Uppdrag att skapa enklare vägar till jobb och
kompetensförsörjning i näringslivet

Slutrapport

20210831
Dnr Ä 2018-345:21

Godkänd av Francisca Ramsberg

Uppdrag att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i
näringslivet

Beslutet att godkänna denna slutrapport har fattats av överdirektör Francisca Ramsberg.
Handläggningen har gjorts av Josef Lannemyr och Eva Johansson. Den sistnämnda var föredragande
för ärendet.

Stockholm den 31 augusti 2021

Francisca Ramsberg
Eva Johansson

Sammanfattning
Slutsatser om vilka yttre förutsättningar som krävs för att
utveckla enklare vägar till kompetensförsörjning och jobb
I projekten har vi sett många exempel på hur projektägarna utvecklat
och drivit verksamhet med goda resultat. Metoder och arbetssätt är
sällan helt nya men genomförs i nya kombinationer, av nya aktörer och
i nya former av samverkan som vi och även utvärderare bedömer ha
potential att effektivisera kompetensförsörjningen och stärka
integrationen på arbetsmarknaden.


Det finns en samstämmighet i rapporter från projekt,
utvärderingar och analyser att samarbetet mellan
myndigheter, kommuner, utbildningsaktörer och näringslivets
organisationer och företag behöver utvecklas. För att skapa de
enklare vägar som krävs för de akuta kompetensbehoven och
ge fler möjligheter att komma i arbete eller utbildning är det
framför allt på den lokala och regionala nivån samarbetet
behöver hitta effektiva former. På längre sikt och för att ge
verktyg till den regionala och lokala nivån behövs ett stärkt
samarbete även på nationell nivå. Det handlar om att skapa
förutsättningar för att utbildning och andra aktiviteter kan
planeras, dimensioneras och genomföras för att så långt
möjligt tillgodose näringslivets behov av kompetens och
samtidigt ta tillvara den resurs på arbetsmarknaden som
nyanlända, utrikes födda och långtidsarbetslösa utgör.



Bristande kunskap hos projektägare om behov på den aktuella
arbetsmarknaden, redan pågående verksamhet och tillgången
till arbetskraft leder ibland till att projekt beviljas
projektmedel och startar utifrån felaktiga förutsättningar.
Samtidigt är det svårt att kräva av enskilda projektägare att ha
överblick och fördjupad kunskap när tillgången till samordnad
och geografiskt nedbruten statistik och prognoser är
begränsad. Tillväxtverket har i flera sammanhang pekat på
behovet av utvecklad statistik, prognoser och analyser på
kompetensförsörjningsområdet. Arbetet med att skapa enklare
vägar till kompetensförsörjning och jobb stärker den insikten.



Projekt är en utmärkt form för utveckling av både befintlig och
ny metodik och arbetssätt även inom detta område. Men den
har också nackdelar i att projekt ofta bedrivs vid sidan om och
av andra än den myndighet eller aktör som äger frågan och kan
ta beslut om att implementera ny metodik eller förändra

arbetssätt. Det är inte någon ny kunskap. Men vi kan
konstatera att det gäller även i detta uppdrag. De projektägare
som redan är aktiva på området, har mandaten och etablerade
samarbetskanaler kommer att driva verksamheterna vidare
och fortsätt utveckla metoderna. I andra fall där projektägaren
är en mindre etablerad men likväl engagerad aktör kommer
verksamheten avslutas i och med att projektet upphör och
möjligheten att påverka utformning av andras insatser till det
”bättre” är liten.
Det kan till en del bero på bristande kunskaper hos
projektägaren om lagar och regler, finansiering och ansvariga
myndigheters roll på området, som innebär att man startar
processen med implementering eller fortsatt finansiering för
sent. Men det finns också ett behov av en stärkt
mottagarkapacitet hos myndigheter och beslutsfattare att
värdera och ta till sig resultat från projekt.


Projekt och verksamheter som syftar till att stärka
näringslivets kompetensförsörjning genom olika typer av
individinriktade insatser behöver ha möjlighet att rekrytera
deltagare som har förutsättningar att matchas mot jobb via
olika kompetenshöjande aktiviteter. Det kräver ofta en
samverkan med Arbetsförmedlingen som få projekt har haft
möjlighet att utveckla. Detta eftersom Arbetsförmedlingens
möjligheter att samverka med externa projekt begränsas
framför allt av regler kring upphandling men också av vilka
åtgärder och målgrupper som är prioriterade och kan
finansieras vid en viss tidpunkt. Konsekvenserna av detta är att
man i projekten rekryterat deltagare som ofta har haft en
längre väg till anställningsbarhet och resurser har fått
omdisponeras i projektet. Den allvarligare konsekvensen är att
rekryteringsbehov inte har kunnat tillgodoses eller att
anställningar inte har blivit varaktiga.

