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Dagens agenda 

1. Anvisningsuppdraget

2. Arbetsmarknadsutbildningar

3. Stödinsatser inför utbildning

3.1 KROM

3.2 KVL

3.3 Yrkessvenska

4. Studier med aktivitetsstöd för reguljära studier, yrkeshögskola och Universitet



Anvisa fler att söka reguljär utbildning 



Bakgrund och syfte

• En förändrad arbetsmarknad ställer högre krav på 

utbildning och omställning för att få och behålla ett arbete. 

Pandemin påskyndar den utvecklingen.

• Högt antal långtidsarbetslösa men arbetsgivare får inte 

den arbetskraft de söker på grund av kompetensbrist hos 

de arbetssökande.

• Förtydligat uppdrag och förväntan från regering.

• Matchning till jobb genom utbildning blir en viktig del i vårt 

uppdrag att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och 

nå en effektiv matchning.



Anvisning för att tydliggöra behov 

och förväntan

Anvisning att söka reguljär utbildning görs för:

• Deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin

• Deltagare i Etableringsprogrammet

Anvisning sker till en viss utbildningsnivå:

• Grundläggande/gymnasial utbildning (Komvux, 

Folkhögskola)

• Eftergymnasial utbildning (Komvux, Folkhögskola, 

Yrkeshögskola, Högskola/universitet)

Vi kan inte anvisa att söka till SFI, eftersom den utbildningen 

inte ingår i begreppet reguljär utbildning.



Några möjliga utmaningar
• Den arbetssökande vill inte studera

Vi bedömer behov och beslutar om insats

• Den arbetssökande klarar inte av att studera

Vad vet vi? Vad tror vi? Vad finns dokumenterat? 

- Utbildningsanordnaren bedömer förutsättningar

- Eventuellt utredande insats för att klargöra?

- Folkhögskola som möjlighet?

• Det finns ingen utbildning som passar

- Utbildningsanordnaren bedömer och nya utbildningar  

kan eventuellt skapas vid efterfrågan eller i dialog

- Folkhögskola som möjlighet?



Arbetsmarknadsutbildningar



Arbetsmarknadsutbildningar 

● Arbetsmarknadsutbildningar (AUB) kallas de 

yrkesutbildningar Arbetsförmedlingen upphandlar av 

externa leverantörer för att utbilda arbetssökande inom 

bristyrken. Utbildningarna ska underlätta för arbetsgivare 

att hitta arbetskraft och öka de arbetssökandes 

möjligheter att få jobb. Arbetsmarknadsutbildningar ska 

vara korta och tydligt inriktade mot ett bristyrke.



Arbetsmarknadsutbildningar

● En arbetsmarknadsutbildning 

ska vara yrkesinriktad, kort och 

tydligt inriktad mot aktuell 

efterfrågan på arbetsmarknaden.



Förberedande utbildning inför 

arbetsmarknadsutbildning Förberedande
● Det finns särskilda förberedande utbildningar som kan användas inför 

specifika arbetsmarknadsutbildningar för att förbereda den 

arbetssökande samt bedöma vederbörandes förkunskaper och behov 

av stöd. De flesta Arbetsmarknadsutbildningar föregås av en 

obligatorisk förberedande del.



Målgrupp

● En anvisning får göras om en person är minst 25 år och är eller riskerar att bli 

arbetslös samt söker arbete genom Arbetsförmedlingen.

● För följande grupper kan undantag från kravet på 25 år göras: 

● Unga med funktionsnedsättning 

● Unga som deltar i etableringsuppdraget eller etableringsprogrammet. 

● Övriga ungdomar som har fyllt 18 år och som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. 



Målgrupp och fortsättning 

● Vid anvisning till en arbetsmarknadsutbildning behöver två perspektiv 

finnas med i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen; dels att 

tillgodose arbetsgivares behov av rätt kompetens, dels att vårt 

uppdrag är att prioritera de som står långt från arbetsmarknaden. Det 

ena ska inte utesluta det andra och båda delarna ska finnas med i 

bedömningen. Därför kan det vara motiverat att anvisa arbetssökande 

som står närmare arbetsmarknaden.



Rusta och matcha

● Stöd för att söka utbildning. 

