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Sammanfattning  

 
Aktuellt sedan den förra lägesbedömningen  

Den senaste lägesrapporten av arbetet med snabbspåren publicerades i december 

2017. Sedan dess har ett antal viktiga insatser för snabbspåren kommit igång, bland 

annat branschvalideringstjänsterna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Utöver 

detta har en ny uppdragsutbildning inom snabbspåret för socialt arbete kommit på 

plats samt en start inom den förberedande utbildningen korta vägen riktad till 

ingenjörer inom elteknik. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har avslutat en 

framgångsrik uppdragsutbildning för legitimerade djursjukskötare. På grund av 

förändrade förutsättningar på lärosätet pågår en dialog med SLU om fortsatt 

samarbete. Den gemensamma målsättningen är att uppdragsutbildningen ska kunna 

erbjudas relevanta deltagare även i framtiden. 

Ökat deltagande i snabbspåren 

I april 2018 hade totalt 6 721 personer påbörjat ett snabbspår sedan den 1 januari 

2016. Av dem är 2 020 kvinnor (30 procent) och 4 701 män (70 procent). Deltagandet 

mellan könen är fortsatt ojämnt. Möjliga orsaker till detta beskrivs närmare under 

avsnitt 6.5. Antalet personer i snabbspåren ökar succesivt månad för månad. 

Arbetsförmedlingen anser att takten på ökningen är rimlig och bedömer att den 

kommer att fortsätta under en period framöver. Samtidigt är myndigheten medveten 

om att antalet nyinskrivna nyanlända har börjat plana ut, vilket beskrivs ytterligare 

under avsnitt 6.4. 

Längre väg till anställning inom legitimationsyrkena 

Av deltagarna inom snabbspåren som inte omfattar legitimationsyrken är det 49 

procent som fått arbete 19 till 21 månader efter att personen var ny i en 

snabbspårinsats. Bland personerna inom snabbspår som innefattar 

legitimationsyrken är vägen till arbete ofta längre på grund av snabbspårens och 

insatsernas karaktär samt de krav som ställs för anställningsbarhet. Andelen som fått 

arbete är 35 procent 19 till 21 månader efter att personen var ny i snabbspåret. 

Möjligheten att gå studiemedelsberättigad kompletterande utbildning är i många fall 

ett delmål för denna grupp, liksom att få legitimation. Med andra ord kan ett gott 

resultat för dessa snabbspår vara att deltagare inte går över till arbete under den 

inledande tiden som det tar att erhålla svensk legitimation. 

Fortsatta utmaningar och möjligheter för snabbspåren 
 
Vikten av löpande dialog med arbetsmarknadens parter 

Arbetsförmedlingen och parterna har upparbetat en struktur med kontinuerliga 

dialoger för att tillsammans utveckla snabbspåren efter förändrade förutsättningar 

eller utökande behov. En tidigare utmaning var brist på samsyn avseende 

förutsättningar och möjligheter inom snabbspårsarbetet, vilket Arbetsförmedlingen 

inte längre ser som en kvarstående utmaning tack vare transparens i samarbetet och 

löpande dialoger.  

Nationella snabbspår och lokala jobbspår – ökad möjligheter till flexibla lösningar 
lokalt 

I februari 2017 fick Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) ett utökat 

uppdrag att främja den lokala samverkan mellan Sveriges kommuner och 
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Arbetsförmedlingen för att förbättra nyanländas etablering. De lokala 

överenskommelserna sker i form av så kallade jobbspår med syftet att 

kompetensförsörja den egna kommunens bristyrken. De nationella snabbspåren och 

de lokala jobbspåren ska ses som insatser som kan komplettera varandra.  

Utrullningen av det operativa arbetet till marknadsområdena 

I december 2017 fattade Arbetsförmedlingens beslut om en ny ansvarsfördelning av 

det interna arbetet med snabbspåren. Roller och ansvarsområden har förtydligats 

med målet att det operativa arbetet med snabbspåren ska kunna fördelas till ett eller 

flera av Arbetsförmedlingens geografiska marknadsområden. Än är det för tidigt att 

se vilka effekter utrullningen av snabbspårsansvar på marknadsområdesnivå har gett. 

Det som generellt kan konstateras är att parternas respons till ansvarsfördelningen 

varit positiv och att flera anser att samarbetet med Arbetsförmedlingen därigenom 

blivit smidigare.  

Utmaningar kopplade till målgruppens förändrade förutsättningar samt minskat 
inflöde i etableringsuppdraget 

Arbetsförmedlingen kan fortsatt se en utplaning av antalet nyanlända och deltagare i 

etableringsuppdraget. Med detta följer att det på sikt kan komma att bli svårare att 

hitta rätt kompetens till samtliga snabbspår. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till 

är att andelen av dem som skrivs in i etableringsuppdraget och har tillfälliga 

uppehållstillstånd ständigt ökar. Allt detta sammantaget gör att kartläggning, 

matchning och även vägledning och motiverande samtal är viktigt för 

Arbetsförmedlingen att fortsätta vidareutveckla, för att nå rätt personer till 

snabbspåren. I och med att antalet nyanlända minskar för Arbetsförmedlingen dialog 

med parterna om att utöka målgruppen. 

Jämställt deltagande i snabbspåren – en utmaning 

Andelen deltagare inom snabbspåren är fortsatt ojämnt fördelat mellan könen. 

Männen utgör 70 procent av deltagarna från januari 2016 till april 2018. 

Arbetsförmedlingen arbetar vidare med att jämna ut skillnaderna i deltagandet 

tillsammans med parterna och detta kommer att följas upp ytterligare i den 

nulägesbeskrivning av snabbspåren som kommer hösten 2018.  
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1 Inledning  

Snabbspår utgörs av skriftliga överenskommelser eller avsiktsförklaringar (fortsatt 

kallat överenskommelser) mellan arbetsmarknaders parter, Arbetsförmedlingen samt 

andra berörda myndigheter och utbildningsanordnare. Ett snabbspår innebär en 

kedja av insatser som parterna står bakom och som syftar till att bidra till 

kompetensförsörjning av bristyrken samt att korta tiden i arbetslöshet för nyanlända 

individer med relevanta kompetenser.  

I nuläget finns 14 överenskommelser om snabbspår upprättade mellan 

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter. Inom överenskommelserna 

beskrivs vad parterna respektive Arbetsförmedlingen har för ansvarsområden samt 

vad de åtagit sig att göra.  

Denna rapport syftar till att ge en nulägesbild av arbetet med snabbspår samt 

beskriva vad som hänt sedan den senaste lägesbedömningen i december 2017. 

Rapporten tar även upp vilka utmaningar och möjligheter Arbetsförmedlingen 

fortsatt ser i arbetet med snabbspåren. Liknande lägesbedömningar har tidigare 

publicerats i oktober 2016, maj 2017 och december 2017.1   

1.1 Bakgrund  

Våren 2015 påbörjades ett antal dialoger inom olika branscher mellan regeringen, 

arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen samt andra berörda myndigheter. 

Målsättningen var att tillsammans skapa snabbspår som utifrån branschens behov 

skulle komplettera kompetensen hos nyanlända med utbildning och/eller erfarenhet 

från bristyrken, så att de snabbare kan komma ut i arbete.  

Där snabbspår sågs som en relevant väg för kompetensförsörjning av branschen tog 

Arbetsförmedlingen ansvar för att vara pådrivande i processen för att upprätta 

överenskommelser med arbetsmarknadens parter. För att säkerställa att innehåll och 

process skulle leda till anställningsbarhet involverades i de vidare dialogerna fler 

aktörer, till exempel partsgemensamma utbildningsråd, Socialstyrelsen och 

Universitets- och högskolerådet (UHR). Alla aktörer har sedan dess löpande arbetat 

med att skapa och anpassa processer och innehåll i snabbspåren utifrån branschernas 

behov. För Arbetsförmedlingens del handlar det om att identifiera och matcha 

personer till de framtagna snabbspåren. Myndigheten upphandlar även insatser 

enligt identifierade behov inom snabbspåren samt hanterar ansökningar och beslutar 

om tilldelning av främjandemedel.2  

Ett stort värde i arbetet med snabbspåren är samarbetet med arbetsmarknadens 

parter. För att den svenska arbetsmarknaden ska kunna växa och effektivt nyttja de 

resurser som finns är det viktigt att lediga platser inte tillsätts av överkvalificerad 

personal utan istället går till arbetssökande som bättre matchar kvalifikationskraven. 

Att syftet med snabbspåren ska uppnås är betydelsefullt både för att arbetslösheten 

ska minska och för att den svenska arbetsmarknaden ska vara öppen för alla, oavsett 

                                                           
1 Arbetsförmedlingens lägesbedömning av arbetet med snabbspåren, maj 2017 (länk). Arbetsförmedlingens 
nulägesbedömning av arbetet med snabbspår, december 2017 (länk).  
2 Förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda 
nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. 

https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.5892287715b839d2365cac0e/1496305099634/Snabbsp%C3%A5r+MASTER+P1.0-19+170523.pdf
https://mb.cision.com/Public/1326/2409931/bec3391dd1b8dc6a.pdf
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hur och i vilket land en person erhållit sina kompetenser. Snabbspårsmodellen utgör 

en av flera insatser Arbetsförmedlingen har för att kompetensförsörja bristyrken och 

matcha arbetssökande till arbete. 

1.2 Snabbspårens utformning och insatser som kan ingå 

Även om snabbspåren är utformade på olika sätt följer alla i princip tre steg; 

kartläggning, bedömning/test och komplettering. Parallellt med dessa steg studerar 

den nyanlände svenska. Svenskstudierna kan bestå av sfi (svenska för invandrare) 

eller svenska som andraspråk som kommunen ger, yrkessvenska (förberedande 

utbildning inom Arbetsförmedlingen) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola. 

