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Innehåll

Redovisning av slutrapporten ”Digital plattform för
livslång vägledning”
Arbetsförmedlingen har i sitt regleringsbrev för 2018 fått ett uppdrag att genomföra
en förstudie som innehåller en behovsanalys i syfte att undersöka hur en digital
plattform för vägledning kan etableras.
Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande (SOU 2017:82) har lämnat förslag på
att en digital plattform för livslång vägledning ska inrättas och drivas av flera
myndigheter i samverkan. Förstudien ska ta sin utgångspunkt i delbetänkandet.
Arbetsförmedlingen ska i arbetet involvera och samarbeta med lämpliga berörda
aktörer. Följande intressenter är identifierade som primära intressenter för
förstudien; Skolverket, Universitets- och högskolerådet, Myndigheten för
yrkeshögskolan, CSN, Tillväxtverket samt Folkbildningsrådet. SCB och
Migrationsverket är andra viktiga myndighetsintressenter. I förstudien hanteras
frågor om vilka målgrupper som bör omfattas och utifrån detta vilka övriga aktörer
förutom Arbetsförmedlingen som kan beröras.
Uppdraget ska redovisas i två delar:



Del 1, en kostnadsuppskattning av eventuella utvecklingskostnader senast
den 30 april 2018.



Del 2, en slutrapport senast den 31 augusti 2018.

Beslut i detta ärende har fattats av överdirektören Maria Mindhammar. Ärendet har
föredragits av Martin Vadelius enhetschef Enheten Tjänster och Program och Anders
Granström handläggare Arbetsförmedlingen Direkt. I den slutliga handläggningen
har Gunilla Dyrhage avdelningschef Arbetsförmedlingen Direkt deltagit.

Maria Mindhammar
Överdirektör, Arbetsförmedlingen
Anders Granström
Utredare
Avdelningen Arbetsförmedlingen Direkt
Gunilla Dyrhage
Avdelningschef
Avdelningen Arbetsförmedlingen Direkt
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1

Sammanfattning

Sammanfattning

Rapporten redovisar resultatet från den förstudie som gjorts i syfte att undersöka hur
en digital plattform för vägledning kan etableras. I rapporten beskrivs på konceptuell
nivå hur en plattform bör utformas och en etablering genomföras.

1.1

Vägledning i Sverige

Vägledningen i Sverige inkluderar idag en mångfald aktörer med olika huvudmän och
uppdrag som erbjuder vägledningstjänster utan samordning mellan aktörerna. För
mottagare av vägledning är informationen om yrken, arbetsmarknadsutsikter och
utbildningar ofta splittrad och behovet stort av en mer lättnavigerad och förenklad
färdväg genom källor till information och vägledningstjänster.

1.2

Digitala vägledningstjänster och ekosystem

Vägledningens digitala ekosystem, där aktörer delar med sig av information med
varandra är idag fragmenterad med bristande samordning. En digital plattform, som
del av ekosystemet, löser inte samordningsproblemen i sig men kan samlar aktörer
inom utbildning, arbete och näringsliv till samverkan, innovation och
vidareutveckling av befintliga vägledningstjänster.

1.3

En digital plattform för vägledning

Den digitala plattformen för vägledning är inte en hemsida eller portal. Plattformen,
som ska tillhandahållas av det offentliga, erbjuder en infrastruktur med
kvalitetssäkrad och öppen information för alla aktörer att utveckla på. Plattformens
etablering baseras på följande principer:
•

Plattformen erbjuder en infrastruktur med kvalitetssäkrad och öppen
information för alla att utveckla på, en innovationsprocess och modell för
produktstyrning

•

Plattformens samlade information ska vara neutral, partsoberoende och
erbjudas med tydligt angivande av källan till informationen

•

En överenskommen modell för ledning, styrning och finansiering

•

En aktör med förmåga att driva tjänsteutveckling för denna typ av digitala
plattformar bör utses för att i samverkan leda denna etablering

•

Huvudinriktningen bör vara att inleda utveckling och lansering av de första
tjänsterna (för att testa principerna) parallellt med fortsatt utredning av
behovsområden som inte hanterats av förstudien

•

Involverade myndigheter behöver i sina styrdokument, genom riktade
långsiktiga uppdrag eller genom öronmärkta pengar, få uppdraget att
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medverka i samverkan kring vägledning och tillhörande digitaliseringsarbete.
Inte nödvändigtvis hur.
•

Aktörer som efterfrågar, definierar och kravställer vägledningstjänster bör
formulera nyttor och effektmål som digitala vägledningstjänster ska bidra till.

2

Förstudiens uppdrag och genomförande

2.1

Uppdrag

Förstudien är ett projekt som baseras på Arbetsförmedlingens regleringsbrev för
budgetåret 2018, där det i uppdraget anges:
Arbetsförmedlingen ska med utgångspunkt i Arbetsmarknadsutredningens
delbetänkande Vägledning för framtidens arbetsmarknad (SOU 2017:82)
genomföra en förstudie som innehåller en behovsanalys i syfte att undersöka hur en
digital plattform för vägledning kan etableras. Arbetsförmedlingen ska i arbetet
involvera och samarbeta med lämpliga berörda aktörer. I förstudien bör bl.a.
frågor hanteras om vilka målgrupper som bör omfattas och utifrån detta vilka
övriga aktörer förutom Arbetsförmedlingen som kan beröras. Uppdraget i denna
del ska redovisas senast den 31 augusti 2018. En bedömning av eventuella
utvecklingskostnader ska redovisas senast den 30 april 2018. Avstämning ska ske
löpande med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).
I delbetänkandet från Arbetsmarknadsutredningen, Vägledning för framtidens
arbetsmarknad föreslås att en förstudie genomförs med deltagande av sex
myndigheter (i förstudien benämnda primära intressenter):
Som ett första steg får Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Statens skolverk,
Myndigheten för yrkeshögskolan, Centrala studiestödsnämnden samt Universitetsoch högskolerådet ett gemensamt uppdrag att genomföra en förstudie inför
inrättandet av den digitala plattformen.
Arbetsförmedlingen ska samordna förstudien som ska redovisas för regeringen
senast 31 december 2018*. Förstudien ska resultera i ett konceptförslag för
plattformen och förslag på hur tjänsten ska förvaltas och kommuniceras. Förslaget
ska kostnadsberäknas på drift, underhåll och utvecklingskostnader.
*Redovisas för regeringen den 31 augusti i enlighet med regleringsbrevets uppdrag.

2.2

Genomförande

Förstudiens uppdrag och omfattning grundades på en från Arbetsmarknadsutredningen uppskattad kalendertid för förstudien på 12 månader och en kostnad på
cirka 5 MSEK. Den faktiska kalendertiden och förstudiegruppens bemanning innebar
att en prioritering av behovsområden och analysdjup krävdes vilket gjordes löpande
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under genomförandet i takt med att kunskap och insikter förvärvades. Under
förstudien genomfördes avstämningar med Arbetsmarknadsdepartementet med syfte
att förankra dessa vägval och prioriteringar för studiens genomförande samt för att
presentera delresultat och diskutera förutsättningar för genomförande av förstudiens
förslag.
Förstudien genomfördes med öppenhet och transparens som ledstjärnor och med en
målsättning att involvera ett brett urval av aktörer inom vägledningsområdet. Utöver
ett fördjupat samarbete med utvalda primära intressenter, såg förstudien ett behov av
att etablera kontakt med sekundära intressenter som på olika sätt medverkar i
vägledningsarbetet. Aktörer som utför vägledning på lokal och regional nivå och
pågående nationella initiativ inom området vägledning var av speciellt intresse. Att
inhämta synpunkter på förstudiens resonemang och väcka intresse för medverkan i
plattformens etablering var primära syften med dessa kontakter samt att få
kännedom om parallella uppdrag eller andra typer av arbeten som pågår och som kan
ge synergieffekter.
Det gemensamma arbetet inleddes med att förstudiens projektledning besökte de
primära intressenterna med syfte att få deras syn på vägledningens nuläge, egen
situation och delbetänkandets analys, samt att diskutera förstudiens förutsättningar,
arbetsformer och förväntade resultat. Därefter genomfördes tre workshops med
dessa intressenter med vägledningens ekosystem, vägledningstjänster,
förutsättningar för etablering av en digital plattform samt plattformens konceptuella
tjänster på agendan. Resultatet från dessa workshops redovisades i ett dokument som
i början på mars skickades på remiss till de primära intressenterna samt till interna
intressenter på Arbetsförmedlingen.

