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Förord 

Denna rapport har tagits fram med anledning av följande uppdrag i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021: 

 

12. Öka övergångar till reguljär utbildning 

I syfte att fler arbetssökande ges förutsättningar att etablera sig på 

arbetsmarknaden ska Arbetsförmedlingen öka antalet anvisningar att söka 

reguljär utbildning. Detta gäller för arbetssökande för vilka utbildning bedöms 

vara en förutsättning för att få och behålla ett arbete, särskilt dem som saknar 

gymnasial utbildning. 

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten arbetar med utbildningsplikten 

enligt 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare samt resultatet av det arbetet. Arbetsförmedlingen ska redovisa och 

analysera arbetet med bedömningar av vem som omfattas av utbildningsplikt, 

inklusive hur bedömningen hålls uppdaterad samt hur detta arbete förhåller sig till 

bedömningar rörande intensivåret, då urvalet av deltagare till intensivåret ska 

göras utifrån samtliga deltagare i etableringsprogrammet med målsättningen att 

identifiera så många deltagare som möjligt. Vidare ska myndigheten redovisa och 

analysera arbetet med anvisningar till att söka reguljär utbildning, sanktioner för 

de som inte ansökt samt vilka åtgärder som ges till dem som omfattas av 

utbildningsplikt, men som ännu inte deltar i utbildning. Myndigheten ska även 

redovisa hur samverkan med kommuner och folkhögskolor har ägt rum, samt 

analysera eventuella hinder för övergångar till reguljära studier. Redovisningen 

ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 oktober 

2021. 

Arbetsförmedlingens redovisning ska också omfatta hur myndigheten har utvecklat 

sin studievägledning och information om studiestödssystemet samt hur 

myndigheten anvisat till att söka utbildning, särskilt yrkesutbildning, inom 

kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, eller 

motsvarande utbildning på folkhögskola. Redovisningen ska vidare omfatta hur 

anvisningarna bidrar till att möta kompetensbehoven på arbetsmarknaden. Det ska 

särskilt redovisas hur Arbetsförmedlingen anvisat till studier med aktivitetsstöd och 

hur myndigheten avser följa upp resultatet av denna insats. Arbetsförmedlingen 

ska löpande informera Regeringskansliet samt redovisa uppdraget till regeringen 

(Arbetsmarknadsdepartementet) den 20 april 2022. 

Beslutet i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. Föredragande 

har varit Stina Lindgren, kvalificerade handläggare på avdelningen Stärka 

förutsättningar. Övriga som deltagit i den slutliga handläggningen är avdelningschef 

för avdelning Stärka förutsättningar, Maria Kindahl och enhetschef för enheten 

Utbilda och Samverka, Emil Johansson. 

Beslutet är fastställt digitalt i Diariet och saknar därför namnunderskrifter.  
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Sammanfattning 
 

Denna rapport beskriver hur Arbetsförmedlingen har utvecklat sin studievägledning, 

hur myndigheten har anvisat arbetssökande att söka reguljär utbildning, hur 

anvisningarna bidrar till att möta kompetensbehoven på arbetsmarknaden, samt hur 

Arbetsförmedlingen har anvisat till studier med aktivitetsstöd. 

I rapporten konstateras att myndigheten har ökat antalet anvisningar att söka 

reguljär utbildning betydligt under 2021 i jämförelse med föregående år. Antalet 

personer som påbörjar reguljär utbildning som förberedande insats (studier med 

aktivitetsstöd) har också ökat betydligt. Antalet och andelen övergångar till reguljär 

utbildning har däremot inte ökat under denna period. 

Arbetsförmedlingen gör vidare bedömningen att myndighetens arbete med att anvisa 

arbetssökande att söka reguljär utbildning fram till idag inte har bidragit avsevärt till 

att möta kompetensbehoven på arbetsmarknaden. Samtidigt ser Arbetsförmedlingen 

att anvisning att söka reguljär utbildning har potential att få fler att påbörja reguljär 

utbildning genom att vidareutveckla myndighetens rutiner och arbetssätt. Ett antal 

viktiga utvecklingsområden har identifierats och kommer att ligga till grund för det 

fortsatta utvecklingsarbetet.  

Arbetsförmedlingen bedömer också att anvisning att söka reguljär utbildning bedöms 

vara betydligt mer effektivt när det sker i kombination med vägledande och 

motiverande stöd, där en utvecklad samverkan med kommuner och folkhögskolor är 

central. Det är även fortsatt avgörande att kommunerna, med hjälp av 

Arbetsförmedlingen, tillgängliggör utbildning för arbetssökande som har behov av att 

kombinera olika studieformer såsom svenska för invandrare (sfi) och utbildning på 

grundläggande eller gymnasial nivå. För att utbildning ska bidra till en effektiv 

kompetensförsörjning konstaterar myndigheten i likhet med tidigare rapporter att 

satsningar på utbildningsutbud för vuxna behöver inkludera utbildningspaket som 

möjliggör för arbetssökande att tillgodogöra sig kompetenser på grundläggande nivå 

vilka är en förutsättning att ta del av den yrkesutbildning som efterfrågas av 

arbetsgivare. Arbetsförmedlingen ser också att studievägledning spelar en fortsatt 

viktig roll för att utbildning ska kunna bidra till en effektiv kompetensförsörjning.   

Med anledning av den fortsatta matchningsproblematiken på arbetsmarknaden, där 

arbetssökandes kompetenser inte motsvarar arbetsgivarnas efterfrågan, är det enligt 

Arbetsförmedlingen helt centralt att fortsätta motivera och vägleda fler 

arbetssökande till utbildningar som leder till arbete.  
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1 Inledning 

Svensk arbetsmarknad har genomgått stora förändringar under de senaste 

decennierna. Förändringarna har bland annat inneburit att kompetenskraven på 

arbetsmarknaden har förändrats. Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos uppger 

ett stort antal arbetsgivare att de inte kan anställa arbetskraft eftersom arbetstagarna 

inte uppfyller kvalifikationskraven.1 Samma bild ges i resultaten av Svenskt 

Näringslivs rekryteringsenkät (2022), där svårigheten att rekrytera upplevs ha blivit 

större under de senaste åren, samtidigt som rekryteringsbehoven har växt.2 

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) prognos över utbud och efterfrågan på utbildad 

arbetskraft finns en bristande matchning mellan tillgång och efterfrågan av de som 

har en gymnasieutbildning, där efterfrågan är betydligt högre.3 Enligt Svenskt 

Näringsliv är den mest efterfrågade utbildningsnivån just nu yrkesutbildning på 

gymnasial nivå. Hälften av företagen efterfrågar, enligt Svenskt Näringsliv, 

kompetenser som motsvarar gymnasieskolans yrkesprogram. I och med de växande 

rekryteringsbehoven finns därmed stora möjligheter att få ett arbete för 

arbetssökande som har efterfrågad utbildning och kompetens. Samtidigt saknar 

ungefär var tredje inskriven arbetslös fullständig gymnasial utbildning4, vilket 

innebär att många arbetssökande behöver utbilda sig för att stärka sin ställning på 

arbetsmarknaden. 

I syfte att fler arbetssökande ska få ta del av utbildning och därmed ges 

förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och för att arbetsgivare ska få 

tillgång till den kompetens de efterfrågar, har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att 

öka övergångarna till reguljär utbildning. Som en del i uppdraget ska myndigheten 

också öka antalet anvisningar att söka reguljär utbildning. Detta gäller för 

arbetssökande för vilka utbildning bedöms vara en förutsättning för att få och behålla 

ett arbete, särskilt de som saknar gymnasial utbildning. Uppdraget infördes i 

samband med en förordningsändring som innebär att fler arbetssökande har 

möjlighet att studera med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.5  

 

 

 
1 Arbetsförmedlingen (2021) Yrkesprognoser En utblick över åren 2022 och 2026. Diarienummer: Af-2021/0011 
9687. 
2 Svenskt Näringsliv (2022) Växande rekryteringshinder ett allt större problem. Rekryteringsenkäten 
2021/2022. 
3 SCB (2020) Trender och Prognoser 2020. 
4 Arbetsförmedlingens datalager. 2022–01.   
5 Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet (2020) Fler arbetslösa ska 
kunna studera med bibehållen ersättning. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/fler-
arbetslosa-ska-kunna-studera-med-bibehallen-ersattning/. 
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1.1 Centrala begrepp 

För att genomföra uppdraget har Arbetsförmedlingen gjort en tolkning av uppdraget 

och definierat centrala begrepp. 

1.1.1 Reguljära studier  

Med reguljära studier avses utbildning som sker hos den kommunala 

vuxenutbildningen, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola eller universitet. I 

Arbetsförmedlingens fastlagda definition av reguljära studier inkluderas inte svenska 

för invandrare (sfi). Arbetsförmedlingen arbetar samtidigt med att tydliggöra krav 

om deltagande i sfi. 

1.1.2 Anvisning att söka reguljära studier 

Vid kontakt med arbetssökande gör Arbetsförmedlingen en samlad 

arbetsmarknadspolitisk bedömning av den arbetssökandes tidigare utbildning, 

erfarenhet och kompetens i relation till de krav som ställs på arbetsmarknaden. I de 

fall bedömningen görs att den arbetssökande har behov av reguljära studier för att 

förbättra sina möjligheter till arbete är den arbetssökande aktuell för anvisning att 

söka reguljär utbildning. Detta under förutsättningen att den arbetssökande tillhör 

målgruppen6 som är aktuell för anvisning.  

Anvisning sker genom att den arbetssökande informeras om att hen förväntas ta 

kontakt med aktuell utbildningsanordnare för att göra en ansökan. Anvisningen läggs 

som en aktivitet i den arbetssökandes planering och tidsätts med en sista dag då 

ansökan ska vara gjord och besvarad i den arbetssökandes aktivitetsrapport. På så vis 

blir anvisning ett tydliggörande för den arbetssökande om Arbetsförmedlingens 

bedömning av vad hen behöver för att öka sina chanser att få ett arbete.  

I aktivitetsrapporten ska den arbetssökande också besvara när hen blivit antagen till 

sökt utbildning (senast tre månader efter sista ansökningsdag) samt när hen tackat ja 

till erbjuden utbildning (senats fyra månader efter sista ansökningsdag). En 

arbetssökande som inte rapporterar att hen lämnat in en ansökan eller inte tackar ja 

till en studieplats som hen är antagen till riskerar att få en sanktion.  

En anvisning att söka reguljär utbildning kan även vid behov kombineras med 

vägledande och motiverande insatser. Det kan till exempel innebära att den 

arbetssökande anvisas till studiemotiverande folkhögskolekurs eller 

karriärvägledning samtidigt som anvisning att söka reguljär utbildning lämnas med 

ett senare slutdatum för när aktiviteten ska vara utförd. 