Snabbspåren utgår i huvudsak från befintliga insatser i Arbetsförmedlingens 

verktygslåda. Det handlar om arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, 

branschvalidering, korta vägen, yrkeskompetensbedömning eller yrkessvenska. För 

vissa snabbspår har Arbetsförmedlingen också upprättat samarbeten med ett antal 

lärosäten för snabbspårsspecifika uppdragsutbildningar på eftergymnasial nivå.    

Åtaganden från arbetsgivarorganisationernas sida är främst att legitimera insatserna 

i snabbspåren genom att sprida information om strukturerna för snabbspåren samt 

verka för att deras medlemmar bidrar med platser för praktik, arbetsplatsförlagt 

lärande eller yrkeskompetensbedömning. 

1.3 Förutsättningarna för uppföljning 

1.3.1 Ett snabbspår innebär en kedja av insatser 

Snabbspåren är unika i det att de är konstruerade i överenskommelse med 

arbetsmarknadens parter och därmed visar vad de olika branscherna kräver för 

anställningsbarhet. Att varje snabbspår har olika behov av insatser gör att 

snabbspåren inte är utformade som ett specifikt arbetsmarknadspolitiskt program 

utan som en kedja av olika insatser i Arbetsförmedlingens verktygslåda för att 

effektivare nyttja de möjligheter som finns till förfogande. En konsekvens av detta är 

dock att Arbetsförmedlingens möjligheter att följa upp snabbspåren är begränsade, 

jämfört med hur myndigheten kan följa upp resultaten av arbetsmarknadspolitiska 

program.  

Snabbspåren utgörs av en kedja av insatser vars längd är beroende av respektive 

deltagares förutsättningar. Det görs med andra ord inga anvisningar med start- och 

slutdatum till någon specifik insats som kallas för ”snabbspår”. Det finns inte heller 

någon på förhand given tid för hur länge en person kommer att delta i ett snabbspår. 

Inom vissa yrkesinriktningar kan till exempel en kortare validering leda till arbete 

och avsluta deltagandet. Inom akademiska yrken eller legitimationsyrken kan 

snabbspåren däremot pågå i månader eller till och med år. Detta sammantaget 

påverkar således hur snabbt det är rimligt att anta att personer ska vara i arbete inom 

olika spår.  
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1.3.2 Så följer Arbetsförmedlingen upp antal deltagare i snabbspår  

Alla parametrar som mäts för snabbspåren utgår enbart från gruppen nyanlända3 

med en yrkeskodning4 som är relevant för något av snabbspåren.  

Arbetsförmedlingen mäter månadsvis hur många personer som påbörjat ett 

snabbspår. För att i statistiken räknas som ny deltagare i ett snabbspår krävs att 

personen uppfyller följande villkor: 

1. deltar i etableringsuppdraget eller är nyanländ  

2. har sökt yrke (SSYK)5 inom snabbspårsyrkena 

3. har under månaden anvisats till något av programmen 

arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik6, branschvalidering, korta vägen, 

yrkeskompetensbedömning eller yrkessvenska. 

En person kan endast räknas som ny deltagare i snabbspår en gång. Den första 

månaden för mätning, gällande samtliga snabbspår, vars överenskommelser 

tecknades under 2015, är januari 2016. Därefter utgår statistiken för ett specifikt 

snabbspår från den första i månaden som överenskommelsen formellt upprättades.  

I denna rapport mäts antal snabbspårsdeltagare efter antalet som deltagit i någon av 

de identifierade snabbspårsinsatserna. Överenskommelserna om snabbspår ser olika 

ut och för vissa snabbspår är specifika insatser mer intressanta att följa än andra, 

exempelvis antal validerade när det gäller kockar eller antal som gått den 

kompletterande uppdragsutbildningen när det gäller lärare. Snabbspårspecifika 

insatser som dessa redovisas främst under kapitel 5.    

1.4 När startade de olika snabbspåren?    

Snabbspåren har blivit godkända av samtliga berörda parter vid olika tidpunkter, 

vilket framgår av tabellen nedan. Detta påverkar exempelvis hur många personer som 

har hunnit delta i snabbspåren och hur många som fått arbete. Från januari 2016 fick 

Arbetsförmedlingens möjlighet att följa upp snabbspåren statistiskt.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Med nyanlända invandrare menas huvudsakligen de personer som är födda utanför EU/EES och Schweiz, vars 
vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd. 
4 Inom snabbspåren är ett 30-tal yrken representerade, som identifieras genom standarden för svensk 
yrkesklassificering (SSYK). I standarden har varje yrkesbenämning en fyrsiffrig kod. www.scb.se/ssyk/  
5 SSYK, standard för svensk yrkesklassificering. www.scb.se/ssyk/  
6 Yrkesinriktning (SSYK) för praktikplatsen ska vara inom snabbspårsyrken. 

http://www.scb.se/ssyk/
http://www.scb.se/ssyk/
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Tabell 1: Tidpunkt för överenskommelsernas första godkännande7  

Snabbspår Godkända av samtliga parter 

Kockar Oktober 2015 

Livsmedelsbranschen  November 2015  

Energibranschen December 2015 

Fastighetsbranschen  December 2015  

 

Legitimationsyrken inom hälso- och 

sjukvården 

December 2015 

Målare December 2015  

Tjänstemän inom byggsektorn  December 2015  

Lastbilsförare December 2015 

Lärare och förskollärare Februari 2016 

Samhällsvetare, inklusive ekonomer och 

jurister  

Maj 2016 

Socialt arbete  Juni 2016 

Djursjukskötare September 2016 

Träindustrin  Januari 2017 

Elteknikbranschen Mars 2017 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Tabellen redovisar ej eventuella uppdateringar av överenskommelser, utan visar när samarbetet inom 
snabbspår initialt upprättades. 
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2 Aktuella snabbspårsinsatser 

Alltsedan dialogerna om snabbspår påbörjades i inledningen av 2015 har 

snabbspåren kontinuerligt ökat i antal. Snabbspåren omfattar nu flertalet yrken och 

branscher. I nuläget finns således 14 överenskommelser om snabbspår mellan 

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter. Dessa innefattar ett trettiotal 

yrken. Tillgången till insatser i de olika snabbspåren varierar över tid, beroende på 

gällande avtal med tjänsteleverantörer, samt vilken kapacitet Arbetsförmedlingens 

leverantörer har, exempelvis när det gäller tillgången till utbildningsplatser eller 

valideringstjänster.  

2.1 Nytt sedan lägesrapporten i december 

2.1.1 Nya valideringstjänster – vilka är på plats?  

I mitten av sommaren 2017 blev upphandlingen av de nya valideringstjänsterna klar, 

vilket innebär att valideringen kan ske på fler antal orter, enligt lagen om valfrihet 

(LOV).8 I praktiken innebär detta att den arbetssökande själv väljer leverantör för 

validering. Eftersom att det enligt gällande regelverk inte är möjligt att ha parallella 

avtal sades de tidigare valideringsavtalen upp, i samband med att de nya 

valideringstjänsterna kom på plats. Vissa glapp har uppstått från att de nya avtalen 

kommit på plats till att leverantörerna tillgängliggjort anvisningsbara 

valideringstillfällen. Dessa glapp försöker myndigheten hålla så korta som möjligt, 

bland annat genom att organisera kontinuerliga uppstartstillfällen för leverantörerna 

så att de, efter godkännande, så snabbt som möjligt kommer igång med valideringen.   

Det har tagit en viss tid för de nya avtalen att komma igång men har nu resulterat i 

att det totalt finns fler orter och valideringstillfällen jämfört med tidigare. Det nya 

valideringsavtalet har även inneburit ett helt nytt systemstöd för leverantörerna. 

Detta är i sin tur kopplat till ett nytt uppföljningsstöd, vilket kommer att innebära 

bättre möjligheter för uppföljning av validering. Från och med oktober mäter 

Arbetsförmedlingen bland annat antalet faktiskt påbörjade valideringar, istället för 

som tidigare endast mäta antal anvisningsbeslut för validering.  

När det gäller snabbspåren finns i dagsläget leverantörer på plats inom 

byggbranschen (målare), fastighetsbranschen, elteknikbranschen och för kockar. 

Förfrågningsunderlag till leverantörer för validering av lastbilsförare har publicerats 

den 2 mars 2018 och processen pågår att få godkända leverantörer på plats. Under 

våren och sommaren 2018 kommer leverantörer inom fler branscher successivt att 

tillkomma. Dialog har initierats med branschen för validering inom träteknik, vilket 

kan bli en aktuell snabbspårsinsats inom träbranschen framöver.    

2.1.2 Uppdragsutbildning i samarbete med lärosäten  

Under våren 2018 har ytterligare en uppdragsutbildning kommit på plats. Södertörns 

högskola har i samarbete med Arbetsförmedlingen startat en uppdragsutbildning 

riktad mot socialt arbete. När det gäller snabbspåret för djurskötare har Sveriges 

                                                           
8 Enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) kan alla företag som uppfyller kraven i upphandlingen 
ansöka om och godkännas som leverantör. Kraven för upphandlingen utgår från branschens fastlagda krav för 
validering. 
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lantbruksuniversitet (SLU) precis avslutat en utbildning som leder till legitimation 

som djursjukskötare. På grund av resursbrist har SLU lyft att det finns en del hinder 

för att fortsätta samarbetet med Arbetsförmedlingen för djursjukskötare. En dialog 

för att se om dessa hinder kan undanröjas pågår. För ingenjörer inom snabbspåret 

för energi har en specialiserad pilotstart av korta vägen precis kommit igång, vid 

Folkuniversitetet i Kristianstad.  