Parallellt med arbetet med de primära intressenterna genomfördes ett antal möten
och presentationer i olika forum för sekundära intressenter. Dessa dialoger fortsatte
under genomförandet och bidrog till en bred förankring av konceptet digital
plattform och inhämtande av värdefulla synpunkter på förväntad nytta och
förutsättningar för plattformens etablering.
Efter remissrundan fortsatte Arbetsförmedlingens förstudiegrupp att utveckla
förstudiens förslag samtidigt som dialogen med primära och sekundära intressenter
fortsatte. Intressenter har haft möjlighet att yttra sig om förstudierapporten innan
återrapporteringen den 31 augusti genom dialoger och möten.
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Primära intressenter som deltagit i gemensamma workshops, enskilda arbetsmöten
och med sin kompetens medverkat i arbetet med förstudien:


Tillväxtverket



Statens skolverk



Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH



Centrala studiestödsnämnden, CSN



Universitets- och högskolerådet, UHR



Folkbildningsrådet och Sveriges folkhögskor

Sekundära intressenter som bidragit med synpunkter och förlag vid enskilda möten
och i forum för vägledningsfrågor:


VUX-nätverket



SYV-utredningen



Valideringsdelegationen



Arbetsförmedlingens Partsråd



Trygghetsorganisationerna (Trygghetsstiftelsen, Trygghetsrådet TRS & SOK
stiftelsen, TRR Trygghetsrådet, Trygghetsrådet Fastigo, Omställningsfonden,
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Vägledarföreningen, Sveriges
universitet- och högskoleförbund)



SCB



Migrationsverket



Studieförbunden



Verksamt.se



SUHF



Sveriges vägledarförbund



Specialpedagogiska skolmyndigheten



Högskolornas vägledarnätverk



Interna avdelningar på Arbetsförmedlingen t ex Rehab och
Analysavdelningen



SACO

Kommuner och regioner som via SKL:s medverkat i en första behovsinventering:


Stockholms stad



Kungsbacka kommun



Gislaveds kommun



Helsingborgs kommun



Region Gävleborg



Västra Götalandsregionen



Kommunförbundet Skåne
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3

Drivkrafter och nyttor

3.1

Utgångsläge

Idag saknas ett enkelt sätt att få en samlad bild över de möjligheter som faktiskt finns och

utifrån individens förutsättningar, förmågor och intressen mot rådande möjligheter
och behov. Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande pekar på flera orsaker till
detta och en är att insatser som sker inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet
drivs av flera olika huvudmän. Vägledningsfrågan ägs till stor del vertikalt, dvs av
olika typer av organisationer från myndigheter på nationell nivå till kommuner på
lokal nivå. Samordningen är i många fall svag eller otydlig. Att som individ eller
företag lotsa sig igenom utbudet kan vara en utmaning. Utgångspunkten i individen
och individens navigering i utbudet saknas.
En annan orsak är att många befintliga e-tjänster inte tillräckligt tar höjd för den
samlade användarupplevelsen. Med flera delvis disparata tjänster där var och en har
ett specifikt syfte, ges en sämre helhetsupplevelse och visualiserar isolerade stuprör
utan ett stödjande digitalt flöde. Individens vägledningsresa kantas av enskilda stopp
utan sammanhang eller kvalitetssäkrat resultat.
Genom att sätta fokus på lärandet som en process genom livet kan vägledning till
karriärförstärkande möjligheter definieras med begreppet karriärvägledning.
Karriärvägledning omfattar en rad aktiviteter som gör att människor i alla åldrar och
stadier i livet, utifrån sina styrkor, kompetenser och intressen, gör meningsfulla val
knutet till utbildning och arbete och genom hela livet hanterar lärande och arbete och
andra situationer där styrkor och kompetenser utvecklas.

3.2

Individperspektiv

Vägledning utgår från individens önskan, förmåga och vilja att välja väg för sin
karriär. En kritisk faktor för framgångsrik vägledning är individens reella möjligheter
att hitta, validera och ta till sig information och fakta som ger ett tillräckligt gott
underlag för att ta väl underbyggda beslut. En digital tjänst som utifrån individens
egen information skapar en unik profil och omsätter den till förslag på t ex karriärval,
utbildningar eller ytterligare vägledningsinsatser med tydliga steg och förutsättningar
för att kunna nå ett önskvärt mål saknas idag.
De vägval som individen önskar göra kan vara i konflikt med samhällets och
arbetsmarknadens behov. Här finns en stor potential för digitala tjänster som kan
väga in båda perspektiven. Att med utgångspunkt i individens egna mål ge tydliga
besked om möjliga alternativ, vad som förväntas för att nå målet, vilka konsekvenser
som följer av det val som görs och ställa detta val mot de behov och drivkrafter som
näringslivet, arbetsmarknaden och dess aktörer har bör vara en målbild för de
digitala vägledningstjänsterna.
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Digitala tjänster med individen i fokus utgår från individ- och gruppbehov framför
organisation och utföraruppdrag. Flera myndigheters tjänster inom arbetsmarknad,
utbildning och näringsliv behöver knytas samman och paketeras i ett enhetligt
digitalt flöde. Även externa aktörer, privata leverantörer och intresseorganisationer
behöver komplettera flödet och adderar funktioner vilket skapar synergier och bättre
totalupplevelse.
Exempel på samverkan över organisationsgränser som resulterat i individfokuserade
behovsstyrda tjänster är Verksamt.se för etablering av företag liksom
Efterlevandeguiden.se som vänder sig till efterlevande till avlidna. Utgående från
användarnas behov samverkar myndigheterna över organisationsgränserna och
erbjuder information och verktyg för att hantera sin situation. Erfarenhet och
förmåga hos myndigheter att samverka för att skapa behovsstyrda digitala tjänster
finns med andra ord och kan utvecklas vidare.
Den sociala aspekten av digitaliseringen där möjligheten att spegla sig själv som
individ mot andra individer, helt nya grupper och integreras i tjänster för vägledning,
är en möjlighet och utmaning. De omdömen och tips frivilliga ”mentorer” på sociala
plattformar kan bidra med, utgör inte sällan en väsentlig påverkanskraft i konkurrens
med information från officiella källor. En digital plattform kan bidra till att sortera
och kvalitetssäkra tips och betyg när individen tar ställning till vilka auktoriteter och
informationskällor som är relevanta.