Slutsatser om språkets betydelse
Många projekt rapporterar att deltagare har haft oväntat låg
kunskap i svenska språket trots att de deltagit i sfiundervisning och att de hänvisats till projektet trots att det
varit tydligt att språkkraven var högre för att personen skulle
kunna tillgodogöra sig aktiviteterna och komma i fråga för
anställning. Samtidigt ställer många arbetsgivare högre krav på
kunskaper i svenska än vad som egentligen krävs för
arbetsuppgifterna. Det gäller även högutbildade och på
arbetsplatser där engelska kan fungera väl.
Konsekvenser i projekt och i rekryteringsprocessen blir att
- Utbildning tar längre tid och behöver anpassas på grund av
deltagarnas bristande språkkunskaper.

-

Validering av kompetens är svårt med bristande
språkkunskaper och kommunikationssvårigheter mellan
nyanlända och handledare.

Arbetsplatsnära yrkesutbildning i kombination och parallellt
med studier i svenska har visat sig ge goda resultat och bör
integreras i högre grad i yrkesutbildningar som riktar sig till
nyanlända och utrikes födda.
Studier i svenska/yrkessvenska under arbetstid eller i nära
anslutning till arbete är en variant som också visat sig bidra till
en kortare tid till att bli en fullt produktiv arbetskraft. Här finns
en fråga om finansiering av arbetstid och utbildning att lösa om
det ska användas i större skala.
Slutsatser om vad som behövs på företags- och individnivå för att
skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning.
Slutsatserna som presenteras nedan bygger på vår och utvärderares
analys av vilka gemensamma faktorer vi kan se i de projekt som varit
mest framgångsrika i arbetet att åstadkomma enklare vägar för både
företag och individer. Det är i hög grad inte nya slutsatser och mycket
av det som förslås används i mindre skala och/eller för avgränsade
målgrupper, till exempel inom ramen för Arbetsförmedlingens
verksamhet.


Utvecklingsarbete och genomförande blir framgångsrikt om
det bedrivs i nära samverkan med företag och tydligt syftar till
att lösa konkreta kompetensbehov. Med tydliga
kompetensbehov blir företag öppnare för att pröva nya vägar
och ny kompetens. För individen blir vägen via utbildning eller
andra insatser mer motiverade om det finns en arbetsgivare
och ett arbete på andra sidan. Det krävs därför
projektägare/utförare som har förutsättningar att genomföra
verksamheten i nära samarbete med företag eller branscher
med rekryteringsbehov. Det kan vara branschorganisationer,
företagen själva, bemannings- och omställningsorganisationer
med upparbetade kontakter och liknande.



Kompetensförsörjning i näringslivet är en fråga som behöver
lösningar både på lång sikt och här och nu. Att skapa enklare
vägar har framför allt det kortsiktiga och det lokala
perspektivet – både för företagen och för individerna.



Offentliga utbildningssystemet är för stelbent och långsamt.
Det gäller ofta både kommunal vuxenutbildning och
Arbetsförmedlingens upphandlade arbetsmarknadsutbildningar. Arbetsgivare har inte tid att vänta, utbildningarna
hinner inte anpassas till nya krav eller maskiner i branscherna
och både arbetsgivare och deltagare kan behöva flexibilitet i




genomförandet. Till exempel moduluppbyggda utbildningar,
deltid, undervisning på kvällstid.
Många utbildningar är för avancerade för de målgrupper som
deltagit i projekten.
Erfarenheterna från projekten visar att det behövs många fler
utbildningar som är anpassade till företags- och branschers
aktuella kompetensbehov och individers förkunskaper och
förutsättningar. De utbildningar som finns idag är ofta för
långa, för omfattande och alltför sällan är det möjligt att
validera delar av den. Arbetsgivare i de flesta branscher
behöver snabbare och mer riktade utbildningsinsatser.
Anpassningen av utbildning behöver avse såväl innehåll som
omfattning och var och hur den genomförs. Bedömningen är
att det inte huvudsakligen är regler som är problemet.
Lösningen verkar finnas i ordentliga behovsanalyser och
samarbete mellan myndigheter, kommuner och
utbildningsanordnare lokalt och regionalt. Med syfte att nyttja
befintlig utbildning mer flexibelt och att snabbare kunna svara
upp mot utbildningsbehov.