I de fall överenskommelser om uppdragsutbildningar inte kan träffas kommer 

potentiella deltagare vara hänvisade till övriga insatser samt reguljär utbildning. De 

reguljära studierna kan dock ofta ske inom ramen för det uppdrag regeringen har gett 

lärosätena, gällande att erbjuda kompletterande utbildningar till nyanlända med 

relevant utbildningsbakgrund, t.ex. för tandläkare, socionomer, ingenjörer, 

systemvetare, psykologer, sjuksköterskor, apotekare och biomedicinska analytiker.9  

2.1.3 Sammanställning av insatser på plats i respektive snabbspår 

Utifrån snabbspårens tre steg: kartläggning, bedömning och komplettering, ger nästa 

tabell en sammanfattande bild av om insatserna är på plats för varje snabbspår. Idag 

är de flesta av insatserna som snabbspåren behöver för att kunna fungera 

ändamålsenligt på plats.  

Tabell 2. Sammanställning av om insatserna är på plats inom snabbspåren, april 

2018 

Snabbspår  Är insatserna på plats? 

Kockar Ja. 

Den nya branschvalideringen enligt LOV är i gång. I dagsläget finns 

leverantörer på 14 orter med god spridning över landet. 

Livsmedelsbranschen Ja.  

Insatser för bagare finns på plats. Arbetsmarknadsutbildning för 

styckare/slaktare är upphandlad och finns nu på plats i Kalmar.  

Energibranschen  Ja.  

Ny utbildning genom insatsen korta vägen är inriktad mot ingenjörer 

inom energibranschen. Arbetsmarknadsutbildningen med inriktning 

distributionselektriker/linjemontör finns i Åsbro. 

Fastighetsbranschen  Delvis.  

I dagsläget finns 11 leverantörer för branschvalidering på plats. Avtal för 

arbetsmarknadsutbildningen upphör i juni 2018. Ny upphandling pågår. 

Legitimationsyrken inom 

hälso- och sjukvården 
Ja.  

Översyn av introduktionsutbildningarna inför Socialstyrelsens 

kunskapsprov pågår.  

Målare  Ja.   

Valideringstjänster enligt LOV finns på plats hos två leverantörer. 

Arbetsmarknadsutbildning finns på plats. 

Tjänstemän inom 

byggsektorn  
Ja.  
Programinsatser som arbetsmarknadsutbildning finns på plats. 

Lastbilsförare  Delvis.  

Arbetsmarknadsutbildning finns på plats. Upphandling av 

valideringstjänster enligt LOV pågår. I dagsläget finns ingen klar 

leverantör. 

Lärare och förskollärare Ja.  

Samtliga sex lärosäten har pågående insatser med två inplanerade starter 

per år. 

                                                           
9 Pressmeddelande: 19 universitet och högskolor ska starta kompletterande utbildningar för personer med 
utländsk examen (länk) 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/19-universitet-och-hogskolor-ska-starta-kompletterande-utbildningar-for-personer-med-utlandsk-examen/


 
 
 

9 
 

Samhällsvetare inklusive 

ekonomer och jurister  
Ja.  

Uppdragsutbildning genomförs i samarbete med tre lärosäten, Malmö 

högskola, Linnéuniversitetet och Södertörns högskola. 

Socialt arbete Ja. 

Uppdragsutbildning på plats i samarbete med Södertörns högskola.  

Djursjukskötare Nej  

På grund av förändrade förutsättningar på lärosätet pågår en dialog med 

SLU om fortsatt samarbete.  

Träindustrin Ja. 

Förvalideringstester vid träcentrum i Nässjö är på gång. Första starten är 

planerad till juni 2018.   

Elteknikbranschen  Ja. 

Elteknisk valideringstjänst finns i dagsläget på sex orter. 

Arbetsmarknadsutbildning med möjlighet att läsa hela eller delar av den 

kompletterande utbildningen finns tillgänglig med god geografisk 

spridning. 
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3 Ökat deltagande i snabbspåren  

I april 2018 har totalt 6 721 personer påbörjat ett snabbspår sedan den 1 januari 

2016. Av dem är 2 020 kvinnor (30 procent) och 4 701 män (70 procent). 

Könsfördelningen är fortsatt ojämn. Möjliga orsaker till detta beskrivs närmare under 

avsnitt 6.5. Antalet som deltar eller har deltagit i snabbspår har ökat med ungefär 26 

procent sedan den senaste lägesrapporten som publicerades i december, vilket är 

positivt. I december 2017 var deltagarantalet 5 316 personer totalt.  

Antalet personer i snabbspåren ökar succesivt månad för månad. Arbetsförmedlingen 

anser att takten på ökningen är rimlig och bedömer att den kommer att fortsätta 

under en period framöver. Samtidigt är myndigheten medveten om att antalet 

nyinskrivna nyanlända har börjat plana ut, vilket beskrivs ytterligare under avsnitt 

6.4. Arbetsförmedlingen kan på förhand inte bedöma exakt hur många individer som 

kan bli aktuella för ett snabbspår. Detta på grund av att långt ifrån alla nyanlända kan 

bli aktuella för ett snabbspår, då de behöver uppfylla specifika krav inom vissa 

branscher.  

Tabell 3. Totalt antal deltagare10 per snabbspår uppdelat på kön. Januari 2016 – april 

2018. 

    Kvinnor Män     

Startmånad Snabbspår 

A
n

ta
l 

A
n

d
e

l 

A
n

ta
l 

A
n

d
e

l 

S
u

m
m

a
 

sep-16 Djursjukskötare 8 14% 50 86% 58 

jan-18 Elteknikbranschen  0 0% 43 100% 43 

jan-16 Energi- och elteknikbranschen 18 5% 330 95% 348 

jan-18 Energibranschen 7 18% 33 83% 40 

jan-16 Fastighetsbranschen - tekniker och ingenjörer 17 4% 443 96% 460 

jan-16 Kockar 40 15% 229 85% 269 

jan-16 Legitimationsyrken inom hälso- och sjukvårdsområdet 339 39% 546 61% 885 

jan-16 Livsmedelsbranschen – slaktare, styckare och bagare 24 8% 291 92% 315 

feb-16 Lärare och förskollärare 814 62% 490 38% 1304 

jan-16 Målare  0 0% 230 100% 230 

maj-16 Samhällsvetare inklusive ekonomer och jurister 523 36% 936 64% 1459 

jun-16 Socialt arbete 41 66% 21 34% 62 

jan-16 Tjänstemän inom byggsektorn 115 25% 342 75% 457 

jan-16 Transport - lastbilsförare  1 0% 211 100% 212 

jan-17 Träindustrin- arbetare 73 13% 506 87% 579 

Totalsumma Totalsumma 2020 30% 4701 70% 6721 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager 

                                                           
10 Se kapitel ”1.3.2 Så följer Arbetsförmedlingen upp antal deltagare i snabbspår”. 
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Tabellen ovan visar att fram till april 2018 finns flest deltagare inom snabbspåren för 

lärare- och förskollärare, legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården samt 

samhällsvetare inklusive ekonomer och jurister. Antalet deltagare i tabellen omfattar 

alla som har relevanta yrkeskodning (SSYK) och som har deltagit i aktiviteter som är 

identifierade som snabbspårsinsatser.11  

Överenskommelserna med parterna beskriver insatskedjan för specifika snabbspår 

och i några överenskommelser är vissa insatser av avgörande betydelse. Inom 

snabbspårsöverenskommelserna för kock, livsmedel, elinstallatörer, 

fastighetstekniker samt målare är exempelvis branschvalidering en sådan viktig 

insats. Antal deltagare i tabellen ovan är inte begränsad till antalet som enbart 

deltagit i validering för dessa spår utan omfattar alla sorts snabbspårsinsatser.12 Att 

statistiken för deltagare i snabbspåren kan skilja mycket från antalet deltagare i 

insatser som parterna har identifierat som särskilt viktiga, kan skapa förvirring. 

Arbetsförmedlingen är medveten om detta och vill framöver i dialog med parterna 

utveckla hur vi mäter antalet snabbspårsdeltagare, så att parternas och myndighetens 

sätt att mäta deltagare blir mer enhetlig.  

3.1 Antal personer fördelat per snabbspårsaktivitet 

En annan indikator för hur arbetet med snabbspåren fortlöper är hur många 

individer som varje månad deltar i program och insatser13 som är relevanta för 

snabbspåren. Från januari till april 2018 har i genomsnitt drygt 1 350 personer 

deltagit i aktiviteter varje månad, vilket är en ökning jämfört med genomsnittet för 

2017 då deltagandet var cirka 1 200 deltagare per månad.  

Snabbspåren innehåller snabbspårsinsatser som används i olika hög grad, beroende 

på behoven för respektive snabbspår. Tabellen nedan visar fördelningen av deltagare 

mellan olika snabbspårsinsatser i april 2018.  

Tabell 4. Antal deltagare fördelat på snabbspårsinsatser, april 2018  

        

Snabbspårsaktivitet Kvinnor Män Totalsumma 

Arbetsmarknadsutbildning 118 492 610 

Arbetspraktik 78 105 183 

Branschvalidering 0 12 12 

Korta vägen 169 153 322 

Yrkeskompetensbedömning 15 16 31 

Yrkessvenska 66 201 267 

Totalt*  422 943 1 365 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. * En person kan ha haft flera insatser under månaden och därför kan 

summan av alla insatser vara högre än antal individer. Deltagar i arbetsmarknadsutbildning innefattar även 

deltagare i uppdragsutbildningarna.  

                                                           
11 Branschvalidering, arbetsmarknadsutbildning (inkl. uppdragsutbildning), arbetspraktik inom SSYK för 
snabbspår, korta vägen, yrkeskompetensbedömning, yrkessvenska. 
12 Branschvalidering, arbetsmarknadsutbildning (inkl. uppdragsutbildning), arbetspraktik inom SSYK för 
snabbspår, korta vägen, yrkeskompetensbedömning, yrkessvenska. 
13 Branschvalidering, arbetsmarknadsutbildning (inkl. uppdragsutbildning), arbetspraktik, korta vägen, 
yrkeskompetensbedömning, yrkessvenska. 