3.3

Potential med ekosystem och öppna data

Begreppet digitala ekosystem eller informationsekosystem skapades i början av
2000-talet i samband med framväxten av digitala nätverk. Ett digitalt ekosystem
möjliggör samverkan mellan olika aktörer med syfte att genom denna samverkan
kunna erbjuda nya och bättre tjänster. Aktörer i ekosystemet kan i denna samverkan
ha olika roller och bidra med olika delar i de olika tjänster som skapas. Ekosystemet
anpassar sig till olika förhållanden, utvidgas eller krymper och är öppet och
allmängiltigt mot omgivningen. De digitala ekosystemen binds samman genom den
teknik t ex standarder för överföring av information, som är gemensam för
ekosystemets aktörer. Att nå en väsentligt ökad nytta för individen utgör den främsta
drivkraften för etablerandet av en digital plattform i ett digitalt ekosystem.
Den digitala plattform som beskrivs och föreslås i denna rapport är inte en hemsida
eller portal. Plattformen som tillhandahålls av det offentliga erbjuder en infrastruktur
med kvalitetssäkrad och öppen information för alla att utveckla på. Användarna av
slutkundtjänsterna kan genom detta känna sig trygga i att informationen är
kvalitetssäkrad, oavsett vilken aktör som erbjuder tjänsten,”Powered By”. Vägledande
funktionalitet som Spotifys förslag på ny musik baserat på tidigare lyssning eller
Google Play och App Stores anpassning av användargränssnitt och app-erbjudande
baserat på tidigare gjorda val och ratings är exempel på kundvärden som
vägledningsplattformen ska möjliggöra. Grunden för detta är att plattformarna är
generativa, självorganiserande, skalbara och långsiktigt hållbara.
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Genom ökade möjligheter till val av utbildning, karriärförflyttning, möjligheter att
driva företag och matchning av arbetsgivare och arbetssökande på individens villkor,
förstärks arbets- och utbildningsmarknaden liksom samhällsekonomin. Även ökade
möjligheter att tillgängliggöra analyser om hur arbetsmarknadsläget kommer att se
ut på kort och lång sikt bidrar till en förbättrad vägledning.
En bärande princip för tillgänglig data och information i den digitala plattformen är
att den ska vara öppen s.k. öppen data Det innebär inte att data som normalt faller
under integritets- och säkerhetsskydd utmanas och förlorar sitt skydd. Det innebär
istället att data som klassificerats som öppen, via en digital plattform görs tillgänglig
och dessutom möjliggör kvalitetssäkring av tredje part. I praktiken annars inlåst data,
utgör själva kärnan i drivkraften för att skapa nya tjänster och interagerande flöden
som stärker nyttan.
Med öppen data ökar behovet av att transparent redovisa vilken data som är
kvalitetssäkrad och hur den kan nyttjas. Till skillnad från analoga tjänster kan
digitaliseringen utöver en omfattande spridningskapacitet också skapa och realisera
robusta system för integritet, juridiska och säkerhetsmässiga icke-funktionella krav.
I ett fungerande ekosystem kan de politiska insatser som genomförs lättare följas upp
avseende effektivitet och nytta. Regler och krav som försvårar eller till och med är
hindrande för individen identifieras lättare då flera aktörer med gemensamt mål och
syfte samverkar i tjänsteleveransen. Förmågan att justera regelverk och processer så
att de bildar ett logiskt flöde, utan stopp och hinder förbättras.
I ett ekosystem där funktionalitet via digitalisering erbjuds av många aktörer, nya
tjänster snabbt etableras, data tillkommer, konsumeras och aktörernas drivkrafter är
olika inskärps frågan om individens möjlighet att identifiera leverantörer och
bakomliggande syften.
En grundläggande princip i ett digitalt ekosystem ska vara möjligt för individen att
identifiera vad som är myndighetsutövning och vad som inte är det. För de digitala
tjänster som skapas i samverkan är det viktigt att det tydligt framgår vem som är
avsändare av informationen. Genom en operationell styrning och kvalitetssäkring av
de tjänster som etableras på den digitala plattformen, övervakande insatser och
myndigheters certifiering av information ökar transparensen och möjligheten att
identifiera avsändare av information i ekosystemet.
Plattformen kan bidra till styrning och uppföljning av särskilda insatser där digitala
tjänster utformas med fokus på en viss grupp exempelvis målgruppen nyanlända
kvinnor, grupper som står mycket långt från arbetsmarknaden eller där aktuella
strukturer hindrar en önskad rörlighet på arbetsmarknaden. Om tjänsternas
utformning innebär att persondata lagras ställer detta stora krav på juridisk
bedömning och IT-säkerhetsskydd. Det kommer dessutom ställa krav på att utreda
var detta ansvar ligger om det är så att tjänster ska utvecklas i samverkan och
persondata lagras i samverkan mellan olika aktörer.

11

Slutrapport - Digital plattform för livslång
vägledning Vägledning – Digital plattform

Förutsättningar och behov

4

Förutsättningar och behov

4.1

Förutsättningar för myndigheters engagemang

Samtliga primära intressenter har under arbetet med förstudien, i sina remissvar och
i informella dialoger, utryckt att de i grunden är positiva till att inrätta en nationell
plattform för vägledning och att ta ett samlat grepp om utbildning, arbetsmarknad
och företagande. Att myndigheter i samverkan genomför detta ses som positivt
samtidigt som existerande vägledningsuppdrag och digitala tjänster måste beaktas.
De uppdrag som myndigheter och andra aktörer idag har att leverera vägledningstjänster kvarstår. Idag befintliga tjänster behöver inte stängas ned men behöver med
nödvändighet inte finnas kvar när plattformen etablerats . Plattformen som
möjliggörare med dess infrastruktur, innovationsprocess och modell för
produktstyrning skapar nya och bättre förutsättningar för att utveckla nuvarande
liksom nya uppdrag och tjänster.
För att uppnå ambitionsnivån för plattformen och för att fylla sitt syfte måste
plattformen drivas av flera myndigheter i samverkan. Plattformen erbjuder en
möjlighet att överbrygga organisationsgränser, samla information och skapa tjänster.
Det förutsätter att involverade aktörer i sina styrdokument, genom riktade
långsiktiga uppdrag eller genom öronmärkta pengar, får uppdraget att medverka i
samverkan kring vägledning och tillhörande digitaliseringsarbete. Hur detta ska ske
behöver inte nödvändigtvis framgå. Detta gäller såväl på övergripande nivå, ansvaret
för livslång vägledning i sig, men även för det digitaliseringsarbete som kommer att
krävas för de digitala vägledningstjänsterna..
En modell för ledning, styrning och samverkan där ingående aktörers roller och
ansvar tydliggörs behöver utarbetas. Det samarbete som påbörjats under arbetet med
förstudien bör fortsätta och utvecklas till tydligare samverkan under plattformens
etablering. En aktör med förmåga att driva tjänsteutveckling för denna typ av digitala
plattformar bör utses att leda denna etablering.
Plattformens etablering och fortsatta utveckling kräver en långsiktig
finansieringsmodell, vilket även varit en erfarenhet från de regionala projekt som
kommit förstudien till del. En finansieringsmodell för myndigheter i samverkan
behöver skapas, som säkerställer att enskilda myndigheters prioriteringar och
aktuella budgetramar inte hindrar den gemensamma utvecklingen av plattformen. Då
utveckling och vidmakthållande av plattformen och dess tjänster kommer att vara
behovsdriven, måste finansieringsmodellen hantera upp- och nedskalning av
ambitionsnivå och utvecklingstakt.
Många av de primära intressenterna påpekar att de nyttor som vägledning via en
digital plattform och dess tjänster ska bidra till behöver definieras. En fortsatt och
mer detaljerad analys av målgrupper och livshändelser som grund för formulering av
nyttor och effekter liksom för utformningen av de digitala vägledningstjänsterna
behöver göras. Aktörer som efterfrågar, definierar och kravställer vägledningstjänster
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bör formulera dessa nyttor och effektmål på ett sätt som möjliggör uppföljning och
utvärdering av de digitala tjänsternas bidrag till vägledningen.