En för många projekt gemensam erfarenhet är att många små
och även medelstora företag behöver stöd i arbetet med att se
över sitt kompetensbehov och sin organisation. Svårigheterna
att rekrytera personer med färdig kompetens har ökat under
en längre tid, det ställer krav på nya sätt att lösa behoven även
inom företagen. Ett annat sätt att organisera arbetet och/eller
kompetenshöjning av redan anställda kan samtidigt bidra till
att enklare arbetsuppgifter frigörs. Dessa kan samlas till nya
tjänster med lägre kompetenskrav som kan tillsättas med
personer med lägre utbildning och/eller erfarenhet. Verktygen
finns i form av yrkesprofilering, kompetenskartläggningar,
validering mm men stödstrukturer och finansiering behöver
utvecklas och tillgängliggöras för fler företag.



Kompetenshöjande insatser för redan anställda ser vi alltså
kan bidra till ökad rörlighet i företagen och på
arbetsmarknaden. Företag har ett eget ansvar för anställdas
kompetensutveckling men många mindre företag har små
resurser och svårt att avsätta tid till utvecklingsinsatser. Det
borde därför kunna prövas en modell med viss offentlig
finansiering till kompetenshöjande insatser inkluderat
validering av redan anställda under förutsättning att företaget
också genomför rekrytering av en eller fler nyanställda. I den
ursprungliga planering för genomförande av detta uppdrag
fanns planer på att finansiera pilotprojekt med sådan
inriktning men då beslut om sänkt budget fattades var det inte
möjligt att genomföra.



I branscher med stora rekryteringsbehov och differentierade
arbetsuppgifter har vi sett att finns behov av att verktyg för
”instegsvalidering” utvecklas. En form av prövning mot
aktuella arbetsuppgifter och förmågan att ha ett arbete/vara
anställningsbar som underlättar för arbetsgivaren att ta beslut
om rekrytering. Flera projekt visar på goda resultat efter att ha
utvecklat bransch- eller arbetsplatsanpassad
”instegsvalidering”. I ett fall i form av VR och 360-teknik som
innebär att valideringen kan ske på annan plats och
”coronasäkert”.

Rekommendationer
Det är tydligt att om ett arbete för att skapa enklare vägar till
näringslivets kompetensförsörjning och jobb ska bli effektivt och
hållbart över tid så behövs ett närmare samarbete mellan
myndigheterna på området.
Gemensamt uppdrag till kompetensförsörjningsmyndigheter
Tillväxtverket rekommenderar regeringen att ge relevanta
myndigheter, se nedan, ett gemensamt uppdrag att utveckla förslag på
insatser för enklare vägar till kompetensförsörjning och jobb (för
nyanlända och utrikes födda) i nära samverkan med företrädare för
näringslivet och arbetsmarknadens parter. Eventuellt med fokus på
branscher med stora kompetensförsörjningsbehov och/eller stor
omsättning på arbetskraft.
Förslagen skulle sedan kunna prövas i ett gemensamt uppdrag att
genomföra avgränsade pilotprojekt.
I uppdraget bör ingå att
-

Identifiera och beskriva de hinder som uppstår när verksamhet
berör flera myndigheters ansvarsområden
Ge förslag på hur identifierade hinder bör lösas
Föreslå nya insatser, samordning och/eller utveckling av
befintliga insatser
Ge förslag på finansieringslösningar för föreslagna insatser
Identifiera och beskriva krav på tänkta utförare, krav på
samverkan i genomförande
Ta fram en plan för utvärdering, omhändertagande av resultat
och implementering av nya eller utvecklade metoder och
arbetssätt.

För det föreslagna uppdraget relevanta myndigheter är i första hand,
utöver Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Skolverket
(vuxenutbildning, lärcentra, yrkesvux), Myndigheten för
yrkeshögskolan, MYH (yrkesutbildning, validering) och
Folkbildningsrådet (Folkhögskolorna).