 
 
 

12 
 

De mest använda insatserna under april månad är arbetsmarknadsutbildning (45 

procent av deltagandet), korta vägen (24 procent av deltagandet) och yrkessvenska 

(20 procent av deltagandet). Snabbspårsspecifika branschvalideringstjänster finns i 

dagsläget inom kock, fastighetsbranschen, installationselektriker och bygg (målare). 

De valideringstjänster som finns tillgängliga är främst inom mansdominerade 

branscher, vilket kan vara en anledning till varför ingen kvinna genomfört validering 

under april månad. Deltagandet i insatsen yrkeskompetensbeömning och korta vägen 

är mer jämnt för delat mellan könen. I takt med att fler valideringsleverantörer 

kommer på plats förväntas deltagandet under 2018 att öka. Antalet deltagare i de 

olika insatser kan skifta mycket mellan månaderna beroende på när olika insatser har 

start- och slutdatum.  
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4 Andel i arbete efter start i snabbspårsinsats - 

längre väg till anställning inom 

legitimationsyrkena 

Snabbspårsöverenskommelserna innebär inte att arbetsgivare eller 

arbetsmarknadens parter sänkt kompetenskraven för anställning. Snabbspåren ska 

istället betraktas som ett sätt för branschen att ta tillvara nyanlända kompetens, 

validera och/eller komplettera individens kompetens, så att den matchar branschens 

behov. Eftersom deltagarnas kvalifikationer och erfarenheter ser olika ut tar det 

också olika lång tid för deltagare att bli anställningsbara. Detta påverkar därför i 

vilken takt personer kan få ett arbete i linje med partsöverenskommelsen.  

Tabellen nedan visar en ögonblicksbild av andel i arbete den 30 april 2018. Detta 

avser samtliga personer som deltar eller deltagit i snabbspår, uppdelat utifrån typ av 

snabbspår samt hur lång tid som gått sedan personerna började delta i en 

snabbspårsinsats. En person finns enbart med i ett av intervallen, beroende på hur 

länge personen har varit i snabbspåret. Snabbspåret för djursjukskötare, lärare och 

förskollärare samt legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården är de tre 

snabbspår som tillhör kategorin legitimationsyrken. Det kan finnas glapp mellan två 

snabbspårsinsatser, exempelvis mellan validering och kompletterande utbildning. 

Tabellen visar antal månader från att en deltagare startade i en snabbspårsinsats; 

med andra ord inte sammanhängande tid som deltagaren deltagit i 

snabbspårsinsats/-er.   

Tabell 5. Andel och antal i arbete den sista april 2018, indelat utifrån typ av snabbspår, 

kön samt tid sedan personerna startat i snabbspåret. 

  Antal månader efter start i snabbspår 

     13-15 19-21 

 Spår Status Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa 

Snabbspår exklusive legitimationsyrken I arbete 41% 42% 42% 44% 51% 49% 

 Antal 38 192 230 59 187 246 

Enbart legitimationsyrken* I arbete 33% 39% 36% 32% 38% 35% 

  Antal 33 39 72 53 59 112 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager. * Snabbspåret för djursjukskötare, lärare och förskollärare samt för 

legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården är de tre snabbspår som tillhör kategorin legitimationsyrken. 

Bland personerna inom snabbspår exklusive legitimationsyrken är det 49 procent 

som fått arbete 19 till 21 månader efter att personen var ny i snabbspår.  

Bland personerna inom snabbspår som innefattar legitimationsyrken är vägen till 

arbete ofta längre på grund av snabbspårens och insatsernas karaktär samt de krav 

som ställs för anställningsbarhet. Andelen som fått arbete är 35 procent 19 till 21 

månader efter att personen var ny i snabbspåret. Möjligheten att gå 

studiemedelsberättigad kompletterande utbildning är i många fall ett delmål för 

denna grupp liksom att få legitimation. Med andra ord kan ett gott resultat för dessa 

snabbspår vara att deltagare inte går över till arbete under den inledande tiden som 

det tar att erhålla svensk legitimation.  

Uppdelat på kön kan vi se att andelen och antalet av kvinnor som har arbete och som 

startat i snabbspårsinsatser en viss tid är relativt jämnt fördelat mellan 
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snabbspårstyperna. Antalet kvinnor och män i arbete efter viss tid skiljer mer inom 

snabbspåren som inte omfattar legitimationsyrken, vilket kan bero på att flera av 

dessa snabbspår finns inom mer mansdominerad branscher.   

Utöver att deltagandet i Arbetsförmedlingens insatser skiljer mellan kvinnor och män 

har Arbetsförmedlingen i tidigare uppföljningar av etableringsuppdraget konstaterat 

att det är färre kvinnor än män som går vidare till arbete eller studier efter avslutad 

tid i etableringsuppdraget.14 I april 2018 arbetade 20 procent av kvinnorna och 51 

procent av männen, 90 dagar efter avslutad etablering.15 Av dem som i april 2018 

hade deltagit i snabbspårsinsatser mellan 13 till 15 månader arbetade totalt 37 

procent av kvinnorna och 42 procent av männen. Detta indikerar att deltagande i 

snabbspåren kan öka möjligheterna för framför allt kvinnor att nå anställning. 

Arbetsförmedlingen kan konstatera att det finns en stor potential i att ta tillvara 

kvinnors kompetens inom ramen för snabbspåren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Se till exempel Arbetsförmedlingens återrapportering 2015. Etablering av vissa nyanlända – statistik kring 
etableringsuppdraget.  
15 Exklusive deltagare som dag 90 deltar i etableringsprogrammet enligt den nya förordningen. Kvinnornas 
andel till arbete påverkas av att de lämnade etableringsplan enligt den gamla förordningen i januari. Många 
kvinnor hade etableringsplan-aktiviteten hinder pga. föräldraledighet. De kvinnor som tidigare skulle fått en 
förlängning av etableringsplan pga. föräldraledighet på heltid hade inte rätt att få beslut om att delta i det nya 
etableringsprogrammet om de var föräldralediga på heltid. Detta innebär att antal kvinnor som lämnade 
etableringen och är registrerade som ”förhindrade” dag 90 ökade markant. Därför minskar även andelen 
kvinnor som har fått arbete. 
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5 Lägesbild i respektive snabbspår – nytt sedan 

förra rapporten 

Avsnitten i detta kapitel ger en nulägesbild av respektive snabbspår. Deltagarantal 

och deltagande i olika insatser som är av extra vikt för det specifika snabbspåret 

redovisas samt beskrivs vad som har hänt sedan den senaste lägesrapporten i 

december 2017. Eftersom att snabbspåren är anpassade efter branschens behov och 

därför skiljer i utformning, ser de spårspecifika avsnitten något olika ut.  

Personer som kan bli aktuella för snabbspår har utbildning och/eller erfarenhet av 

branscher där det råder brist på kompetens men varierande förkunskaper i svenska. 

Ett mål har redan från snabbspårens början varit att personer som deltar i insatser 

ska kunna utveckla sin svenska successivt som en del av processen. Därför har 

samtliga snabbspår en parallell process planerad för just språkutveckling. Som 

beskrivs i avsnitt 1.2 innebär detta i vissa fall att deltagaren läser sfi eller svenska som 

andraspråk parallellt med en insats, eller, att en deltagare har språkstöd enligt 

Arbetsförmedlingens förberedande utbildning yrkessvenska. För de akademiska 

snabbspåren finns vissa språkutvecklande inslag som en del av 

ämnesundervisningen. 

Eftersom att målet med kedjorna av insatser är att deltagarna ska uppnå 

anställningsbarhet har vissa parter inom snabbspåren identifierat vägar för 

potentiella anställda att utveckla sitt yrkesspråk mer effektivt, som komplement till 

sfi, yrkessvenska och yrkespraktik. Exempel på detta är samarbeten med app-

utvecklare för att tillgängliggöra yrkesspråket för fler samt stimulera till 

självinlärning eller att ha språkstöd på en arbetsplats. 

5.1 Djursjukskötare16 

Yrken som omfattas av snabbspåret är djursjukskötare. Även veterinärer som saknar 

förutsättningar att erhålla svensk legitimation som veterinär ingår i snabbspåret.  

5.1.1 Deltagande  

Snabbspåret för djursjukskötare omfattar ett relativt smalt yrke vilket gör att antalet 

deltagare som deltar eller deltagit i snabbspårsinsats är få (58 från starten i 

september 2016 till april 2018, 8 kvinnor och 50 män). Att det totala antalet som 

deltagit i snabbspårsinsatser för djursjukskötare överstiger deltagarantalet i den 

uppdragsutbildning som beskrivs nedan, beror på att Arbetsförmedlingen mäter 

samtliga relevanta snabbspårsinsatser, där uppdragsutbildningen endast utgör en 

möjlig insats. 

5.1.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt   

Arbetsförmedlingen har haft en överenskommelse med Sveriges lantbruksuniversitet 

(SLU) om en utbildning som leder till anställningsbarhet och legitimation som 

djursjukskötare. Till den första utbildningsstarten vid SLU antogs 19 personer. Efter 

                                                           
16 För den statliga sidan är parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S, P, O Seko samt Arbetsförmedlingen. För 
den privata sidan är parterna Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA), Kommunal, Veterinärförbundet 
samt Arbetsförmedlingen.    
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ett avhopp på grund av arbete fullföljde 18 deltagare utbildningen och var under 

sommaren och hösten 2017 ute på praktik på olika djursjukhus. Framgångsfaktorer 

för snabbspåret har varit att kandidater har sökts i flera kanaler, incitamentet för 

deltagande – legitimation – har varit tydligt uttalat samt att vägen från utbildning till 

legitimation är kvalitetssäkrad.  

