles för lång tid.
Vikten av lokal/regional flexibilitet och arbetsgivarmedverkan

Även om Duas kansli konstaterar att likheterna mellan Arbetsförmedlingens förslag till
intensivår och de lokala jobbspåren i praktiken ligger nära varandra finns en skillnad i vilken
grad det nationella respektive det lokala/regionala betonas. Viss likformighet i form av
nationella kriterier kan vara nödvändig och kan utgöra ett stöd för arbetet på den lokala
nivån. Duas kansli menar dock att utformningen av den konkreta kedja av insatser som
intensivåret utgör väsentligen bör ske lokalt/regionalt. Intensivåret bör därför formellt
endast vara en administrativ ram för insatser – inte en nationellt fixerad kedja.
En särskilt viktig framgångsfaktor i arbetet med lokala jobbspår har varit kopplingen till
specifika arbetsgivare. Spåren utgår från ett konkret rekryteringsbehov hos en eller flera
arbetsgivare och arbetsgivarna är delaktiga i urvalet av deltagare till och utformningen och
genomförandet av jobbspåren. Duas kansli ser inte att Arbetsförmedlingens förslag till
intensivår tillräckligt tydligt tar utgångspunkt i den enskilda arbetsgivarens
kompetensförsörjningsbehov. Det gäller särskilt i perspektiv av att målet för intensivåret är
arbete. Ofta är just den konkreta möjligheten till ett arbete avgörande för motivationen hos
arbetssökande och mycket av det som Arbetsförmedlingen föreslår avseende
motivationshöjande insatser torde vara överflödigt om arbetsgivare är med under hela
processen.
Samverkan med kommunerna i planering och genomförande

Kommunerna ansvarar för helt centrala delar i intensivåret, i första hand svenska för
invandrare, yrkesvux och annan utbildning samt samhällsorientering. Arbetsförmedlingen
bör därför ha ett tydligt uppdrag att samverka med kommunerna på både operativ och
strategisk nivå, om såväl planering och genomförande av intensivåret. Detta är en
förutsättning för att de båda parterna tillsammans, snabbt och flexibelt, ska kunna bygga
individualiserade kedjor av insatser och också erbjuda parallella insatser för den som behöver
det. Behovet av strategisk samverkan med kommunerna finns i lika hög grad i ett läge då
fristående aktörer ska matcha och rusta de arbetssökande och eventuellt huvudsakligen också
ansvarar för operativ samverkan med kommunerna.
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Pilot med upphandling av jobbspår, som led i införandet av intensivåret

Duas kansli har underhand med företrädare för Arbetsmarknadsdepartementet respektive
Arbetsförmedlingen diskuterat möjligheterna att genomföra en pilot innebärande att
utformning och samordning av genomförandet av jobbspår upphandlas av fristående
aktörer. Detta har primärt gjorts i anslutning till arbetet rörande ett framtida LOV-system för
rustning och matchning, i enlighet med januariöverenskommelsen. Duas kansli bedömer att
en till ett LOV-system kompletterande upphandling skulle vara ett sätt att säkerställa att
behov hos arbetssökande av mer omfattande rustning i form av (moduler av) reguljär
utbildning tillgodoses och att viktiga kommunala bidrag i rustningen av arbetslösa tas tillvara.
Det skulle också vara ett sätt att i ett reformerat system skapa en tydlig ingång för
arbetsgivare med mera strategiska kompetensförsörjningsbehov. En pilot som den föreslagna
skulle ha stort värde också som ett led i införandet av intensivåret. Den skulle bl.a. ge viktig
information om hur uppdraget till fristående aktörer att inom intensivåret ansvara för
samordning kring och planering för individen och hur den strategiska samverkan med
kommuner kan säkerställas. Av bilden nedan framgår schematiskt hur en kompletterande
upphandling av jobbspår skulle kunna förhålla sig till ett större LOV-system respektive
intensivåret.
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