Uppdrag till Tillväxtverket att stärka näringslivets
kompetensförsörjning
Tillväxtverket rekommenderar i första hand ett gemensamt uppdrag
till myndigheterna. Om det inte är möjligt ser vi stora behov av att
stärka näringslivets och framför allt de mindre företagens arbete med
sin kompetensförsörjning och att bidra till att utveckla och sprida
kunskap om näringslivets behov på området. Vi föreslår då ett
avgränsat uppdrag till Tillväxtverket.
Ett sådant uppdrag bör ha fokus på att
-

-

Bistå med kunskapsunderlag till näringsliv och beslutsfattare
för bättre planerings- och beslutsunderlag.
Insatser för att stärka stödet till företagens strategiska
kompetensförsörjningsarbete till exempel genom utvecklad
kompetens hos de företagsfrämjande aktörerna och digitala
verktyg och eventuellt stöd till utbildning och coachning av
företag.
Pilotinsatser för att utveckla och pröva modeller för
kompetenshöjande insatser för anställda i kombination med
rekrytering av ny arbetskraft ur grupperna nyanlända och
utrikes födda.
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att under perioden 20182020, med förlängning till och med augusti 2021, främja enklare vägar till
jobb och kompetensförsörjning i näringslivet. Uppdraget byggde på de
resultat, erfarenheter och den kunskap som genererades i uppdraget ”Att
främja modeller för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb i
näringslivet” som genomfördes under 2017.
”Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att utöka framgångsrika initiativ
för att skapa enklare vägar till jobb i näringslivet. Ytterligare aktörer som
erbjuder viktiga länkar in till arbetslivet ska kunna erbjudas stöd.
Uppdraget syftar till att stärka målgruppernas etablering på
arbetsmarknaden i linje med regeringens mål för sysselsättning,
jämställdhet och integration. Uppdraget ska genomföras med
utgångspunkt i företagens behov och bidra till att målgruppen kommer i
arbete. Uppdraget är ett led i regeringens arbete att skapa förutsättningar
för att fler enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet
skapas. Regeringen ser gärna att en del av medlen används till projekt där
arbete kombineras med utbildning. Medel kan med fördel riktas till
branscher med stora rekryteringsbehov. ”

1.2

Mål

Tillväxtverkets mål med genomförandet har varit:
- Att fler företag ska få tillgång till rätt kompetens och kan genomföra
rekryteringar som tillgodoser företagets behov av kompetens på kortare
och längre sikt.
- Att fler personer som är nyanlända eller långtidsarbetslösa ska få
möjlighet att matchas mot praktik, utbildning, anställning och
kompetensutveckling i små och medelstora företag.
- Att fördela medel till projekt drivna av företag och aktörer som har goda
förutsättningar att genomföra verksamhet som bidrar till målen ovan.

1.3

Målgrupp för aktiviteterna

Tillväxtverkets primära (slutliga) målgrupp i uppdraget har varit företag, i
första hand små och medelstora företag, som har svårt att rekrytera
arbetskraft med relevant kompetens.
Det har bland annat handlat om företag i de branscher som har stora
problem med kompetensförsörjningen och kan erbjuda arbetstillfällen
som inte kräver högre utbildning. Exempel på detta är: industrin,
byggsektorn, transport och lager, hotell och restaurang, gröna näringarna
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och handeln. Men det kan också handla om det småskaliga lokala
näringslivet i och kring småstäder och på landsbygden.
För att kunna tillgodose behovet av kompetens ska insatser riktas till den
andra målgruppen som varit personer/grupper som har svårt att
etablera/återetablera sig på arbetsmarknaden. I första hand nyanlända,
utrikes födda kvinnor och personer med funktionsnedsättningar.
En tredje målgrupp har varit projektägarna själva vars kompetens att
driva verksamhet inom området har utvecklats under genomförandet.
Till sist är även myndigheter, kommuner och andra aktörer inom
kompetensförsörjningsområdet en sekundär målgrupp för att ta del av
erfarenheter och kunskap som genererats i projekten och genomförande
av uppdraget.

1.4

Metod

Metod och planerade aktiviteter beskrivs utförligt i Delrapport 1.
Tillväxtverket valde att fördela medel genom utlysning av
projektmedel. Ursprungligen planerades två utlysningar med olika
inriktning och tänkta utförare. Den första var en öppen utlysning
avseende projektägare och omfattade möjligheten att genomföra
insatser inom samtliga 5 områden nedan. Den andra, som ställdes in
på grund av neddragningar i uppdragets budget, var planerad att
riktas till branscher och företag med tydlig inriktning på projekt som
kombinerade insatser inom områdena 1-3 nedan. Trots att utlysningen
inte kunde genomföras har vi kunnat bevilja ett flertal projekt med
inriktning att utveckla och testa metoder som svarar mot den
inriktningen.
Finansiering: Nedskärningar i uppdragets budget1 innebar att vi
under 2019 fick se över genomförande och metod. Det som framför allt
påverkats är antalet utlysningar. I efterhand kan vi se att vi har beviljat
och det drivits projekt inom samtliga 5 områden, se nedan. Många
projekt kombinerar insatser/aktiviteter från två eller fler av nedan
områden. Mer information i kapitel 3 nedan.





