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Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fackförbund inom 

industrin som omfattas av industriavtalet. De fem förbunden är Sveriges 

Ingenjörer, Unionen, IF Metall, Svenska Livsmedelsarbetareförbundet samt 

GS (Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch).  

 

Ytterligare exemplar av rapporten kan beställas på e-postadress: 

fi.kansli@fikansli.se. Rapporten finns även på www.fackeninomindustrin.se 
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Förord 
 

I början av 2017 tillsattes en arbetsgrupp inom ramen för samarbetet i Facken inom 

industrin för att ta fram en gemensam hållning gällande Arbetsförmedlingen och 

arbetsmarknadspolitiken. Både Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken är 

centrala för arbetsmarknadens funktionssätt och därför viktiga för Facken inom industrin 

framför allt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv men också utifrån att 

arbetsmarknadspolitiska insatser alltid ska syfta till att arbetssökanden får en varaktig 

förankring på arbetsmarknaden. Behovet av att hitta en gemensam hållning i dessa 

centrala frågor aktualiserades i och med att Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:3) 

tillsattes.  

I gruppen har följande personer ingått: Lisa Bondesson (Sveriges ingenjörer), Kenneth 

Edvardsson (GS-facket), Josefine Larsson (IF Metall), Stefan Sjöquist (IF Metall), 

Annakarin Wall (Unionen) och Mikael Löthén (Livs) som senare ersattes av Natasa 

Stojkovic (Livs).  
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Bakgrund 
 

Med anledning av utredningen Det statliga åtagandet för en väl fungerande 

arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag (Dir 2016:56), även kallad 

Arbetsmarknadsutredningen, har Facken inom industrin beslutat sig för att undersöka om 

det gemensamt går att komma överens om politik som det går att driva gentemot 

utredningen. Därför fick den tillsatta arbetsgruppen i uppgift att besvara följande frågor:  

 

1. Hur ska arbetsmarknadspolitiken i större utsträckning samverka med relevanta aktörer på 

regional och nationell nivå i syfte att stärka kompetensförsörjningen? 

2. Hur kan arbetsmarknadsutbildningen bättre svara mot arbetsmarknadens behov och i 

vilken form och av vilka aktörer ska arbetsmarknadsutbildningar tillhandahållas? 

3. Vilka övriga förändringar kan behövas i utbildningssystemet och arbetsmarknadspolitiken 

för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov? 

4. Föreslå Facken inom industrins ståndpunkter gällande utredningens delbetänkande om 

vägledning. 

 

 

Det här underlaget har som ambition att besvara de tre första frågorna framför allt ur ett 

kompetensförsörjningsperspektiv, men också utifrån att målet med 

arbetsmarknadspolitiska insatser alltid måste vara att arbetssökanden får en varaktig 

förankring på arbetsmarknaden.  

 

Facken inom industrins ståndpunkter gällande Arbetsmarknadens delbetänkandet 

Vägledning för framtidens arbetsmarknad (SOU 2017:82), det vill säga punkt fyra, 

återfinns som en bilaga till denna rapport.   
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Sammanfattning 
 

Arbetsmarknaden är i förändring på grund av globalisering, digitalisering, migration och 

en åldrande befolkning. Dessa långsiktiga trender återspeglas i en ökad tudelning på 

arbetsmarknaden och en omställning som sker allt snabbare. Dessa utmaningar klarar inte 

dagens arbetsmarknadspolitik av att möta fullt ut. Därför behöver både styrningen av 

Arbetsförmedlingen reformeras och insatserna hos myndigheten göras mer flexibla, 

samtidigt som det reguljära utbildningssystemet bör ges en större roll i 

arbetsmarknadspolitiken.  

 

Arbetsförmedlingen är en enorm myndighet med över 14 000 anställda med flera tunga 

uppdrag som att bland annat förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och säkerställa att 

arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. Det gör myndigheten 

trög att styra. Samtidigt vill olika regeringar sätta sin prägel på arbetsmarknadspolitiken 

när de tar makten. Problemet är emellertid att politiska förslag ofta formuleras i 

opposition och när ett parti tar makten är kanske förslagen som partiet gick till val på inte 

alls svar på de rådande utmaningar som finns på arbetsmarknaden.   

 

De arbetsmarknadspolitiska insatserna upplevs också av många som för toppstyrda. Att 

det är svårt att på lokal och regional nivå ta viktiga initiativ i syfte att förbättra 

matchningen och lösa de lokala kompetensbehoven. Därför har andra aktörer skapat 

parallella arbetsmarknadsinsatser. Fackförbund har tillsammans med arbetsgivarna 

investerat i omställningsorganisationer och många kommuner har i sin tur tagit egna 

initiativ för att få fler personer ur försörjningsstöd, och in i aktivitet och jobb. 

 

En fungerande arbetsmarknadspolitik är en statlig och nationell angelägenhet, men 

arbetsmarknaden är i hög grad en regional och lokal fråga, och bör därför kunna styras 

utifrån detta perspektiv. Exempelvis skulle kompetensplattformarna kunna få ett bredare 

mandat. Oavsett hur den regionala styrningen utformas är det avgörande att de 

myndigheter, kommuner och organisationer som bidrar till en fungerande 

arbetsmarknadspolitik finns närvarande. På så sätt kan också arbetsmarknadens parter 

skaffa sig ett större inflytande och med en ökad regional styrning kan resurser och 

insatser användas effektivare.  

 

Utöver en regionalisering av styrningen av den statliga arbetsmarknadspolitiken finns det 

också ett behov av att reformera insatserna hos Arbetsförmedlingen och att använda det 

reguljära utbildningssystemet i arbetsmarknadspolitiken. Vägledningen behöver stärkas, 

men det måste också finnas något att vägleda till och därför behövs det ett bättre system 

gällande validering och kompletterande kurser inte bara på gymnasial nivå utan även på 

högskolan. En gemensam faktor hos många av de som är inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen just nu är att de saknar en gymnasieutbildning, dessa personer är det 

svårt för Arbetsförmedlingen att stötta utan det kräver istället att kommunerna har 

tillräckligt med Komvuxplatser och att kursstaterna görs med flexibla. Därför behöver 

utbildningspolitiken få en större roll i arbetsmarknadspolitiken.  
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Rapporten resonerar om reformbehov inom den statliga arbetsmarknadspolitiken. 

Samtidigt är det väsentligt att framhålla att insatser som idag sker inom ramen för 

parternas omställningsavtal, TRR och TSL, spelar en viktig roll för förverkligandet av 

den svenska arbetsmarknadspolitiken. Reformer i den statliga arbetsmarknadspolitiken 

gällande Arbetsförmedlingens verksamhet och förmåga att regionalt kunna verka närmare 

arbetsplatsernas kompetensbehov, behöver därför dels ske med hänsyn till reformernas 

inverkan på insatser som genomförs inom ramen för omställningsavtalen.  
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Facken inom industrins viktigaste 

ställningstaganden 
 

 Arbetsmarknadspolitiken är en statlig och nationell angelägenhet, men arbetsmarknaden 

är i hög utsträckningen en regional och lokal fråga och bör därför kunna styras utifrån 

detta perspektiv. Exempelvis skulle kompetensplattformarna kunna utvecklas och ges ett 

större mandat.  

 

 För att öka det regionala och lokala inflytandet över arbetsmarknadspolitiken bör även 

upphandlingsförfarandet flyttas ned en nivå inom Arbetsförmedlingen så att exempelvis 

de arbetsmarknadsutbildningar som upphandlas bättre kan anpassas efter den regionala 

efterfrågan.  

 

 Vägledningen hos Arbetsförmedlingen behöver stärkas. Oavsett var den arbetssökande 

bor i landet ska hon eller han ha en likvärdig tillgång till vägledning oavsett om det är 

vägledning som Arbetsförmedlingen själva tillhandahåller eller upphandlar.  

 

 För att undanröja eventuella tveksamheter bör det förtydligas att validering kan ske även 

på eftergymnasial nivå. För tjänstemän utgör däremot validering i formell eftergymnasial 

utbildning ofta den enda möjligheten, då branschmodeller i stor sett saknas för denna 

grupp.  

 

 Vid upphandling får Arbetsförmedlingen inte glömma branschvalideringens dubbla roll, 

det vill säga att kartlägga individers behov av en utbildning eller annan insats i relation 

till valideringsmodellernas kompetenskrav och även verifiera uppnådda resultat i en 

arbetsmarknadsutbildning.  

 

 Det är endast möjligt för personer utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med 

begränsad sådan erfarenhet att utnyttja uppdragsutbildning på eftergymnasial nivå som 

arbetsmarknadsutbildning. Den möjligheten bör öppnas upp för fler arbetssökanden. 

 

 Arbetsmarknadsutbildning får ges under längst sex månader eller till dess målet med 

utbildningen uppnåtts, och endast på heltid. För att göra arbetsmarknadsutbildningen mer 

flexibel, lättare att kombinera med andra insatser och för det ibland kan krävas längre 

utbildningsinsatser bör förordningen ändras så att arbetsmarknadsutbildning kan ske på 

halvtid eller på heltid under max ett år.  

 

 Arbetsförmedlingen behöver bli bättre på att anpassa sina arbetsmarknadsutbildningar 

efter den faktiska efterfrågan på den regionala arbetsmarknaden, oavsett om utbildningen 

riktar sig till arbetar- eller tjänstemannayrken. Därför ska upphandling av 

arbetsmarknadsutbildning i större utsträckning ske i samarbete med arbetsgivare, så 

kallad rekryteringsutbildning.  

 

 Det behövs också ett flexiblare utbud av arbetsmarknadsutbildningar. Det kan vara olika 

moduler av utbildningar som går att kombinera även på eftergymnasial nivå. Om 

arbetsmarknadsutbildningen också ska anpassas mer efter tjänstemän så är det också 
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rimligt att öppna upp för kortare distansutbildningar inom ramen för 

arbetsmarknadsutbildning.  

 

 Arbetssökanden som inte har en påbörjad eller slutförd gymnasieutbildning bör i första 

hand läsa på Komvux eller yrkesvux. För att en arbetssökande inte ska behöva vänta i 

flera månader på att påbörja studier behövs det flexiblare kursstarter inom både Komvux 

och yrkesvux. Om en arbetssökande har dåliga erfarenheter av gymnasiestudier bör han 

eller hon vägledas till att läsa studiemotiverande kurser på någon folkhögskola.   

 

 Yrkeshögskolan skulle kunna ge ett större bidrag till kompetensförsörjningen än idag om 

det fanns fler korta flexibla utbildningar och om det infördes fristående kurser både inom 

befintliga utbildningar och som helt fristående kurser.  

 

 Universitet och högskolor måste erbjuda kortare kompletterande kurser och utbildningar 

som kan öka den arbetssökandes möjligheter att få en anställning samtidigt som 

kursstarter måste göras mer flexibla.  

 

 Det är också av vikt att det införs rätt till förhandsbesked om tillgodoräknande med 

nationell giltighet. I dag omfattar rätten att få sin reella kompetens bedömd och 

tillgodoräknad endast den som är antagen och har påbörjat en utbildning. Arbetssökanden 

behöver redan innan de söker till en utbildning kunna få ett förhandsbesked om hur 

många högskolepoäng de behöver läsa in för att till exempel nå en viss examen.  

 

 Tidigare hade Arbetsförmedlingen möjlighet att direktanvisa arbetssökande till 

uppdragsutbildningar anordnade inom det reguljära utbildningssystemet eller erbjuda 

bibehållet aktivitetsstöd till programdeltagare som söker och blir antagen till en ordinarie 

plats på folkhögskola, Komvux eller universitet och högskolor. Den möjligheten bör 

återinföras. 
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En förändrad arbetsmarknad 
 

Arbetsmarknaden är i förändring på grund av globalisering, digitalisering och den 

demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och migration. Dessa långsiktiga 

trender återspeglas i en ökad tudelning på arbetsmarknaden och att omställningen sker allt 

snabbare.  

 

Den ökade tudelningen innebär att fler har en högre utbildning och arbeten med stort 

kunskapsinnehåll samtidigt som gruppen med mycket kort utbildning växer.  Över 75 

procent av de personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen tillhör idag grupper som 

anses stå längre från arbetsmarknaden1 och som har stora behov av 

arbetsmarknadspolitiska insatser för att inte riskera drabbas av långvarig eller ofta 

återkommande arbetslöshet.  

 

Strukturomvandlingen gör att kompetenskraven i arbetslivet snabbt förändras. När allt 

smartare system tar över rutinmässiga arbetsuppgifter rör sig arbetskraften mot mer 

komplexa och kreativa arbetsuppgifter. I takt med mer avancerad produktion och 

tjänstifiering ökar behovet av medarbetare med kvalificerad utbildning. Över tid har 

utbildningsbakgrunden för medarbetare i industrin förskjutits mot personer med 

kvalificerad gymnasieutbildning och högskoleutbildning.  