Målgrupp för anvisningar söka reguljär utbildning 

För att öka chansen att arbetssökande som är i behov av utbildning ska kunna 

påbörja och fullfölja studier arbetar myndigheten med informerande, motiverande 

och vägledande insatser för samtliga av dessa arbetssökande. Arbetsförmedlingens 

 
6 Anvisning att söka reguljära studier kan lämnas till deltagare i de arbetsmarknadspolitiska ramprogrammen 
jobb- och utvecklingsgarantin och etableringsprogrammet, samt endast till de programdeltagare som i ett senare 
skede också kan beviljas aktivitetsstöd eller etableringsersättning för de studier som den arbetssökande anvisats 
att söka. 
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bedömning enligt gällande regelverk7 är att anvisning att söka reguljär utbildning 

enbart kan lämnas till deltagare i de arbetsmarknadspolitiska ramprogrammen jobb- 

och utvecklingsgarantin och etableringsprogrammet, samt endast till de 

programdeltagare som i ett senare skede också kan beviljas aktivitetsstöd eller 

etableringsersättning för de studier som den arbetssökande anvisats att söka.  

Bedömningen är gjord utifrån att anvisning att söka reguljär utbildning medför 

risken för sanktion i form av varning eller avstängning från rätten till ersättning i de 

fall hen inte följer anvisningen. Arbetsförmedlingen bedömer därför att det bara är 

lämpligt att anvisa, eller formulera det som en skyldighet för den enskilde att söka en 

utbildning i det reguljära utbildningsväsendet, när det är möjligt att följa upp detta 

med en sanktion i de fall den enskilde inte följer anvisningen. En arbetssökande som 

anvisas att söka reguljär utbildning behöver därför, vid tiden för anvisning, uppbära 

ersättning för deltagande i ett program.  

Huruvida den arbetssökande kan beviljas aktivitetsstöd eller etableringsersättning för 

reguljära studier avgörs i en arbetsmarknadspolitisk bedömning som bland annat ska 

ta hänsyn till om studiernas inriktning är motiverade. För deltagare i jobb- och 

utvecklingsgarantin behöver bedömningen även ta hänsyn till om det finns tid kvar 

att använda av den förberedande insatsen.8 

1.1.3 Studier med aktivitetsstöd9 

Vid de tillfällen där det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat kan den arbetssökande 

erbjudas möjligheten att studera med aktivitetsstöd i upp till ett år. Ett exempel på 

när studier med aktivitetsstöd är arbetsmarknadspolitisk motiverat är när det 

bedöms vara det lämpligaste sättet att få personen att påbörja reguljära studier. En 

sådan bedömning kan ske efter att arbetsförmedlaren försökt motivera den 

arbetssökande till reguljära studier med studiemedel eller studiestartsstöd, men där 

det inte varit tillräckligt för att personen ska välja att påbörja reguljära studier. Ett 

annat exempel på när studier med aktivitetsstöd kan vara arbetsmarknadspolitisk 

motiverat är när den arbetssökande bedöms vara i behov av utbildning men inte 

uppfyller villkoren för studiemedel eller studiestartsstöd. För arbetssökande som är i 

behov av reguljär utbildning arbetar myndigheten samtidigt med att motivera till och 

informera den arbetssökande om möjligheterna till studiefinansiering genom 

studiemedel eller studiestartsstöd. 

1.1.4 Utbildningsplikt  

En nyanländ som har kort utbildning och som därför inte bedöms kunna matchas 

mot arbete under tiden i etableringsprogrammet ska inom ramen för programmet i 

huvudsak ta del av sfi eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. 

skollagen (2010:800), samhällsorientering enligt lagen (2013:156) om 

samhällsorientering och utbildning enligt 13 § första stycket 2. Så som 

Arbetsförmedlingen tolkar och tillämpar regelverket, gäller därför utbildningsplikt 

 
7 Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 
8 30 § i Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. 
9 En del arbetssökande har även möjlighet att studera med utvecklingsersättning. I denna rapport beskrivs enligt 
instruktionen i regleringsbrevet hur myndigheten arbetar med studier med aktivitetsstöd. 
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för de arbetssökande i etableringsprogrammet som saknar fullständig 

gymnasieutbildning och som inte bedöms kunna matchas mot en anställning med 

eller utan lönesubvention eller anpassning under tiden i etableringsprogrammet. 

1.2 Avgränsningar i rapporten 

I oktober 2021 redovisade Arbetsförmedlingen hur myndigheten arbetar med 

utbildningsplikten enligt 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för 

vissa nyanlända invandrare, samt resultatet av det arbetet.10 I rapporten redovisas 

myndighetens arbete med bedömningar av vem som omfattas av utbildningsplikt, 

hur utbildningsplikt förhåller sig till bedömningar rörande intensivåret, samt hur 

myndigheten arbetar med sanktioner för de som inte ansökt och vilka åtgärder som 

ges till dem som omfattas av utbildningsplikt men som ännu inte deltar i utbildning. 

Samma rapport redogjorde också för hur samverkan med kommuner och 

folkhögskolor har skett och vilka hinder för övergångar till reguljära studier som har 

identifierats. 

Följande återrapport beskriver hur Arbetsförmedlingen har utvecklat 

studievägledning och information om studiestödssystemet samt hur myndigheten 

anvisat till att söka utbildning, särskilt yrkesutbildning, inom kommunal 

vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, eller motsvarande utbildning 

på folkhögskola, hur anvisningarna bidrar till att möta kompetensbehoven på 

arbetsmarknaden, samt hur Arbetsförmedlingen har anvisat till studier med 

aktivitetsstöd och hur myndigheten avser följa upp resultatet av denna insats.  

2 Studievägledning och information om 

studiestödssystemet 

Karriärvägledning11 är en viktig del av Arbetsförmedlingens strategi för matchning 

till jobb genom utbildning12. Myndigheten arbetar enligt den nationella strategin för 

karriärvägledning13 för att karriärvägledning ska bidra till att förbättra matchningen 

på arbetsmarknaden och öka effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten genom att öka arbetskraftsutbudet, bidra till geografisk och 

yrkesmässig rörlighet samt motverka arbetslöshet. Strategin omfattar 

karriärvägledning mot såväl utbildning som arbete. Studievägledning och 

 
10 Arbetsförmedlingen (2021) Öka övergångar till reguljär utbildning. Återrapport om utbildningsplikten. 
Diarienummer: Af-2021/0067 458. 
11 Begreppet karriärvägledning har ersatt det som tidigare kallades vägledning eller yrkesvägledning hos 
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen definierar karriärvägledning som 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. 
12 Arbetsförmedlingen (2017) Arbetsförmedlingens strategi för matchning till jobbgenomutbildning. Af-
2016/0030 8007. 
13 Arbetsförmedlingen (2018) Arbetsförmedlingens nationella strategi för karriärvägledning. Vägar till ökad 
karriärkompetens. 
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information om studiestödssystemet är en del av myndighetens karriärvägledande 

tjänster.  

Genom Arbetsförmedlingens karriärvägledande tjänster får den arbetssökande hjälp 

med att identifiera intressen förmågor, kompetenser och möjligheterna på 

arbetsmarknaden, samt vägarna dit. Den slutgiltiga studievägledningen som handlar 

om vad individens utbildning bör innehålla är i huvudsak huvudmannens ansvarar, 

till exempel en kommun, folkhögskola eller högskola.  

Strategin för karriärvägledning innebär bland annat att Arbetsförmedlingens 

karriärvägledning ska erbjudas via olika kanaler, samt att jämställdhet och 

normmedvetenhet ska genomsyra alla former av karriärvägledning. Sedan strategin 

för karriärvägledning fastslogs 2018 har myndigheten arbetat för att stärka 

karriärvägledningen utifrån ett antal mål. Målen är att myndigheten ska:        

• Erbjuda en utvecklad karriärvägledningstjänst, 

• ha en expertroll inom karriärvägledning,  

• ha en väl fungerande samverkan med andra vägledningsaktörer, 

• systematiskt utvärdera och vidareutveckla karriärvägledningen. 

Arbetsförmedlingens strategi för kundarbetet: digitalt först är central för 

utvecklingen av myndighetens karriärvägledningstjänster. Strategin innebär bland 

annat att myndigheten i första hand möter arbetssökande digitalt. För arbetssökande 

som behöver ett mer fördjupat stöd erbjuds karriärvägledning via distansmöten eller 

upphandlad tjänst. 

2.1 Sammanfattande nulägesbeskrivning av 
Arbetsförmedlingens karriärvägledande tjänster 

Arbetsförmedlingen erbjuder i nuläget tre olika nivåer av karriärvägledning:  

• karriärvägledande information (framför allt via digitala tjänster), 

• orienterande karriärvägledning (via distanssamtal eller upphandlad tjänst), 

• samt kvalificerad karriärvägledning (via distanssamtal eller upphandlad tjänst). 

De tre nivåerna innebär att en del arbetssökande får hjälp av de digitala 

karriärvägledningstjänsterna, medan andra får ett mer fördjupat stöd via 

orienterande eller kvalificerad karriärsvägledning, eller en kombination utav dessa. 

Nedan är en sammanfattande nulägesbeskrivning av Arbetsförmedlingens totala 

karriärvägledningsutbud. 

 

 

 

 
 



 Studievägledning och information om 
studiestödssystemet 

 
 
 
 
 

12 

Tabell 1. Nulägesbeskrivning av Arbetsförmedlingens karriärvägledande tjänster 

Karriärvägledande information  Orienterande 
karriärvägledning  

Kvalificerad 
karriärvägledning  

Digitala tjänster, se beskrivning av 
utbud i tabell 2. 

Studiemotiverande kurs på 
Folkhögskola14 

Karriärvägledning15  

 
Akademikerspåret korta 
vägen16 

 

 
Vägledning på distans17  

 

 
Rusta och matcha18 

 

 Introduktion till arbete19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Kursen innehåller bland annat träning i studieteknik, och har fokus på kärnämnena samhällskunskap, 
engelska, svenska och matematik. Målet är att hitta självförtroende och motivation, och skapa en plan för 
framtiden. Tjänsten innehåller inslag av vägledande insatser. 
15 Tjänsten karriärvägledning är till för arbetssökande som är i behov av vägledning för att välja vilken typ av 
arbete eller studier de ska söka samt information om hur vägen dit ser ut. Målet är att individen ökar sin 
karriärkompetens, det vill säga ökar sin kunskap och förståelse om sig själv, möjligheterna på arbetsmarknaden 
och olika alternativ inom utbildningar och yrken 
16 Akademikerspåret korta vägen är en förberedande utbildning för akademiker. Syftet är att förbereda dem för 
ett arbete som är lämpligt utifrån deras akademiska bakgrund eller för vidare akademiska studier i Sverige. 
Tjänsten innehåller inslag av vägledande insatser. 
17 Kortare vägledande samtal på distans i egen regi.  
18 Rusta och matcha är en upphandlad tjänst där arbetssökande får stöd för att söka jobb eller börja studera. 
Tjänsten innehåller inslag av vägledande insatser. 
19 Introduktion till arbete är en tjänst som riktar sig till arbetssökande som inte är redo att matchas mot ett 
arbete eller studier och därför har behov av arbetsförberedande insatser. Tjänsten innehåller inslag av 
vägledande insatser. 
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Nedan redovisas en sammanfattande nulägesbeskrivning av Arbetsförmedlingens 

digitala karriärvägledningstjänster.  