Att 18 av 19 deltagare vid uppdragsutbildningen har fullföljt studierna är positivt 

likaså att 13 har nått djursjukskötarlegitimation. 8 av deltagarna arbetar i dag som 

djursjukskötare och troligtvis kommer de flesta utöver dessa deltagare att nå 

anställning under sommaren. I dialoger med parterna och lärosätet SLU har det 

konstaterats att insatsen har varit lyckad. Sedan SLU:s förutsättningar att genomföra 

uppdragsutbildningen har förändrats pågår en dialog kring samarbetets upplägg 

mellan Arbetsförmedlingen och lärosätet. Den gemensamma målsättningen är att 

uppdragsutbildningen ska kunna erbjudas relevanta deltagare även i framtiden. 

5.2 Samhällsvetare inklusive ekonomer och jurister17   

5.2.1 Deltagande 

Från och med maj 2016 till april 2018 har totalt 1 459 personer deltagit eller deltar i 

snabbspåret. Av dessa är 36 procent kvinnor och 64 procent män. Förutom 

uppdragsutbildningen på lärosäten ingår den förberedande utbildningen korta vägen, 

praktik inom relevant yrke eller yrkessvenska i snabbspårets insatser.  

5.2.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Fram till april 2018 har sammanlagt 137 antal personer påbörjat 

uppdragsutbildningen som för närvarande genomförs vid Linnéuniversitetet, Malmö 

universitet och Södertörns högskola. Lärosätena erbjuder individuellt stöd för att ge 

deltagarna ökade förutsättningar att klara de akademiska studierna, bland annat 

studiementorer och språkstöd. Hittills har de flesta deltagare vid lärosätena klarat de 

högskolepoänggivande kurserna.  

Södertörns högskola har tillkommit som lärosäte att genomföra uppdragsutbildning 

inom snabbspåret. Linnéuniversitetet genomför utbildningen som halvdistans denna 

omgång. Syftet är bland annat att möjliggöra deltagande för personer som har lång 

resväg till Växjö. Distansutbildningar kan särskilt gynna ett ökat deltagande av 

kvinnor. I dialog med lärosätena har det framkommit att flera av kvinnorna som 

deltog i den första uppdragsutbildningen på Linnéuniversitetet upplevde att det var 

tufft att kombinera lång restid med hem och familj. Genom distansupplägget kan 

deltagarna ta del av inspelade föreläsningar samt gruppmöten via Skype i 

kommunala lärcentra. Campusförlagda seminarier är schemalagda en till tre dagar i 

veckan.   

För att öka rekryteringsunderlaget har målgruppen utökats i både snabbspår för 

samhällsvetare och för socialt arbete. Nyanlända prioriteras till 

uppdragsutbildningarna, men i mån av plats kan arbetssökande med utländsk 

utbildning som inte längre är nyanlända antas till utbildningen. 

                                                           
17 Parter i samhällsvetarspåret är Arbetsgivaverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko   
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5.3 Socialt arbete18   

Yrken som omfattas av snabbspåret är socialsekreterare, kuratorer, 

biståndsbedömare, behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. 

5.3.1 Deltagande 

Från och med juni 2016 till april 2018 har totalt 62 personer med yrkesklassificering 

inom socialt arbete deltagit eller deltar i snabbspårsinsatser. Av dessa var 66 procent 

kvinnor och 34 procent män. Snabbspårsinsatserna kan vara arbetspraktik, 

yrkessvenska eller korta vägen samt nu även uppdragsutbildning. Det låga antalet 

personer som hittills deltagit i snabbspåret har flera förklaringar dels att det är svårt 

att identifiera kompetensen vid kartläggning då socionomutbildning enligt den 

svenska modellen inte finns i länderna de nyanlända kommer ifrån, dels att den goda 

arbetsmarknaden troligen gör att många som arbetat inom socialt arbete tidigare 

också får arbete i Sverige, om än inte i nivå med den akademiska kvalifikationen.  

5.3.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Positivt är att i april 2018 har den första uppdragsutbildningen kunnat starta inom 

detta snabbspår, vid Södertörns högskola. Starten har 12 deltagare.  

5.4 Lärare och förskollärare19 

Yrken som omfattas av snabbspåret är universitets- och högskolelektorer, övriga 

universitets- och högskolelärare, lärare i yrkesämnen, gymnasielärare, 

grundskollärare, förskollärare, speciallärare och specialpedagoger.  

5.4.1 Deltagande  

Från och med april 2016 till april 2018 har totalt 1 304 personer deltagit eller deltar i 

snabbspåret.20 Av dessa var 62 procent kvinnor och 38 procent män. Snabbspåret för 

lärare och förskollärare är ett av två snabbspår där majoriteten av deltagarna är 

kvinnor. Antalet nya deltagare per månad varierar en del vilket beror på att 

tillgängliga insatser också varierar. Exempelvis sker starter av uppdragsutbildningen 

vid några bestämda månader under året. Antalet deltagare i detta snabbspår är högst 

av samtliga snabbspår.  

5.4.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Sex lärosäten ingår i den överenskommelse som har tecknats för detta snabbspår och 

samtliga sex lärosäten har pågående eller avslutade utbildningar i april 2018.21 Sedan 

förra rapporten har tre lärosäten haft nya utbildningsstarter. Malmö universitet 

startade i början av januari en utbildningsomgång förlagd till Ronneby med 31 

deltagare. Umeå universitet startade en halvdistansutbildning med 40 deltagare via 

lärcentra i början av januari. Stockholms universitet startade i början av april en 

utbildningsomgång med 22 deltagare.  

                                                           
18 Parter i snabbspåret är Akademikerförbundet SSR, ST, Universitets- och högskolerådet, Vision, Sveriges 
Kommuner och Landsting samt KFO 
19 Parter: Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, SKL och Almega. 
20 Se kapitel ”1.3.2 Så följer Arbetsförmedlingen upp antal deltagare i snabbspår”.  
21 Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet 
och Örebro universitet. 
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Deltagande lärosäten uppger att sedan den första starten i april 2016 fram till 

februari 2018 så har 985 deltagare påbörjat arbetsmarknadsutbildningen för lärare 

och förskollärare. 510 deltagare har slutfört arbetsmarknadsutbildningen vid något 

av de sex anslutna lärosätena. I genomsnitt har 8,6 procent avbrutit utbildningen.  

59 personer som har genomgått uppdragsutbildningen i snabbspåret för lärare har 

ansökt om fortsatta högskolestudier, till exempel Utländska lärares vidareutbildning 

(ULV). Av dessa har 25 personer blivit antagna. Anledningen till att det är relativt få 

som direkt har sökt sig vidare är framför allt att behörighetskravet för 

universitetsstudier är svenska som andraspråk 3, vilket inte alla deltagare i 

snabbspåret har uppnått vid uppdragsutbildningens slut. Flera deltagare befinner sig 

språkmässigt på sfi-nivån när de påbörjar utbildningen och även om deras 

språkutveckling gynnas av upplägget i snabbspåret når inte alla deltagare 

behörighetsnivån för högskolestudier.  

5.5 Energibranschen22    

Yrken som omfattas av snabbspåret är distributionselektriker och ingenjörer inom 

energibranschen.  

5.5.1 Deltagande  

Nytt från lägesrapporten i december 2017 är att statistiken för snabbspår inom 

energi- respektive elteknikbranschen nu redovisas separat. I samråd med parterna 

från båda branscherna beslutades det att Arbetsförmedlingen tar bort de yrkeskoder 

som ingår i elteknikbranschen från redovisningen för energispåret. Denna statistik 

redovisas separat från och med januari 2018. Fram till december 2017 har totalt 348 

personer deltagit i snabbspåret för energibranschen/elteknik. Av dessa är 95 procent 

män. Från och med januari och till och med april 2018 har 40 nya personer deltagit i 

snabbspår inom energibranschen. Av dessa är 83 procent män.       

5.5.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Under perioden januari 2016 till april 2018 har totalt 32 nyanlända under två 

omgångar påbörjat arbetsmarknadsutbildningen för distributionselektriker. Här 

räknas även de nyanlända in som ännu inte hunnit registreras som 

distributionselektriker i Arbetsförmedlingens systemstöd. 

Arbetsmarknadsutbildningen i Åsbro har haft en tredje start, denna gång med 6 

deltagare, vilket är färre än vid de tidigare starterna. Minskningen beror på att kravet 

på språknivån i svenska har höjts, vilket gjort att färre har kunnat kvalificera sig till 

utbildningen. Skälet till att språkkravet har höjts är att Arbetsförmedlingen och 

utbildningsanordnaren kunde konstatera att deltagare som avslutade utbildningen 

vid den första omgången hade tillräckliga yrkeskunskaper för att kunna bli 

anställningsbara men inte tillräckliga språkkunskaper. Detta på grund av att språket 

är viktigt i yrket ur bland annat arbetsmiljö och säkerhetsaspekter.   

Under våren har arbetet med utbildningen för ingenjörer intensifierats. Pilotprojektet 

korta vägen Energi är en insats för ingenjörer inom ramen för detta snabbspår. 

                                                           
22 Parter: Energiföretagens Arbetsgivarförening, Ledarna, Seko, Svenska Elektrikerförbundet, Sveriges 
Ingenjörer, Unionen och Arbetsförmedlingen.   
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Kursen startade i Kristianstad under maj månad med 13 deltagare. Utbildningen är 

26 veckor lång och de kurser som ingår är bland annat yrkesspecifik svenska, 

kunskap om svensk arbetsplatskultur, det svenska energisystemet samt 

arbetsplatsbesök. I utbildningen ingår praktik på ett branschföretag i upp till tre 

månader.  

5.6 Elteknikbranschen23    

Yrken som omfattas av snabbspåret är installations- och serviceelektriker.    