 

Totalt sysselsätter industrin cirka en miljon personer. Arbetskraftsbristen har emellertid 

blivit allt mer akut den senaste tiden, utvecklingen drivs på av den starka konjunkturen, 

men också den pågående digitaliseringen och automatiseringen gör att företagens 

kompetensbehov förändras. Sveriges ekonomiska utveckling framöver hänger i stor 

utsträckning på att näringslivet lyckas vara innovativt och ta tillvara på de möjligheter 

som teknikutvecklingen ger. En förutsättning för det är att företagen hittar den kompetens 

som behövs för att driva verksamheten framåt.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Till de grupper som anses stå långt ifrån arbetsmarknaden räknas födda utanför Europa, högst förgymnasial utbildning, de som har en 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och åldersgruppen 55 – 64 år. 
2 Unionens konjunkturbarometer oktober 2017, s. 5 
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Arbetsmarknadspolitikens roll och uppgift 
 

För att klara av dessa utmaningar på arbetsmarknaden behövs en aktiv 

arbetsmarknadspolitik som kan bidra till både kompetensförsörjning och omställning. 

Arbetsmarknadspolitikens roll är att:  

 

 Öka utbudet av anställningsbar arbetskraft 

 Underlätta omställningen för både individ och samhälle  

 Förhindra individers utslagning från arbetsmarknaden 

 

Detta har varit grunden för svensk arbetsmarknadspolitik sedan starten och dessa tre 

punkter skiljer sig i hög utsträckning från många andra länders arbetsmarknadspolitik. I 

många länder, både inom och utanför Europa, är arbetsmarknadspolitiken tätt 

sammankopplad med socialpolitiken. I dessa länder handlar insatserna uteslutande om att 

skapa övergång från socialbidrag till arbete. På så sätt är fokus endast på 

arbetskraftsutbudet och stöd ges ofta bara till den person som saknar eget kapital. Svensk 

arbetsmarknadspolitik syftar däremot både till att få personer tillbaka till jobb men också 

möta arbetsgivares rekryteringsbehov och på så vis bidra till omställning.  

 

Förenklat kan man säga att det finns tre olika arbetslöshetstyper. Även när det är 

högkonjunktur kommer det finnas arbetslösa som är mellan två jobb eller personer som 

precis har gått klart en utbildning och letar ett arbete som är i nivå med sin utbildning och 

övrig kompetens. Den typen av arbetslöshet kallas friktions, eller omsättnings, - 

arbetslöshet.  

 

Den andra arbetslösheten kallas traditionell, eller konjunktur, - arbetslöshet. Som namnet 

indikerar är den olika stor beroende på konjunkturen. Just nu har vi en väldigt god 

konjunktur, de som står nära arbetsmarknaden får snabbt ett nytt arbete vid arbetslöshet. 

Det som är oroväckande är dock att vi trots den goda konjunkturen har många arbetslösa 

som tillhör den tredje kategorin, den strukturella arbetslösheten. Det är en långvarig form 

av arbetslöshet som existerar för att den arbetslösa inte är efterfrågad på 

arbetsmarknaden. Det kan till exempel bero på att den kunskap den arbetslösa innehar 

inte efterfrågas på arbetsmarknaden, eller att den kunskap en arbetstagare besitter inte är 

validerad.  

 

Ibland beskrivs också arbetslösheten som en kö och de arbetsmarknadspolitiska 

insatserna ska göra så att den arbetslösa ska flyttas framåt i kön, och allra helst få ett jobb 

på den reguljära arbetsmarknaden. Insatser som kan göra att en arbetslös flyttas framåt i 

kön är exempelvis ett anställningsstöd eller en arbetsmarknadsutbildning. 

 

 

 



8 
 

Kan dagens arbetsmarknadspolitik utföra sin 

uppgift? 
 

Öka utbudet av anställningsbar arbetskraft 

Med tanke på arbetslöshetens karaktär och sammansättningen av arbetskraftsutbudet har 

idag Arbetsförmedlingen svårt att på egen hand öka utbudet av anställningsbar 

arbetskraft.  Många av de insatser som Arbetsförmedlingen har i sin verktygslåda är 

riktade till arbetssökanden som med kortare insatser som exempelvis en 

arbetsmarknadsutbildning eller en subventionerad anställning kan hitta ett arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden. En gemensam nämnare för många av dem som är arbetslösa 

trots den goda konjunkturen är att de inte har en gymnasieutbildning och det är något som 

de flesta arbetsgivare efterfrågar. Det är emellertid en insats som kommunerna behöver 

tillhandahålla. Arbetsförmedlingens roll för en arbetssökande som behöver påbörja eller 

färdigställa sin gymnasieutbildning är att vägleda och motivera individen att börja 

studera.  

 

Arbetsförmedlingen saknar också många gånger flexibla insatser som går att kombinera. 

Att detta inte fungerar har blivit extra påtagligt i samband med att många nyanlända är 

inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Exempel på flexibla insatser kan vara att få sin 

utbildning eller yrkeserfarenhet validerad och efter det kunna läsa en kortare utbildning 

för att komplettera sin redan förvärvade kunskap.  

 

Underlätta omställningen för både individ och samhälle  

På grund av svårigheten att på egen hand öka utbudet av anställningsbar arbetskraft så får 

också dagens arbetsmarknadspolitik problem med att lyckas med uppgiften att underlätta 

omställning för både individ och samhälle. Här gör istället omställningsorganisationerna 

ett stort arbete för arbetstagare som inte är nytillträdda på arbetsmarknaden, och både 

TSL och TRR visar på mycket goda resultat. Tyvärr omfattas inte alla som arbetar inom 

industrin av ett omställningsavtal, exempelvis tidsbegränsat anställda.  

 

Sammansättningen av de arbetslösa gör också att arbetsgivare har svårt att få hjälp med 

kvalificerad arbetskraft när de vänder sig till Arbetsförmedlingen. Detta i sin tur leder till 

dels att arbetsgivare i lägre utsträckning vänder sig till Arbetsförmedlingen för att hitta 

personal, dels att vakanser inte tillsätts och företag får svårt att växa.  

Trots att vi just nu i svenska mått har hög arbetslöshet (cirka 7 %) har vi rekordmånga 

lediga jobb på arbetsmarknaden. Bristen på arbetskraft är idag skriande inom offentlig 

sektor men även inom privata tjänstenäringen är bristtalen på en mycket hög nivå. 

 

Förhindra individers utslagning från arbetsmarknaden 

Dagens arbetsmarknadspolitik klarar däremot i hög utsträckning av uppgiften att 

förhindra individers utslagning från arbetsmarknaden. Subventionerade anställningar och 

krav på jobbsökande för att ta del av ersättning är viktiga faktorer. Faktum är att Sverige 

har Europas lägsta långtidsarbetslöshet och Europas högsta sysselsättningsgrad. Vi är bra 

på sysselsättning och på att förhindra utslagning från arbetsmarknaden. Men trots att 

långtidsarbetslösheten är lägre här än i många länder har den de senaste 10 åren ökat 

markant.  
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Regionalisera delar av Arbetsförmedlingen och 

arbetsmarknadspolitiken 
 

Som konstaterats inledningsvis i den här rapporten klarar dagens Arbetsförmedling och 

arbetsmarknadspolitik inte av att i tillräcklig omfattning leverera anställningsbar 

arbetskraft och omställning gällande både individ och samhälle.  De 

arbetsmarknadspolitiska insatserna upplevs också av många som för toppstyrda. Att det är 

svårt att på lokal och regional nivå ta viktiga initiativ i syfte att förbättra matchningen, 

lösa de lokala kompetensbehoven och hjälpa arbetslösa tillbaka till arbete. Vi har därför 

sett andra aktörer skapa parallella arbetsmarknadsinsatser. Vi som fackförbund har 

tillsammans med arbetsgivarna investerat i omställningsorganisationer som framgångsrikt 

skapar bryggor mellan jobb för en person som blivit varslad om uppsägning. Både TRR 

och TSL har mycket goda resultat. Men tyvärr omfattar inte omställningsorganisationerna 

alla som är i behov av stöttning till arbete och för att den statliga arbetsmarknadspolitiken 

ska kunna ta sitt ansvar behövs: 

 

 En regionalisering av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken för att kunna 

använda resurser från olika håll för att möta de kompetensförsörjningsbehov som finns 

regionalt och lokalt. Detta kräver att både fackförbund och arbetsgivare bjuds in i 

arbetsmarknadspolitiken i större utsträckning än idag. 

 

I och med avskaffandet av Länsarbetsnämnderna försvann den regionala förankringen av 

arbetsmarknadspolitiken utan att egentligen ersättas av någon ny. Vi menar att det är 

viktigt att det finns ett lokalt och regionalt ansvar för arbetsmarknadspolitiken där fack- 

och arbetsgivarorganisationer, omställningsorganisationerna, Arbetsförmedlingen samt 

andra relevanta myndigheter och leverantörer ingår. Om arbetsmarknadspolitiken i större 

utsträckning än idag bedrivs utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv gör dels att 

prognoser kan bli mer träffsäkra, dels att utbildningsinsatser och andra 

arbetsmarknadspolitiska insatser kan dimensioneras mer effektivt så att befintliga resurser 

nyttjas bättre.  

 

Nuvarande regering ser de regionala kompetensplattformarna som ett centralt verktyg när 

det gäller länens arbete och samverkan inom kompetensförsörjningsområdet. Det är 

Tillväxtverket som ansvarar för de regionala kompetensplattformarna som innebär ett 

”strukturerat och fokuserat arbete för att förbättra kompetensförsörjningen och öka 

samverkan mellan sådana aktörer”. Med sådana aktörer nämns i sammanhanget 

arbetsgivare, utbildningssamordnare och myndigheter. Regionerna har olika inriktningar 

för sina kompetensplattformar. I vissa regioner innebär kompetensplattformarna en 

särskild organisation som genomför olika insatser för att utveckla 

kompetensförsörjningen. I andra regioner är det snarare en fråga om ett strukturerat 

samarbete som innebär att olika aktörer träffas återkommande för att diskutera 

kompetensförsörjningsfrågor.  

 

Det har framkommit mycket kritik mot att mandatet för kompetensplattformarna att 

påverka utbildningsutbudet har varit bristfälligt. Kompetensplattformarna är i de allra 

flesta fall inte utbildningssamordnare själva, vilket innebär att de i dagsläget inte har 
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något mandat att påverka utbildningsutbudet. Men faktum är att de flesta 

utbildningsanordnare huvudsakligen styrs av andra incitament än den regionala 

arbetsmarknadens behov.  

 

Istället för att föreslå att det inrättas ytterligare en samverkan, eller plattform, där olika 

myndigheter träffas kan en tanke vara att kompetensplattformarna går från att många 

gånger endast vara ett forum för diskussion till att faktiskt vara mer operativa. Här är det 

viktigt att utbildningssystemets olika delar är representerade, Arbetsförmedlingen men 

också parterna på arbetsmarknaden som många gånger vet hur behovet på arbetsplatserna 

ser ut. Så kan vi också skaffa oss ett större inflytande över arbetsmarknadspolitiken 

samtidigt som de resurser som finns både regionalt och lokalt kan nyttjas på bästa sätt. 

Det skulle också ge kompetensplattformarna ökad legitimitet om parterna på 

arbetsmarknaden fick ett större inflytande.  

 

Att öka det regionala och lokala inflytandet över arbetsmarknadspolitiken innebär också 

att upphandlingsförfarandet behöver flyttas ned en nivå inom Arbetsförmedlingen för att 

exempelvis de arbetsmarknadsutbildningar som upphandlas bättre kan anpassas efter den 

regionala efterfrågan.  

 

I dagsläget upphandlas Arbetsförmedlingens utbildningar ofta nationellt, där 

utbildningssamordnarna lämnar anbud på ett eller flera arbetsmarknadsområden. 

Arbetsmarknadsområdena kan inte själva upphandla utbildningsplatser, utan det sker 

genom den centraliserade organisationen, oavsett om behovet är lokalt eller nationellt.3 I 

Statskontorets rapport Kostnader för arbetsmarknadsutbildningar och yrkesvux – en 

jämförelse, framkommer att endast ett fåtal större rikstäckande utbildningssamordnare har 

möjlighet att lämna anbud på Arbetsförmedlingens upphandlingar. Färre anbudslämnare 

leder normalt till lägre konkurrens och därmed till ett högre pris för utbildning. 