Tabell 2. Sammanfattande nulägesbeskrivning av Arbetsförmedlingens digitala 
karriärvägledningstjänster, utifrån målgrupp och nivå på vägledningstjänst.  

 
Vet ej Vill veta Vet ungefär På väg I mål 

Informerande Widget: 
Hos extern 
aktör 
(Hitta 
yrken) 

Karriärvägledning på 
egen hand 

Karriärvägledning på 
egen hand 
(Arbetsmarknad) 

Karriärvägledning på 
egen hand 
(Arbetsmarknad) 

Karriärvägledni
ng på egen 
hand  

Quiz: 
Framtidens 
arbetsmark
nad 

När du behöver byta 
yrke 

Webbseminarium och 
podcasts 
(Karriärvägledning del 
2) 

När du behöver byta yrke Webbseminariu
m och podcasts 
(Karriärvägledni
ng del 1–3), AI 
och framtidens 
arbetsmarknad 

Kampanjer
: CRM-
utskick, 
kommunik
ation, 
marknadsf
öring 

Webbseminarium och 
podcasts 
(Karriärvägledning del 
1) 

När du behöver byta 
yrke 

Webbseminarium och 
podcasts 
(Karriärvägledning del 3) 

Kom i gång med 
ditt 
vardagslärande 

  
Att välja Yrke Arbeta i Sverige 

 

  
Arbeta i Sverige Yrkesfilmer + Ny i Sverige 

 

  
Yrkesfilmer + Ny i 
Sverige 

Utbildning och studier 
 

  
Hitta Yrkesprognoser Hitta 

Arbetsmarknadsutbildnin
g 

 

  
Jobbmöjligheter Validering (film och 

söksida) 

 

  
Hitta yrken Så hittar du jobbet 

 

  
Mer om framtidsjobb Cv, ansökan och intervju 

 

   
Sociala medier guide 

 

   
Stöd och service: Stöd 
och insatser A-Ö 

 

Orienterande 
 

Boka webbmöte med 
karriärvägledare från 
digital 
karriärvägledningstjän
st 

Boka webbmöte med 
karriärvägledare från 
digital 
karriärvägledningstjän
st 

Boka webbmöte med 
karriärvägledare från 
digital 
karriärvägledningstjänst 

 

 
Intresseguide 

   

 
Yrkesguide 

   

2.2 Utveckling  

Nedan redovisas några av de pågående eller nyligen avslutade utvecklingsinitiativen 

som Arbetsförmedlingen inlett inom området karriärvägledning. 

2.2.1 Digital karriärvägledning  

Karriärvägledande information kan exempelvis vara aktuell information om yrken, 

utbildningsutbud och arbetsmarknadsutsikter och erbjuds framför allt via 

Arbetsförmedlingens digitala kanaler, även för personer som inte är inskrivna hos 
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Arbetsförmedlingen. Den totala användningen av Arbetsförmedlingens digitala 

karriärvägledande tjänster ökade under år 2021 med ca 21 procent, från ca 1,8 

miljoner besökare 2020 till ca 2,2 miljoner under 2021.  

Under år 2021 har ett antal nya digitala karriärvägledningstjänster tillkommit och en 

rad uppdateringar skett i det digitala tjänsteutbudet för karriärvägledning. 

Arbetsförmedlingen har också tagit fram informationsfilmer på enkel svenska om 

vikten av utbildning, anvisning att söka utbildning och studiefinansiering för 

arbetssökande. Nedan beskriv några av de övriga utvecklingsinitiativen inom 

myndighetens digitala karriärvägledningstjänster. 

Direktlänkning mot yrkesutbildningar  

En utav uppdateringarna som har skett inom Arbetsförmedlingens digitala 

karriärvägledningstjänster under år 2021 är att mynidgheten tillsammans med 

Myndigheten för yrkeshögskolan har vidareutvecklat den befintliga tjänsten Hitta 

yrke genom att koppla samman Arbetsförmedlingens yrkesprognoser med 

utbildningsmöjligheter på Yrkeshögskolan. I den nya versionen av tjänsten finns 

direktlänkning mot aktuella utbildningar inom yrkeshögskolan inom respektive 

yrkesområde. Ungefär 1 000 yrkeshögskoleutbildningar är nu kopplade till 

myndighetens digitala karriärvägledningstjänster, som kontinuerligt uppdateras 

utifrån Skolverkets infrastruktur (SUSA navet). I juli 2021 lanserades även en ny 

vägledningstjänst för arbetsmarknadsutbildningar.  

Informationsutskick via kundärendehanteringssystem 

Under våren 2021 gjordes ett antal målgruppsinriktade utskick med information om 

möjligheten att studera med aktivitetsstöd. I samarbete med UHR gjordes även 

riktade informationsutskick om vissa så kallade spetsutbildningar, där de 

arbetssökande fick information om olika utbildningars innehåll och 

ansökningsdatum. Myndigheten ser just nu över möjligheten att utveckla 

målgruppsinriktade utskick av information kopplat till studier och information om 

studiestarter.  

Digital infrastruktur för livslångt lärande och kompetensförsörjning 

I samverkan med Vinnova och andra berörda myndigheter bistår Arbetsförmedlingen 

regeringen i genomförandet av regeringens samverkansprogram Digital 

infrastruktur för livslångt lärande. I programmet ska Arbetsförmedlingen bland 

annat bidra till utvecklingen av en sammanhållen digital infrastruktur som stödjer 

livslångt lärande. En närmare beskrivning av arbetet ges i Arbetsförmedlingens 

återrapport Digital infrastruktur för livslångt lärande - regeringens 

samverkansprogram 2019–2022 (2021). 

2.2.2 Utveckling av karriärvägledning på distans 

Via myndighetens kanal Personligt distansmöte (PDM) kan arbetssökande få 

vägledning av arbetsförmedlare som är utbildade inom studie- och yrkesvägledning, 

samt erbjudas enklare karriärvägledningssamtal med internutbildad personal. Under 

år 2021 fick ungefär 25 000 arbetssökande hjälp genom ett sådant 

vägledningssamtal. Under våren 2021 möjliggjordes också för PDM att kunna fatta 
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beslut om studier med aktivitetsstöd för att behovet av insatsen ska kunna fångas upp 

tidigare i den arbetssökandes process.  

Under år 2021 har medarbetare som arbetar med vägledning på distans fått 

kompetenshöjande insatser kring studiefrågor, bland annat i samarbete med 

Universitet- och högskolerådet (UHR). Medarbetarna har bland annat höjt sin 

kunskap om beslutsprocessen för studier med aktivitetsstöd och hur myndigheten 

kan arbeta med de som söker utbildningar men som inte kan få aktivitetsstöd.  

Arbetsförmedlingen bedriver också ett pågående utvecklingsarbete kring hanteringen 

av vägledning på distans. Utvecklingen syftar bland annat till att effektivare 

identifiera arbetssökande som är i behov av vägledning. Under våren 2022 införs en 

specialiserad organisationsdel för distansärenden som handlar om vägledning och 

utbildning. Specialiseringen förväntas bidra till att arbetssökande som behöver 

vägledning och stöd kopplat till utbildning ska få bättre och snabbare hjälp. 

För att fler inskrivna arbetssökande ska få möjlighet att använda studie- och 

yrkesvägledare ska också karriärvägledningen på distans förändras så att enbart 

inskrivna arbetssökande erbjuds detta stöd. Tidigare har de bokade 

vägledningssamtalen funnits tillgängliga för alla som besöker hemsidan. När samtliga 

vägledningssamtal framöver kopplas till inskrivna arbetssökande öppnas möjligheter 

att hantera och följa upp individärenden mer effektivt, till exempel genom att koppla 

vägledningssamtalen till den arbetssökandes planering och övriga insatser. Genom 

att samtalen kommer att vara kopplade till inskrivna arbetssökande förväntas också 

myndigheten få större möjligheter att följa upp, vidareutveckla och effektivisera 

hanteringen av ärenden på strategisk nivå. 

2.2.3 Ny rutin för ungdomar med kort utbildning20  

Under hösten 2020 implementerades en ny rutin för att kunna erbjuda tidiga insatser 

till ungdomar (18–24) utan fullständig gymnasieutbildning som är i behov av 

fördjupat stöd. Uppföljningen av rutinen visade dock att Arbetsförmedlingen inte 

lyckades nå intentionerna med förändringen. Uppföljningen visade att endast 15 

procent (i snitt per månad sedan december 2020) av alla ungdomar utan fullföljd 

gymnasieutbildning fick ett fördjupat stöd via lokala enheter.  

Utifrån uppföljningen och de insikter som redovisades i återrapportering av 

regleringsbrevsuppdraget Ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet21, har 

Arbetsförmedlingen vidareutvecklat arbetet. Under våren 2022 implementerades 

bland annat en förbättrad ungdomsprocess som syftar till att snabbare kunna ge 

ungdomar rätt typ av stöd. Genom en segmentering där ungdomar utan fullföljd 

gymnasieutbildning vid inskrivningen riktas till planeringssamtal med 

arbetsförmedlare inom myndighetens regionorganisation möts dessa ungdomar nu 

av handläggare med tillgång till de stöd och insatser som är aktuella för målgruppen. 

Förändringen berör i snitt 2 000 ungdomar per månad (ca 25 procent av samtliga 

 
20 Kort utbildning avser ej fullföljd gymnasial utbildning. 
21 Arbetsförmedlingen (2021) Ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet. Återrapport regleringsbrev 2021. 
Diarienummer: Af-2021/0019 5423. 
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nyinskrivna ungdomar). För att säkerställa en bättre kartläggning och bedömning av 

målgruppens behov genomförs även kompetenshöjande insatser i samband med 

införandet. Arbetsförmedlare utbildas bland annat i samtalsmetodik och bemötande, 

kunskap om betygssystemen, samt insatser och program som har störst effekt för 

ungdomar.  