● Vägledning till arbete eller utbildning. Det består av individuellt inriktat 

stöd som bidrar till ökad självkännedom och förmåga att medvetet ta 

ställning till möjlig yrkesverksamhet och utbildning. Vägledningen ska 

aktivt motverka begränsningar av val av yrkesverksamhet och 

utbildning som grundar sig på föreställningar om kön och på social 

eller kulturell bakgrund.



Karriärvägledning (KVL)

Tjänstens innehåll

o Del 1 Fördjupad kartläggning, introduktion och gemensam planering, 

rikttid 5 dagar

o Del 2 Kvalificerad karriärvägledning, rikttid 35 dagar

o I båda delarna finns både obligatoriska och valbara aktiviteter

● Maxtid i tjänsten är 40 arbetsdagar och går inte att förlänga.

● Tjänsten går att kombinera med svenska för invandrare (SFI) och rusta och 

matcha.

● Tolk och språkstöd ska användas vid behov.

● En examinerad studie- och yrkesvägledare ska ansvara för varje deltagares 

sammanhållna vägledningsprocess.

● Upplägget ska organiseras och anpassas så att det utgår från varje 

deltagares behov utifrån var deltagaren befinner sig motivationsmässigt och 

i förhållande till omgivande förutsättningar.



Tjänstens syfte

Syftet med Karriärvägledning är att ge deltagaren stöd och möjlighet till att göra väl genomtänkta 

val för att hitta hållbara vägar till utbildning och arbete.

Deltagaren ska; 

● bli mer medveten om sina kompetenser och förmågor samt vad som behöver utvecklas 

kompetensmässigt för att uppnå sitt mål.

● få en ökad medvetenhet kring kontinuerlig kompetensutveckling och vikten av livslångt 

lärande.

● vidga sina perspektiv och utmanas i sina föreställningar i förhållande till kön, social och kulturell 

bakgrund, samt bli mer medveten om möjligheter utanför sin erfarenhetssfär.

Karriärvägledning (KVL)



Tjänstens mål
● Fler arbetssökande med kort utbildning eller 

omställningsbehov ska påbörja eller återuppta studier.

● Deltagaren ska:

o ha valt inriktning för arbete och om lämpligt, 

studier, med korta- och långsiktiga mål samt gjort 

en plan för vägarna dit.

o ha god kännedom om vad karriärkompetens är 

och kan utveckla sin förmåga att hantera frågor 

som rör val av studier och arbete. I detta ingår 

självkännedom och att bli medveten om hur olika 

faktorer påverkar karriärvalet.

o förstå innebörden av arbetsmarknadsprognoser 

och vilka yrken och / eller kompetenser som 

efterfrågas på arbetsmarknaden och vilka krav och 

förutsättningar som innefattas.

● Deltagaren ska: 

o ha god kännedom om olika former av utbildningar 

och olika utbildningsvägar i Sverige och i andra länder.

o ha god kännedom om rättigheter och skyldigheter 

för studerande och hur kunskaper om utbildning och 

arbete kan relateras till egna intressen och 

förutsättningar samt vilka konsekvenser karriärval kan 

ha för till exempel karriär- och löneutveckling.

o ha förståelse för studieekonomi utifrån deltagarens 

situation och förutsättningar och vilka möjligheter som 

finns i form av studiefinansiering såsom 

studiestartsstöd, aktivitetsstöd /etableringsersättning 

m.m.

o bli mer medveten om intressen, behov, personliga 

resurser och drivkrafter samt förstå innebörden över 

att ta eget ansvar över sin karriärprocess.

Karriärvägledning (KVL)



Målgrupp
Tjänsten är till för alla arbetssökande som har behov av karriärvägledning 

och behov av stöd i att hitta en väl underbyggd, realistisk inriktning utifrån de 

egna förutsättningarna och omvärldens krav. 

Tjänsten är lämplig för: 

o inrikes som utrikesfödda och öppen för alla oavsett 

utbildningsbakgrund och språknivå.

o de som har behov av att byta yrkesinriktning och de som är osäkra 

på vilken väg de ska ta in i arbetslivet. 

o de som har behov av stöd och vägledning för att påbörja reguljära 

studier i syfte att få ett arbete.