Kommunerna upphandlar däremot sina utbildningar lokalt eller på regional nivå.4   

 

I det nuvarande upphandlingsförfarandet tar det enligt uppgift från berörda avdelningar på 

Arbetsförmedlingen mellan åtta till tolv månader från det att behovsbeställningen lämnas 

till dess att utbildningen kan vara igång hos en leverantör. Den långa upphandlingstiden 

beror dels på själva syftet med upphandlingen där LOU kräver en formaliserad modell 

som ska säkerställa konkurrensneutralitet och likabehandling, dels på det höga antalet 

ansökningar om överprövning som görs på utbildningsmarknaden. Det här är inget nytt. 

Även när länsarbetsnämnderna hade rätt att upphandla utbildning framfördes också kritik 

om att det tog för lång tid.5 Inom det nuvarande centrala upphandlingssystemet tar det 

också lång tid mellan de olika nationella upphandlingstillfällena, vilket innebär att 

kommer exempelvis inte en valideringsmodell med vid ett upphandlingstillfälle dröjer det 

fyra år till nästa tillfälle att upphandla samma modell. Det skapar en tröghet i systemet.  

 

Riksrevisionens granskning är inriktad på den regionala och den lokala 

arbetsmarknadsutbildningen, det vill säga att insatserna anpassas efter behovet av 

arbetskraft inom olika branscher i olika delar av landet. Riksrevisionen skriver att 

effekterna av arbetsmarknadsutbildning har sjunkit kraftig sedan 2007 och är nu nere på 

                                                           
3 LO (2015), s. 67 
4 Statskontoret (2012:28), s 91-92 
5 LO (2015), s. 67 
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noll när man mäter utskrivning för arbete. Upphandlingen sker alltså inte längre på 

regional nivå. Följdfrågan blir då om den centraliserade upphandlingen kan ha bidragit till 

att arbetsmarknadsutbildningen anpassas sämre till lokal efterfrågan.6                 

 

Det är självklart svårt att säga om en regionaliserad upphandling skulle bli mer 

behovsanpassad och effektiv. Samtidigt har resultaten gällande arbetsmarknadsutbildning 

försämrats sedan upphandlingen centraliserades i samband med att Arbetsförmedlingen 

bildades.  

 

                                                           
6 IFAU (2016:20), s. 8 
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Arbetsförmedlingens insatser behöver reformeras 
 

Samtidigt som det behövs ett ökat lokalt och regionalt ansvar för arbetsmarknadspolitiken 

krävs det även att Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska insatser görs mer flexibla 

samtidigt som det reguljära utbildningssystemet behöver spela en större roll i 

arbetsmarknadspolitiken. Det behövs med andra ord:  

  

 Att insatser hos Arbetsförmedlingen görs mer flexibla. 

 Att det reguljära utbildningssystemet på ett bättre sätt kompletterar 

arbetsmarknadspolitiken.  

 

 

Med flexibla insatser menas att Arbetsförmedlingen har en verktygslåda av insatser som 

går att kombinera utifrån den arbetssökandes behov. En kedja av flexibla insatser kan 

vara att en arbetssökande först tar del av en vägledningsinsats, sedan en 

arbetsmarknadsutbildning som förhoppningsvis leder till en anställning utan subvention. 

Emellertid kan inte Arbetsförmedlingen stå för utförandet av alla insatser i verktygslådan; 

här behöver också kommunerna, universitet- och högskolor samt externa aktörer också 

vara utförare. Därför behöver det reguljära utbildningssystemet på ett bättre sätt än idag 

komplettera arbetsmarknadspolitiken. 

 

Vägledning 

När en arbetssökande skrivs in hos Arbetsförmedlingen är vägledning den första insatsen 

som han eller hon kan få tillgång till. Den vägledning Arbetsförmedlingen ansvarar för 

ska vara utifrån arbetsmarknadens behov för att tydliggöra att den vägledning som 

bedrivs av Arbetsförmedlingen ytterst ska syfta till att förbättra arbetsmarknadens 

funktionssätt. Arbetsförmedlingens vägledning ska ske utifrån följande tre ingångar: 

 

 Samlad information om arbetsmarknadsutsikter och utbildningsutbud, med möjlighet att 

ställa klargörande frågor av generell karaktär. Den här typen av vägledning kan ske 

digitalt. 

 

 Orienterande vägledning från en arbetsförmedlare om specifika frågor utifrån individuella 

förutsättningar, exempelvis efter genomförda intressetest eller behörighetsregler, var 

utbildningar finns, studieekonomi eller validering av kompetens. Det bör också finnas en 

del som är yrkes- och branschvägledande vid behov. 

 

 Fördjupad vägledning med ett mer systematiskt och processinriktat stöd med syftet att 

inventera egna intressen och resurser för att kunna göra ett väl underbyggt val av 

utbildning eller yrke, ofta i kombination med motiverande insatser. Den här formen av 

vägledning kan ske med en studie- och yrkesvägledare och riktar sig till arbetssökande 

som behöver mer omfattande stöd. 

 

Vägledning riktar sig framför allt till dem som är arbetslösa och inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen. För en som är nyexaminerad och endast skriver in sig för att få 

ersättning räcker det antagligen med digital vägledning eller ingen vägledning alls. För en 
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arbetslös som är i större behov av vägledning är det viktigt att en arbetsförmedlare har 

kunskapen och förutsättningarna att bistå den arbetslöse med orienterande vägledning så 

att hon eller han kan komma vidare i sin process att hitta ett nytt arbete. Vissa arbetslösa 

kommer att vara i behov av betydligt mer omfattande vägledning och då ska den 

fördjupade vägledningen finnas tillgänglig hos den lokala Arbetsförmedlingen.   

 

Även personer som inte omfattas av något av omställningsavtalen, eller yrkesverksamma 

som inte är varslade men vill söka vägledning för att exempelvis förebygga arbetslöshet, 

ska kunna vända sig till Arbetsförmedlingen. Det handlar inte om att Arbetsförmedlingen 

ska få ett ytterligare stort uppdrag, utan ett tydliggörande av myndighetens nuvarande 

uppdrag. När det gäller tjänstemän så söker de flesta studie- och yrkesvägledning hos ett 

universitet eller högskola. Ett fåtal kommer att söka sig till Arbetsförmedlingen, men 

samtidigt är det viktigt att tydliggöra den möjligheten eftersom det är positivt att 

yrkesverksamma vill förebygga arbetslöshet. 

 

Det är viktigt att en arbetssökande, oavsett var personen bor i landet, har en likvärdig 

tillgång till vägledning oavsett om det är vägledning som Arbetsförmedlingen själva 

tillhandahåller eller upphandlar. Även om delar av den orienterande vägledningen kan 

styras om till digitala kanaler är det viktigt att det finns möjlighet för de arbetssökande 

som bedöms ha behov av fördjupad vägledning att få detta.  

 

Validering 

Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och 

dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter 

oberoende av hur de förvärvats.7 

 

Om en arbetsförmedlare gör bedömningen att den arbetssökande behöver validering av 

utbildning och/eller reell yrkeskompetens ska det vara möjligt. Det är också viktigt att 

Arbetsförmedlingen förstår branschvalideringens dubbla syften, nämligen att dels 

kartlägga en individs behov av en utbildningsinsats i relation till valideringsmodellernas 

kompetenskrav, dels att verifiera uppnådda resultat i en arbetsmarknadsutbildning. 

Validering av en arbetssökandes kunskaper och kompetens kan ske inom ramen för ett 

eget arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen, även på eftergymnasial 

nivå, om det är motiverat av arbetsmarknadsskäl. För arbetare finns olika 

branschmodeller för validering att tillgå. För tjänstemän utgör däremot validering 

gentemot det formella utbildningssystemet ofta den enda möjligheten, då 

branschmodeller i stort sett saknas för tjänstemän.  

 

Det finns med andra ord möjlighet till validering av eftergymnasial utbildning hos 

Arbetsförmedlingen i teorin, men det föreligger praktiska hinder när det gäller lärosätenas 

förmåga att utföra validering. Därför behövs det utarbetas bättre modeller för att validera 

arbetssökande tjänstemäns utbildning och reella yrkeskompetens.  

                                                           
7 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 
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Arbetsmarknadsutbildning 

Arbetsmarknadsutbildning är en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta för 

den enskilde att få eller behålla ett arbete och som motverkar att brist på arbetskraft 

uppstår på arbetsmarknaden. Den finns både i form av en bredare förberedande 

utbildning8 och som utbildningar med specifik yrkesinriktning. 

Arbetsmarknadsutbildning får vara längst sex månader, men kan förlängas till dess målet 

med utbildningen uppnåtts.9 

 

Arbetsmarknadsutbildning är på gymnasial nivå, men uppdragsutbildning på 

eftergymnasial nivå får nyttjas som arbetsmarknadsutbildning för personer utan 

erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet om utbildningen 

motsvarar längst sex månaders heltidsstudier. 10 

 

Arbetsmarknadsutbildning var fram till och med 1990-talskrisen det största och mest 

betydelsefulla arbetsmarknadspolitiska programmet.11 Under 1980-talet första hälft tycks 

deltagande i arbetsmarknadsutbildning överlag ha varit gynnsamt, och bidrog till ökad 

sysselsättning och högre arbetsinkomster för de som deltog. Utvärderingar av 

arbetsmarknadsutbildning som bedrevs på 1990-talet visar emellertid på obetydliga, eller 

till och med negativa effekter av att delta.12   

 

Under 2000-talet första hälft minskade antalet programplatser, och nya regler infördes för 

att öka övergången till jobb efter avslutande utbildning. Bland annat infördes under 1999 

det så kallade 70-procentsmålet, vilket innebar att 70 procent av dem som avslutade en 

yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning skulle vara i arbete inom 90 dagar efter avslutat 

program. Dessutom ändrades regelverket så att programdeltagandet inte längre gav 

förnyad rätt till a-kassa. Effekterna i termer av övergång till arbete ökade också kraftigt 

under dessa år och för kortutbildade och utomnordiskt födda arbetssökande tycks 

programmet ha varit särskilt gynnsam. Vissa utbildningar var också tydligt förknippade 

med en hög och snabb övergång i arbete, till exempel transport- och 

maskinoperatörutbildningar.13 Därefter har resultaten sjunkit.  

 

En förklaring till att effekterna av arbetsmarknadsutbildningen har sjunkit brukar vara att 

deltagarsammansättning hos Arbetsförmedlingen har förändrats. I IFAUs rapport Effekter 

för olika deltagargrupper inom arbetsmarknadsutbildning konstateras att 

deltagarsammansättningen visserligen har förändrats, men att det inte förklarar hela 

försämringen i utfall som har skett på senare år. Ett genomgående resultat från analysen 

är att de skattade individeffekterna av programmet minskar från och med år 2008 för alla 

deltagargrupper likväl som för de olika kursinriktningarna.14  

 

Resultaten för arbetssökande med funktionsnedsättning och arbetssökande med 

försörjningsstöd är dock något bättre än genomsnittet. I synnerhet funktionsnedsättning är 

en grupp som tycks ha haft nytta av att delta i arbetsmarknadsutbildning även under 

                                                           
8 Förberedande utbildning kan innehålla vägledande och orienterande aktiviteter eller innebära komplettering av grundläggande utbildning 
9 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 
10 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 
11 LO (2015), s. 17 
12 IFAU (2016:20), s. 18 
13 IFAU (2016:20), s. 19 
14 Arbetsmarknadsrapport (2017), s. 41 
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senare år. Men även för arbetssökande med funktionsnedsättning och/eller 

försörjningsstöd minskar de positiva effekterna över tid.15 

 

Skattningar av effekter för de olika kurserna tyder inte på att det är systematiska 

förändringar i kursutbudet, eller särskilt försämrade resultat från enskilda utbildningar 

som drivit det generella resultatet. Vissa yrkesinriktningar tycks dock ha varit mer 

framgångsrika än andra. Resultaten från utbildningar med inriktningarna transport och 

kontor har överlag varit goda. Maskinutbildningar har tidigare visat på goda resultat, men 

skattningarna tyder på att effekterna sjunkit kraftigt för denna inriktning. Det samma 

gäller också utbildningar med inriktning mot kundservice och hantverk.16  

 

I rapporten diskuteras också varför resultaten gällande arbetsmarknadsutbildning har 

sjunkit över tid. Författaren menar att det är troligt att Arbetsförmedlingen arbetade aktivt 

för att uppfylla 70-procentmålet när detta mål styrde arbetet med 

arbetsmarknadsutbildning. 70-procentmålet innebar att 70 procent av deltagarna skulle 

vara i jobb, subventionerat eller reguljärt, 90 dagar efter avslutad utbildning. I de flesta 

fall låg andelen i arbete på just 70 procent år 2006 – 2007 oavsett grupp, ort, inriktning. 