5.6.1 Deltagande 

Nytt från förra rapporten är att statistiken för snabbspår inom energi- respektive 

elteknikbranschen nu redovisas separat. Statistiken redovisas separat från och med 

januari 2018. Denna förändring förklarar också det låga antalet deltagare i 

snabbspåret för elteknikbranschen. Från januari till april 2018 har 43 personer som 

identifierats som installations- och servicetekniker deltagit i snabbspårsaktiviteter. 

Samtliga deltagare är män.  

5.6.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Snabbspårsavtalet mellan parterna och Arbetsförmedlingen tecknades i mars 2017. 

Elteknisk validering är sedan mars 2018 tillgänglig för deltagare som en tjänst enligt 

lagen om valfrihetssystem (LOV). I nuläget finns valideringsleverantörer på sex orter 

med stor geografisk spridning: Kalmar, Malmö, Lund, Halmstad Västerås och Umeå. 

Under mars och april 2018 har sju nyanlända påbörjat elteknisk validering. I april 

2018 deltog 44 personer i arbetsmarknadsutbildningen.  Här räknas även de 

nyanlända in som ännu inte hunnit registreras som distributionselektriker i 

Arbetsförmedlingens systemstöd. 

5.7 Fastighetsbranschen24  

Yrken som omfattas av snabbspåret är fastighetsskötare, fastighetsvärd, 

fastighetstekniker samt ingenjörer. 

5.7.1 Deltagande 

Från och med januari 2016 till april 2018 har totalt 460 personer som identifierats 

som fastighetsskötare, fastighetsvärdar, fastighetstekniker samt ingenjörer deltagit i 

snabbspårsinsatser. Av dessa var 96 procent män. 

5.7.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Sedan lägesbeskrivningen i december 2017 har tillfällen för att ta del av validering 

enligt ackrediterad branschmodell tillgängliggjorts. Den geografiska spridningen över 

landet är god. Arbetsförmedlingens upphandlade utbildning till fastighetsvärd, 

fastighetsskötare och fastighetsteknik finns idag på plats. Då avtalet för 

arbetsmarknadsutbildningen upphör i juni 2018 har Arbetsförmedlingen påbörjat 

                                                           
23 Parter: Elektriska installatörsorganisation och Svenska Elektrikerförbundet.   
24 Parter: KFO, Fastigo, Almega Fastighetsarbetsgivarna, Vision, Fastighetsanställdas Förbund, Unionen, 
Kommunal och Arbetsförmedlingen. 



 
 
 

20 
 

processen för en ny upphandling. Förfrågningsunderlaget publiceras för offentlig 

upphandling inom kort. 

Insatser för snabbspåret för fastighetsbranschens är identifiering (kartläggning), 

branschvalidering (för test) och komplettering. Då validering nu finns tillgänglig är 

det av särskild relevans att följa antalet validerade för detta spår. Från det att 

insatsen tillgängliggjorts i mars 2018 fram till april 2018 har två personer anvisats 

insatsen. I april deltog 65 personer av de som är nya inom snabbspåret i insatsen 

arbetsmarknadsutbildning. 

5.8 Lastbilsförare25   

Det yrke inom snabbspåret som omfattas är lastbilsförare.   

5.8.1 Deltagande  

Från och med januari 2016 till april 2018 har totalt 212 personer deltagit eller deltar i 

snabbspåret. Samtliga av dessa är män.  

5.8.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Innan augusti 2017 saknade Arbetsförmedlingen arbetsmarknadsutbildning till 

lastbilsförare på grund av överklagad upphandling. I brist på utbildning har 

Arbetsförmedlingen istället arbetat med alternativa vägar för att stärka personer med 

kompetens inom lastbilsföraryrket mot anställningsbarhet vilket exempelvis har varit 

deltagande i yrkessvenska, praktik och andra program. Nu är 

arbetsmarknadsutbildningen igång och i april 2018 deltog 37 personer i 

snabbspårsinsatser, varav 21 i arbetsmarknadsutbildningen.   

Valideringen av lastbilsförare är just nu i upphandlingsprocess med förhoppning att 

leverantörer som är godkända av branschen och Arbetsförmedlingen ska finnas på 

plats inom kort.   

5.9 Målare26   

Yrken som omfattas av snabbspåret är målare.   

5.9.1 Deltagande 

Från och med januari 2016 till april 2018 har totalt 230 personer deltagit i 

snabbspårsinsatser inom snabbspåret för målare. Samtliga av dessa är män.  

5.9.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Sedan de nya valideringstjänsterna började gälla från juli 2017 har 74 nyanlända 

påbörjat validering enligt branschens valideringsmodell. Här räknas även de 

nyanlända in som ännu inte hunnit registreras som målare i Arbetsförmedlingens 

systemstöd. De flest av dessa har inte uppnått de krav som branschen ställer för 

anställningsbarhet, utan får oftast rekommendationer om kompletteringsutbildning 

och/eller svenskstudier. Majoriteten har fått bedömningen att deras kompetens 

                                                           
25 Parter: Transport Gruppen och Transportarbetarförbundet.   
26 Parter: Måleriföretagen i Sverige och Svenska målareförbundet. 
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motsvarar lärlingsnivån efter avslutad gymnasieutbildning i Sverige, cirka 3000 

timmar eller färre. Minimum i resultatet för personer inom snabbspår bör vara 4000 

timmar så att de med en kort komplettering kan bli anställningsbara som färdiga 

målare. I dagsläget finns två leverantörer som har ansökt om att utföra 

målarvalideringstjänsten, vilket innebär att ett begränsat antal deltagare kan 

valideras. För att få fler anbud från leverantörer som är certifierade av branschen har 

Arbetsförmedlingen möjliggjort att leverantören vid sidan av succesiva starter även 

har möjlighet till gruppstarter. Detta innebär att leverantörer, som ofta är 

gymnasieskolor med inriktning bygg- och anläggningsprogram, kan planera 

verksamhet på ett bättre sätt.   

Kompletterande utbildning för målare (delar av arbetsmarknadsutbildningar) finns 

på fyra orter: i Stockholm, Göteborg, Malmö och Övertorneå. I april 2018 deltog 29 

personer i arbetsmarknadsutbildning inom snabbspåret. 

5.10 Tjänstemän inom byggsektorn27  

Yrken som omfattas av snabbspåret är ingenjörer inom bygg och anläggning. 

5.10.1 Deltagande 

Från och med januari 2016 till april 2018 har totalt 457 personer deltagit eller deltar i 

snabbspåret. Av dessa är 75 procent män.  

5.10.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Av de 457 personer som deltar eller deltagit i snabbspåret har 151 personer haft 

praktik som första programinsats. Under en del av dessa praktikbeslut kan en 

yrkeskompetensbedömning ha genomförts. Den ska resultera i en beskrivning av 

individens kompetens inom ramen för yrket, samt innehålla ett utlåtande och 

rekommendation om komplettering, där det behövs.  

Under hösten 2017 uppdaterades underlaget för avsiktsförklaringen om samverkan 

mellan branschen och Arbetsförmedlingen, för att skapa vägar in i branschen för 

nyanlända med relevant kompetens. Målsättningen är att fortsatt skapa 

förutsättningar för nyanlända med relevant utbildning eller erfarenhet att bli 

anställningsbara i byggbranschen.  

5.11 Kockar28 

Yrken som omfattas av snabbspåret är kockar och kallskänkor 

5.11.1 Deltagande 

Från och med januari 2016 till april 2018 har totalt 269 personer deltagit eller 

deltar i snabbspåret. Av dessa är 85 procent män.  

                                                           
27 Parter: Sveriges Byggindustrier, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Unionen. 
28 Parter: Visita och Hotell- och restaurangfacket. 
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5.11.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Arbetsförmedlingens upphandlade validering inom branschen är av stor betydelse för 

snabbspåret, vilket gör att det finns anledning att särskilt belysa hur 

valideringstjänsten används. Den nya valideringstjänsten har funnits valbar enligt 

LOV sedan oktober 2017. Detta har inneburit att det nu finns fler leverantörer att 

välja bland samt att tjänsten finns att tillgå på ett större antal orter än tidigare. I flera 

av storstäderna finns i dagsläget även möjlighet att välja mellan olika leverantörer. 

Nya leverantörer och orter tillkommer kontinuerligt.  

Antalet valideringar har sedan oktober 2017 långsamt ökat över tid, men rör sig 

fortsatt på relativt låga nivåer. Till och med april 2018 har 70 nyanlända påbörjat 

validering till kock. Här räknas även de nyanlända in som ännu inte hunnit 

registreras som kockar i Arbetsförmedlingens systemstöd. Ett mindre antal har 

därefter gått vidare till fas 2 där individen får visa sina kunskaper i ett professionellt 

kök. De flesta av deltagarna är i behov av någon form av komplettering för att nå upp 

till branschens nivå. Arbetsförmedlingen erbjuder därför komplettering i form av 

arbetsmarknadsutbildning eller mer praktik. 

5.12 Livsmedel29 

Yrken som omfattas av snabbspåret är slaktare, styckare och bagare. 

5.12.1 Deltagande 

Från och med januari 2016 till april 2018 har totalt 315 personer deltagit eller deltar i 

snabbspåret. Av dessa är 92 procent män.  

5.12.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Inom snabbspåret för bagare finns en modell för tester av bagare. Modellen är unik i 

sitt slag på det sättet att en ambulerande yrkeskompetensbedömare från 

branschorganisationen Sveriges Bagare och Konditorer testar deltagare och ger 

rekommendationer för vidare insatser. Utifrån detta har en nationell modell tagits 

fram. Hittills har tre tester (inklusive en pilot) genomförts i Stockholmsområdet. 