2.2.4 Ökad tillgång till kvalificerad karriärvägledning 

I februari 2021 lanserades en ny upphandlad karriärvägledningstjänst (KVL), 

samtidigt som den tidigare upphandlade vägledningstjänsten Yrkes och 

studierförberedand moduler (YSM) nu succesivt fasas ut. Tjänsten KVL ska bland 

annat hjälpa arbetssökande att få information och vägledning kring möjligheterna på 

arbetsmarknaden och olika alternativ inom utbildningar och yrken. Tjänsten 

erbjuder ett mer fördjupat stöd under två månaders tid. Under år 2021 har tjänsten 

lanserats på 16 nya orter och drygt 2 700 arbetssökande har påbörjat tjänsten. Under 

2022 planeras tjänsten att utökas till ytterligare 78 orter. 

2.2.5 Testverksamhet, processutveckling och erfarenhetsutbyte 

Arbetsförmedlingen har under året genomfört ett antal vidareutvecklande insatser i 

syfte att förbättra och skapa mer nationell likvärdighet i arbetet för att nå fler 

övergångar till reguljär utbildning. Bland annat har kunskapshöjande insatser och 

erfarenhetsutbyte kring goda exempel mellan enheter och regioner genomförts. 

Myndigheten har också genomfört två pilotprojekt i syfte att testa och utvärdera nya 

arbetssätt som kan öka övergångar till reguljär utbildning. Projekten beskrivs nedan. 

Pilot individsamverkan  

Under 2021 har en testverksamhet kring operativ individsamverkan mellan 

Arbetsförmedlingen, fristående aktörer och kommuner genomförts och utvärderats. 

Syftet med testverksamheten var att utveckla och prova arbetssätt och processer som 

säkerställer en effektiv och rättssäker kundresa och där samtliga parter involverades. 

Fokuset för testverksamheten var att hitta processer för övergångar till reguljär 

utbildning hos kommun eller folkhögskola för de arbetssökande som tog del av 

karriärvägledning (KVL) eller yrkes- och studieförberedande moduler (YSM). 

Testverksamheten hanterade exempelvis frågor om hur ansvarsfördelning, 

informationsutbyte och kundbemötande kan hanteras för att göra processen effektiv 

och smidig för den arbetssökande.  

Enligt en stickprovsundersökning för ärenden som var föremål för piloten fanns 

sådana brister att planeringen var svår att använda som ett verktyg för samverkan. 

Det förekommer exempelvis att arbetssökandes olika planeringar med de olika 

aktörerna krockar. Det finns exempel på att individer avslutat sina studier i sfi när 

Arbetsförmedlingen fattat beslut om att den arbetssökande ska delta i yrkes- och 

studieförberedande moduler (YSM) trots att det, efter bedömning, finns möjlighet att 

deltidsanvisa en tjänst i kombination med sfi. En utav slutsatserna från projektet blev 

därför att en korrekt och tydlig arbetsmarknadspolitisk bedömning från 

Arbetsförmedlingen med tydlig koppling till aktiviteter (tex söka reguljär utbildning) 

behövs som grund för att kunna arbeta effektivt med samverkan.  
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Andra slutsatser från piloten blev att det finns ett fortsatt behov av att tydliggöra 

ansvarsfördelningen och förväntningar mellan parterna och det behövs forum för 

kompetensöverföring. Insikterna från pilotprojektet används bland annat i 

utvecklingen av de nya samverkansformerna och den stödstrukturen för samverkan 

som just nu utvecklas och förväntas implementeras under våren 2022. 

Test av standardiserat arbetssätt för arbetssökande som saknar fullständig 

gymnasial utbildning och som inte kan ta dela av tjänsten rusta och matcha  

Under hösten 2021 påbörjades en testverksamhet kring ett standardiserat arbetssätt 

för arbetssökande som saknar fullständig gymnasial utbildning och som inte bedöms 

kunna ta del av tjänsten rusta och matcha. Arbetssättet innebär i korthet att 

arbetssökande som saknar fullständig gymnasial utbildning och i inte bedöms kunna 

ta del av tjänsten rusta och matcha ska anvisas att söka reguljär utbildning och 

samtidigt (vid behov) anvisas till en studiemotiverande eller vägledande tjänst. 

Arbetssättet tillämpas som en utgångpunkt för samtliga arbetsökade som saknar 

fullständig gymnasial utbildning och, men kan givetvis frångås om utbildning av 

något skäl inte är lämpligt för den enskilde. Utvärderingen av arbetssättet är ännu 

inte avslutad.  

Samarbetsobjekt öka övergångar till reguljär utbildning  

Myndigheten inledde under slutet av år 2021 ett tvärfunktionellt projekt som syftar 

till att identifiera hinder i den arbetssökandes resa för övergångar till studier. 

Projektet förväntas leda till ett antal förslag om hur hinder för övergångar till 

utbildning kan överbryggas inom ramen för myndighetens uppdrag.  

2.2.6 Samverkan  

För att fler arbetssökande ska kunna delta i reguljär utbildning krävs samarbete med 

fristående aktörer, kommuner och andra utbildningsanordnare. Arbetsförmedlingens 

reformering innebär bland annat att fristående aktörer får ett större ansvar för att 

matcha och rusta individer till arbete eller studier. Detaljkännedomen om enskilda 

arbetssökande förflyttas därmed från Arbetsförmedlingen till de fristående aktörerna.  

Tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Delegationen för unga 

och nyanlända (DUA) arbetar Arbetsförmedlingen för att ta fram en nationell 

stödstruktur för överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna, 

där upphandlade leverantörer är en viktig del av den lokala samverkan. 

Stödstrukturen för överenskommelserna ska bland annat bidra till att lokalt ta fram 

tydliga mål och processer för samverkan och tydliggöra ansvarområden. 

Stödstrukturen avser samverkan i stort, där kommunal vuxenutbildning (komvux) är 

en utav flera viktiga delar. Stödstrukturen förväntas på sikt kunna bidra till en mer 

effektiv samverkan i stort, samt underlätta övergångar till reguljära studier. 

Implementering av stödstrukturen påbörjades under våren 2022. 

Kompetenshöjande insatser för upphandlade leverantörer  

Arbetsförmedlingen har under 2021 påbörjat ett projekt som syftar till att höja 

kunskapen hos leverantörer kring vägledning och utbildning. Genom projektet får 

leverantörerna aktuell information om utbildning, vägledning och studiefinansiering. 
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Projektet har bland annat tillgängliggjort en webbutbildning där leverantörerna får 

kunskap om olika utbildningsformer, studiefinansieringsformer och vad anvisning att 

söka reguljär utbildning innebär. 

Informationsutbyte mellan kommuner och Arbetsförmedlingen 

I nuläget saknas förutsättningar att digitalt utbyta information mellan 

Arbetsförmedlingen och kommuner om de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen 

och är anvisade att söka en utbildning på komvux, vilket bidrar till ineffektiv 

handläggning, dubbelarbete och risk för felaktiga utbetalningar. Det försvårar också 

uppföljningen och förutsättningarna för förbättringsarbete på strategisk nivå.  

I november 2021 redovisade Arbetsförmedlingen tillsammans med Skolverket ett 

förslag om hur ett förbättrat informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och 

kommuner skulle kunna ske mer effektivt i syfte att underlätta övergångar från 

arbetslöshet till studier i komvux.22 För att möjliggöra utbytet konstateras bland 

annat att en uppgiftsskyldighet behöver införas för respektive part. 

Arbetsförmedlingen ser betydande vinster med en implementering av förslagen.  

Utbildningsutbud 

Möjligheten att få fler arbetssökande att övergå till reguljära studier är starkt kopplad 

till vilket utbildningsutbud som finns tillgängligt. Många utav de individer som är 

inskrivna på Arbetsförmedlingen och som är i behov av reguljär utbildning har inte 

slutfört sina studier i sfi. Det bekräftas bland annat i en kundundersökning som 

presenteras i kapitel fyra. I nuläget förekommer det samtidigt att arbetssökande som 

är i behov av reguljär utbildning nekas att ta del av utbildning på grund av att 

kommunen bedömer att den arbetssökande inte har förutsättningar att klara av den 

utbildning som erbjuds, oftast med anledning av den arbetssökandes progression i sfi 

eller språkkunskaper i svenska. Detta har bland annat förekommit i 

testverksamheten av det standardiserade arbetssättet för arbetssökande som saknar 

fullständig gymnasial utbildning och som inte kan ta del av tjänsten rusta och 

matcha, som har beskrivits tidigare i rapporten. Arbetsförmedlingen kan inte 

bedöma hur utbrett förekomsten av detta är runt om i landet, med signalerna från 

verksamheten tyder på att det förekommer på flera håll.  

En viktig fråga för kommuner och Arbetsförmedlingen är således att hitta lösningar 

som gör att fler arbetssökande kan erbjudas utbildning för att snabbare kunna 

förbättra sina chanser till arbete. För arbetssökande som inte avslutat sfi kan det till 

exempel handla om yrkesutbildningar, lärlingsutbildningar, lärlingsutbildningar i 

kombination med sfi och/eller svenska som andra språk, grund och 

gymnasieutbildning eller orienteringskurser.  

Ett antal lyckade exempel på samverkan i utbildningsfrågor mellan 

Arbetsförmedlingen och kommuner har identifierats i delar av landet. I de lokala 

 
22 Arbetsförmedlingen och Skolverket (2021) Förbättrat informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och 
kommuner för att underlätta övergångar till studier i kommunal vuxenutbildning. Diarienummer - 
Arbetsförmedlingen: Af-2021/0016 1565. 
Diarienummer - Skolverket: 2021:2017. 
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exemplen har andelen kortutbildade23 som övergått till reguljär utbildning varit 

avsevärt högre under 2021 i jämförelse med övriga landet. I de lokala exemplen har 

bland annat Arbetsförmedlingen tillsammans med kommunerna identifierat 

generella utbildningsbehov bland inskrivna arbetslösa i kommunen och hjälpt 

arbetssökande med kontaktvägar till utbildningsanordnaren. Myndigheten arbetar 

nu för att sprida dessa framgångsrika exempel till övriga delar av myndigheten. 

Samverkan är samtidigt alltid beroende av de enskilda kommunerna. Kommunerna 

behöver ta ansvar och få rätt förutsättningar att kunna erbjuda utbildning till 

samtliga arbetssökande som är i behov av det. I återrapporten Öka övergångar till 

reguljära studier (del 1) beskrivs mer om hur Arbetsförmedlingen samverkar med 

kommuner och folkhögskolor för att få fler att övergå till reguljär utbildning.24 

Ytterligare beskrivningar om hur Arbetsförmedlingen utvecklar samverkan med 

kommuner presenteras närmast i återrapportering den 13 maj och 26 oktober 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Kortutbildade avser arbetssökande som saknar fullständig gymnasial utbildning. 
24 Arbetsförmedlingen (2021). Öka övergångar till reguljär utbildning. Återrapport om utbildningsplikten. 
Diarienummer: Af-2021/0067 458. 
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3 Så har myndigheten anvisat till att söka 

utbildning 

I följande kapitel redovisas hur myndigheten har anvisat arbetssökande att söka 

reguljär utbildning. 