Förmodligen har borttagandet av 70-procentmålet haft betydelse för att andelen i arbete 

90 dagar efter avslutad utbildning sjunkit påtagligt.17  

 

En ytterligare tänkbar förklaring till att effekterna sjunkit är att arbetsförmedlarna gradvis 

ändrade sitt arbetssätt när detta mål inte längre var i bruk. Från 2008 kan man se en 

mycket tydlig skillnad i andelen sysselsatta 90 dagar efter programslut. Målet i sig är inte 

det centrala i detta fall, utan det faktum att målet kan ha påverkat hur förmedlarna 

arbetade med programmet. Både gällande urvalet av deltagare, valet av kurser liksom 

förmedlingsservice efter programmet. I en studie gjord av Arbetsförmedlingen framgår att 

arbetsförmedlare under de åren som målet användes dels var mer noggranna med att välja 

ut deltagare som kunde förväntas dra nytta av programmet, dels var mer omsorgsfulla 

med att välja de kurser som de arbetssökande anvisades till. Men framför allt arbetade de 

mer aktivt med matchningsinsatser efter programmets slut.18  

 

Samtidigt skulle inte ett återinförande av 70-procentmålet per automatik generera samma 

resultat för arbetsmarknadsutbildningen som var fallet innan målet togs bort. Anledningen 

till det är att förutsättningarna på arbetsmarknaden hela tiden förändras och dessutom 

återfinns fler med funktionsnedsättning och fler med kort vistelsetid i Sverige bland de 

arbetssökande, vilket ställer andra krav på programverksamheten. Något att ta med sig är 

istället att arbetssättet och eventuellt ytterligare insatser före, under och efter programmet 

kan vara viktiga.19 

 

Konjunkturläget skulle också kunna vara en sådan faktor som kan påverka 

arbetsmarknadsutbildningens effekter. Men författaren av rapporten menar att om andelen 

i arbete i hög grad styrdes av konjunkturläget vore det rimligt att se en motsvarande 

uppgång då läget på arbetsmarknaden förbättrades under 2010. Så har dock inte varit 

                                                           
15 IFAU 2016:20), s. 65 
16 IFAU 2016:20), s. 65 
17 IFAU 2016:20), s. 62 
18 IFAU (2016:20), s. 67 
19 IFAU (2016:20), s. 68 
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fallet: andelen i arbete var ungefär densamma år 2009 som 2010 trots förhållandevis 

skilda konjunkturlägen. 20  

 

Arbetsmarknadsutbildningen kan också förväntas fungera olika väl beroende på hur 

Arbetsförmedlingen lyckas anpassa kursutbudet och programvolymerna till efterfrågan på 

arbetsmarknaden. Ett faktum är dock att effekterna av programmet varit som svagast 

under perioder då antalet arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen har varit 

mycket högt och konjunkturläget svagt. Försämrad utbildningskvalitet skulle dock kunna 

vara en förklaring till de vikande resultaten. Det skulle kunna vara så att utbildningarna 

över tid inte har förändrats, men att de därmed inte heller har anpassats efter deltagarnas 

förändrade behov och/eller arbetsmarknadens förändrade efterfråga.21  

 

De sjunkande resultaten skulle kunna bero på att andelen med exempelvis sämre 

språkfärdigheter ökat. Om utbildningen inte anpassas efter deltagarnas förändrade 

förutsättningar kan det leda till att utbildningskvaliteten och tempo inte kan upprätthållas, 

vilket i sin tur påverkar alla deltagare, inte bara de arbetssökande som har bristande 

språkfärdigheter. Skattningar av effekter där utrikes deltagare med kort vistelsetid i 

Sverige har uteslutits ur analysen visar dock på samma mönster med sjunkande effekter 

från 2008 och framåt. Detta tyder alltså på att det inte är den ökade andelen utrikes födda 

med kort vistelsetid i Sverige som drivit det generella resultatet.22 

 

För 2007 var andelen som gick vidare till sysselsättning 90 dagar efter avslutad utbildning 

15 procent högre än bland dem som fått arbetsmarknadsutbildning jämfört med en 

specificerad kontrollgrupp. Den här effekten minskade de kommande åren och var 2012 

och 2013 till och med negativ när det gäller arbete med stöd. Enligt Arbetsförmedlingen 

är en orsak till den observerade utvecklingen att arbetsmarknadsutbildning i större 

utsträckning än tidigare riktas mot dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden 

och att den gruppen är sämre rustade än tidigare.23 Sammanfattningsvis kan man säga att 

inskrivna vid Arbetsförmedlingen under senare år i genomsnitt har något sämre 

förankring på arbetsmarknaden, vilket förmodligen haft viss betydelse för urvalet av 

deltagare i arbetsmarknadsutbildningen. Men att deltagarsammansättningen har 

förändrats beror också på att fler arbetssökande som står långt ifrån ett arbete har 

hänvisats till programmet.24 På senare tid har dock Förordning (2000:634) om 

arbetsmarknadspolitiska program ändrats så att inte endast fokus är på de som varit 

arbetslösa länge utan arbetssökanden som bedöms riskera att bli arbetslös och söker 

arbete genom Arbetsförmedlingen även kan delta i arbetsmarknadspolitiska program. 

 

Arbetsmarknadsutbildning har en viktig funktion att fylla, men utbildningsformen 

behöver utvecklas. Möjligheten att läsa uppdragsutbildning på eftergymnasial nivå 

behöver öppnas upp för fler grupper som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och 

perioden som en arbetssökande ska kunna ta del av en arbetsmarknadsutbildning behöver 

ökas till max ett år. Arbetsmarknadsutbildning behöver också göras mer flexibel och 

kunna ges på halvtid under max ett år. De här förändringarna kan motiveras av att 

eftergymnasial utbildning blir allt viktigare för tjänstemännens möjligheter till effektiv 

                                                           
20 IFAU 2016:20), s. 62 
21 IFAU (2016:20), s. 66 - 67 
22 IFAU (2016:20), s. 66 
23 Rir (2015:22), s. 23 
24 IFAU (2016:20), s. 8, 13 
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omställning och deltidsstudier gör att en arbetsmarknadsutbildning kan kombineras med 

andra arbetsmarknadspolitiska insatser.  

 

Arbetsförmedlingen behöver bli bättre på att anpassa sina arbetsmarknadsutbildningar 

efter den faktiska efterfrågan på arbetsmarknaden regionalt oavsett om utbildningen riktar 

sig till arbetar- eller tjänstemannayrken. Därför tycker vi att upphandling av 

arbetsmarknadsutbildning i större utsträckning ska ske i samarbete med arbetsgivare, så 

kallad rekryteringsutbildning. Det bör ge en betydligt bättre matchning mellan efterfrågan 

på arbetsmarknaden och den arbetssökandes arbetsmarknadsutbildning.  

 

Om en arbetssökande deltar i en arbetsmarknadsutbildning som inte är en 

rekryteringsutbildning behöver även den arrangeras utifrån arbetsmarknadens behov och 

arbetsförmedlaren ha i uppgift att redan i slutet av den arbetssökandes 

arbetsmarknadsutbildning börja matcha mot arbete.  

Arbetsmarknadsutbildningarna har tyvärr uppvisat ett allt sämre resultat över tid, därför 

är det viktigt att utgå från arbetsmarknadens behov, men också att det är en arbetssökande 

som kan tillgodogöra sig en utbildning som också går den. Matchas 

arbetsmarknadsutbildning mot dem som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden kan det 

vara så att det är en person som inte kan tillgodogöra sig utbildningen.  

 

Det behövs också ett flexiblare utbud av arbetsmarknadsutbildningar. Det kan vara olika 

moduler av utbildningar som går att kombinera även på eftergymnasial nivå. Om 

arbetsmarknadsutbildningen också ska anpassas mer efter tjänstemän så är det också 

rimligt att öppna upp för kortare distansutbildningar inom ramen för 

arbetsmarknadsutbildning.  
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Det reguljära utbildningssystemets roll i 

arbetsmarknadspolitiken 
 

Att ha en färdig gymnasieutbildning är avgörande för att få en permanent förankring på 

arbetsmarknaden. Därför ska arbetssökanden som inte har en färdig gymnasieutbildning 

antingen gå en studiemotiverande kurs hos en folkhögskola eller färdigställa sin 

gymnasieutbildning hos Komvux eller yrkesvux.  

 

Det finns följande utbildningsinstanser utöver arbetsmarknadsutbildning:  

 

 Folkhögskolor (förberedande för gymnasiala studier) 

 Komvux (gymnasial nivå) 

 Yrkesvux (gymnasial nivå) 

 Yrkeshögskolan (eftergymnasial) 

 Universitet- och högskolan (eftergymnasial) 

 

 

Arbetsförmedlingens upphandlade kurser hos Folkhögskolan har goda resultat. 

Utbildningen är en studiemotiverande kurs för den som saknar gymnasieexamen eller 

grundläggande behörighet till högskolan. Kursen är på tre månader och upplägget varierar 

beroende på skolans profil och deltagarnas behov och önskemål. 

 

Kommunerna ansvarar för både Komvux och yrkesvux. Kommunerna är skyldiga att 

tillhandahålla Komvux på gymnasial nivå och traditionellt sett fokuserar utbildningen till 

att ge behörighet för vidare studier på högskolorna. Kommunerna har däremot inte någon 

skyldighet att erbjuda yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Yrkeskurser är 

generellt sett dyrare, både att starta upp och att införskaffa rätt utrustning eller att hitta 

lämplig utrustning till. Många kommuner har för små resurser för att själva kunna erbjuda 

ett brett utbud av kurser inom yrkesvux och i stort sett inga yrkesinriktade utbildningar 

finansieras inom den kommunala budgeten. Däremot kan kommuner söka statsbidrag för 

regional yrkesinriktad vuxenutbildning, men det förutsätter regional samverkan avseende 

planering och genomförande av utbildningen. Skolverkets rapport från 2016 visar att den 

absoluta majoriteten av de yrkeskurser som erbjuds är kurser inom vård och omsorg. 

Kostnaden för vårdutbildningen är en tredjedel av kostnaden för industritekniska 

program, vilket kan inverka på utbildningsutbudet. Skolverket har dessutom 

uppmärksammat att det i vissa kommuner finns tecken på att yrkesutbildningar inom 

vård- och omsorgsområdet bestäms med utgångspunkt i kommunens eget behov av 

utbildad arbetskraft till vård- och omsorgen, det vill säga, verksamheter som kommunerna 

själva är huvudmän för.  

 

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, och kombinerar teori med praktik och genomförs i 

nära samarbete med arbetslivet. Yrkeshögskolans ambition är att utbildningarna svarar 

mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. 

Yrkeshögskolan har goda resultat; av de 13 000 personer som tog examen 2016 hade 93 

procent ett arbete 2017. Regeringen satsar nu 920 miljoner på Yrkeshögskolan i 
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budgetpropositionen 2018 och utökar antalet platser med 14 000 fram till 2022. En 

flaskhals är dock att det finns alltför få lärare.    

 

Yrkeshögskolan skulle kunna ge ett större bidrag till kompetensförsörjningen än idag om 

det fanns fler korta flexibla utbildningar och om det infördes fristående kurser både inom 

befintliga utbildningar och som helt fristående kurser. Kortare utbildningar ger bland 

annat större möjlighet att använda yrkeshögskolan till att i en omställningssituation 

matcha uppsagda mot jobb där det råder kompetensbrist.  

 

Om det blir möjligt för tjänstemän att validera sin utbildning via Arbetsförmedlingen 

borde det också vara möjligt att läsa kortare kompletterande kurser på universitet- eller 

högskola för att exempelvis färdigställa en examen eller en kortare kurs som kan öka den 

arbetssökandes möjligheter att få en anställning. En problematik för arbetssökande är 

emellertid att kursstarter inom exempelvis Komvux eller universitet- och högskolan inte 

är flexibla. Men istället för att utöka Arbetsförmedlingens utbildningsuppdrag behöver vi 

som fackförbund verka för flexiblare kursstarter inom det reguljära utbildningssystemet. 

 

Det är också av vikt att det införs en rätt till förhandsbesked om tillgodoräknande med 

nationell giltighet. I dag omfattar rätten att få sin reella kompetens bedömd och 

tillgodoräknad endast den som är antagen och har påbörjat en utbildning. Arbetssökanden 

behöver redan innan de söker till en utbildning kunna få ett förhandsbesked om hur 

många högskolepoäng de behöver läsa in för att till exempel nå en viss examen. Även 

nyanlända behöver snabbt kunna få sin reella kompetens översatt till svenska 

högskolepoäng utan att behöva vara antagna som studenter. 