Kompetensutveckling
Stöd till omstrukturering och kompetensförsörjning
Utbildning till konkreta efterfrågade arbetsuppgifter
Stärkt lokal samverkan med näringslivet

Ursprunglig budget för hela uppdraget var 170 000 tkr. Efter flera
revideringar under 2019 och 2020 blev den slutliga budgeten 121 000 tkr.
Samtidigt förlängdes projekttiden med 6 månader på grund av
coronapandemins effekter på projektens förutsättningar att genomföra
aktiviteter.
1
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Förstärkta och utvecklade insatser för matchning

Kunskap: Kunskap har utvecklats på flera nivåer, i enskilda projekt,
gemensamt mellan projektägare och intressenter och aggregerat
genom av Tillväxtverket upphandlade tjänster för
kunskapsuppbyggnad (Antrop AB 2019), studie av förutsättningar för
implementering mm (Sweco AB 2021) och en lärande utvärdering
(Faugert & Co, 2021).
Nätverk: Kompetensförsörjningsområdet är komplext och rymmer
verksamhet inom minst tre politikområden, arbetsmarknads-, näringsoch utbildningspolitiken. Det innebär att Tillväxtverket men också
varje projektägare behöver förhålla sig till ett flertal myndigheter
(inklusive kommuner) och regelverk i genomförandet. Framför allt
gäller det alla insatser och beslut som handlar om individers
deltagande i projekt.
Tillväxtverkets samverkan med andra myndigheter och nationella
aktörer har haft två syften, kunskapsutveckling och att underlätta för
projektägare att genomföra planerade insatser, få tillgång till deltagare
och i viss mån finansiering av fortsatt verksamhet. Tillväxtverket har
under genomförandet haft kontinuerlig kontakt med
Arbetsförmedlingen (huvudkontor och regioner), Svenska ESF-Rådet
och Delegationen för Unga och Nyanlända (DUA). Ett samarbete
påbörjades med Delegationen mot segregation (Delmos) som avbröts
när beslut fattades om nedläggning.
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2

Slutsatser och rekommendationer

2.1
Slutsatser
Slutsatser om vilka yttre förutsättningar som krävs för att utveckla
enklare vägar till kompetensförsörjning och jobb
I projekten har vi sett många exempel på hur projektägarna utvecklat
och drivit verksamhet med goda resultat. Metoder och arbetssätt är
sällan helt nya men genomförs i nya kombinationer, av nya aktörer och
i nya former av samverkan som vi och även utvärderare bedömer ha
potential att effektivisera kompetensförsörjningen och stärka
integrationen på arbetsmarknaden.


Det finns en samstämmighet i rapporter från projekt,
utvärderingar och analyser att samarbetet mellan
myndigheter, kommuner, utbildningsaktörer och näringslivets
organisationer och företag behöver utvecklas. För att skapa de
enklare vägar som krävs för de akuta kompetensbehoven och
ge fler möjligheter att komma i arbete eller utbildning är det
framför allt på den lokala och regionala nivån samarbetet
behöver hitta effektiva former. På längre sikt och för att ge
verktyg till den regionala och lokala nivån behövs ett stärkt
samarbete även på nationell nivå. Det handlar om att skapa
förutsättningar för att utbildning och andra aktiviteter kan
planeras, dimensioneras och genomföras för att så långt
möjligt tillgodose näringslivets behov av kompetens och
samtidigt ta tillvara den resurs på arbetsmarknaden som
nyanlända, utrikes födda och långtidsarbetslösa utgör.



Bristande kunskap hos projektägare om behov på den aktuella
arbetsmarknaden, redan pågående verksamhet och tillgången
till arbetskraft leder ibland till att projekt beviljas
projektmedel och startar utifrån felaktiga förutsättningar.
Samtidigt är det svårt att kräva av enskilda projektägare att ha
överblick och fördjupad kunskap när tillgången till samordnad
och geografiskt nedbruten statistik och prognoser är
begränsad. Tillväxtverket har i flera sammanhang pekat på
behovet av utvecklad statistik, prognoser och analyser på
kompetensförsörjningsområdet. Arbetet med att skapa enklare
vägar till kompetensförsörjning och jobb stärker den insikten.