Fram till april 2018 har 38 nyanlända gått igenom bedömning enligt modellen för 

bagare i Stockholmsområden. Här räknas även de nyanlända in som ännu inte hunnit 

registreras som bagare i Arbetsförmedlingens systemstöd. Bedöms individen ha 

tillräckliga kunskaper efter testet ges rekommendationen att individen ska ta del av 

en yrkeskompetensbedömning ute på en arbetsplats. I maj månad har ytterligare 14 

nyanlända testats i Jönköping och Malmö.  

För slaktare och styckare har tester, så kallade ”snabbscreenings”, tagits fram hos en 

arbetsgivare. Ett tiotal nyanlända från hela landet väntar för närvarande att få bli 

testade och kommer bli testade i omgångar. Arbetet med att hitta 

yrkeskompetensbedömningsplatser fortsätter tillsammans med parterna. Under 

hösten 2017 har en större nationell kartläggningsinsats pågått kring yrkesgrupperna 

styckare och slaktare. Detta för att säkerhetsställa att personer som är inskrivna hos 

                                                           
29 Parter: Livsmedelsföretagen och Livsmedels Arbetareförbundet. 
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Arbetsförmedlingen är korrekt yrkeskodade samt att de därefter går vidare till 

relevant insats. Arbetsmarknadsutbildningen inom styck och slakt startade i april. 

5.13 Legitimationsyrken inom hälso- och sjukvårdsområdet30 

Yrken som omfattas av snabbspåret är läkare, sjuksköterskor, tandläkare och 

apotekare/receptarier. Övriga legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården kan 

använda delar av snabbspåret. 

5.13.1 Deltagande 

Från januari 2016 till april 2018 har 885 personer deltagit eller deltar i snabbspåret. 

Av dessa är 61 procent män och 39 procent kvinnor. Detta gör spåret till en av tre 

snabbspår med relativt jämn könsfördelning.  

5.13.2 Snabbspårspårspecifika insatser/aktuellt  

För läkare och sjuksköterskor har Arbetsförmedlingen i samarbete med lärosäten 

bedrivit 10 veckor långa introduktionsutbildningar inför Socialstyrelsens 

kunskapsprov. I de utvärderingar som har gjorts har det visat sig vara allt svårare att 

fylla platserna till introduktionsutbildningarna samtidigt som antalet individer som 

senare klarar Socialstyrelsens prov efter utbildningen är relativt lågt. Detta har 

föranlett att Arbetsförmedlingen i samarbete med lärosätena nu gör en översyn av 

dessa utbildningar för att kunna göra nödvändiga justeringar, både gällande innehåll, 

så att deltagarna är bättre rustade inför kunskapsproven och att överenskommelsen i 

övrigt blir mer ändamålsenlig.  

Förutsättningarna i snabbspåret har förbättras genom de stora satsningar som 

regeringen gjort på kompletterande utbildningar för läkare, sjuksköterskor, 

tandläkare, apotekare, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter, psykologer och 

barnmorskor. Dessa satsningar gör att Arbetsförmedlingen i huvudsak bör jobba för 

att de arbetssökande når antagningskraven som ställs för den kompletterande 

utbildningen.  

För apotekare har Arbetsförmedlingen avsiktsförklaringar med nationella 

apotekskedjor, vilket avsevärt underlättat möjligheten att hitta praktikplatser åt 

nyanlända apotekare. Nära samarbeten finns också mellan flertalet landsting och 

privata vårdgivare som erbjuder praktikplatser. Flera av de kompletterande 

utbildningarna sker via distansstudier vilket är välkommet för att förbättra 

tillgängligheten över landet. För vissa kompletterande utbildningar, såsom den för 

tandläkare, finns det betydligt fler behöriga sökande än vad det finns platser, vilket är 

ett problem. Arbetsförmedlingen och parterna ser ett behov av att hitta än mer 

flexibla sätt att förbereda sig inför Socialstyrelsens kunskapsprov för tandläkare, 

exempelvis genom distansutbildning som går att kombinera med anställning. 

                                                           
30 Parter: Sveriges kommuner och landsting (SKL), Vårdföretagarna, Sveriges Apoteksförening, Sveriges 
läkarförbund, Vårdförbundet, Sveriges psykologförbund, Tjänstetandläkarna, Sveriges Farmaceuter, 
Fysioterapeuterna, Akademikerförbundet SSR, Unionen, Sveriges Arbetsterapeuter och Arbetsförmedlingen. 
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5.14 Träindustrin31  

Yrken som omfattas av snabbspåret är förutom maskin- och CNC-operatörer inom 

träindustrin, ytbehandlare, fin- inrednings- och möbelsnickare, skräddare, 

ateljésömmerskor, sömmare, tapetserare och montörer inom träindustrin.  

5.14.1 Deltagande 

Från och med januari 2017 till april 2018 har totalt 579 personer deltagit eller deltar i 

snabbspåret. Av dessa är 87 procent män.  

5.14.2 Snabbspårspecifika insatser/aktuellt  

Snabbspåret för träindustrin har sedan förra rapporten fått en starkare förankring 

regionalt där den starkaste branschkopplingen finns, nämligen i Småland. Ett tätare 

samarbete med Träcentrum i Nässjö har inletts och en start för ett test och verifiering 

av deltagarnas kunskaper är planerad att komma igång i juni 2018. Utifrån utfallet 

kan modellen på sikt föras ut till andra utbildningscentra i landet för att på så sätt nå 

ökad tillgänglighet och ökat deltagande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Parter: Trä- och Möbelföretagen och GS Facket för skogs- trä- och grafisk bransch. 
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6 Fortsatta utmaningar och möjligheter för 

snabbspåren  

I lägesrapporten som Arbetsförmedlingen publicerade i december 2017 identifierades 

ett antal utmaningar och förslag på åtgärder för att utveckla det fortsatta arbetet med 

snabbspåren.32 I detta kapitel presenterar Arbetsförmedlingen de fortsatta 

utmaningar och möjligheter som myndigheten i nuläget ser för snabbspåren. 

6.1 Vikten av löpande dialog med arbetsmarknadens parter 

Arbetsförmedlingen och parterna har upparbetat en struktur med kontinuerliga 

dialoger för att tillsammans utveckla snabbspåren efter förändrade förutsättningar 

eller utökade behov. Det är genom dialog vi lär känna varandra som aktörer på 

arbetsmarknaden och förbättrar arbetssätten för kompetensförsörjning av bristyrken. 

En tidigare utmaning var brist på samsyn avseende förutsättningar och möjligheter 

inom snabbspårsarbetet, vilket Arbetsförmedlingen inte längre ser som en 

kvarstående utmaning, tack vare transparens i samarbetet och löpande dialoger. Det 

är av stor vikt att fortsätta dialogen med arbetsmarknadens parter kring vad som 

anses vara rimliga krav på kompetens och språknivå för att kunna gå igenom 

snabbspårsinsatserna och alltså bedömas som anställningsbar inom de olika 

branscherna. Det kan bland annat fortsatt finnas en diskrepans mellan den språknivå 

som gemensamt beslutats som skäligt i snabbspåren kontra vad den enskilde 

arbetsgivaren kräver för anställningsbarhet. 

En utmaning som identifierats under samarbetets gång är att följa upp statistik som 

parterna efterfrågar angående deltagarnas process och progression i spårens kedja av 

insatser (exempelvis från validering, via eventuell kompletterande utbildning, till 

anställning). Arbetsförmedlingens möjligheter att ta fram denna kedja av data har 

begränsningar och myndigheten jobbar på att finna fungerande lösningar. 

6.2 Nationella snabbspår och lokala jobbspår – ökade 
möjligheter till flexibla lösningar lokalt  

I februari 2017 fick Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) ett utökat 

uppdrag att främja den lokala samverkan mellan Sveriges kommuner och 

Arbetsförmedlingen för att förbättra nyanländas etablering.33 DUA-delegationen har 

även i uppdrag att besluta om statsbidrag för att främja överenskommelser om 

fördjupad samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. De lokala 

överenskommelserna sker i form av så kallade jobbspår med syftet att 

kompetensförsörja den egna kommunens bristyrken. De nationella snabbspåren och 

de lokala jobbspåren kan ses som insatser som kan komplettera varandra. Det är 

dock viktigt att säkerställa att det finns en förståelse bland kommuner, 

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens berörda aktörer för hur arbetssättet för 

nationella snabbspår och lokala jobbspår kan kombineras och komma kommunen 

och Arbetsförmedlingen lokalt till gagn. Ett exempel på hur nationella snabbspår och 

                                                           
32 Diarienummer: Af-2017/0057012 
33 Läs mer: www.dua.se  

http://vis.arbetsformedlingen.se/download/18.34b2a1ef1602fe93bcbec/1512637714681/nulagesbedomning-av-arbetet-med-snabbspar-december-2017.pdf
http://www.dua.se/


 
 
 

26 
 

lokala jobbspår kan kombineras är ett förslag som Stockholms universitet lägger fram 

om att lokala jobbspår kan användas före och efter avslutad uppdragsutbildning, 

innan legitimation kan utfärdas.34 Detta för att snabbspårsdeltagare ska bibehålla en 

kontakt med skolan under väntan på legitimation, vilket är det nationella 

snabbspårets mål för lärare och förskollärare. 

6.3 Utrullningen av det operativa arbetet till marknadsområdena  

I Nulägesbeskrivningen från december 2017 beskrivs Arbetsförmedlingens beslut om 

en ny ansvarsfördelning av det interna arbetet med snabbspåren. Roller och 

ansvarsområden har förtydligats med målet att det operativa arbetet med 

snabbspåren ska kunna fördelas till ett eller flera av Arbetsförmedlingens geografiska 

marknadsområden. De utsedda marknadsområdena ska för respektive snabbspår 

fungera som ett kunskapsnav och en tydlig första kanal in till Arbetsförmedlingen för 

externa parter. Än är det för tidigt att se vilka effekter utrullningen av 

snabbspårsansvar på marknadsområdesnivå har gett. Varje marknadsområde har 

själva fattat beslut om hur ansvaret ska hanteras samt hur leveransen av deltagare 

säkras. I vissa fall finns en tydlig struktur för hur information sprids och förankras 

hos lokalkontoren och i andra marknadsområden saknas denna. Det som generellt 

kan konstateras är att parternas respons till ansvarsfördelningen varit positiv och att 

flera anser att samarbetet med Arbetsförmedlingen därigenom blivit smidigare. 