 

Tidigare hade Arbetsförmedlingen möjlighet att direktanvisa arbetssökande till 

uppdragsutbildningar anordnade inom det reguljära utbildningssystemet eller erbjuda 

bibehållet aktivitetsstöd till programdeltagare som söker och blir antagen till en ordinarie 

plats på folkhögskola, Komvux eller universitet och högskolor. Från och med 2007 måste 

Arbetsförmedlingen upphandla samtliga utbildningsplatser och i samband med det 

uttryckte också dåvarande regering att det inte var lämpligt att upphandla platser på 

högskolor och universitet som arbetsmarknadsutbildning till arbetssökande eftersom 

dessa utbildningar ofta är längre än sex månader och inte tillräckligt kopplade till ett 

specifikt yrke. 25 Det är möjligt att det behövs en återgång till den tidigare ordningen för 

att det reguljära utbildningssystemet ska kunna ta en större roll i arbetsmarknadspolitiken. 

I alla fall när det gäller bristyrken och yrkesväxlare så att kompetensförsörjningen till 

arbetsmarknaden kan förbättras.  

 

Övriga insatser hos Arbetsförmedlingen 

Utöver förbättrad vägledning, möjligheter till validering och utbildningsmöjligheter i 

olika former så finns det även andra arbetsmarknadspolitiska insatser som visat sig 

effektiva. För att de ska bli så effektiva som möjligt behöver Arbetsförmedlingen 

förbättra sina kontakter och samarbeten med seriösa arbetsgivare. När samarbetet mellan 

Arbetsförmedling och arbetsgivare fungerar som bäst har arbetsgivaren en kontinuerlig 

dialog med Arbetsförmedlingen, som i sin tur känner arbetsgivaren och dess behov.  

                                                           
25 LO (2015), s. 62 
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Praktik kan vara en insats som leder till att en arbetssökande skaffar sig 

arbetslivserfarenhet och på så sätt förbättrar sina möjligheter att få ett arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden. Det är dock viktigt att praktikens syfte och mål formuleras 

innan den påbörjas så att en praktik inte känns som en återvändsgränd för den 

arbetssökande, eller att praktiker staplas på varandra utan att leda framåt. Det är också 

viktigt att Arbetsförmedlingen gör en grundlig koll av arbetsgivaren och också under 

praktiktiden följer upp med den som praktiserar hur det går på arbetsplatsen.  

 

I debatten lyfts det ofta fram att lägstalönerna behöver sänkas, men med de 

subventionerade anställningarna är arbetsgivarens kostnader för att anställa nyanlända 

redan sänkt, och dessutom betydligt mer än vad någon realistisk justering av ingångslöner 

skulle innebära. Den risk, eller kostnad, som arbetsgivare kan anta att det finns med att 

anställa någon som är oprövad på svensk arbetsmarknad läggs på staten, inte på individen 

i form av lägre lön än vad som finns i gällande kollektivavtal. Tyvärr har 

anställningsstöden till antalet varit allt för många, vilket gjort det svårt för både 

arbetssökande och arbetsgivare samt arbetsförmedlare att överblicka. Därför är det nu 

positivt att regeringen aviserat att flera av anställningsstöden tas bort och istället ersätts 

med introduktionsjobb. Samtidigt är taken i de olika anställningsstöden för låga och vi 

menar att det endast är företag som omfattas av kollektivavtal som ska kunna ta emot 

personer som har en subventionerad anställning. Det finns inte något som kan utgöra 

likvärdiga villkor om det saknas kollektivavtal, särskilt kopplat till tjänstepensionen, men 

också tryggheten i om arbetsgivaren inte utger de ersättningar eller betalar de premier 

som utlovats. 

 

Det är också positivt att det finns subventionerade anställningar som omfattar både 

anställning och utbildning. Det finns även kollektivavtal som reglerar en kombination av 

anställning och utbildning. Ett exempel på det är yrkesintroduktionsanställningar där 

parterna är överens om innehållet och resultaten goda även om det inte blivit de volymer 

som var ambitionen initialt. Det finns dessutom numera en principöverenskommelse om 

etableringsanställningar där tanken är att kombinera subventionerad anställning med 

utbildning som exempelvis SFI.  
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Sammanfattning av slutsatserna 
 

Regionalisera arbetsmarknadspolitiken 

 Arbetsmarknadspolitiken är en statlig och nationell angelägenhet, men arbetsmarknaden 

är i hög utsträckningen en regional och lokal fråga och bör därför kunna styras utifrån 

detta perspektiv. I och med avskaffandet av Länsarbetsnämnderna försvann den regionala 

förankringen av arbetsmarknadspolitiken utan att egentligen ersättas av någon ny. En 

regionalisering av arbetsmarknadspolitiken skulle göra den mer flexibel att möta behov 

på lokal och regional nivå och på så sätt förbättra matchningen samtidigt som 

utbildningsplatser kan samordnas och nyttjas på ett effektivare sätt.  

 

 För att öka det regionala och lokala inflytandet över arbetsmarknadspolitiken behöver 

upphandlingsförfarandet flyttas ned en nivå inom Arbetsförmedlingen för att exempelvis 

de arbetsmarknadsutbildningar som upphandlas bättre kan anpassas efter den regionala 

efterfrågan.  

 

Vägledningen  

 Det ska finnas tre olika former av vägledning för den arbetssökande som är inskriven hos 

Arbetsförmedlingen:  

1. Samlad information om arbetsmarknadsutsikter och utbildningsutbud, med möjlighet 

att ställa klargörande frågor av generell karaktär. Den här typen av vägledning kan ske 

digitalt. 

2. Orienterande vägledning från en arbetsförmedlare om specifika frågor utifrån 

individuella förutsättningar, exempelvis efter genomförda intressetest eller 

behörighetsregler, var utbildningar finns, studieekonomi eller validering av kompetens. 

Det bör också finnas en del som är yrkes- och branschvägledande vid behov.  

3. Fördjupad vägledning med ett mer systematiskt och processinriktat stöd med syftet att 

inventera egna intressen och resurser för att kunna göra ett väl underbyggt val av 

utbildning eller yrke, ofta i kombination med motiverande insatser. Den här formen av 

vägledning kan ske med en studie- och yrkesvägledare och riktar sig till arbetssökande 

som behöver mer omfattande stöd. 

 

 Oavsett var den arbetssökande bor i landet ska hon eller han ha en likvärdig tillgång till 

vägledning oavsett om det är vägledning som Arbetsförmedlingen själva tillhandahåller 

eller upphandlar.  

 

Validering 

 Enligt Arbetsförmedlingen finns det inte något principiellt hinder för validering på 

eftergymnasial nivå, men det föreligger däremot praktiska hinder när det gäller 

lärosätenas förmåga att utföra validering. För att undanröja eventuella tveksamheter bör 

det i förordning (2000:634) förtydligas att validering kan ske även på eftergymnasial 

nivå. För tjänstemän utgör däremot validering i formell eftergymnasial utbildning ofta 

den enda möjligheten, då branschmodeller i stor sett saknas för tjänstemän.  
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 Vid upphandling får Arbetsförmedlingen inte glömma branschvalideringens dubbla roll, 

det vill säga att kartlägga individers behov av en utbildning eller annan insats i relation 

till valideringsmodellernas kompetenskrav och även verifiera uppnådda resultat i en 

arbetsmarknadsutbildning.  

 

Arbetsmarknadsutbildning 

 Det är endast möjligt för personer utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med 

begränsad sådan erfarenhet att utnyttja uppdragsutbildning på eftergymnasial nivå som 

arbetsmarknadsutbildning. Därför behöver förordning (2000:634) om 

arbetsmarknadspolitiska program ändras så att Arbetsförmedlingen ges möjlighet att 

upphandla arbetsmarknadsutbildning på eftergymnasial nivå för arbetssökande med 

behov av kompletterande utbildning. Inom ramen för en sådan upphandlad utbildning bör 

det även framgå att det ska vara möjligt att tillgodoräkna annan utbildning och kunskaper 

och färdigheter inhämtade i arbetslivet (dvs. reell kompetens). De här förändringarna kan 

motiveras av att eftergymnasial utbildning blir allt viktigare för tjänstemännens 

möjligheter till effektiv omställning. 

 

 I nuvarande förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program står det att 

arbetsmarknadsutbildning får ges under längst sex månader eller till dess målet med 

utbildningen uppnåtts, och att en anvisning till ett program ska ske på heltid. För att göra 

arbetsmarknadsutbildningen mer flexibel för att lättare kombinera med andra insatser och 

med tanke på att det kan behövas längre utbildningsinsatser bör förordningen ändras så att 

arbetsmarknadsutbildning kan ske på halvtid eller på heltid under max ett år.  

 

 Arbetsförmedlingen behöver bli bättre på att anpassa sina arbetsmarknadsutbildningar 

efter den faktiska efterfrågan på arbetsmarknaden regionalt, oavsett om utbildningen 

riktar sig till arbetar- eller tjänstemannayrken. Därför tycker vi att upphandling av 

arbetsmarknadsutbildning i större utsträckning ska ske i samarbete med arbetsgivare, så 

kallad rekryteringsutbildning. Det bör ge en betydligt bättre matchning mellan efterfrågan 

på arbetsmarknaden och den arbetssökandes arbetsmarknadsutbildning.  

 

 Om en arbetssökande deltar i en arbetsmarknadsutbildning som inte är en 

rekryteringsutbildning behöver även den arrangeras utifrån arbetsmarknadens behov och 

arbetsförmedlaren ha i uppgift att redan i slutet av den arbetssökandes 

arbetsmarknadsutbildning börja matcha mot arbete.  

 

 Det behövs också ett flexiblare utbud av arbetsmarknadsutbildningar. Det kan vara olika 

moduler av utbildningar som går att kombinera även på eftergymnasial nivå. Om 

arbetsmarknadsutbildningen också ska anpassas mer efter tjänstemän så är det också 

rimligt att öppna upp för kortare distansutbildningar inom ramen för 

arbetsmarknadsutbildning.  
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Det reguljära utbildningssystemets roll i arbetsmarknadspolitiken 

 Arbetssökanden som inte har en påbörjad eller slutförd gymnasieutbildning bör i första 

hand läsa på Komvux eller yrkesvux. För att en arbetssökande inte ska behöva vänta i 

flera månader på att påbörja studier behövs det flexiblare starter inom både Komvux och 

yrkesvux. Om en arbetssökande har dåliga erfarenheter av gymnasiestudier bör han eller 

hon uppmuntras att läsa studiemotiverande kurser på någon folkhögskola.   

 

 Yrkeshögskolan skulle kunna ge ett större bidrag till kompetensförsörjningen än idag om 

det fanns fler korta flexibla utbildningar och om det infördes fristående kurser både inom 

befintliga utbildningar och som helt fristående kurser. Kortare utbildningar ger bland 

annat större möjlighet att använda yrkeshögskolan till att i en omställningssituation 

matcha uppsagda mot jobb där det råder kompetensbrist.  

 

 Universitet och högskolor måste erbjuda kortare kompletterande kurser och utbildningar 

som kan öka den arbetssökandes möjligheter att få en anställning samtidigt som 

kursstarter måste göras mer flexibla.  

 

 Det är också av vikt att det införs rätt till förhandsbesked om tillgodoräknande med 

nationell giltighet. I dag omfattar rätten att få sin reella kompetens bedömd och 

tillgodoräknad endast den som är antagen och har påbörjat en utbildning. Arbetssökanden 

behöver redan innan de söker till en utbildning kunna få ett förhandsbesked om hur 

många högskolepoäng de behöver läsa in för att till exempel nå en viss examen. Även 

nyanlända behöver snabbt kunna få sin reella kompetens översatt till svenska 

högskolepoäng utan att behöva vara antagna som studenter. 

 

 Tidigare hade Arbetsförmedlingen möjlighet att direktanvisa arbetssökande till 

uppdragsutbildningar anordnade inom det reguljära utbildningssystemet eller erbjuda 

bibehållet aktivitetsstöd till programdeltagare som söker och blir antagen till en ordinarie 

plats på folkhögskola, Komvux eller universitet och högskolor. Den möjligheten bör 

återinföras. 

 

Övriga insatser 

 Arbetsförmedlingen behöver förbättra både sina kontakter och sitt samarbete med seriösa 

arbetsgivare. Det är viktigt att det görs grundliga kontroller av arbetsgivare som tar emot 

arbetssökande på praktik eller med subventionerad anställning, och att det kontinuerligt 

följs upp hur den arbetssökande har det på arbetsplatsen den är anvisad till.  

 

 Det är välkommet att flera av anställningsstöden nu slås ihop till ett. Samtidigt är taken i 

de olika anställningsstöden för låga och vi menar att det endast är företag som omfattas av 

kollektivavtal som ska kunna ta emot personer som har en subventionerad anställning. 