4.2

Kommuners och regioners behov

En första indikation på de behov digitala vägledningstjänster ska uppfylla har gjorts
inom ramen för förstudien i form av intervjuer med fyra kommuner och tre regioner.
Inom ramen för förstudien har det inte funnits förutsättningar att göra en djupare
analys av de behov dessa verksamheter har eller i vilken grad behoven skiftar mellan
olika regioner. Vad som hunnits med är snarare ett antal stickprov för att få en första
uppfattning av hur man ser på frågan. Det finns därför anledning att ytterligare samla
in, strukturera och prioritera de lokala och regionala behoven inför en realisering av
en nationell digital plattform.
Stickproven har gjorts genom intervjuer med Stockholms stad, Kungsbacka kommun,
Gislaveds kommun, Helsingborgs kommun, Region Gävleborg, Västra
Götalandsregionen samt kommunförbundet Skåne.
Kommunerna bedriver idag en omfattande studie- och yrkesvägledning. Detta görs
dels inom ramen för skola och vuxenutbildning, men även inom socialtjänst och de
enheter som arbetar med etablerings- och arbetsmarknadsfrågor. Ofta bedrivs även
samarbete på regional nivå, där flera kommuner samarbetar med den aktuella
regionen och Arbetsförmedlingen. Dessa samarbeten drivs ofta som projekt, vilka
ibland även innefattar egna digitala plattformar.
De projekt och satsningar som vi kommit i kontakt med har alla olika utgångspunkt
och historia. Därför är det svårt att ringa in ett samlat behov. Man kan dock se att
fokus blir alltmer konkret ju mer lokal verksamheten är. Förenklat kan man se
följande behov och förväntningar på olika nivåer av lokalisering:
Nivå

Fokus

Nivå 1 - Nationell

Huvudsyfte: Kvalitetssäkrad information för flera olika
målgrupper och nationell samverkan inom SYVprofessionen.
 Långsiktig utveckling av arbetsmarknaden.


Långsiktig utveckling av förtagande, branscher och
yrken.



Samlad, kvalitetssäkrad utbildnings- och
arbetsmarknads information från myndigheter
(Skolverket, UHR, MYH, AF, Tillväxtverket med flera)



Generell geografiskt oberoende vägledning – att jämföra
med den rådgivning som bedrivs av 1177



Orienterande vägledning och specialistvägledning (till
exempel branschorienterad rådgivning)
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Nivå 3 - Kommunal

Förutsättningar och behov

Huvudsyfte: Regional utveckling, en levande region och
kommunal samverkan.


Regionalt företagande, utbildning och arbetsmarknad.



Öka möjligheten att behålla unga inom regionen.



Bidra till matchning mellan regional utbildning och
arbetsmarknad.



Vägledning med ett regionalt perspektiv, med kunskap
om regional arbetsmarknad och näringsliv.

Huvudsyfte: Att fullgöra uppdraget som huvudman för
skolan samt att ge förutsättningar för egen
försörjningsförmåga för kommunens invånare.


Konkret val av utbildning för kommunens invånare



Lokal samverkan mellan enheter för utbildning,
socialtjänst och arbetsmarknad



Möjligheter till egenföretagande



Personlig vägledning på plats

En plattform behöver förse regioner och kommuner med nivå 1 enligt ovan och även
ge stöd för nivå 2. För nivå 3 är behovet av en gemensam digital plattform mindre
uttalat.
Så gott som alla verksamheter som intervjuats använder digitala kanaler i någon
form, främst e-post men det finns även andra lösningar. En del kommuner och
regioner har redan eller planerar digitala plattformar, tjänste- och
informationsportaler som i många avseenden matchar de syften som angetts i
delbetänkandet.
Exempel på befintliga regionala plattformar är:
VGR: http://syvonline.se/
En plattform för studie- och yrkesvägledare
Region Gävleborg (Gävle kommun): http://syvforum.gavle.se/
Även detta en plattform för studie- och yrkesvägledare. Region Gävleborg håller även
på att utveckla en ny digital plattform för externa målgrupper som planeras att vara
klar under 2018.
Kommunförbundet Skåne: https://www.skanegy.se/
En plattform för gymnasieval i Skåne och västra Blekinge där man även kan få
vägledning via chatt.
Malmö stads vägledningscentrum: https://malmo.se/evagledning
En e-vägledning där man kan träffa en studie- och yrkesvägledare i chatt- och
webbmöten.
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Utifrån det faktum att det redan idag finns en mängd nationella, regionala och lokala
digitala tjänster och informationsportaler bedöms att en gemensam digital plattform
framförallt skulle kunna tillföra enkelhet och tydlighet jämfört med idag. En
utmaning är att inom ramen för en nationell plattform kunna hantera även det lokala
och regionala perspektivet. Utmaningen gäller såväl organisering av arbetet som
strukturering av information och tjänster.

5

Vägledningens ekosystem

Vägledningens aktörer i Sverige skulle kunna betraktas som medlemmar i ett digitalt
ekosystem om förutsättningar för samverkan fanns, verksamhetsprocesserna
anpassats till öppet digital informationsutbyte och att detta stöds av de tekniska
plattformarna och integrationerna. Digitalt sker redan nu ett visst informationsutbyte
mellan aktörer och digitala vägledningstjänster erbjuds för individer och
vägledningsprofession med begränsad samverkan mellan aktörerna, vilket resulterar
i en fragmenterad upplevelse för individen.
I ekosystemet ska förmågan finnas att etablera och fortlöpande utveckla digitala
tjänster för vägledning som riktar sig till individer som söker vägledning liksom för
vägledningsprofessionen. De digitala tjänsterna utgör en delmängd av ekosystemets
totala utbud av vägledningstjänster där en organisation och bemanning med
sakkunskap för utförande av vägledningstjänster ger likvärdig tillgänglighet på
nationell basis.

Figur 4.1 Vägledningens organisatoriska ekosystem
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I ett ekosystem för vägledning kan aktörerna grupperas efter sina bidrag i två
huvudgrupper. De som bidrar med strategier, styrning och uppföljning av vägledning
samt de som har information och kunskap som krävs för vägledning och/eller är
utförare som levererar tjänster och innehåll till mottagare av vägledning. I
ekosystemet finns även aktörer som bidrar till att möjliggöra samverkan mellan
övriga aktörer.
En genomgång av vägledningsaktörer ger en bra bild av den omfattning som ett
ekosystem för vägledning i Sverige får. Nedanstående gruppering och uppräkning av
aktörer är inte fullständig utan ska ses som exempel på nuvarande aktörer i
respektive roll.

Aktörsgrupp

Exempel på aktörer inom respektive aktörsgrupp

Riksdag, Regering, Folkbildningsrådet, Försäkringskassan,
Branschorganisationer, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivare,
Skolverket, UHR

Vägledarutbildningar på universitet/högskolor (Umeå,
Stockholm, Malmö), Skolverket, UHR, KAV –
forskarnätverket, NICE (Network for innovation in Career
Guidance & Councelling in Europe, Cedefop CareersNet
(Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning),
Euroguidance, ESF-projekt (olika typer)

SCB, Skolinspektionen, Skolverket, UKÄ, Arbetsförmedlingen,
IFAU, Cedefop CareersNet (Europeiskt centrum för utveckling
av yrkesutbildning)

SKL, eSAM, Digitaliseringsmyndigheten, Finsam
(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och
landsting)
Elever i grundskola och gymnasium, Vårdnadshavare,
Arbetssökande, Elever, Vuxenutbildning,
Folkhögskolestudenter, Högskolan, Studenter,
Omställningsarbetslösa, Nyanlända, Blivande studenter,
Sjukskrivna, HR-funktionen på företag, Blivande företagare.
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Yrkeskategorier som ger vägledning: Studie- och
yrkesvägledare på grundskolor, gymnasieskolor,
vuxenutbildningar, högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor,
Arbetsmarknadskonsulenter m fl
Aktörer med vägledningsuppdrag: Kommuner,
Folkhögskolornas service organisation, Lokala
vägledningscentra, Arbetsförmedlingen, Externa
underleverantörer, Statens institutionsstyrelse
Övriga aktörer: Fackliga organisationer,
Trygghetsorganisationer, Studieförbund, Rekryterings,
bemannings- och omställningsföretag, Företagshälsovården,
HR-funktionen på företag
Om vägledning: Sveriges vägledarförening,
Vägledarutbildningen (Malmö, Stockholm, Umeå),
Euroguidance
Om utbildning: Skolverket; Uppdragsutbildning; MYH Branschvalidering, Folkhögskolornas service organisation och
Folkbildningsrådet, SEQF; UHR - antagning och
tillträdesfrågor, bedömning av utländsk utbildning
Om arbetsmarknaden: Arbetsförmedlingen - Prognoser,
vägledning; Tillväxtverket - Verksamt.se; Fackliga
organisationer; Branschorganisationer; Regionalt
tillväxtansvariga (prognoser)
Övriga: DUA (Delegationen för unga och nyanlända till
arbete); Valideringsdelegationen, UVAS (Statistik över unga
som varken arbetar eller studerar); NVL (Nordiska nätverket
för vuxnas lärande)
Externa tjänsteutvecklare: Utifrån olika uppdrag,
behovsanalyser och affärsmodeller skapas tjänster där
informationen paketeras i form av vägledningstjänster eller
kombinerar vägledning med andra syften.