Projekt är en utmärkt form för utveckling av både befintlig och
ny metodik och arbetssätt även inom detta område. Men den
har också nackdelar i att projekt ofta bedrivs vid sidan om och
av andra än den myndighet eller aktör som äger frågan och kan
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ta beslut om att implementera ny metodik eller förändra
arbetssätt. Det är inte någon ny kunskap. Men vi kan
konstatera att det gäller även i detta uppdrag. De projektägare
som redan är aktiva på området, har mandaten och etablerade
samarbetskanaler kommer att driva verksamheterna vidare
och fortsätt utveckla metoderna. I andra fall där projektägaren
är en mindre etablerad men likväl engagerad aktör kommer
verksamheten avslutas i och med att projektet upphör och
möjligheten att påverka utformning av andras insatser till det
”bättre” är liten.
Det kan till en del bero på bristande kunskaper hos
projektägaren om lagar och regler, finansiering och ansvariga
myndigheters roll på området, som innebär att man startar
processen med implementering eller fortsatt finansiering för
sent. Men det finns också ett behov av en stärkt
mottagarkapacitet hos myndigheter och beslutsfattare att
värdera och ta till sig resultat från projekt.


Projekt och verksamheter som syftar till att stärka
näringslivets kompetensförsörjning genom olika typer av
individinriktade insatser behöver ha möjlighet att rekrytera
deltagare som har förutsättningar att matchas mot jobb via
olika kompetenshöjande aktiviteter. Det kräver ofta en
samverkan med Arbetsförmedlingen som få projekt har haft
möjlighet att utveckla. Detta eftersom Arbetsförmedlingens
möjligheter att samverka med externa projekt begränsas
framför allt av regler kring upphandling men också av vilka
åtgärder och målgrupper som är prioriterade och kan
finansieras vid en viss tidpunkt. Konsekvenserna av detta är att
man i projekten rekryterat deltagare som ofta har haft en
längre väg till anställningsbarhet och resurser har fått
omdisponeras i projektet. Den allvarligare konsekvensen är att
rekryteringsbehov inte har kunnat tillgodoses eller att
anställningar inte har blivit varaktiga.

Slutsatser om språkets betydelse


Många projekt rapporterar att deltagare har haft oväntat låg
kunskap i svenska språket trots att de deltagit i sfi-undervisning
och att de hänvisats till projektet trots att det varit tydligt att
språkkraven var högre för att personen skulle kunna tillgodogöra
sig aktiviteterna och komma i fråga för anställning. Samtidigt
ställer många arbetsgivare högre krav på kunskaper i svenska än
vad som egentligen krävs för arbetsuppgifterna. Det gäller även
högutbildade och på arbetsplatser där engelska kan fungera väl.
Konsekvenser i projekt och i rekryteringsprocessen blir att
- Utbildning tar längre tid och behöver anpassas på grund av
deltagarnas bristande språkkunskaper.
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-



Validering av kompetens är svårt med bristande
språkkunskaper och kommunikationssvårigheter mellan
nyanlända och handledare.
Arbetsplatsnära yrkesutbildning i kombination och parallellt med
studier i svenska har visat sig ge goda resultat och bör integreras i
högre grad i yrkesutbildningar som riktar sig till nyanlända och
utrikes födda. Studier i svenska/yrkessvenska under arbetstid
eller i nära anslutning till arbete är en variant som också visat sig
bidra till en kortare tid till att bli en fullt produktiv arbetskraft. Här
finns en fråga om finansiering av arbetstid och utbildning att lösa
om det ska användas i större skala.

Slutsatser om vad som behövs på företags- och individnivå för att
skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning.
Slutsatserna som presenteras nedan bygger på vår och utvärderares
analys av vilka gemensamma faktorer vi kan se i de projekt som varit
mest framgångsrika i arbetet att åstadkomma enklare vägar för både
företag och individer. Det är i hög grad inte nya slutsatser och mycket
av det som förslås används i mindre skala och/eller för avgränsade
målgrupper, till exempel inom ramen för Arbetsförmedlingens
verksamhet.