Det finns inte något som kan utgöra likvärdiga villkor om det saknas kollektivavtal, 

särskilt kopplat till tjänstepensionen, men också tryggheten i om arbetsgivaren inte utger 

de ersättningar eller betalar de premier som utlovats då är det bara kollektivavtalet som 

kan garantera den anställda/försäkrade. 
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 Det är positivt att det finns subventionerade anställningar som omfattar både anställning 

och utbildning. Det finns även kollektivavtal som reglerar en kombination av anställning 

och utbildning. Ett exempel på det är yrkesintroduktionsanställningar där parterna är 

överens om innehållet och resultaten goda även om det inte blivit de volymer som var 

ambitionen initialt. Det finns dessutom numera en principöverenskommelse om 

etableringsanställningar där tanken är att kombinera subventionerad anställning med 

utbildning som exempelvis SFI.  
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Bilaga 1 – Facken inom industrins ståndpunkter 

om Vägledning för framtidens arbetsmarknad 

(SOU 2017:82) 
 

1. Om utredningen 

Regeringen beslutade 22 juni 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att analyser och 

föreslå åtgärder för hur det statliga åtagandet för arbetsmarknadspolitiken kan göras mer 

effektivt och tydligt, och hur Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas (dir. 2016:56). 

Regeringen beslutade den 22 juni 2017 om tilläggsdirektiv (dir. 2017:71) till utredningen. 

Genom tilläggsdirektiven tillkom bland annat uppdraget att analysera och lämna förslag 

om hur de delar av Arbetsförmedlingens uppdrag som inte innebär myndighetsutövning 

kan läggas ut på andra aktörer.  

 

2. Om delbetänkandet 

Delbetänkandet Vägledning för framtidens arbetsmarknad är 

Arbetsmarknadsutredningens första delbetänkande och innehåller förslag gällande 

vägledning och en kartläggning av ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen och 

kommunerna. 

Enligt direktivet ska utredningen analysera och föreslå hur Arbetsförmedlingens 

vägledning kan stärkas och samspela med annan vägledning. Utredningen ska också 

analysera och göra en övergripande kartläggning av hur väl samspelet och 

ansvarsfördelningen fungerar mellan aktörer som påverkar arbetsmarknadens 

funktionssätt, med särskilt fokus på statliga myndigheters och kommunernas roll.  

För att Arbetsförmedlingens vägledning ska stärkas och samspela med annan vägledning 

föreslår utredningen att; 

- En digital plattform ska inrättas och drivas av flera myndigheter i samverkan, 

- Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att ta fram genomförandeplan för hur myndighetens 

vägledning ska stärkas, 

- Arbetsförmedlingens ges i uppdrag att i samverkan med Institutet för arbetsmarknads- 

och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) utveckla metoder och arbetssätt för att 

vägledningsinsatser ska kunna utvärderas. 

Utredningen gör vidare bedömningen att; 

- Det på sikt bör framgå av Arbetsförmedlingens instruktion att myndigheten ska bistå 

arbetssökande med vägledning utifrån arbetsmarknadens behov, 

- Arbetsförmedlingens behöver tydliggöra vilken vägledning som myndigheten kan 

erbjuda, 

- Arbetsförmedlingen behöver verka för att öka enhetligheten mellan olika kontor i arbetet 

med vägledning, 

- Arbetsförmedlingen bör i högre utsträckning arbeta specialiserat med vägledning, 

- det är viktigt att de initiativ till samverkan med andra aktörer som Arbetsförmedlingen 

aviserat också genomförs, följs upp och att erfarenheter tas tillvara.  
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3. Utredningen om vägledning 

Utredningen konstaterar inledningsvis i delbetänkandet att vägledning har betydelse för 

att människor genom hela livet ska kunna växla mellan arbete och utbildning genom att 

kunna göra medvetna utbildnings- och yrkesval.  

Utredningen skriver vidare att idag är informationen om yrken, arbetsmarknadsprognoser 

och utbildningar fragmenterade med många avsändare och bristande samordning. Utifrån 

enskildas olika förutsättningar har utredningen identifierat tre huvudsakliga kategorier av 

behov av vägledning; 

- samlad information om arbetsmarknadsutsikter och utbildningsutbud, med möjlighet att 

ställa klargörande frågor av generell karaktär, 

- orienterande vägledning från en kvalificerad vägledare om specifika frågor utifrån 

individuella förutsättningar, exempelvis efter genomförda intressetest eller 

behörighetsregler, var utbildningar finns, studieekonomi eller validering av kompetens, 

- fördjupad vägledning med ett mer systematiskt och processinriktat stöd med syftet att 

inventera egna intressen och resurser för att kunna göra ett väl underbyggt val av 

utbildning eller yrke, ofta i kombination med motiverande insatser. 

Utredningen konstaterar att vägledning är ett viktigt samhällsuppdrag för en bättre 

fungerande arbetsmarknad. Genom information och stöd kan vägledning öka övergången 

från arbetslöshet till utbildning samt bidra till en större generell rörlighet på 

arbetsmarknaden. I förlängningen gör det att arbetssökande lättare kan hitta lediga 

arbetstillfällen och att arbetsgivare kan rekrytera rätt kompetens. För att åstadkomma 

detta menar utredningen att vägledningsbehoven behöver adresseras brett genom olika 

kanaler.  

Utredningen skriver också att det idag är svårare för dem som saknar fullständig 

gymnasieutbildning att hitta ett arbete samtidigt som arbetsgivare har svårt att rekrytera 

arbetskraft med rätt kvalifikationer. Genom väl underbyggda val av utbildning och arbete 

kan matchningen mellan arbetsmarknadens behov och individens kompetens stärkas. 

Utredningen konstaterar därför att vägledningen framför allt ska rikta sig till dem som har 

högst förgymnasial utbildning, vilket motsvarar ungefär en femtedel av de inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen. I den gruppen ingår utrikesfödda och personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, vilket Arbetsförmedlingen i 

tidigare rapporter visat kan behöva ytterligare insatser för att få ett arbete. Även 

ungdomar som inte fullföljer sin gymnasieutbildning och äldre kan vara i behov av 

särskilda insatser.  

Vägledning ska dock enligt utredningen även erbjudas andra arbetssökande och individer 

som vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det kan handla om personer som av 

olika anledningar står inför en omställning eller yrkesverksamma som genom vägledning 

kan förebygga arbetslöshet.  
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4. Bakgrund till några av förslagen och bedömningarna 

Utredningen har bland annat gjort en rad studiebesök, haft olika fokusgrupper och 

analyserat den forskning som finns på området till grund för förslagen och 

bedömningarna. Även en enkät skickades ut till ett urval av arbetsförmedlare och 

sektionschefer inom myndigheten som kan vara intressant att titta närmare på för att 

förstå hur Arbetsförmedlingen arbetar med vägledning i dag och vad som behöver 

åtgärdas för att stärka vägledningen.   

Resultatet av enkäten visar att Arbetsförmedlingens arbete med vägledning är 

fragmentarisk. Drygt 18 procent av handläggarna svarar att vägledning är en särskild 

uppgift för några av förmedlarna. Motsvarande frågan ställdes till sektionschefer och av 

dem svarade nästan hälften att vägledning är en uppgift som alla arbetsförmedlare 

ansvarar för.  

I enkäten ställdes också frågan om hur Arbetsförmedlingens vägledning kan stärkas. Av 

svarsalternativen angav majoriteteten av handläggare och sektionschefer att det behövs ett 

tydligare uppdrag om vägledning. Även kompetensutvecklande insatser och 

gemensamma vägledningscentrum med kommunernas studie- och yrkesvägledning 

hamnade högt på önskelistan när handläggare och sektionschefer fick önska sig hur 

vägledningen skulle stärkas på Arbetsförmedlingen. Sektionschefer såg i betydligt större 

utsträckning än handläggarna att digitala kanaler och vägledning via chatt eller telefon är 

en möjlig väg att stärka vägledningen hos myndigheten. En anledning till att handläggare 

och sektionschefer tyckte olika gällande den digitala vägledningen kan bero på att de 

senare ser att personella resurser inte räcker till för specialisering och att digitala kanaler 

då kan utgöra ett viktigt komplement.  

I enkäten ställdes även frågor om kompetens och kompetensutveckling. Det finns en 

kravprofil för de som arbetar som arbetsförmedlare hos Arbetsförmedlingen, men inte 

vägledare. I stället är arbetsuppgifter kopplade till vägledning beskrivna i det 

grunduppdrag som gäller för samtliga arbetsförmedlare. Interna kurser riktade mot 

vägledning återinfördes i Arbetsförmedlingens kursutbud 2016 efter att ha saknats under 

flera år. På frågan om handläggarna de senaste fem åren tagit del av kompetensutveckling 

när det gäller vägledning svarade 28 procent ja och 72 procent nej. I de öppna 

svarsalternativen påtalar flera svarande behovet av kurser i vägledning och kurser som är 

riktade mot olika målgrupper av arbetssökande. 

Arbetsförmedlingen har lanserat strategin Matchning till jobb genom utbildning. 

Anledningen är det ökande behovet av utbildningsinsatser, och att matchningsproblemen i 

många fall måste lösas med utbildning. Arbetsförmedlingen anger i strategin att 

vägledning ska ske både utifrån både individens behov och förutsättningar, samt utifrån 

arbetsmarknadens behov. Vidare pekar Arbetsförmedlingen på vikten av att vägledning 

till yrkesutbildningar genomförs tillsammans med arbetsgivare eftersom det är deras 

behov är viktigt i rekryteringen av utbildningsdeltagare.  

Arbetsförmedlingens ansvar när det gäller vägledning till reguljär utbildning handlar om 

att informera, motivera och stötta den arbetssökande. Det är dock huvudmännen för 

utbildningarna som ansvarar för studievägledning när det gäller utbildningsplanering. För 

att kunna vägleda arbetssökande som har behov av längre utbildningsinsatser anser sig 

myndigheten behöva stärka sin kunskap om utbildningskedjor som på sikt kan möta 

arbetsmarknadens behov. 
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5. Utredningens förslag och bedömningar 

5.1 den digitala plattformen för vägledning 

 

Förslag 

En digital plattform för livslång vägledning inrättas och ska drivas av flera myndigheter i 

samverkan. 

 

Förslag 

Utifrån arbetsmarknadens behov nationellt och regionalt ska plattformen möta individers 

behov av information och orienterande vägledning inför val av studier och arbete. 

Plattformen ska även ge information om studiefinansiering och validering.  

Utrednings resonemang om förslagen 

Utredningen menar att idag är informationen om yrken, arbetsmarknadsutsikter och 

utbildningar fragmenterad med många avsändare och bristande samordning. Oftast saknas 

också möjlighet att ställa frågor kring dessa områden. Utredningen skriver vidare att även 

för individer med god karriärkompetens som har lätt att ta till sig och sortera information 

om arbetsmarknadens krav kan det vara svårt att orientera sig och få en opartisk och 

objektiv överblick över vilken kompetens som efterfrågas och hur man kan tillägna sig 

denna. Utredningen menar att denna information behöver samlas utifrån ett tydligt 

användarperspektiv för att nå så många individer på ett så resurseffektivt sätt som möjligt.  

Plattformen ska samla information om yrken och arbetsmarknadsutsikter både nationellt 

och på regional nivå. En viktig uppgift för plattformen blir också att göra samlad 

information tillgänglig om utbildningsmöjligheter, oavsett om utbildningen ges som 

arbetsmarknadspolitisk insats eller inom det reguljära utbildningsväsendet. Utöver 

information om yrken, arbetsmarknadsutsikter och utbildningsutbud ska individen genom 

plattformen kunna komma i kontakt med en kvalificerad vägledare. Genom kontakt med 

en vägledare ska individen få svar på mer generella informationsfrågor om exempelvis 

utbildningssystemets uppbyggnad och behörighetsregler, men även mer personspecifika 

frågor av orienterande karaktär. 

Utredningen konstaterar att det idag finns tydliga svårigheter att orientera sig i utbudet av 

utbildningsmöjligheter för vuxna. Inte minst inom yrkesutbildningsområdet finns många 

utbildningar som kan vara helt eller delvis överlappande. Förutom yrkesinriktad 

kommunal vuxenutbildning finns yrkesutbildningar inom yrkeshögskolan, folkhögskolan 

samt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar. Plattformen ska bygga på 

information och service från ett flertal myndigheter, men ska för individen upplevas som 

en samlad och lättnavigerad väg till information. Plattformen ska därför inte ha ett namn 

som inte anknyter direkt till någon av de myndigheter som ingår i samverkan.  