För individen, som är mottagare av vägledning, är idag informationen om yrken,
arbetsmarknadsutsikter, företagande och utbildningar splittrad och behovet stort av
en mer lättnavigerad och för individen förenklad färdväg genom ekosystemets källor
till information och vägledningstjänster. Även de aktörer som ger vägledning är i
behov av en sammanhållen tillgång till information och stödjande digitala tjänster för
utövandet av vägledning. Exempelvis kan plattformen stödja det regionala
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kompetensförsörjningsarbetet och branscherna kring utveckling inom olika
yrkesområden.
Att samarbeten mellan myndigheter kan skapa digitala lösningar som förenklar för
individen visas av Verksamt.se och Efterlevandeguiden.se. I båda dessa har
involverade myndigheter (Skatteverket, Bolagsverket, Arbetsförmedlingen och
Tillväxtverket respektive Försäkringskassa, Pensionsmyndigheten och Skatteverket)
med fokus på individens situation och behov skapat digitala tjänster som informerar
och ger individen verktyg att starta och driva företag respektive hantera
livssituationen som efterlevande. Ett exempel i den privata sektorn är Swish som
genom samverkan mellan bankerna skapat en betaltjänst med stor spridning och
stort kundvärde.

6

Ledning och styrning av plattformen

Etablering och utveckling av digitala tjänster bör ske enligt vedertagen praxis för
effektiv tjänsteutveckling med agila arbetsformer och en ledningsstruktur som
stödjer ett agilt angreppssätt. Styrning och ledning bör organiseras som ett
produktområde med produktområdesansvar och styras enligt principer för
produktstyrning av slutkundtjänster. Vilken myndighet som ska axla detta ansvar
behöver fastställas.
Produktstyrningsmodellen syftar till att säkra tempo, effektivitet och inte minst
utgående från ett uttalat användarperspektiv bidra till förmågan att snabbt realisera
nytta och avsedd effekt för tänkta målgrupper. De agila arbetsformerna bidrar till
kontinuerliga leveranser av funktionalitet, som anpassas för att ge bästa möjliga
nytta.
Den organisation som skapas för att ta ansvar för plattform och tjänsteutveckling
utgör ett produktområde och ska inom ramen för produktstyrningen ha förmågor att:


Samverka med aktörer inom alla delar av vägledningens ekosystem



Ansvara för plattformens arkitektur och ramverk



Utveckla och leverera digitala tjänster



Säkerställa uppföljning av tjänsternas effekter och nyttor

Produktstyrningen kan delas in i tre nivåer. På strategisk nivå hanteras dialogen för
strategiska beslut med intressenter, myndighetschefer och samarbetspartners. På
taktisk nivå sker styrning av innehåll och effekt där kunskap från forskning inom
vägledning och erfarenhetsåtervinning tas tillvara. På operativ nivå realiseras
produktområdesplanen för plattformen med utveckling av slutkundtjänster och stöd
till övriga aktörer i ekosystemet som bidrar till och nyttjar plattformens möjligheter.
Den strategiska produktstyrningen sker i samverkan mellan huvudintressenterna
som beslutar om mål och spelregler för den digitala plattformen och tjänsteutbudet.
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Här sätts ramarna för samverkan, villkor och regler för deltagande, principer för
öppenhet och tillgänglighet, budgetstyrning samt krav på säkerhet och integritet.
Den strategiska produktstyrningen inkluderar även Innovationsprocessen (Se kapitel
8.1) för utveckling av tjänster som syftar till att peka ut förbättringsområden
avseende ekosystemets totala tjänsteutbud. På strategisk nivå sker prioriteringen av
förbättringsområden utifrån identifierade behov och återkopplingen från taktisk och
operativ nivå avseende plattformens tjänster.
Produktstyrningen ska ta hänsyn till att flera aktörer redan äger befintliga tjänster,
äger data som kan nyttjas i befintliga tjänster eller erbjuder öppen data för
kompletterande och helt nya tjänster för användarna. Produktstyrningens
arbetsformer och beslutsstruktur måste därför inkludera aktörssamverkan på alla tre
nivåer.
De förmågor som krävs för att ta ansvar för plattform och tjänsteutveckling, baserat
på en produkstyrningsmodell för slutkundstjänster, finns etablerade hos
Arbetsförmedlingen.

7

Digitala tjänster för vägledning

Nedan följer en generell beskrivning av digitala vägledningstjänster som plattformen
kan erbjuda, tillvägagångssätt för framtagning av tjänster och hur behov och nya
idéer fångas upp. Detta kapitel kommer även att ta upp hur målgruppen för livslång
karriärvägledning kan ringas in och beskrivas.
En inspirationskälla har varit andra länders arbete med digitalisering och vägledning,
såsom Pôle emploi i Frankrike, My world of work i Irland, Cambridge University.
Likaså har vi inom Sverige diskuterat Arbetsförmedlingens Jobtech, Skolverkets
SUSA, Tillväxtverkets Verksamt.se. Även digitalisering inom andra branscher där
man arbetar med ”vägledning” inom sin domän, exempelvis Spotify, Google Play, App
Store har bidragit. Detta för att få uppslag och en förståelse hur vi kan realisera en
plattform som är generativ, självorganiserande, skalbar och hållbar.

7.1

Tillvägagångssätt för framtagande av plattformens
vägledningstjänster

Det digitala landskapet är under ständig förändring, vilket innebär att aktörer och
nya tjänster tillkommer i en ständig ström. Det i sin tur leder till att befintliga tjänster
påverkas och behöver med jämna mellanrum ompositioneras för att vara fortsatt
värdeskapande. Den digitala plattformen beskrivs därför i form av egenskaper och
inte i form av en lista med tjänster som ska utvecklas på fem års sikt. Ett agilt
förhållningssätt bör främjas som kännetecknas av en utforskande och lärande ansats
och samverkan hos berörda aktörer.
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Den digitala plattformen står på två ben, ett tekniskt ben bestående av data,
programkomponenter och infrastruktur samt ett processben som syftar till att
samordna plattformens användare för att identifiera och utveckla värdeskapande
tjänster kontinuerligt över tid.
Nedanstående två processer, innovations- respektive designprocessen, är centrala för
framtagandet av tjänster där den förra har ett mer överordnat och initierande syfte
sett till hela tjänsteutbudet i ekosystemet och den senare ett mer operativt och
konkretiserande syfte i samband med utveckling av en ny specifik tjänst.

7.1.1 Innovationsprocessen
Innovationsprocessen syftar till att peka ut förbättringsområden avseende
ekosystemets totala tjänsteutbud. Detta genom att fånga in behov och lösningsförslag
från användare, analysera och värdera inkomna synpunkter samt belysa
innovationsmöjligheter utifrån det totala tjänsteutbudet. På detta sätt främjas
initiativ som leder till att det finns ett rikt utbud av rätt tjänster som kompletterar
varandra.
Innovationsprocessen syftar även till att samla myndigheter, kommuner och andra
centrala aktörer för att skapa en gemensam helhetsbild av ekosystemets tjänsteutbud
och hur dessa kan flätas samman i en helhet.
Nyckelaktörer i en sådan process är:
1.