Utrullningen av det operativa ansvaret kommer att följas upp ytterligare i den 

lägesrapport för snabbspåren som publiceras hösten 2018.  

6.4 Utmaningar kopplat till målgruppens förändrade 
förutsättningar samt minskat inflöde till 
etableringsuppdraget.  

Arbetsförmedlingen kan fortsatt se en utplaning av antalet nyanlända och deltagare i 

etableringsuppdraget. Med detta följer att det på sikt kan komma att bli svårare att 

hitta rätt profil till samtliga snabbspår. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att 

andelen av dem som skrivs in i etableringsuppdraget och har tillfälliga 

uppehållstillstånd ständigt ökar. En möjlig konsekvens av detta är att färre personer 

väljer att gå in i snabbspårsinsatser i och med att exempelvis deltagande i 

valideringsinsatser eller kompletterande utbildningar på eftergymnasial nivå inte 

utgör en grund för förlängning av tillfälligt uppehållstillstånd. Allt detta sammantaget 

gör att kartläggning, matchning och även vägledning och motiverande samtal är 

viktigt för Arbetsförmedlingen att fortsätta vidareutveckla, för att nå rätt personer till 

snabbspåren.  

Det är även viktigt att ta hänsyn till att snabbspårens metod från start byggt på att ta 

tillvara på nyanlända med kompetens inom bristyrken, testa deras kompetens utifrån 

svenska förhållanden samt vid behov komplettera kompetensen för att uppnå 

anställningsbarhet i Sverige. I och med att antalet nyanlända minskar för 

Arbetsförmedlingen dialog med parterna om att utöka målgruppen. Inom 

                                                           
34 Stockholms universitet (2018), slutrapport, Särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att 
påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden inom ramen för snabbspår för nyanlända lärare och 
förskollärare. 

https://mb.cision.com/Public/1326/2409931/bec3391dd1b8dc6a.pdf
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snabbspåren på eftergymnasial nivå har målgruppen utökats från att endast omfatta 

nyanlända till att idag även omfatta personer födda i EU/EES-länder samt personer 

som varit i Sverige i längre än tre år.  

6.5 Jämställt deltagande i snabbspåren – en utmaning 

Könsfördelningen bland deltagare inom snabbspåren är fortsatt ojämnt. Männen 

utgör 70 procent av deltagarna från januari 2016 till april 2018. Könsfördelningen 

kan delvis, men inte helt, förklaras av att det är en lägre andel kvinnor jämfört med 

män bland de nyanlända som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Kvinnorna utgör 

45 procent av gruppen och männen utgör 55 procent.35 Om man exkluderar 

arbetssökande med förhinder, det vill säga de som är förhindrade att delta på 

arbetsmarknaden på grund av exempelvis föräldraledighet eller sjukdom, från 

inskrivna nyanlända blir könsfördelningen 42 procent kvinnor och 58 procent män. 

Skillnaden uppgår alltså nästan till 10 procentenheter mellan andelen inskrivna 

nyanlända kvinnor och män hos Arbetsförmedlingen jämfört med andelen kvinnor 

och män som deltar i snabbspåren.       

De flesta av snabbspåren finns inom mansdominerade branscher, vilket är ytterligare 

en delförklaring till att fler män än kvinnor deltar i snabbspåren. För att öka 

möjligheterna för kvinnor att delta i snabbspårsinsatser har bland annat snabbspåret 

för samhällsvetare infört distansutbildning. Behovet av distansutbildning har lyfts 

fram främst av kvinnor som är arbetssökande och som inte har möjlighet att på grund 

av ansvar för familj tillfälligt flytta till utbildningsorter långt från hemmet.   

Arbetsförmedlingen arbetar vidare med att jämna ut skillnaderna i deltagandet 

tillsammans med parterna och detta kommer att följas upp ytterligare i den 

nulägesbeskrivning av snabbspåren som kommer hösten 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Arbetsförmedlingens datalager, april 2018.  
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7 Bilaga 2: Främjandemedel 

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag för 

särskilda främjande- och utvecklingsinsatser.36 Insatserna ska syfta till att påskynda 

de nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom att synliggöra nyanländas 

kompetens, stärka deras kunskaper i svenska eller i övrigt främja användningen av 

arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända. Insatserna ska riktas till nyanlända 

som omfattas av etableringsuppdraget enligt lagen om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare (2010:197) eller en annan person utan erfarenhet av svenskt 

arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet.  

De som kan söka stödet är arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, 

branschorganisationer eller partssammansatta organ på arbetsmarknaden. 

Beviljade medel 2018 

År 2018 har regeringen avsatt 55 miljoner kronor för främjandemedel. Sista 

ansökningsdag var den 27 november 2017 och totalt har 24 ansökningar kommit in. 

Ansökt belopp uppgår till totalt 58 miljoner kronor. Samtliga ansökningar förutom 

två har beviljats och några ansökningar har fått en något minskad summa beviljad. 

Den utbetalda summan landar därför på knappt 50 miljoner kronor. 

Ansökande organisationer Beviljat belopp 

UHR (Utbildningsrådet för hotell och restaurang) 3 000 000 

Fastun (Fastighetsbranschens utbildningsnämnd) 1 218 000 

Fastun (Fastighetsbranschens utbildningsnämnd) 1 692 000 

TYA 670 000 

Akademikerförbundet SSR 
Arbetsgivarorganisationen KFO 1 625 500 

Jusek 580 000 

Ledarna 300 000 

Energiföretagen m.fl.  1 973 000 

Föreningen Installatörsföretagen ang. vvs, kyla värme 1 915 000 

KFS 
Kommunal 
Seko 

520 000 
 

Livsmedelsföretagen 
Livsmedelsarbetareförbundet 

500 000 
 

Livsmedelsföretagen 
Livsmedelsarbetareförbundet 

1 850 000 
 

Föreningen Vårdföretagarna 
Sveriges läkarförbund 

1 600 000 
 

SKL m.fl.  16 200 000 

Föreningen Installatörsföretagen 
Svenska Elektrikerförbundet  

970 000 
 

                                                           
36 Förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda 
nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. 
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Sveriges Farmaceuter 
Almega Tjänsteförbunden 
Svensk Handel 
Sveriges Apotekarförening 
LIF 1 885 765 

Läkemedelsakademin 
Sveriges Farmaceuter 
Sveriges Apotekareförening 
LIF 

4 804 000 
 

Bygg - distansutbildning under YA  
Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Svenska 
Byggnadsarbetarförbundet, Seko 

1 200 000 
 

Bygg - samordnare Sv. Byggindustrier 
Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Svenska 
Byggnadsarbetarförbundet, Seko 

1 600 000 
 

Bygg - samordnare Byggnads 
Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Svenska 
Byggnadsarbetarförbundet, Seko 

800 000 
 

Bygg - galaxen 2 680 000 

TMF  2 150 000 

Totalt 49 733 265 

 

Exempel på aktiviteter i ansökningarna för 2018 års främjandemedel är 

informations- och kommunikationsinsatser, utveckling av arbetsmodeller, insatser 

kopplade till handledning och mentorskap, utveckling av valideringsmodeller samt 

framtagande av digitala lösningar som språk-appar med mera.  

Enligt förordningen om främjandemedel ska en organisation som tagit emot 

främjandemedel senast den 1 mars året efter bidragsåret lämna en ekonomisk 

redovisning av de mottagna medlen till Arbetsförmedlingen. Organisationen ska även 

redovisa vilka insatser som har genomförts, de resultat som har uppnåtts och hur 

resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.  

Redovisningarna för de medel som beviljats för 2017 visar att aktörerna generellt har 

genomfört aktiviteter i enlighet med ansökningarna. Några aktiviteter har dock 

sammanslagits eller uteblivit på grund av förseningar. Alla tilldelade medel har 

därmed inte förbrukats.  
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8 Bilaga 3: Fördelning av snabbspåren till 

marknadsområdena 

Byggbranschen, tjänstemän: Fördelas ej. 

Djursjukskötare: Mo 5 Nordvästra Götaland 

Elteknik: Mo 1 Stockholm Gotland 

Energibranschen: Mo 6 Västra Svealand 

Fastighetsbranschen: Mo 9 Södra Norrland med stöd av Mo 1 

Stockholm Gotland 

Kock: Mo 7 Skåne, tillsammans med Mo 1 

Stockholm Gotland 

Legitimationsyrken – Läkare 

(samt leg. yrken inom hälsovård): 

Mo 4 Göteborg Halland och MO 3 Södra 

Mälardalen Östergötland 

Legitimationsyrken – Endast 

sjuksköterskor och apotekare: 

Mo 1 Stockholm Gotland 

Livsmedel – Slaktare/Styckare: Mo 3 Södra Mälardalen Östergötland 

Livsmedel – Bagare: Mo 1 Stockholm Gotland med stöd av 

Mo 7 Skåne 

Lärare/förskollärare – baserat på 

lärosäten: 

Mo 1, Mo 3, Mo 4, Mo 6, Mo 7, Mo 10 

Målare: Mo 4 Göteborg Halland 

Samhällsvetare (ekonomer, 

jurister): 

Mo 7 Skåne 

Socialt arbete: Mo 1 Stockholm Gotland 

Transport – Lastbilsförare: Mo 2 Norra Mälardalen 

Träindustri: Mo 8 Småland Blekinge med stöd av Mo 

5 Nordvästra Götaland 

 