Utvecklingsarbete och genomförande blir framgångsrikt om
det bedrivs i nära samverkan med företag och tydligt syftar till
att lösa konkreta kompetensbehov. Med tydliga
kompetensbehov blir företag öppnare för att pröva nya vägar
och ny kompetens. För individen blir vägen via utbildning eller
andra insatser mer motiverade om det finns en arbetsgivare
och ett arbete på andra sidan. Det krävs därför
projektägare/utförare som har förutsättningar att genomföra
verksamheten i nära samarbete med företag eller branscher
med rekryteringsbehov. Det kan vara branschorganisationer,
företagen själva, bemannings- och omställningsorganisationer
med upparbetade kontakter och liknande.



Kompetensförsörjning i näringslivet är en fråga som behöver
lösningar både på lång sikt och här och nu. Att skapa enklare
vägar har framför allt det kortsiktiga och det lokala
perspektivet – både för företagen och för individerna.



Offentliga utbildningssystemet är för stelbent och långsamt.
Det gäller ofta både kommunal vuxenutbildning och
Arbetsförmedlingens upphandlade arbetsmarknadsutbildningar. Arbetsgivare har inte tid att vänta, utbildningarna
hinner inte anpassas till nya krav eller maskiner i branscherna
och både arbetsgivare och deltagare kan behöva flexibilitet i
genomförandet. Till exempel moduluppbyggda utbildningar,
deltid, undervisning på kvällstid.
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Många utbildningar är för avancerade för de målgrupper som
deltagit i projekten.



Erfarenheterna från projekten visar att det behövs många fler
utbildningar som är anpassade till företags- och branschers
aktuella kompetensbehov och individers förkunskaper och
förutsättningar. De utbildningar som finns idag är ofta för
långa, för omfattande och alltför sällan är det möjligt att
validera delar av den. Arbetsgivare i de flesta branscher
behöver snabbare och mer riktade utbildningsinsatser.
Anpassningen av utbildning behöver avse såväl innehåll som
omfattning och var och hur den genomförs. Bedömningen är
att det inte huvudsakligen är regler som är problemet.
Lösningen verkar finnas i ordentliga behovsanalyser och
samarbete mellan myndigheter, kommuner och
utbildningsanordnare lokalt och regionalt. Med syfte att nyttja
befintlig utbildning mer flexibelt och att snabbare kunna svara
upp mot utbildningsbehov.



En för många projekt gemensam erfarenhet är att många små
och även medelstora företag behöver stöd i arbetet med att se
över sitt kompetensbehov och sin organisation. Svårigheterna
att rekrytera personer med färdig kompetens har ökat under
en längre tid, det ställer krav på nya sätt att lösa behoven även
inom företagen. Ett annat sätt att organisera arbetet och/eller
kompetenshöjning av redan anställda kan samtidigt bidra till
att enklare arbetsuppgifter frigörs. Dessa kan samlas till nya
tjänster med lägre kompetenskrav som kan tillsättas med
personer med lägre utbildning och/eller erfarenhet. Verktygen
finns i form av yrkesprofilering, kompetenskartläggningar,
validering mm men stödstrukturer och finansiering behöver
utvecklas och tillgängliggöras för fler företag.



Kompetenshöjande insatser för redan anställda ser vi alltså
kan bidra till ökad rörlighet i företagen och på
arbetsmarknaden. Företag har ett eget ansvar för anställdas
kompetensutveckling men många mindre företag har små
resurser och svårt att avsätta tid till utvecklingsinsatser. Det
borde därför kunna prövas en modell med viss offentlig
finansiering till kompetenshöjande insatser inkluderat
validering av redan anställda under förutsättning att företaget
också genomför rekrytering av en eller fler nyanställda. I den
ursprungliga planering för genomförande av detta uppdrag
fanns planer på att finansiera pilotprojekt med sådan
inriktning men då beslut om sänkt budget fattades var det inte
möjligt att genomföra.



I branscher med stora rekryteringsbehov och differentierade
arbetsuppgifter har vi sett att finns behov av att verktyg för
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”instegsvalidering” utvecklas. En form av prövning mot
aktuella arbetsuppgifter och förmågan att ha ett arbete/vara
anställningsbar som underlättar för arbetsgivaren att ta beslut
om rekrytering. Flera projekt visar på goda resultat efter att ha
utvecklat bransch- eller arbetsplatsanpassad
”instegsvalidering”. I ett fall i form av VR och 360-teknik som
innebär att valideringen kan ske på annan plats och
”coronasäkert”.

2.2

Rekommendationer

Det är tydligt att om ett arbete för att skapa enklare vägar till
näringslivets kompetensförsörjning och jobb ska bli effektivt och
hållbart över tid så behövs ett närmare samarbete mellan
myndigheterna på området.