Individer i behov av vägledning och aktörer som arbetar operativt med
vägledning, där de senare ofta har domänkunskap gällande återkommande
utmaningar, problem, behov som de stöter på i sitt arbete. Exempel på dessa
aktörer är studie- och yrkesvägledare, lärare, arbetsförmedlare,
kommunikatörer, psykologer, rektorer, arbetsgivare etc.

2. Tjänsteutvecklare som tar fram digitala tjänster till användare. Dessa behöver
identifiera vilka behov som användarna har som inte är tillgodosedda, få
uppslag på lösningsförslag och i vissa fall komma i kontakt med användare
och aktörer med domänkunskap.
3. Innovationsteam bestående av representanter från myndigheter, SKL och
andra aktörer som identifieras ha en central betydelse, vars syfte är att:


skapa förutsättningar för samverkan mellan användare, aktörer och
tjänsteutvecklare vid framtagande av nya tjänster



genomföra strategisk analys gällande ekosystemets utbud av tjänster och
innehåll som även innefattar ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv
för att medvetandegöra förbättringsområden i syfte att motverka
diskriminering och könsstereotyp vägledning.



Utföra strategisk styrning av tjänsteutvecklingen baserat på en
övergripande gap-analys av det totala tjänsteutbudet.
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4. Möjliggörare, dvs aktörer som har ett intresse av att följa och påverka
utvecklingen i en viss riktning, exempelvis regering, departement,
styrgrupper, beställare och andra beslutsfattare med budget/mandat.

Figur 8.1: Innovationsprocessen

Bilden ovan illustrerar innovationsprocessens huvudflöde för samverkan mellan
inblandade parter. Huvudflödets steg är:
1.

Användare eller aktör med ett upplevt behov identifierar förbättringsområde
och/eller förslag på idé av ny tjänst för att tillgodose behovet.

2. Plattformen tillhandhåller ett forum/anslagstavla där en användare och/eller
aktör kan beskriva behovet/idén för andra användare och aktörer. Dessa kan i
sin tur rösta och ge synpunkter på inkomna förslag.
3. Plattformen strukturerar resultatet i form av en ranking för att tillhandahålla
en viss grad av självorganisering. Rankingen baseras på samtliga deltagande
användare/aktörer som tagit del av, kommenterat och lagt sin röst på de
inkomna förslagen på plattformens anslagstavla.
4. Rankinglistan blir ett underlag för tjänsteutvecklare att arbeta vidare med.
Innovationsteamets uppgift är att bilda sig en uppfattning om det totala
tjänsteutbudet inom ekosystemet för att bland annat identifiera var det finns
ett underskott av tjänster och kommunicera detta till beslutsfattare och
beställare.
5. Kommunikation mellan innovationsteamet och möjliggörare öppnar upp för
en strategisk styrning genom att kommunicera ut till aktörer och
tjänsteutvecklare inom vilka områden man:
a. ser att det finns ett tjänstegap som behöver fyllas.
b. efterfrågar lösningsförslag på hög nivå inom ett område.
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c. samt en möjlighet att lägga ut beställningar/uppdrag för utveckling av
ny tjänst. Men också initiera tävlingar, hackatons och andra
aktiviteter knutet till en strategisk riktning.
6. Plattformen blir även en kanal för att vid behov/önskemål sammanföra den
tjänsteutvecklare som bygger tjänsten med de användare/aktörer som
beskrev behovet/idén tillsammans i syfte att bistå med domänkunskap.

7.1.2 Designprocessen
De förbättringsområden som identifierats och idéer som inkommit från
innovationsprocessen bör ses som ett absolut första steg, men i sig otillräckligt
sådant, för att gå vidare till utveckling och implementering av färdig tjänst.
För att säkerställa att intentionen håller genom hela processen från ax till limpa i
syfte att leverera bästa möjliga upplevelse och nytta för användaren bör
innovationsprocessen följas av en designprocess på operativ nivå. Det finns flera sätt
att gestalta en designprocess. Nedan beskrivs ett exempel på en designprocess som
används på Arbetsförmedlingen.

Figur 8.2: Exempel på designprocess

Figuren 8.2 belyser tre faser i framtagandet av en digital tjänst. Inom varje fas finns
en utforskande och lärande strävan som präglas av ett iterativt arbetssätt. Detta gäller
även mellan de tre faserna i stort (och ska ej ses som en linjär process).
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Figur 8.3: Detaljering av strategifasen

Strategifasen, figur 8.3, eftersträvar att svara på frågan varför en tjänst ska utvecklas,
dels utifrån ett affärsperspektiv och dels ur ett användarperspektiv.

Figur 8.4: Detaljering av konceptfasen

Konceptfasen, figur 8.4, har som mål att designa och validera ett konceptuellt
lösningsförslag för att säkra att förslaget svarar mot användarens behov.
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Figur 8.5: Detaljering av utvecklingsfasen

En agil utvecklingsprocess, figur 8.5, innebär fortsatt förfining av designlösningen
utifrån feedback baserat på olika typer av testbara prototyper till färdig lösning.
Vilken designprocess som används vid utveckling av en ny tjänst är fritt för berörda
utvecklingsteam att bestämma. Det viktiga är att det finns en dokumenterad
designprocess för att utveckling, uppföljning och kvalitetssäkring av tjänsterna sker
utifrån ett användarperspektiv.

7.2

Användare

En övergripande inventering av målgrupperna och deras behov har gjorts i
dialogform med förstudiens primära intressenter. Nedan presenteras ett exempel på
en överordnad beskrivning av användarna ur ett livshändelseperspektiv, i detta fall
arbetssökande. En sådan övergripande beskrivning behövs för att skapa en
gemensam mål- och behovsbild hos de samverkande intressenterna, inte minst för
innovationsteamets analysarbete och strategiska ställningstagande gällande vilka
tjänster som bör tas fram av plattformen.
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Figur 8.6:Exempel på Livshändelsebeskrivning - Gå till arbete

En livshändelse beskriver något som inträffar i en människas liv och som medför att
livssituationen ändras vilket kan innebära ett digitalt eller analogt möte med offentlig
sektor. Livssituationen är ett förhållande eller tillstånd som avspeglar en persons
perspektiv och flera livssituationer kan pågå parallellt. Livssituationen har flera
ingångar och beroende på hur vi definierar händelsen får vi olika gränssnitt.
Livshändelsebeskrivningen är hämtad från Arbetsförmedlingens förstudierapport
”Definiera och identifiera livshändelsen ”Gå till arbete” från 2015. Vi bedömer att
förstudierapportens livshändelseperspektiv är relevant ur tre aspekter för denna
förstudie: 1) delbetänkandets betoning på vikten av vägledning utifrån
arbetsmarknadens behov och den enskildes behov av livslång vägledning till arbete
som slutmål, 2) beskrivning av individen på en nivå som möjliggör samverkan mellan
berörda intressenter och 3) att rapporten togs fram i samverkan med flertal
intressenter som även är involverade i gällande förstudie (såsom CSN,
Försäkringskassan, Kriminalvården, Migrationsverket, Skatteverket, Skolverket,
Sveriges Kommuner och Landsting, Universitet- och högskolerådet samt
Yrkeshögskolan).
Livshändelsekartan är en bra grund för att ringa in målgruppen för den digitala
plattformen, men behöver ses över för att säkra att den fångar in samtliga individer
och livssituationer med hjälp av livshändelser. Till exempel så har ombytessökande
definierats som en ny livssituation. Ingången till den livssituationen kan inte
definieras som en livshändelse, men är dock betydelsefull utifrån
Arbetsförmedlingens uppdrag. Andra intressenter har liknande behov av att utöka
livshändelsekartan utifrån sina uppdrag och användare såsom livshändelsen att
starta företag, göra karriärbyte eller hitta annan typ av försörjning.
Livshändelsekartan kan även användas av samverkande intressenter för att
identifiera sekundäranvändarna. Flertalet intressenter har betonat vikten av tjänster
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som vänder sig till de som arbetar med vägledning (studie- och yrkesvägledare,
förtagsrådgivare, arbetsförmedlare) eller som finns i individens närhet (exempelvis
föräldrar, lärare, arbetsgivare). Behovsinventeringen kan ske iterativt och
innovations- och designprocessen skapar förutsättningar för att löpande fånga in
deras behov och ta fram tjänster som vänder sig till dessa.