3.1 Antal anvisningar fördelat per statusgrupp 

Nedan presenteras antalet anvisningar att söka reguljär utbildning per månad, under 

perioden januari 2020 till mars 2022, fördelat per kön. 

Diagram 1. Antal anvisningar att söka reguljär utbildning per månad under perioden januari 2020 till 
mars 2022, fördelat per kön, samt andel anvisningar som skett för personer utan fullständig 
gymnasieutbildning.  

 
 

Antalet anvisningar att söka reguljär utbildning som lämnats per månad har ökat 

betydligt sedan oktober 2020, då myndigheten fick i uppdrag att anvisa fler 

arbetssökande att söka utbildning. Under perioden oktober 2020 till mars 2022 har 

myndigheten lämnat drygt 16 500 anvisningar, varav drygt 70 procent av 

anvisningarna har lämnats för personer som saknar fullständig gymnasial utbildning.  

Kvinnor anvisas att söka reguljär utbildning i något högre utsträckning än män. Det 

är i huvudsak utrikesödda kvinnor som anvisas i högre utsträckning än övriga 

grupper, vilket indikerar att reguljär utbildning oftare bedöms vara en förutsättning 

för att komma i arbete för gruppen utrikesfödda kvinnor än för övriga. I kapitel sex 

förs en diskussion om uppdragets eventuella betydelse för arbetet med de 

jämställdhetspolitiska målen.   
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Förändringen i förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 30 §  

Som beskrivits i avsnitt 1.1.2, behöver en arbetssökande uppfylla vissa kritiker för att 

det ska vara möjligt att bli anvisad att söka reguljär utbildning. Bland annat behöver 

den arbetssökande i ett senare skede kunna beviljas aktivitetsstöd eller 

etableringsersättning för de studier som den arbetssökande anvisats att söka.  

I och med förändringen av förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska 

program 30 § som gjordes i november 2020, har det uppmärksammats att allt fler 

arbetssökande inte kan anvisas att söka reguljär utbildning till följd av att de inte kan 

beviljas aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning för att 

studera en reguljär utbildning. Förändringen gjordes bland annat i syfte att förenkla 

beslutsfattandet när en arbetssökande studerar kombinationsutbildningar med sfi 

och yrkesutbildning på komvux, men har oavsiktligt lett till att ett hinder uppstått för 

att anvisa deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin att söka reguljär utbildning. 

Förändringen innebär bland annat att kommunal vuxenutbildning i sfi och 

kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå numera omfattas 

av samma punkt i 30 §, 30 § p. 4. Då studier enligt 30 § p. 4 kan beviljas i 

sammanlagt tolv månader, innebär det att arbetssökande som studerat sfi enligt den 

nya paragrafen har kortare tid kvar till andra studier med aktivitetsstöd enligt samma 

paragraf. Innan ändringen kunde arbetssökande i jobb- och utvecklingsgarantin 

studera sfi i tolv månader med aktivitetsstöd och sedan fortsätta med kommunal 

vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå i tolv månader med 

aktivitetsstöd.  

Då arbetssökande som studerat sfi enligt den nya paragrafen har kortare tid kvar till 

andra studier med aktivitetsstöd enligt samma paragraf, innebär det att allt fler 

arbetssökande förbrukar sina 12 månader av studier enligt 30 § p. 4 och därmed inte 

kan anvisas att söka reguljär utbildning. Verksamheten har återkommande signalerat 

att personer som är i behov av reguljär utbildning inte kan anvisas att söka reguljär 

utbildning med anledning av att de förbrukar sina 12 månader av studier enligt 30 § 

p. 4 på studier i sfi.  

Försörjningsstöd och studier med aktivitetsstöd  

Det har kommit till myndighets kännedom att det bland kommunerna förekommer 

olika tolkningar av huruvida arbetssökande får behålla sitt kompletterande 

försörjningsstöd när de studerar med aktivitetsstöd. I vissa kommuner har 

arbetssökande nekats att behålla sitt kompletterande försörjningsstöd när de 

studerar med ersättning från Arbetsförmedlingen, medan andra kommuner har 

tillåtit personer att kombinera ersättningsformerna. För individer som har ett 

aktivitetsstöd på lägsta nivå kan det samtidigt krävas ett kompletterande 

försörjningsstöd för att klara sin försörjning. Kommunernas tolkning av rättsläget 

påverkar därför hur många arbetssökande som kan utnyttja möjligheten att studera 

med aktivitetsstöd och i förlängningen också hur många arbetssökande som kan 

anvisas att söka reguljära studier. Arbetsförmedlingen har för nuvarande ingen 

uppfattning om hur vanligt det är att arbetssökande nekas försörjningsstöd efter att 

ha fått beslut om studier med aktivitetsstöd. Enligt en kommunundersökning 

genomförd av SKR framgår att drygt 70 procent av de svarande kommunerna mött 
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individer i behov av kompletterande ekonomiskt bistånd vid studier.25 Av dessa 

kommuner svarade närmare 80 procent att de beviljade kompletterande ekonomiskt 

bistånd vid reguljära studier med aktivitetsstöd. 

4 Så bidrar anvisningarna till att möta 

kompetensbehoven på arbetsmarknaden 

Utifrån metodologiska utmaningar är det svårt att avgöra huruvida anvisningar att 

söka reguljär utbildning bidrar till att möta kompetensbehoven på arbetsmarknaden. 

En av utmaningarna är att Arbetsförmedlingen inte samlar in uppgifter om vilken typ 

av utbildning arbetssökande övergår till och/eller om de senare får ett arbete. En 

annan utmaning är att Arbetsförmedlingen har eftersträvat att genomföra uppdraget 

på ett likvärdigt sätt i hela landet, vilket omöjliggör en jämförelse av utfall i en 

situation där en anvisning till att söka reguljär utbildning inte hade skett. 

För att kunna resonera om hur anvisningar att söka reguljär utbildning hittills har 

bidragit till att möta kompetensbehoven på arbetsmarknaden har 

Arbetsförmedlingen valt att följa upp ett urval av arbetssökande som anvisades att 

söka reguljär utbildning under perioden januari till mars 2021. Uppföljningen 

genomfördes i december 2021 och redogör bland annat för om arbetssökande som 

anvisats att söka reguljär utbildning har påbörjat utbildning och i så fall vilken typ av 

utbildning. Uppföljningen undersöker också orsakerna till att vissa inte har påbörjat 

någon utbildning vid uppföljningstillfället, samt vilken hjälp dessa personer hade 

önskat få av Arbetsförmedlingen för att kunna söka en utbildning.   

Anvisning att söka reguljär utbildning bör i sammanhanget betraktas som en del av 

ett större arbete med att vägleda arbetssökande mot studier. Anvisningen kan 

exempelvis lämnas i samband med andra insatser, så som studieförberedande eller 

vägledande stöd. Slutsatser ifrån uppföljningen av de som anvisats att söka reguljär 

utbildning kan således inte enbart kopplas till själva anvisningen utan även till det 

arbete som kan tillkomma före, efter och i samband med anvisningen. Det bör också 

nämnas att det har uppmärksammats en del lokala skillnader i rutinerna som är 

kopplade till anvisning att söka reguljär utbildning. Det kan till exempel handla om 

vilken typ av stöd man ger den arbetssökande i samband med anvisningen.   

4.1 Uppföljning av arbetssökande som anvisats att söka 
reguljära utbildning 

Syftet med undersökningen var att skapa en uppfattning om resultatet för 

arbetssökande som anvisats att söka reguljär utbildning. Utifrån ett resursperspektiv 

 
25 Sveriges kommuner och regioner (2021). Anvisad att söka till reguljära studier och sen då. Förslag till hur 
fler vuxna ska fullfölja en utbildning och komma i arbete. 
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och en ambition att få en så hög svarsfrekvens som möjligt, bedömdes att en 

urvalsundersökning om 400 arbetssökande var det mest lämpliga.  

4.1.1 Metod och information om undersökningen 

Kundundersökningen skickades till 400 slumpmässigt utvalda arbetssökande som 

alla anvisats att söka reguljär utbildning under perioden jan-mar 2021.26 Enkäten 

skickades ut i december 2021, i form av en webbenkät via mejl, med tre 

efterkommande påminnelser. Därefter har myndigheten sökt kontakt via telefon med 

den delen av urvalet som inte besvarade webbenkäten. Undersökningen avslutades i 

mitten på januari 2022. Alla uteblivna svarande har en registrerad bortfallsorsak, 

som valts av de som genomfört undersökningen. 

4.1.2 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Svarsfrekvensen i undersökningen blev 66 procent (254 svarande). Utifrån att syftet 

med urvalsundersökningen var att skapa en uppfattning om utfallet för samtliga 

arbetssökande som anvisats att söka reguljär utbildning och att undersökningen hade 

ett bortfall på 34 procent, behöver risken för systematiskt bortfall beaktas. Det vill 

säga risken för att de som inte svarat på undersökningen skiljer sig systematiskt från 

de som har svarat. Nedan redovisas en jämförelse mellan fördelningen av olika 

egenskaper hos urvalspopulationen (samtliga arbetssökande som anvisats att söka 

utbildning under perioden januari till mars 2021), urvalet och de individer som svarat 

på undersökningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 17 av de 400 individerna saknade kontaktuppgifter. I övrigt har Arbetsförmedlingen försökt kontakta samtliga 
av de återstående 383 personerna. 
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Diagram 2. Fördelning av inrikes/utrikes-födda, kvinnor/män, åldersgrupper, omfattas av 
utbildningsplikt/omfattas ej av utbildningsplikt och inskrivningstid inom urvalspopulationen27, urvalet 
och bland svarande i undersökningen.  

 
 

Resultaten av jämförelsen pekar inte på att något systematiskt bortfall förekommit 

utifrån någon utav parametrarna som undersökts (födelseland, kön, åldersgrupp, 

status i slutet av månaden, utbildningsplikt eller ej och inskrivningstid). Nedan 

redovisas de registrerade orsakerna till bortfall i undersökningen. 

 

 

 

 
 

 
27 Urvalspopulationen är samtliga arbetssökande som anvisades att söka reguljär utbildning under perioden 
januari till mars 2021. 
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Diagram 3. Registrerade bortfallsorsaker i undersökningen.28 

 

Utifrån de registrerade bortfallsorsakerna framkommer att närmare hälften av de 

uteblivna svaren uteblev för att de tillfrågade inte kunde svara på undersökningen 

med anledning av språksvårigheter. Utifrån de registrerade bortfallsorsakerna finns 

därmed anledning att anta att de som inte har svarat på enkäten, som grupp, har 

sämre språkkunskaper i svenska, jämfört med de som har svarat på undersökningen.  