● Tjänsten ska vara tillgänglig för alla oavsett språknivå. Även de som inte 

talar svenska ska delta och kunna tillgodogöra sig tjänsten på lika villkor.

● En del av deltagarna kommer att vara personer som inte kan skriva och 

läsa på sitt hemspråk. 

Karriärvägledning (KVL)



Yrkessvenska



Övergripande innehåll
Undervisningen ska utveckla
språkfärdigheter

Ge kunskap och möjlighet att
öva

Hörförståelse

Läsförståelse

Muntlig interaktion

Muntlig framställning

Skriftlig framställning

Yrkes- och arbetslivsinformation ( specifikt för det 
aktuella yrket)

Leverantör av Yrkessvenska ska kunna samverka
med arbetsgivare och utbildningsanordnare mer
specifikt om innehåll och behov. 

Yrkessvenska



Övergripande målsättning

Genomgående målsättning för tjänsten är att deltagare ska förbättra sina kunskaper i 

svenska språket som gäller för det aktuella yrkesområdet. 

Varje deltagare har därför en individuell målsättning, det kan handla om att erhålla 

tillräckliga kunskaper för att kunna påbörja en arbetsmarknadsutbildning eller att förbättra 

sina kunskaper för att öka möjligheterna att få eller behålla ett arbete, tex i samband med 

arbetspraktik eller en anställning med stöd.

Yrkessvenska



Exempel på när Yrkessvenska är lämpligt för 

den arbetssökande

● Inför och under en arbetsmarknadsutbildning

● Inför och under uppdragsutbildningar i s.k. Snabbspår upprättat av parterna.

● Inom ramen för intensivåret

● I samband med lokala jobbspår

● Inför och under matchning till arbete

● Inför och under arbetspraktik som förväntas leda till anställning.

● Inför potentiella anställningar med stöd samt under vissa anställningar med stöd 

där det bedömts att Arbetsförmedlingen kan bidra med kompetensutveckling i 

form av Yrkessvenska.

Yrkessvenska



Studier med aktivitetsstöd



Vad är studier med aktivitetsstöd?

● En del av programmet förberedande insatser i förordning 

(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

● Insatserna finns i 30 § p. 4 och 5.

● Kräver arbetsmarknadspolitisk bedömning och beslut från 

Arbetsförmedlingen.

● Ingen rättighet – en möjlighet!

● Ett sätt att finansiera studier.



När beslutar man om studier med aktivitetsstöd?

● När en arbetssökande är i behov av utbildning är utgångspunkten att studierna 

ska finansieras av studiemedel eller studiestartsstöd. Men det kan trots detta 

finnas tillfällen när det kan vara arbetsmarknadspolitiskt motiverat att studera 

med aktivitetsstöd.

● Personer som är i behov av studier med aktivitetsstöd för att påbörja utbildning

● Personen uppfyller inte villkoren för studiemedel eller studiestartsstöd

● Personen har anvisats att ansöka om reguljär utbildning



Förordning (2000:634) om 

arbetsmarknadspolitiska program

Insatsen 30 § p. 4 

Utbildningsformer:

● Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och 

gymnasial nivå

● Allmän kurs på folkhögskola

● Sfi

● Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, 

tidigare särskild utbildning för vuxna

Målgrupper:

Jobb- och utvecklingsgarantin, öppet arbetslösa, sökande i 

program och vissa ungdomar 1-90



Förordning (2000:634) om 

arbetsmarknadspolitiska program

Insatsen 30 § p. 5 

Utbildningsformer:

● Yrkeshögskola

● Högskola och universitet

● Eftergymnasiala utbildningar på folkhögskola

Målgrupp:

● Enbart deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin

● Kravet att ha deltagit 450 dagar i programmet har 

tagits bort för denna insats



För arbetssökande (och arbetsförmedlare)

● www.arbetsformedlingen.se (Utbildning och studier/Yrken och framtid)

● www.arbetsformedlingen.se/play (nya filmer på gång)

● https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/

● https://www.yrkeshogskolan.se/

● https://www.studera.nu/

● Olika samlingsplatser för utbildningar, kommuners hemsidor m.m. 

http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/play
https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/
https://www.yrkeshogskolan.se/
https://www.studera.nu/