Arbetsförmedlingen har i fokusgrupper med arbetssökande inom etableringsuppdraget 

undersökt drivkrafter och hinder för att påbörja utbildning. Bland de hinder för att påbörja 

utbildning inom som deltagarna nämner finns svårigheter att hitta information och att få 

en överblick över valmöjligheter utifrån de egna förutsättningarna. Undersökningen visar 

vidare att Arbetsförmedlingen i dag inte erbjuder det stöd kring utbildning som de 

arbetssökande behöver och förväntar sig, varken i fråga om information eller vägledande 
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insatser. För olika former av utbildningar ska plattformen därför samla information och 

erbjuda orienterande vägledning kring: 

 Arbetsmarknadsutbildning 

 Kommunal vuxenutbildning 

 Yrkeshögskoleutbildning 

 Högskoleutbildning 

 Folkhögskoleutbildning 

Olika utbildningsalternativ kan också innebära olika villkor när det gäller 

studiefinansiering. Den digitala plattformen bör därför också samla information om 

studiefinansiering skriver utredningen. Plattformen bör också omfatta information om 

möjligheter till validering av kompetens som individen utvecklat i annan utbildning, 

genom yrkesverksamhet eller på annat sätt.  

Plattformen ska även kunna hantera såväl regionala kompetensförsörjningsbehov som att 

främja nationell rörlighet. Information om arbetsmarknadens behov behöver därför 

samlas in utifrån både ett regionalt och ett nationellt perspektiv.  

Utredningen skriver också att samverkan med arbetsmarknadens parter och deras 

respektive branschorganisationer kan bidra till att öka kvaliteten i informationen t.ex. om 

branschspecifika möjligheter till validering. 

Facken inom industrins kommentar 

Vi håller med om att informationen både till arbetssökande och yrkesverksamma är 

fragmentarisk, och att det därför kan behövas en plattform där information samlas för att 

vara lättillgänglig för den som känner sig i behov av information om bland annat 

utbildningsmöjligheter, arbetsmarknadsutsikter och studiefinansiering. Det är också 

viktigt att en plattform inte endast ger studievägledning, utan att även bransch- och 

yrkesvägledningen är en central del. Om det via plattformen också ges möjlighet att få 

kontakt med en studie- och yrkesvägledare kan säkert både Arbetsförmedlingen och andra 

myndigheter som tillhandahåller vägledning avlastas.   

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vägledning endast en del av en kedja där andra 

bitar också måste vara på plats för att fungera vid arbetslöshet eller omställning. 

Utredningen nämner att det ska finnas information om validering av yrkeskompetens och 

kompletterande studier. Även om de bitarna inte ligger inom ramen för det här 

delbetänkandet är det viktigt att fråga sig hur värdefull en sådan här vägledningsplattform 

är om inte validering av eftergymnasial utbildning eller av reell yrkeskompetens fungerar 

och när utbudet av kompletterande kurser inom ramen för universitet- och högskolan är 

bristfällig. Fler länkar i kedjan måste vara på plats för att ett sådan här plattform ska 

kunna fungera.  

Om nu en sådan plattform blir verklighet är det viktigt att lyfta fram det regionala 

kompetensförsörjningsbehovet och att arbetsmarknaden parter blir en del av arbetet att ta 

fram den informationen till plattformen.  Efterfrågan på arbetsmarknaden ser också olika 

ut i olika delar av landet och därför är det viktigt att de prognoser som 

Arbetsförmedlingen tar fram både på kort- och lång sikt är en återspegling av de faktiska 

behoven på arbetsmarknaden och inte bygger på enskilda företags subjektiva 

bedömningar.  
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Förslag 

Målgruppen för plattformen ska primärt vara alla som är i behov av information eller 

orienterande vägledning om arbete eller studier. Plattformen ska dock kunna användas 

även av andra grupper, t.ex. de aktörer som har i uppgift att ge vägledning. Plattformen 

ska tillgodose olika språkbehov och krav på tillgänglighet. De datakällor som 

plattformen använder ska vara tillgängliga som öppna data. 

Utrednings resonemang om förslaget 

Utredningen gör bedömningen för att minska intressekonflikter mellan olika 

användargrupper och möjliggöra att plattformen i så stor utsträckning som möjligt 

kommer till användning bör den bygga på öppna lösningar och standarder.  

Utredningen menar att för att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad måste 

vägledning erbjudas brett. Information och vägledning om yrken, arbetsmarknadsutsikter 

och utbildningsutbud ska inte bara erbjudas arbetslösa utan även andra arbetssökande och 

individer som vill utveckla och stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det handlar om 

personer som av olika anledningar står inför omställning eller yrkesverksamma som 

genom vägledning kan förebygga arbetslöshet.  

Personer som ska etablera sig på arbetsmarknaden för första gången, exempelvis 

ungdomar och nyanlända med eller utan tidigare yrkeserfarenheter kommer att utgöra en 

viktig målgrupp för plattformen. Dessa behöver grundläggande information om 

exempelvis yrken på den svenska arbetsmarknaden och arbetsmarknadsutsikter inom 

dessa yrken. Plattformen behöver därför erbjuda information och orienterande vägledning 

på andra relevanta språk.  

Utredningen skriver vidare att plattformen också är tänkt att vara ett viktigt redskap 

vägledare oavsett om det är på Arbetsförmedlingen, kommun eller andra 

utbildningssamordnare.  

Facken inom industrins kommentar 

Tanken om att yrkesverksamma ska kunna ta del av vägledning för att förebygga 

arbetslöshet är en bra idé, men för att det verkligen ska fungera måste andra delar i 

pusslet läggas rätt i utredningens fortsatta arbete. 

Förslag 

Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Statens skolverk, Myndighetens för yrkeshögskolan, 

Centrala studiestödsnämnden samt Universitets- och högskoleverket får ett gemensamt 

uppdrag att genomföra en förstudie inför inrättandet av den digitala plattformen för 

livslång vägledning. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet med förstudien som ska 

redovisas för regeringen senast december 2018. Förstudien ska resultera i ett 

konceptförslag för plattformen och förslag på hur tjänsten ska förvaltas och 

kommuniceras. Förslaget ska kostnadsberäknas uppdelat på drift, underhåll och 

utvecklingskostnader.  

 

Utrednings resonemang om förslaget 

Utredningen menar att för att fylla sitt syfte måste plattformen drivas av flera 

myndigheter i samverkan. Det är väsentligt att det finns ett tydligt ägandeskap och att 

plattformen efter inrättandet fortsätter att utvecklas. Utredningen skriver att de kommer 

att återkomma gällande om vilken eller vilka myndigheter som ska ha det övergripande 
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ansvaret för plattformen. I den förstudie som utredningen föreslår som ska föregå 

inrättandet av plattformen ingår också att besvara frågor om hur det strategiska och 

operativa arbetet med plattformen ska organiseras och ledas.  

Eftersom Arbetsförmedlingen erbjuder redan idag en rad möjligheter till vägledning, 

ansvarar för försöksverksamheten för vägledning på distans via en webbaserad kundtjänst 

samt ansvarar för arbetsmarknadsprognoser på nationell och regional nivå menar 

utredningen att det är Arbetsförmedlingen som ska ansvara för förstudien. Det innebär 

inte att Arbetsförmedlingen kommer att ha huvudmannaskapet för plattformen när den är 

i drift. Utredningen avser att återkomma i denna fråga och hur det statliga åtagandet på 

det arbetsmarknadspolitiska området i övrigt bör organiseras. En rad frågor kommer att 

behöva lösas inom ramen för förstudien, och som framhålls i förslaget så måste 

informationen på en sådan plattform vara uppdaterad information.  

Facken inom industrins kommentar 

Eftersom Arbetsförmedlingen idag ansvarar för flera av de delar som kommer att ingå i 

den tänkta plattformen är det rimligt att myndigheten ansvarar för förstudien. Om det 

sedan blir verklighet av plattformen är det däremot rimligt att fundera på om det är 

Arbetsförmedlingen som ska ha huvudansvaret eller om det finns någon annan myndighet 

som skulle kunna göra det. En annan myndighet som exempelvis skulle kunna ansvara är 

Universitets- och högskolerådet. Oavsett om det är Arbetsförmedlingen eller någon annan 

myndighet som efter den tänkta förstudien får huvudansvaret för driften av plattformen är 

det viktigt att det ges resurser och kompetens för att sköta ett sådant uppdrag.  

 

5.2 Arbetsförmedlingens interna arbete för att tydliggöra 

vägledningsuppdraget 

Utredningens bedömning 

Det bör på sikt framgå av Arbetsförmedlingens instruktion att myndigheten ska bistå 

arbetssökande med vägledning utifrån arbetsmarknadens behov. 

Utrednings resonemang om bedömningen 

Det framgår av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten att vägledning är en del av 

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Utredningen anser att denna 

uppgift bör synliggöras direkt i Arbetsförmedlingens instruktion eftersom den 

instruktionen är grundläggande för hur Arbetsförmedlingen väljer att organisera sin 

verksamhet.  

Information och uppföljning av myndighetens vägledning har saknats i de senaste 

årsredovisningarna och det är svårt att få en överblick av vilka vägledningsinsatser som 

finns tillgängliga. Det talar för att vägledning bör synliggöras som en uppgift i 

myndighetens instruktion menar utredningen. Ändringen blir också särskilt angelägen 

eftersom Arbetsförmedlingen, enligt utredningen bedömning, inte prioriterat uppgiften 

om vägledning tillräckligt och att myndighetens anställda uppfattar uppdraget som 

otydligt. Som utredningen pekar på så kan vägledning bedrivas i olika former och av 

olika aktörer, där inriktningen och syftet kan skilja sig åt. I instruktionen bör därför 

framgå att Arbetsförmedlingen vägledningen ska ske utifrån arbetsmarknadens behov. 

Detta är ett sätt att tydliggöra att den vägledning som bedrivs av Arbetsförmedlingen 

ytterst ska syfta till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.  
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Utredningen gör också bedömningen att begreppet ”arbetssökande” bör användas i 

samband med Arbetsförmedlingens vägledning. Detta synliggör att vägledning kan 

omfatta både arbetslösa och den som idag har ett arbete men som av någon anledning vill 

byta jobb. Ett sådant synliggörande innebär inte en utvidgning av Arbetsförmedlingens 

uppdrag, utan ett förtydligande menar utredningen.  

Utredningen skriver att de kommer att komma med ytterligare förslag i slutbetänkande 

gällande utformningen av det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och 

menar att frågan om att synliggöra vägledning bör adresseras i samband med detta. Detta 

kan medföra större förändringar av myndighetens instruktion. I ett första skede bedömer 

utredningen att den genomförandeplan som Arbetsförmedlingen föreslås upprätta 

kommer innebära ett ökat fokus på vägledning och stärka vägledningen inom 

myndigheten till dess att instruktionen är ändrad.  

Facken inom industrins kommentar 

Det är positivt att utredningen lyfter fram att den vägledning som ska ske på 

Arbetsförmedlingen ska vara fokuserade på arbetsmarknadens behov. För att verkligen 

kunna ge vägledning efter arbetsmarknadens behov menar vi att Arbetsförmedlingen 

också måste förbättra sina prognoser för hur det faktiska behovet på arbetsmarknaden ser 

ut på både kort- och lång sikt. Bedömningen av bristyrken bygger många gånger på 

enskilda företags bedömningar. Och som lyfts i det här underlaget så behöver andra bitar i 

Arbetsförmedlingens verksamhet finns på plats, som exempelvis validering och 

kompletterande utbildningar.  

Vi tycker att det är bra att begreppet ”arbetssökande” används eftersom den grupp som 

kallas ombytessökande idag, det vill säga personer som är inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen och som har ett jobb, också kan få tillgång till vägledning om det 

bedöms att personen i fråga kan ha användning av det i sin omställning på 

arbetsmarknaden. Vi vill inte att Arbetsförmedlingen ska få ytterligare stora uppdrag, 

men att ändra begreppet arbetslös till arbetssökande handlar om att tydliggöra vad som 

idag redan är myndighetens uppdrag. När det exempelvis gäller tjänstemän så söker det 

oftast vägledning hos universitet- och högskolor.  

Många medlemmar som blir varslade får stöttning av omställningsorganisationerna och 

de allra flesta hittar jobb innan de behöver skriva in sig hos Arbetsförmedlingen. Men för 

dem som inte omfattas av något omställningsavtal vid varsel eller personer som befinner 

sig hos någon omställningsorganisation men som behöver extra stöttning på grund av 

exempelvis nedsatt arbetsförmåga är det positivt att även de ska kunna komma i kontakt 

med Arbetsförmedlingen redan innan första dagen i arbetslöshet. Det är bra att detta nu 

tydliggörs.  

Utredningens förslag 

Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för hur myndighetens 

vägledning ska stärkas. Planen bör innehålla information om hur myndigheten avser 

organisera, kvalitetssäkra och följa upp vägledningen som ges av eller på uppdrag av 

Arbetsförmedlingen.  
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Utrednings resonemang om förslaget 

Utredningen bedömer man att Arbetsförmedlingens vägledning bör stärkas på ett antal 

olika sätt, bl.a. genom ökad specialisering. Utredningen menar dock att det är frågor som 

myndigheten ytterst dock själva bör avgöra. För detta föreslår utredningen att 

Arbetsförmedlingen ska få i uppdrag att ta fram genomförandeplaner för hur arbetet med 

vägledning ska stärkas. Planen bör innehålla information om hur myndigheten avser att 

organisera, kvalitetssäkra och följa upp den vägledning som ges av Arbetsförmedlingen 

eller andra aktörer på uppdrag av myndigheten. Regeringen bör därför följa upp 

genomförandet på lämpligt sätt även efter det att planen har tagits fram och redovisats.  