Ungefär 40 procent av de uteblivna svaren berodde på att Arbetsförmedlingen inte 

lyckats få kontakt med personen. En mindre andel av de uteblivna svaren berodde på 

att personerna inte ville delta i undersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Bortfallsorsakerna har registrerats av de som sökt kontakt med urvalet via telefon. 
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4.1.3 Resultat 

Samtliga siffor i resultatet av undersökningen bör betraktas mot bakgrund av de 

osäkerheter som förknippas med urvals- och enkätundersökningar, samt det 

misstänkta systematiska bortfallet som beskrevs i föregående avsnitt.  

Nedan presenteras resultatet av den första frågan i undersökningen, som var: Har du 

fått information av Arbetsförmedlingen under 2021 om att du ska söka en 

utbildning hos kommun, yrkeshögskola, högskola, universitet eller folkhögskola?  

Diagram 4. Resultat från enkätfråga: Har du fått information av Arbetsförmedlingen under 2021 om 
att du ska söka en utbildning hos kommun, yrkeshögskola, högskola, universitet eller folkhögskola? 

 

Resultatet visar att knappt hälften av de svarande uppger att de har fått information 

från Arbetsförmedlingen om att de ska söka en utbildning. Över hälften uppger att de 

inte fått information om att de ska söka en utbildning eller att de inte vet om de har 

fått informationen. Detta trots att samtliga svarande ska ha fått en anvisning om att 

söka en reguljär utbildning. Bland de svarande som uppgav att de hade fått 

information från Arbetsförmedlingen om att de ska söka en utbildning, uppgav drygt 

90 procent att de också förstod vad de skulle göra när de fick informationen.  

Undersökningen var i första hand avsedd att följa upp vad som skett till följd av att 

individerna anvisats att söka utbildning. Därför har enbart de som i undersökningen 

uppgett att de har fått information om att de ska söka utbildning, samt förstått eller 

delvis förstått vad de skulle göra i samband med att de fick informationen, fått svara 

på efterföljande fråga om huruvida man gått vidare till utbildning eller inte. Nedan 

presenteras resultatet på frågan: Har du påbörjat någon utbildning efter att 

Arbetsförmedlingen informerade dig om att söka en utbildning? 
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Diagram 5. Resultat från enkätfråga: Har du påbörjat någon utbildning efter att Arbetsförmedlingen 
informerade dig om att söka en utbildning?  

 

Bland de som svarade att de hade fått information av Arbetsförmedlingen om att de 

ska söka en utbildning hos kommun, yrkeshögskola, högskola, universitet eller 

folkhögskola, samt förstått vad de skulle göra när de fick informationen, uppgav 50 

procent att de också hade påbörjat utbildning. Sett till samtliga 253 personer som 

deltog i undersökningen motsvarar det 22 procent (56 personer) som svarar att de 

har påbörjat en utbildning vid uppföljningstillfället. 

I och med att olika utbildningsformer har en varierande koppling till 

kompetensbehoven på arbetsmarknaden, ställdes också frågan om vilken 

utbildningsform de arbetssökande gått till. Resultatet redovisas i diagrammet nedan. 

Diagram 6. Resultat från enkätfråga: Vilken typ av utbildning har du påbörjat?

 

Bland de som svarade att de har påbörjat en utbildning, var allmän utbildning på 

grundläggande eller gymnasial nivå på komvux eller folkhögskola den vanligaste 

utbildningsvägen. En nästan lika stor andel uppgav att de har påbörjat någon form 
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utav yrkesinriktad utbildning (kombinationsutbildning inräknat), där utbildning på 

komvux eller folkhögskola var vanligare än utbildning på yrkeshögskola. Eftersom 

det totala antalet i undersökningen som gått vidare till utbildning är lågt (50 

personer), bör dock svaren om utbildningsvägar generaliseras med stor försiktighet.  

Orsaker till att man inte påbörjat utbildning  

Till de svarande som uppgav att de hade fått information från Arbetsförmedlingen 

om att söka en utbildning, men samtidigt inte hade påbörjat en utbildning, ställdes 

frågan om varför man inte har påbörjat en utbildning. Svarsalternativen var: har fått 

jobb, har inte förstått hur jag söker en utbildning, har inte sökt någon utbildning 

eller fått jobb, har sökt en utbildning men inte blivit antagen eller erbjuden en plats, 

har sökt en utbildning men vet inte hur jag ska kunna finansiera mina studier, har 

sökt en utbildning, men har inte råd att studera, har sökt utbildning och blivit 

antagen, men utbildningen har inte startat ännu och annan anledning än 

alternativen ovan, ange vad: 

Den vanligaste orsaken (ca 40 procent) till att man inte påbörjat utbildning var enligt 

undersökningen en annan anledning än de förvalda alternativen som angavs. I 

fritextsvaren uppgav många att anledningen till att man inte påbörjat utbildning var 

att man inte avslutat sfi eller att man deltagit i matchningstjänsten rusta och matcha i 

stället. De vanligaste orsakerna bland de förvalda alternativen var att personen sökt 

utbildning men inte blivit antagen eller erbjuden en plats eller att man hade fått ett 

arbete. En mycket liten andel svarade att de inte har råd att studera eller att man inte 

vet hur man ska kunna finansiera sina studier. 

Vad hade de arbetssökande önskat för stöd av Arbetsförmedlingen? 

I undersökningen ställdes också frågan till samtliga svarande om personen hade 

behövt mer stöd från Arbetsförmedlingen för att kunna söka en utbildning, och i så 

fall vilket typ av stöd som personen hade önskat. Ett flertal personer uppgav då att 

man hade önskat få information om vilka utbildningar som finns tillgängliga, samt få 

hjälp med att lämna en ansökan. Ett flertal svarade att man behövde läsa klart sfi 

först eller att man hellre ville söka jobb och att man därför inte sökt någon 

utbildning. Några uppgav också att de var nöjda med hjälpen de hade fått från 

Arbetsförmedlingen och/eller fristående aktörer.  

4.2 Registrerade övergångar till reguljär utbildning   

Som nämnt tidigare i kapitlet har inte Arbetsförmedlingen för nuvarande möjlighet 

att statistiskt följa upp huruvida de som anvisats att söka reguljär utbildning har 

övergått till utbildning. För att se om uppdraget att anvisa fler arbetssökande att söka 

reguljär utbildning har synliggjorts i statiken för registrerade övergångar till reguljär 

utbildning inom målgruppen för uppdraget, redovisas nedan antalet och andelen 

unika övergångar till reguljär utbildning för samtliga deltagare inom 

etableringsprogrammet (ETP) och jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) per år under 

perioden 2019 till 2021. 
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Tabell 3. Antal och andel unika övergångar till reguljär utbildning för deltagare inom 
etableringsprogrammet och jobb- och utvecklingsgarantin. 

  Antal unika övergångar till reguljär 
utbildning  

Andel unika övergångar till reguljär 
utbildning  

År Arbetssökande inom etableringsprogrammet och jobb- och utvecklingsgarantin 

2021 15 735 7,2 

2020 14 456 6,9 

2019 12 845 6,2 

 

Statistiken över registrerade övergångar till reguljär utbildning visar att antalet och 

andelen som övergått till reguljär utbildning inom målgruppen som är aktuell för 

anvisning att söka reguljär utbildning har ökat något under år 2021 i jämförelse med 

år 2020. Ökningen är enligt myndighetens bedömning samtidigt mindre än förväntad 

utifrån det antal (ca 16 500 personer) som myndigheten har anvisat att söka reguljär 

utbildning sedan oktober 2020. Dock finns alltid en förväntad tidsfördröjning mellan 

tillfället då person anvisas att söka utbildning och tidpunkten då personen kan 

förväntas ha hunnit påbörja en utbildning. I vissa fall kan det handla om att 

ansökningsperioden inte sammanfaller med anvisningen och/eller att startdatumet 

för utbildningen ligger längre fram i tiden. I vissa fall kan personen behöva ta del av 

förberedande insatser som exempelvis studiemotiverande kurs på folkhögskola eller 

karriärvägledning innan en övergång till utbildning är aktuell. Därför är det svårt att 

ha mer exakta förväntningar om hur antalet anvisningar att söka reguljär utbildning 

påverkar antalet övergångar till studier över en given tidsperiod.  

För att synliggöra resultatet för myndighetens samlande arbete med att öka 

övergångar till reguljär utbildning redovisas antal och andel unika övergångar till 

reguljär utbildning bland samtliga inskrivna, samt bland kortutbildade nedan.29 

Tabell 4. Antal och andel unika övergångar till reguljär utbildning bland samtliga inskrivna, samt 
bland kortutbildade.30  

  Antal unika övergångar till reguljär 
utbildning  

Andel unika övergångar till reguljär 
utbildning  

År Samtliga öppet 
arbetslösa och i 
program 

Kortutbildade öppet 
arbetslösa och i 
program 

Samtliga öppet 
arbetslösa och i 
program 

Kortutbildade öppet 
arbetslösa och i 
program 

2021 58 678 16 693 5,9 5,8 

2020 59 854 16 328 5,8 5,5 

2019 47 152 16 621 5,2 5,8 

 

Statistiken över registrerade övergångar till reguljär utbildning bland samtliga visar 

att andelen som övergått till reguljär utbildning har varit relativt oförändrat under 

 
29 Kortutbildade avser arbetssökande som saknar fullständig gymnasial utbildning. 
30 Kortutbildade avser arbetssökande som saknar fullständig gymnasial utbildning. 
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2021 jämfört med föregående år. Under år 2021 har knappt 60 000 arbetssökande, 

varav knappt 17 000 kortutbildade övergått till reguljär utbildning.  

4.3 Diskussion och slutsatser 

Undersökningen visar att ungefär en fjärdedel31 av de arbetssökande som anvisats att 

söka reguljär utbildning har påbörjat en utbildning inom 9–11 månader efter 

anvisningen. Resultatet av uppföljningen ligger därmed i linje med resultatet som 

statistiken för antalet registrerade övergångar till reguljär utbildning inom 

målgruppen visar. Antalet och andelen registrerade övergångar till reguljär 

utbildning inom målgruppen har ökat något sedan uppdraget att anvisa fler att söka 

reguljär utbildning tillkom, men inte i paritet med ökningen av antalet anvisningar.  

Undersökningen i denna rapport är samtidigt ingen effektutvärdering, vilket innebär 

att det är svårt att avgöra huruvida anvisningarna har bidragit till att arbetssökande 

har påbörjat reguljär utbildning. Erfarenheter från tidigare rapporter32, samt från 

denna undersökning33, tyder samtidigt på att intresset för studier och/eller 

kunskapen om studiemöjligheter inom målgruppen för anvisning att söka reguljär 

utbildning generellt sett är låg och att det är ovanligt att personerna går vidare till 

reguljära studier på eget initiativ.  