7.3

Tjänstekategorier

I plattformen kommer det över tid att finnas ett allt större utbud av tjänster som kan
grupperas i två kategorier: behovstjänster respektive metatjänster.
Behovstjänster är specifika tjänster som vänder sig till individer. I linje med
delbetänkandets indelning av behoven i informerande, orienterande och fördjupande
vägledning, så ska behovstjänsterna adressera dessa behov. Behovstjänsterna
utvecklas av en enskild tjänsteutvecklare/aktörer eller i samverkan mellan flera
aktörer. Dessa tjänster kan vara tillhandahållna av offentlig eller privat sektor. Med
plattformen som bas kommer utveckling av behovstjänster att underlättas då
information från flera intressenter kommer finnas strukturerat och samlat på ett
ställe.
Metatjänster syftar till att stötta individen att hitta relevanta behovstjänster utifrån
deras behov och efter att de använt behovstjänsten stötta individen i att ha en rörelse
framåt i sin vägledningsprocess. Dessa tjänster är med andra ord
behovsidentifierande och guidande sett till det totala utbudet av behovstjänster samt
ett stöd i planeringen och realisering av vägledning. Exempel på metatjänster är
”vägledning till vägledning”-tjänst som fångar in individens behov och ger förslag på
tjänster, samlingssida som presenterar tjänster dynamiskt sorterade efter valda
kriterier (exempelvis popularitet, effekt), samt planerings- och uppföljningstjänster
som ger förslag på andra tjänster att gå vidare med.
Plattformen bör ansvara för att utveckla och sköta driften av metatjänster, så att
indivden kan orientera sig och navigera i utbudet av behovstjänster. Men även för att
samla in statistik på aggregerad nivå gällande vad individen efterfrågar, vilka tjänster
som konsumeras, och effekten av dessa. Statistik som kommer att matas tillbaka till
tjänsteutvecklarna för att främja ständiga förbättringar. Dessa metatjänster som tar
ett djupgående, samlat grepp av det totala utbudet av tjänster från flera intressenter
saknas idag, vilket för individen leder till en fragmenterad bild av tjänsteutbudet.
Med den indelningen främjas ett modulärt utvecklingsarbete. Som tjänsteutvecklare,
ska man kunna koppla sin behovstjänst till metatjänster för att få hjälp med att nå ut
till och följa upp användarna, utan att behöva utveckla hela flödet behovstjänsten.
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8

Digital plattform för livslång vägledning

8.1

Plattformens bidrag till ekosystemet

Den digitala plattformen är den möjliggörare i ekosystemet som ska bidra till
värdeskapande synergier av den idag fragmenterade informationen och kraftfullt öka
utbudet av tjänster till individen och stöd inom vägledning.

Figur 9.1 Den digitala plattformens bidrag till ekosystemet

En digital plattform för vägledning syftar till att tillgängliggöra information från olika
aktörer och erbjuder möjligheter att skapa digitala vägledningstjänster som
underlättar för individen att fatta väl övervägda beslut under sitt studie- och yrkesliv.
Plattformen ger även stöd till vägledningsprofessionens arbete. Plattformen är en
gemensam möjliggörare för alla aktörer vilket skapar förutsättningar för samverkan,
återanvändning och innovation inom vägledningsområdet.
Plattformen tillgängliggör information från olika källor och aktörer och
sammanställer den och ger stöd i vägledningsprocessen vilket skapar ett större värde
än om informationen inhämtas separat från de olika källorna. Via standardiserade
gränssnitt (API) ges tillgång till informationen att använda i digitala
vägledningstjänster. Aktörer som ger vägledning får en gemensam plattform och
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källa till kvalitetssäkrad information som integrerar digitala tjänster med
orienterande och fördjupad vägledning som erbjuds av vägledningsprofessionen.
Användningsmönster från plattformens informationsflöden och digitala tjänster
samlas in och ger underlag för analys av hur plattformen nyttjas och bidrar till
vägledningens utförande. Om detta innebär hantering av persondata måste ITsäkerhetskrav och juridiskt ansvar för olika aktörer säkerställas.
Plattformens tjänster sträcker sig från rena informationstjänster till personer med
informationsbehov till orienterande e-vägledningstjänster och stöd vid vägledning.
Grunden för alla dessa typer av tjänster är tillgång till aktuell och korrekt information
som kan tillgängliggöras via plattformen.

Figur 9.2 Den digitala plattformens tjänsteförmågor

8.2

Riktlinjer för plattformens etablering

Plattformens principer, som presenteras i sammanfattningen, utgör grunden för
plattformens etablering. Dessa tillsammans med de riktlinjer för plattformens
etablering som presenteras i detta kapitel syftar till att skapa tydlighet om villkor för
medverkan och nyttjande av plattformen. De regler och ramverk som skapas baserat
på dessa riktlinjer är förutsättningen för en fungerande produktstyrning och för att
skapa den trovärdighet och kvalitet som krävs.
Huvudinriktningen bör vara att inleda utveckling och lansering av de första
tjänsterna (för att testa principer och riktlinjer för plattformen i sig och de deltagande
aktörernas medverkan) parallellt med fortsatt utredning av behovsområden som inte
hanterats av förstudien.
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Figur 9.3 Den digitala plattformens

Aktörer som nyttjar plattformen måste godkänna och följa de principer, riktlinjer och
regelverk som kommer att utvecklas, för att använda plattformens information och
delta i utvecklingen av plattformens tjänster.
Riktlinjer för plattformens etablering


Den digitala plattformen erbjuder en arena för aktörer (myndigheter,
kommuner, regioner, kommersiella aktörer) som baseras på demokratiska
värderingar.



De riktlinjer som är styrande för plattformen ägs och förvaltas av de aktörer
som nyttjar plattformen och därmed ansvarar för att riktlinjerna utvecklas
och anpassas efter aktuella behov.



Plattformen ska stödja moderna samverkansformer för digitala ekosystem,
vara öppen för olika typer av aktörer



Plattformen ska för att bidra till transparens och engagemang från aktörer, i
så stor utsträckning som möjligt använda sig av öppna lösningar och
standarder s.k. open source.



Plattformens IT-tekniska infrastruktur baseras på molntjänster som kan vara
av typen publika moln, partnermoln, hybridmoln och/eller privata moln
beroende på de krav som plattformens digitala tjänster ställer på ITinfrastrukturen.
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Plattformens informationsflöde baseras på tillgång till öppen data som
tillgängliggörs via standardiserade API:er (Application Programming
Interface)



Myndigheternas närvaro på plattformen ska garantera att informationen är
korrekt samt att de algoritmer som används av plattformen t ex för utsökning
av information är öppna d v s dokumenterade, tillgänglig för alla aktörer och
har en känd funktionalitet



Den information som plattformens tjänster använder ska i så stor
utsträckning som möjligt lagras i källsystemen och hämtas av plattformen vid
tjänsteanrop.



Ägarna av information ansvarar för att data är korrekt, tillgängligt och har
den kvalitet som plattformens digitala tjänster kräver.



Distributionen av slutkundtjänster i ekosystemet är öppen och plattformens
tjänster kan exponeras på exempelvis myndigheternas egna webbplatser.



Ansvaret för plattformens digitala tjänster vilar på den aktör som utvecklar
och lanserar tjänsten.



Aktörer som använder plattformen måste bidra med data från användningen
som bidrar till plattformens utveckling.