 

Facken inom industrins kommentar 

 Utifrån föregående förslag och detta förslag känns det rimligt att en myndighet som har 

ett uppdrag, i det här fallet vägledning, både utför uppdraget och följer upp det. Hur sedan 

specialiseringen ska se ut är svårt att uttala sig eftersom vi inte har en fullständig insyn i 

hur det ser ut på olika lokalkontor runt om i landet. Det självklara bör dock vara att en 

arbetsförmedlare är så pass insatt i både Arbetsförmedlingens egna utbildningsutbud och 

det reguljära utbildningssystemet för att kunna vägleda en person vidare till den 

utbildning som är mest relevant för den arbetssökande. En arbetsförmedlare bör också ha 

en viss yrkes- och branschkunskap samt kunna ge den arbetssökande information om 

arbetslöshetsförsäkringen och studiemedelssystemet. En grundläggande kunskap hos en 

arbetsförmedlare bör också vara en viss kunskap om omställningsorganisationernas 

verksamhet. Utöver den mest basala vägledningen som en arbetsförmedlare bör kunna ge 

en arbetssökande bör det också finns möjlighet till mer fördjupad vägledning så som 

nämns på sidan två i underlaget. 

 

Utredningens förslag 

Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att utveckla metoder eller arbetssätt för att 

vägledningsinsatser ska kunna utvärderas. Uppdraget ska genomföras i samråd med 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitik (IFAU). 

Utrednings resonemang om förslaget 

Som utredningen konstaterar är forskningen begränsad och behöver utvecklas för att såväl 

Arbetsförmedlingen som andra aktörer ska få bättre kunskapsunderlag om hur vägledning 

kan bedrivas för att få den bästa effekten. Särskilt eftersatt är forskningen när det gäller 

vuxnas tillgång till och användning av vägledning. De studier som finns är ofta 

genomförda i andra länder och resultaten är svåra att överföra till svenska förhållanden. 

Särskilt eftersatt är forskningen när det gäller vuxnas tillgång till och användning av 

vägledning. 

 

 

Facken inom industrins kommentar 

Eftersom forskning om vuxnas tillgång till och användning av vägledning är väldigt 

begränsad låter det här som ett bra förslag. 

 

Utredningens bedömning 

Arbetsförmedlingen behöver tydliggöra vilken vägledning som myndigheten kan erbjuda, 

oavsett om det sker i egen regi eller upphandlas. En utgångspunkt bör vara att 
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säkerställa ett utbud av såväl information som orienterande respektive fördjupande 

vägledning, där inledningen också kan vara styrande för den interna prioriteringen av 

resurser. Ett arbetsmarknadspolitiskt program för vägledning bör inte inrättas.  

 

Utrednings resonemang om bedömningen 

Vägledning förekommer på en rad olika sätt inom Arbetsförmedlingen, både i egen regi 

eller genom upphandlade aktörer. Ofta är vägledning ett av flera inslag i olika insatser 

eller arbetsmarknadspolitiska program. Det är svårt, både för den enskilde och för 

handläggare, att få en överblick över i vilka former vägledning erbjuds. Det otydliga 

utbudet försvårar därmed handläggningen och riskerar att den sökande får fel eller ingen 

insats. Tanken är att det redan idag tydligt ska framgå vad Arbetsförmedlingen kan 

erbjuda i form av vägledning. Utredningens platsbesök och intervjuer visar emellertid att 

denna inte används i praktiken. Det framgår även av utredningens enkätundersökning att 

det saknas ett strukturerat arbetssätt för vägledning. Hälften av de svarande anger också 

att vägledning är en uppgift för alla arbetsförmedlare, men ingens ansvar. Utredningen 

menar att bristerna i dagens vägledning förklaras av att det under lång tid varit en lågt 

prioriterad uppgift, vilket bekräftas av utredningens intervjuer, studiebesök och enkäter. 

Arbetsförmedlingen hänvisas ofta till den självservice som erbjuds via digitala kanaler. 

Mycket tyder på att Arbetsförmedlingen överlämnar ansvar för vägledning till 

kommunerna som de själva borde ta, om det inte handlar om vägledning för 

utbildningsplanering. Utredningen är dock av uppfattningen att vägledning tycks ha fått 

högre prioritet hos Arbetsförmedlingen och menar att pågående arbete med strategin 

Matchning till jobb genom utbildning är ett exempel på detta och ett steg i rätt riktning.  

Utredningen har övervägt frågan om att ha ett särskilt arbetsmarknadspolitiskt program 

för vägledning bör inrättas. Programmet skulle kunna möta behoven av fördjupad 

vägledning och riktas till målgrupper och riktas till målgrupper som behöver längre tid för 

att kartlägga utredningen landar dock i att det finns fördelar md nuvarande ordning där 

vägledningsinslag ingår i olika program och insatser. Det skapar flexibilitet och innebär 

att kedjor av insatser kan kombineras.  

Istället behöver Arbetsförmedlingen tydliggöra i vilka arbetsmarknadspolitiska program 

och insatser som vägledningen kan ingå, oavsett om den genomförs av myndigheten eller 

av upphandlad aktör. En tydligare bild av vilken vägledning som finns underlättar också 

uppföljningen av olika insatser. En utgångspunkt bör vara den indelning som utredningen 

gjort, d.v.s. orienterande respektive fördjupande vägledning. En bättre överblick kan 

också underlätta kravställningen vid upphandlingar. Utredningens besök hos några av de 

upphandlande aktörerna inom Stöd och matchning visar att de, när behoven ser olika ut, 

kan sakna förståelse för Arbetsförmedlingens krav på studie- och yrkesvägledare ska 

erbjudas till samtliga arbetslösa. 

Facken inom industrins kommentar 

Vi tycker det är rätt tänkt att inte lägga vägledningen som ett arbetsmarknadspolitiskt 

program. För som utredningen påpekar så är vägledning många gånger endast en del i en 

kedja av insatser som behövs för att en arbetssökande ska kunna hitta ett arbete. Om 

kedjor av insatser ska kunna kombineras mer flexibelt behöver Arbetsförmedlingen 

systematisera och förenkla olika insatser och inte lägga dem enbart i 

arbetsmarknadspolitiska program.  
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Vår ingång i denna fråga innebär också att vi tycker att Arbetsförmedlingen ska få ett 

något förändrat uppdrag. Idag är fokus på dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, men 

med en förändrad arbetsmarknad där omställning antagligen kommer ske snabbare än vad 

den gör idag är det viktigt att Arbetsförmedlingen även fokuserar på dem som står närmre 

arbetsmarknaden för att förebygga att arbetssökanden hamnar i långvarig arbetslöshet och 

också bidrar till kompetensförsörjningen i större utsträckning än vad som är fallet idag. I 

realiteteten behöver Arbetsförmedlingen alltså bli mer inriktad på matchning och 

kompetensförsörjning. Därför behöver vägledningen förbättras, men Arbetsförmedlingen 

måste också ha en verktygslåda där validering och utbildningar följt av exempelvis 

praktik som möter arbetsplatsernas behov ingå. När det gäller eftergymnasial utbildning 

är det kanske inte Arbetsförmedlingen som ska validera den arbetssökandes utbildning 

och kompetens, utan högskolan, och följt av det måste det finnas ett mer flexibelt system 

gällande utbildning på högskolenivå som både passar yrkesverksamma men också att det 

finns flexiblare utbud av kurser på universitet- och högskolor alternativt kortare 

kompletterande arbetsmarknadsutbildningar även på eftergymnasial nivå. 

Utredningens bedömning 

Det finns tydliga skillnader mellan olika kontors vägledning och den enskilde har olika 

möjligheter till vägledning beroende på var i landet hen bor. Arbetsförmedlingen behöver 

verka för att öka enhetligheten mellan olika kontor i arbetet med vägledning.  

Utrednings resonemang om bedömningen 

Utredningens uppfattning är att det finns ett stort engagemang för vägledning hos många 

av Arbetsförmedlingens anställda. Hur arbetet är organiserat skriftar dock betydligt. Mot 

den bakgrunden bedömer utredningen att Arbetsförmedlingen behöver öka enhetligheten i 

vägledningen mellan olika kontor. Arbetet med vägledning behöver prioriteras och 

genomföras i hela myndigheten, bland annat utifrån Matchning till jobb genom 

utbildning. Det kan innebära en minskas delegering till olika kontor eller 

marknadsområden om hur arbetet med vägledning ska bedrivas. Utredningen bedömer 

också att ökad specialisering och kompetensutveckling kan vara sätt att åstadkomma en 

ökad enhetlighet.  

 

Utredningen noterar också den omläggning som sker mot färre kontor och fokus på att 

utveckla digitala tjänster. Utredningen välkomnar denna utveckling men framhåller också 

att digitala lösningar inte räcker för alla. Erfarenheter från Finland visar att det fortsatt 

behövs kunniga vägledare på lokala kontor.  

Facken inom industrins kommentar 

Det är viktigt att en arbetssökande, oavsett var personen bor i landet, har en likvärdig 

tillgång till vägledning. Även om delar av den orienterande vägledningen kan styras om 

till digitala kanaler är det viktigt att det finns möjlighet för de arbetssökande som bedöms 

ha behov av fördjupad vägledning har möjlighet att få detta.  

Utredningens bedömning 

Arbetsförmedlingen bör i högre utsträckning arbeta med vägledning, vilket bl.a. kan 

bidra till att underlätta nödvändigt arbete med kompetensutveckling. 

 

 



37 
 

Utrednings resonemang om bedömningen 

Specialisering lyfts ofta fram som en framgångsfaktor för Arbetsförmedlingens 

måluppfyllelse generellt. Enligt intervjuer som Statskontoret genomfört uppfattar många 

inom Arbetsförmedlingen att resultaten skulle kunna förbättras om personalen fick 

möjlighet högre specialisering. En granskning från Riksrevisionen visar också att 

arbetsförmedlare i anvisningar till arbetsmarknadsutbildningar inte hinner erbjuda 

tillräcklig vägledning till alla arbetssökande, vilket innebär att de sökande själva får 

ansvar att informera sig om arbetsmarknadsutbildningar.  

Riksrevisionen menar att kvalitativa och svårmätbara uppgifter om vägledning riskerar att 

prioriteras ned till förmån för uppgifter som är kopplade exempelvis ersättningar och 

andra administrativa uppgifter. Genom specialisering bör förutsättningarna förbättras för 

att stärka kompetensen och utveckla professionen, vilket enligt utredningen bland annat 

kan vara värdefullt för att motverka oönskade lokala skillnader. Det är också rimligt att 

anta att kvaliteten i vägledningen, och i övriga ärenden, väger tyngre än att kontakten 

nödvändigtvis måste vara med en och samma handläggare.  

Specialisering är centralt för att kunna vägleda mot de utbildningar som ingår i de 

arbetsmarknadspolitiska programmen och i övrigt mot utbildningsväsendet. Sådan 

vägledning, bedömer utredningen, är av särskilt stor betydelse för arbetssökande med kort 

utbildning och för nyanlända som behöver kompetensutvecklande insatser och som har 

svårt att orientera sig i vilka utbildningar som finns och var arbetsmarknadsbehoven ät 

störst. 

Facken inom industrins kommentar 

Det känns som ett rimligt förslag att öka specialiseringen. 

 

Utredningens bedömning 

En fungerande samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer, exempelvis den 

kommunala vuxenutbildningen, är en förutsättning för att samhällets samlade vägledning 

ska fungera tillfredsställande. Det är viktigt att de initiativ till samverkan som 

Arbetsförmedlingen aviserat också genomförs, följs upp och att erfarenheter tas till vara. 

För att samverkan och samspel ska fungera behöver också Arbetsförmedlingen egen 

vägledning prioriteras och stärkas.  

 

Utrednings resonemang om bedömningen 

Arbetsförmedlingens kompetens om arbetsmarknad och yrken är en central del i 

vägledningen och något som vägledare i andra verksamheter har nytta av. Som 

huvudsaklig aktör på det arbetsmarknadspolitiska området är det också av betydelse för 

andra aktörer att Arbetsförmedlingens egen vägledning fungerar.  

Utredningen har därför lämnat rekommendationer om en genomförandeplan för att stärka 

Arbetsförmedlingens vägledning.  

Facken inom industrins kommentar 

Att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för att stärka 

myndighetens vägledning är ett bra förslag. 
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