Undersökningen visar också att ungefär en tredjedel av de som har gått vidare till 

utbildning har påbörjat en yrkesutbildning. Ungefär en tredjedel av de som har gått 

vidare till utbildning har påbörjat en allmän utbildning på grundläggande eller 

gymnasial nivå. En utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå kan i 

förlängningen möjliggöra antagning till vissa yrkesutbildningar eller annan högre 

utbildning.  

Undersökningen indikerar också att en stor andel av de som anvisats att söka 

utbildning inte har gått vidare till utbildning 9–11 månader efter att de anvisats att 

söka reguljär utbildning. Ett anmärkningsvärt resultat från undersökningen är att 

ungefär hälften av de svarande uppger att de inte har fått information från 

Arbetsförmedlingen om att de ska söka en utbildning. Detta trots att samtliga 

svarande ska ha fått en anvisning om att söka en reguljär utbildning. Utifrån 

undersökningen är orsaken till att de svarande uppger att de inte blivit informerade 

om anvisningen okänd. Myndigheten konstaterar dock att det finns en stor 

förbättringspotential när det gäller att säkerställa att arbetssökande som anvisas att 

söka reguljär utbildning förstår informationen från myndigheten. 

Arbetsförmedlingen bedömer att rutinen kring anvisning att söka reguljär utbildning 

behöver förändras för att intentionen med anvisningarna ska uppnås.  

 
31 Inräknat ett antal svarande som uppgav att de har blivit antagna till en utbildning som ännu inte startat.  
32 Se exempelvis: Arbetsförmedlingen (2021) Fler anvisningar till reguljär utbildning. Diarienummer: Akt Af-
2021/0026 4333. 
33 I fritextsvaren från undersökningen som presenterats i rapporten är det ett flertal som uppger att de hellre vill 
söka jobb än att studera. Ett flertal är också intresserade av att studera, men uppger att de behöver hjälp med att 
hitta en utbildning.   
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Utifrån resultatet att många svarande uppger att de inte har fått information om 

anvisningen, att många inte kunde delta i undersökningen på grund av bristande 

språkkunskap i svenska och engelska, samt utifrån fritextsvaren som lämnades i 

undersökningen, pekar också undersökningen på att en stor andel av målgruppen 

som anvisas att söka reguljär utbildning behöver ett mer fördjupat stöd i samband 

med anvisningen. Ett mer fördjupat stöd skulle exempelvis kunna innebära ett längre 

planeringssamtal i samband med anvisningen och/eller ett uppföljande samtal där 

Arbetsförmedlingen säkerställer att den arbetssökande vet hur hen ska komma vidare 

med sin ansökning. Ett mer fördjupat stöd skulle också kunna innebära ett fysiskt 

möte med en arbetsförmedlare och/eller en anvisning till en upphandlad 

vägledningstjänst.  

Resultaten pekar också på att det finns en grupp arbetssökande som är i behov av 

reguljär utbildning och som har svaga språkkunskaper i svenska. För dessa personer 

är tillgången till utbildning som kombinerar språkutbildning med reguljär utbildning 

helt avgörande. För språksvaga arbetssökande som är i behov av reguljär utbildning 

och som har förbrukat sin tid att studera sfi som arbetsmarknadspolitisk insats 

saknas ofta lämpliga insatser. För vissa arbetssökande är det heller inte möjligt att ta 

del av andra arbetsmarknadspolitiska insatser med anledning av att de inte kan 

tillgodogöra sig innehållet i tjänsten på grund av bristande språkkunskaper. 

Vidare finns andra utbildningsfrågor som är centrala för att möta kompetensbehoven 

på arbetsmarknaden. Enligt Skolinspektionen (2021) avbryter var femte 

kursdeltagare varje år en påbörjad kurs på grundläggande eller gymnasial nivå34, 

vilket påverkar utbildningen och uppdragets betydelse för kompetensförsörjningen. I 

Skolverkets rapport betonar huvudmän och rektorer vikten av förebyggande arbete 

för att motverka avbrott. I intervjuer med rektorer och representanter för huvud-

männen lyfts studie- och yrkesvägledning fram som ett område av betydelse. De 

menar att det är viktigt att elever väljer rätt studier från början och ger ett antal 

förslag på insatser som kan göra att fler ”väljer rätt”. De föreslagna insatserna är 

bland annat att utöka studie-och yrkesvägledningen med personella resurser, erbjuda 

studieförberedande orienteringskurser, samt erbjuda många kursstartstillfällen och 

ett brett kursutbud.35 

Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos (2021) är också orsaken till att det råder 

brist på arbetskraft med efterfrågade kompetenser inom flera yrkesområden primärt 

att för få söker de utbildningsplatser som finns tillgängliga.36 Detta pekar ytterligare 

på att studie-och yrkesvägledning är ett fortsatt viktigt verktyg för att utbildning ska 

 
34 Skolinspektionen (2021) Studieavbrott i kommunal vuxenutbildning - Huvudmäns och rektorers arbete med 
att främja fullföljande av studier och motverka avbrott. Diarienummer: 40–2020:6278. För år 2020 var det 19 
procent av kursdeltagarna som avbröt kursen på grundläggande nivå och 20 procent som avbröt kurs från 
komvux på gymnasial nivå. Förhållandena är liknande de som var 2019 men jämfört med 2018 har 
avbrottsandelen gått ner med två (grundläggande nivå) respektive tre (gymnasial nivå) procentenheter. 
Skolverket (2021) 
35 Skolinspektionen (2021) Studieavbrott i kommunal vuxenutbildning - Huvudmäns och rektorers arbete med 
att främja fullföljande av studier och motverka avbrott. Diarienummer: 40–2020:6278. 
  Arbetsförmedlingen (2021) Yrkesprognoser. En utblick över åren 2022 och 2026. Diarienummer: Af-
2021/0011 968 Diarienummer: Af-2021/0011 968 
36 Arbetsförmedlingen (2021) Yrkesprognoser. En utblick över åren 2022 och 2026. Diarienummer: Af-
2021/0011 968 Diarienummer: Af-2021/0011 968 
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bidra till kompetensförsörjningen på ett effektivt sätt. Arbetsförmedlingen ser därför 

att myndighetens pågående satsningar på karriärvägledningstjänster är fortsatt 

viktiga och att arbetet med att utveckla en digital infrastruktur är viktigt för att 

möjliggöra tillgängliga digitala självservicetjänster. 

Att anvisningar att söka reguljär utbildning bidrar till att möta kompetensbehoven på 

arbetsmarknaden förutsätter också att utbildningsutbudet är utformat och 

dimensionerat utifrån den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Utöver 

att utbildning är centralt för kompetensförsörjningen i termer av utbildningsnivå, är 

fortsättningsvis utbildningens inriktning och kvalitet av stor betydelse för att 

utbildning som arbetsmarknadspolitisk åtgärd ska påverka kompetensförsörjningen 

och individens möjligheter till arbete.  

För att ytterligare kunna resonera kring hur anvisningar att söka reguljär utbildning 

bidrar till att möta kompetensbehoven på arbetsmarknaden skulle också kopplingen 

till att få arbete efter slutförd utbildning behöva undersökas bland de som anvisats att 

söka reguljär utbildning. Arbetsförmedlingen bedömer att det i nuläget är för tidigt 

att göra en sådan uppföljning. Att anvisningarna har betydelse för 

kompetensförsörjningen förutsätter givetvis också att de som anvisas går till ett 

arbete efter fullföljd utbildning. Andra rapporter har försökt att undersöka huruvida 

vissa reguljära utbildningsformer har betydelse för arbetslösas etablering på 

arbetsmarknaden i stort.37 Rapporterna visar att deltagande i kommunal 

vuxenutbildning har haft positiva effekter på både sysselsättning och inkomster. I och 

med att det är betydligt fler arbetssökande som övergår till utbildning än vad 

Arbetsförmedlingen anvisar att söka utbildning, är det dock svårt att generalisera 

slutsatserna från dessa rapporter till den målgrupp som myndigheten anvisar att söka 

reguljär utbildning.  

5 Studier med aktivitetsstöd  

5.1 Hur Arbetsförmedlingen anvisat till studier med 
aktivitetsstöd  

Nedan redovisas hur många personer som påbörjat reguljär utbildning som 

förberedande insats (studier med aktivitetsstöd) per månad under perioden 2019 till 

2021, samt hur många som har en sådan pågående insats per månad. För att sätta 

antalet i relation till samtliga inskrivna arbetssökande som deltar i reguljär 

utbildning redovisas även hur många arbetssökande som deltar i reguljär utbildning 

inom ramen för etableringsprogrammet, samt hur många som påbörjat en sådan 

insats per månad. 

 

 
37 Se exempelvis: SNS förlag (2016) Att välja utbildning – betydelse för individ och samhälle.  
Studievägledning, gymnasieskola, vuxenutbildning. Region Skåne (2021) Den kommunala vuxenutbildningens 
betydelse för Skånes kompetensförsörjning.  
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Diagram 7. Antal personer som påbörjat reguljär utbildning som förberedande insats eller som 
aktivitet i etableringsprogrammet, samt antal kvarstående i reguljär utbildning som förberedande 
insats eller som aktivitet i etableringsprogrammet, per månad under perioden januari 2020 till mars 
2022. 

 
 

Antalet personer som påbörjat reguljär utbildning som förberedande insats (studier 

med aktivitetsstöd) per månad har ökat under 2021 i jämförelse med föregående år. 

Samtidigt har antalet som deltar i reguljär utbildning inom etableringsprogrammet 

minskat i takt med att antalet deltagare i etableringsprogrammet har minskat.  

Som nämnts tidigare i rapporten förekommer det i vissa kommuner att 

arbetssökande nekas att behålla sitt kompletterande försörjningsstöd när de studerar 

med ersättning från Arbetsförmedlingen. För individer som har ett aktivitetsstöd på 

lägsta nivå kan det samtidigt krävas ett kompletterande försörjningsstöd för att klara 

sin försörjning. Detta påverkar således hur många arbetssökande som har möjlighet 

att kunna studera med aktivitetsstöd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
2

0
2

0
-0

1

2
0

2
0

-0
2

2
0

2
0

-0
3

2
0

2
0

-0
4

2
0

2
0

-0
5

2
0

2
0

-0
6

2
0

2
0

-0
7

2
0

2
0

-0
8

2
0

2
0

-0
9

2
0

2
0

-1
0

2
0

2
0

-1
1

2
0

2
0

-1
2

2
0

2
1-

0
1

2
0

2
1-

0
2

2
0

2
1-

0
3

2
0

2
1-

0
4

2
0

2
1-

0
5

2
0

2
1-

0
6

2
0

2
1-

0
7

2
0

2
1-

0
8

2
0

2
1-

0
9

2
0

2
1-

10

2
0

2
1-

11

2
0

2
1-

12

2
0

2
2

-0
1

2
0

2
2

-0
2

2
0

2
2

-0
3

Kvarstående - Reguljär utbildning inom etableringsprogrammet

Kvarstående - Reguljär utbildning som förberedande insats

Nya - Reguljär utbildning som förberedande insats

Nya - Reguljär utbildning inom etableringsprogrammet



 Studier med aktivitetsstöd 
 
 
 
 
 

34 

Nedan redovisas antalet personer som påbörjat reguljär utbildning som förberedande 

insats under perioden oktober 2020 till och med mars 2022, fördelat på ett antal 

gruppegenskaper bland de som fått beslutet. 