Plattformen lagrar inte information som är individrelaterad. Individrelaterad
information som vid behov används när plattformens tjänster aktiveras av
individen raderas när individen inaktiverar tjänsten.



Användarna kan koppla plattformens tjänster till personliga konton som
karriärkonto, LinkedIn och liknande konton.



Anonymiserad information om användarmönster lagras av plattformen för
statistik och utveckling av plattformens tjänster.

Kommentarer till riktlinjer för plattformens etablering

Plattformens molnbaserade infrastruktur ansluter till de slutsatser som presenteras i
Pensionsmyndighetens rapport Molntjänster i staten. Plattformen följer också
intentionerna som pågående arbeten inom Finansdepartementets enhet för digital
förvaltning och eSam:s pågående arbetet med Det svenska ramverket för digital
samverkan presenterar.
Motiven för att nyttja molntjänster är bl. a den skalbarhet, flexibilitet
innovationsförmåga som molntjänsterna möjliggör. Samtidigt måste faktorer som t
ex informationssäkerhet, insyn och kontroll och support utvärderas utifrån de
digitala tjänsternas innehåll, aktörernas ansvar och användarnas legala skydd när en
molntjänst ska kravställas.
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PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer
tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda
offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet har gett
upphov till den svenska PSI-lagen (Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av
handlingar från den offentliga förvaltningen). Myndigheter bör tillgängliggöra sina
offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa
villkor, för att bidra till ökad öppenhet i offentlig förvaltning och bättre service.
Efterlevnaden av PSI-lagen och dess krav på tillgänglighet till offentlig information i
samhället kommer att vara avgörande för plattformens långsiktiga framgång liksom
standardisering av data inom arbetsmarknad och utbildning. Även om myndigheter
har teknisk förmåga att bidra med information kan gällande författningar och
förordningar vara ett hinder för detta vilket kan komma att påverka innehållet i
plattformens tjänster.
Med öppna standardiserade gränssnitt för integration och kommunikation kan data
från olika källor skapa nya tjänster och funktioner. Privata aktörer kan exempelvis
identifiera nya värdekedjor som kan ingå i framväxandet av slutkundtjänster som
idag inte är realiserade.
Initialt innan informationsåtkomst via standardiserade API:er är allmänt etablerat
hos myndigheter kommer det att krävas speciallösningar för att tillgängliggöra
informationen för användning i plattformens digitala tjänster. Behov av
standardisering av API:er kommer att vara en kritisk framgångsfaktor och en viktig
uppgift för involverade aktörer blir att medverka till framtagande av standarder.
Plattformens tjänster nyttjar olika typer av information med olika krav på hantering.
Så långt som möjligt ska direktåtkomst av information i realtid i andra system via
API:er främjas men information som uppdateras periodiskt kan bli aktuell att lagra i
plattformen. Oavsett hur informationen hämtas är det ägarna av informationen som
ansvarar för kvalitén d v s att den är korrekt, uppdaterad, och följer överenskomna
standarder.
Plattformen ska möjliggöra för myndigheter och andra aktörer i ekosystemet, att
bidra med information och kompetens för vägledning och att skapa
vägledningstjänster som idag saknas. Lösningar kan utvecklas av myndigheter och
andra offentliga aktörer i samverkan men även av t.ex. privata företag. Existerande
digitala tjänster och plattformar påverkas inte av införandet av en digital plattform
för vägledning. Dessa tjänster kan valfritt fortsätta att användas och utvecklas
oberoende av vägledningsplattformen, utgöra en del i plattformens tjänsteutbud eller
ersättas av tjänster med hemvist på plattformen.
Behovet att använda individrelaterad information kommer att styras av tjänsternas
utformning. Kravet på rätt nivå av säkerhet behöver bestämmas med avseende på
konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet vid utvecklingen av varje
individuell tjänst. I grunden ska inte denna typ av information lagras i plattformen
men information som används för att användaren ska kunna återvända till senaste
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position i tjänstedialogen efter avbrott eller information som används för att kunna
guida användaren till rätt tjänst kan bli aktuell. Anonymiserad beteendeinformation
utifrån användarmönster kommer att användas för att förbättra tjänsterna.
Användarnas möjlighet att själva ansluta tjänster och de resultat som tjänsterna
generera till externa inloggade tjänster som t ex någon form av karriärkonto och
LinkedIn kommer att kunna möjliggöras via plattformen. Detta ställer dock krav på
juridisk och säkerhetsmässiga analyser och överväganden.

9

Kostnadsuppskattning

Den kostnadsuppskattning som lämnades till Arbetsmarknadsdepartementet i en
delrapportering den 30 april är en indikation på årskostnaden under de två första
åren för att etablera plattformen. Kostnadsnivån ansluter till den bedömning som
presenteras i Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande men ett antal faktorer
som driver kostnadsnivån är svåra att bedöma i dagsläget, inte minst motiv till att
investera i plattformen drivet av den nytta för samhälle och individer.
Kostnaden för den tekniska infrastrukturen utgör en mindre del av den totala
kostnaden varför ambition för tjänsteutvecklingen och omfattning av samverkan
kommer ha en större påverkan på kostnaderna.
Plattformen kommer att vara i kontinuerlig utveckling när nya tjänster och
informationskällor tillförs. En uppdelning av kostnaderna i utveckling och förvaltning
är ur det perspektivet inte relevant. När andra intressenter som kan vara
kommersiella eller intresseorganisationer börjar utveckla tjänster kommer det
offentligas andel av utvecklingskostnaderna att minska. Det är svårt att förutsäga hur
denna kostnadsfördelning mellan intressenter kommer att utvecklas.
Plattformen baseras på tillgång till öppna data men åtgärder för att skapa denna
tillgång ska förmodligen inte belasta plattformens kalkyl. Öppna data är initiativ som
drivs av PSI-direktivet och den svenska PSI-lagen med syfte att myndigheter bör
tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt
standardiserade och generösa villkor, för att bidra till ökad öppenhet i offentlig
förvaltning och bättre service.
Specifikt för yrkes- och studieinformation kommer fortsatt arbete med
standardisering för informationsutbytet att krävas. Återigen är tjänsteambitionen
avgörande för detta behov vilket kommer att påverka den totala kostnadsbilden.
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Risker

Riskanalysen utgår från att en etablering ska inledas enligt det förslag som
presenteras i denna rapport d v s de förutsättningar som presenteras i förslaget är
uppfyllda. De risker som identifierats inför start av ett genomförande är följande:


Tillgänglighet till öppen data är fortfarande bristfällig inom
myndighetsvärlden.



Myndigheters möjligheter att bidra med öppna data kan begränsas av
gällande författningar och förordningar som t ex kan kräva manuell hantering
vid informationsutbyte.



Standardiseringen av informationsgränssnitt (API) utvecklas inte i takt med
krav från tjänsteutvecklarna.



En nationell plattform liksom regionala och lokala plattformar utvecklas utan
att nödvändig teknisk samverkansmöjlighet säkerställs, vilket hindrar
samverkan mellan plattformarna i vägledningens ekosystem.



Om den långsiktiga planen och finansieringen för den digitala plattformen
uteblir så finns det risk att påbörjat arbete avstannar och initiativet digital
plattform läggs ner.



Värdet av digitala vägledningstjänster är kopplat till att informationen är
anpassad till individen. Även ett begränsat behov av individdata kan innebära
juridiska hinder och begränsningar för realiseringen av de digitala tjänsterna.



En nationellt sammanhållen strategi och organisation för vägledning
(liknande den i Danmark) saknas varför den nationella behovsbild som
plattformen ska stödja kan bli odefinierad. Detta hindrar inte plattformens
etablering men försvårar etableringen av nationellt sammanhållna
vägledningstjänster.



Den mångfald aktörer som ska samverka vid etableringen av den digitala
plattformen och tjänsteutvecklingen är har idag olika uppdrag, prioriteringar
och huvudmän vilket försvårar ett gemensamt genomförande.
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