Tabell 5. Antal nya personer som påbörjat reguljär utbildning som förberedande insats under 
perioden oktober 2020 till mars 2022, fördelat på kön, inskrivningstid, tidigare utbildningsnivå, 
födelseland, funktionshinder.  

Grupp  Antal Andel 
Kön     
Kvinnor 7929 64% 
Män 4419 36% 
Utbildningsnivå     
Förgymnasial 3854 31% 
Gymnasial 4262 35% 
Eftergymnasial 4232 34% 
Status i början av månaden   
Etableringsprogrammet 684 6% 
Jobb och utvecklingsgarantin 8143 66% 
Öppet arbetslös 1583 13% 
Förberedande insatser 794 6% 
Övriga 1144 9% 
Åldersgrupp     
20–24 680 6% 
25–29 1864 15% 
30–44 5579 45% 
45–54 2513 20% 
55- 1712 14% 
Födelseregion     
Född i Sverige 4655 38% 
Utrikesfödd 7693 62% 
Funktionsnedsättning     
Ja 1766 14% 
Nej 10 582 86% 
Totalt antal personer    12 348 

 

5.2 Så avser myndigheten att följa upp resultatet av studier med 
aktivitetsstöd  

I regleringsbrevet uppdras Arbetsförmedlingen att beskriva hur myndigheten avser 

att följa upp resultatet av studier med aktivitetsstöd. I den operativa verksamheten 

följs insatsen upp på samma sätt som övriga arbetsmarknadspolitiska insatser. Efter 

avslutad insats sker en ny planering utifrån den arbetssökandes behov och 

möjligheter på arbetsmarknaden, så till vida att den arbetssökande fortfarande är 

inskriven hos Arbetsförmedlingen.  

Utifrån statistik som beskriver arbetssökandes status efter att ha deltagit i reguljär 

utbildning som förberedande insats under perioden januari 2019 till januari 2022, är 

andelen som befinner sig i arbete (med eller utan stöd), utbildning, eller har 
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avaktualiserats av okänd orsak ungefär 37 procent efter 180 dagar, och motsvarande 

41 procent efter 365 dagar. Majoriteteten av de som är inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen efter 180 respektive 365 dagar befinner sig i jobb- och 

utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen avser att fortsätta följa resultatet av 

insatsen och utveckla arbetet därefter. För att ytterligare fördjupa uppföljningen av 

studier med aktivitetsstöd förutsätts möjlighet till digital informationsöverföring i 

enlighet med Skolverket och Arbetsförmedlingen föreslag i återrapport som lämnades 

den 15 november 2021. 

6 Uppdragets betydelse för de 

jämställdhetspolitiska målen 

Regeringens jämställdhetspolitiska mål säger bland annat att kvinnor och män ska 

ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk 

självständighet livet ut.38  

Bland inskrivna på Arbetsförmedlingen skiljer sig inte utbildningsnivå avsevärt 

mellan kvinnor och män. Däremot har utrikesfödda generellt sätt lägre 

utbildningsnivå än övriga. Ungefär 45 procent av alla utrikesfödda (både kvinnor och 

män) saknar en fullständig gymnasieutbildning. Arbetsförmedlingen konstaterar 

vidare att utrikesödda kvinnor anvisas att söka reguljär utbildning i högre 

utsträckning än övriga grupper. Ungefär 50 procent av alla anvisningar att söka 

reguljär utbildning lämnas till utrikesödda kvinnor, vilket indikerar att reguljär 

utbildning oftare bedöms vara en förutsättning för att komma i arbete för gruppen 

utrikesfödda kvinnor än för övriga. Samtidigt är det fortsatt fler män än kvinnor som 

deltar i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning.  

Utrikesfödda kvinnor har också som grupp högre omsättning till reguljär utbildning 

än övriga. I tidigare rapporter brukar ett antal tänkbara skäl till detta lyftas.39 Bland 

annat att män oftare har arbetslivserfarenhet eller yrkesanknytning från annat land 

eller att Arbetsförmedlingens bedömningar kan påverkas av könsstereotypa 

föreställningar. Kraven på formell utbildning är också generellt sätt lägre i 

mansdominerade bristyrken i jämförelse med kvinnodominerade bristyrken.40 

Eftersom låg utbildningsnivå generellt sätt försämrar möjligheterna till arbete och 

därmed också ekonomisk självständighet, är reguljär utbildning en betydelsefull 

insats för gruppen utrikesfödda kvinnor.  

För att ytterligare kunna resonera kring uppdragets betydelse för arbetet med de 

jämställdhetspolitiska målen har resultatet från undersökningen som presenteras i 

kapitel fyra betraktas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Svaren i undersökningen 

 
38 Regeringen (2016) Mål för jämställdhet.  
39 Se exempelvis: Arbetsförmedlingen (2020) Utbildningsplikt för personer med kort utbildning i 
etableringsprogrammet. Diarienummer: Af-2020/ 0040 810, Arbetsförmedlingen (2020) Utrikes födda 
kvinnor på arbetsmarknaden. Kunskapsläget i korthet. Af-2020/0009 8277. 
40 Arbetsförmedlingen (2019e) Var finns jobben? Bedömning för 2019 med fem års sikt. 
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skiljer sig inte avsevärt mellan kvinnor och män. Däremot visar undersökningen att 

utrikesfödda uppger att de har fått information från Arbetsförmedlingen om att de 

ska söka en utbildning i lägre grad än andra. Bland de som uppger att de har fått 

information från Arbetsförmedlingen om att de ska söka en utbildning finns däremot 

ingen avsevärd skillnad mellan inrikes och utrikes födda kvinnor och män avseende 

hur många som senare har gått vidare till utbildning. I och med att uppdraget är en 

viktig insats för utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden, och troligen särskilt 

för utrikesfödda kvinnor, är därmed en vidareutveckling av myndighetens arbete med 

anvisningar och övergångar till reguljär utbildning betydelsefull ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

7 Slutsatser 

Arbetsförmedlingen konstaterar att myndigheten har ökat antalet anvisningar att 

söka reguljär utbildning betydligt under 2021 i jämförelse med föregående år. Antalet 

personer som påbörjar reguljär utbildning som förberedande insats (studier med 

aktivitetsstöd) har också ökat betydligt under samma period. Arbetsförmedlingen har 

därtill utvecklat erbjudandet av karriärvägledning på en rad olika sätt under de 

senaste åren, där studievägledning är en viktig del. Arbetsförmedlingen driver för 

nuvarande också ett antal utvecklingsinitiativ som förväntas bidra till att fler 

arbetssökande ska övergå till reguljär utbildning.  

Arbetsförmedlingens bedömning är att anvisningar att söka reguljär utbildning 

hittills inte har bidragit avsevärt till att möta kompetensbehoven på 

arbetsmarknaden. Bedömningen utgår från att antalet arbetssökande som övergått 

till reguljär utbildning till följd av en anvisning bedöms vara förhållandevis få. 

Samtidigt ser Arbetsförmedlingen att anvisningar att söka reguljär utbildning har 

potential att få flera att påbörja reguljär utbildning om myndigheten vidareutvecklar 

arbetssättet kring anvisningarna och om utbudet av utbildning tillgängliggörs för fler 

arbetssökande.  

Genom undersökningen som presenterats i rapporten har ett antal viktiga 

utvecklingsområden beträffande Arbetsförmedlingens arbete identifierats. 

Undersökningen tyder bland annat på att en stor andel av de som anvisats att söka 

reguljär utbildning behöver ett mer utvecklat stöd av Arbetsförmedlingen i samband 

med anvisningen. Ungefär hälften av de som uppgav att de hade mottagit information 

från Arbetsförmedlingen om att de ska söka en utbildning, uppgav att de också har 

påbörjat en utbildning inom 9–11 månader efter att de fått anvisningen. 

Arbetsförmedlingen ser därför betydande möjligheter att kunna förbättra resultatet 

av anvisningarna genom att förbättra kommunikationen med de arbetssökande som 

anvisas och vid behov erbjuda ett mer fördjupat stöd.  

Arbetsförmedlingen har även identifierat lokala exempel där man lyckats väsentligt 

bättre med att nå fler övergångar till reguljär utbildning, vilket ytterligare tyder på att 

bättre resultat kan uppnås genom förbättrade arbetssätt. I de lyckade exemplen som 
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myndigheten har identifierat har samverkan med kommuner och folkhögskolor, samt 

tillgången till språkintegrerade yrkesutbildningar lyfts fram som avgörande 

framgångsfaktorer för att lyckas få fler att övergå till reguljär utbildning. En annan 

utpekad framgångsfaktor är att säkerställa att den arbetssökande är välinformerad 

om vad anvisningen innebär och hur hen ska gå till väga för att söka en utbildning.  

Arbetsförmedlingen bedömning är sammanfattningsvis att anvisning att söka 

reguljär utbildning är betydligt mer effektivt när det sker i kombination med 

vägledande och motiverande stöd, där en utvecklad samverkan med kommuner och 

folkhögskolor är central. Det är fortsatt avgörande att kommunerna, med hjälp av 

Arbetsförmedlingen, tillgängliggör utbildning för arbetssökande som har behov av att 

kombinera olika studieformer såsom sfi och utbildning på grundläggande eller 

gymnasial nivå. För att utbildning ska bidra till en effektiv kompetensförsörjning 

konstaterar myndigheten i likhet med tidigare rapporter att satsningar på 

utbildningsutbud för vuxna behöver inkludera utbildningspaket som möjliggör för 

arbetssökande att tillgodogöra sig kompetenser på grundläggande nivå vilka är en 

förutsättning att ta del av den yrkesutbildning som efterfrågas av arbetsgivare. Som 

en del av detta ser Arbetsförmedlingen också att studievägledning spelar en fortsatt 

viktig roll för att utbildning ska kunna bidra till en effektiv kompetensförsörjning.  

Med anledning av den fortsatta matchningsproblematiken på arbetsmarknaden, där 

arbetssökandes kompetenser inte motsvarar arbetsgivarnas efterfrågan, är det enligt 

Arbetsförmedlingen helt centralt att fortsätta motivera och vägleda fler 

arbetssökande till utbildningar som leder till arbete. 

 

 