Gemensamt uppdrag till kompetensförsörjningsmyndigheter
Tillväxtverket rekommenderar regeringen att ge relevanta
myndigheter, se nedan, ett gemensamt uppdrag att utveckla förslag på
insatser för enklare vägar till kompetensförsörjning och jobb (för
nyanlända och utrikes födda) i nära samverkan med företrädare för
näringslivet och arbetsmarknadens parter. Eventuellt med fokus på
branscher med stora kompetensförsörjningsbehov och/eller stor
omsättning på arbetskraft.
Förslagen skulle sedan kunna prövas i ett gemensamt uppdrag att
genomföra avgränsade pilotprojekt.
I uppdraget bör ingå att
-

Identifiera och beskriva de hinder som uppstår när verksamhet
berör flera myndigheters ansvarsområden
Ge förslag på hur identifierade hinder bör lösas
Föreslå nya insatser, samordning och/eller utveckling av
befintliga insatser
Ge förslag på finansieringslösningar för föreslagna insatser
Identifiera och beskriva krav på tänkta utförare, krav på
samverkan i genomförande
Ta fram en plan för utvärdering, omhändertagande av resultat
och implementering av nya eller utvecklade metoder och
arbetssätt.

För det föreslagna uppdraget relevanta myndigheter är i första hand,
utöver Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Skolverket
(vuxenutbildning, lärcentra, yrkesvux), Myndigheten för
yrkeshögskolan, MYH (yrkesutbildning, validering) och
Folkbildningsrådet (Folkhögskolorna).
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Uppdrag till Tillväxtverket att stärka näringslivets
kompetensförsörjning
Tillväxtverket rekommenderar i första hand ett gemensamt uppdrag
till myndigheterna. Om det inte är möjligt ser vi stora behov av att
stärka näringslivets och framför allt de mindre företagens arbete med
sin kompetensförsörjning och att bidra till att utveckla och sprida
kunskap om näringslivets behov på området. Vi föreslår då ett
avgränsat uppdrag till Tillväxtverket.
Ett sådant uppdrag bör ha fokus på att
-

-

Bistå med kunskapsunderlag till näringsliv och beslutsfattare
för bättre planerings- och beslutsunderlag.
Insatser för att stärka stödet till företagens strategiska
kompetensförsörjningsarbete till exempel genom utvecklad
kompetens hos de företagsfrämjande aktörerna och digitala
verktyg och eventuellt stöd till utbildning och coachning av
företag.
Pilotinsatser för att utveckla och pröva modeller för
kompetenshöjande insatser för anställda i kombination med
rekrytering av ny arbetskraft ur grupperna nyanlända och
utrikes födda.

Slutsatser och rekommendationer kan komma att kompletteras när
Tillväxtverket tagit del av resultatet av den lärande utvärdering som
upphandlats. Komplettering kommer att lämnas senast den 22
september 2021.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

Det praktiska genomförandet av uppdraget i form av utlysningar,
samarbeten och aktiviteter för lärande har beskrivits i tidigare
rapporter. Fokus i denna är därför sammanställning av resultat,
erfarenheter och kunskap som utvecklats i genomförandet.

3.1

Uppdraget i siffror

Projekten, deltagarna och aktiviteterna





Totalt antal beviljade projekt:
Antal projektägare:
Projekt med deltagare:
Enbart metodutveckling

36 st
34 st
31 st
5 st

Utbetalda projektmedel varierar från 370 000 kr till 15 500 000 kr, det
senare delvis finansierat med kompletterande medel enligt
regeringsbeslut, för att stärka kompetensförsörjningen inom de gröna
näringarna.
Siffrorna nedan utgår från projektens slutrapporter, de har olika
detaljeringsgrad i den kvantitativa rapporteringen, särskilt när det
gäller att särredovisa kvinnors deltagande och hur många företag som
deltagit i verksamheten.








Antal rapporterade deltagare (arbetssökande) 5 330 st2
Antal som deltagit i utbildning
778 st
Antal som validerats mot yrke/arbetsuppgifter 457 st
Antal i praktik på företag
888 st
Antal som fått jobb i anslutning till projektet
2 417 st
Antal som gått till utbildning
261 st
Antal rapporterade företag
2 201 st3

De vanligaste aktiviteterna i projekt med deltagare har varit:
 Utbildning (18 projekt)
 Matchning/coachning (17 projekt)
 Praktik (16 projekt)
 Kompetenskartläggningar (16 projekt)
 Stöd till arbetsgivare (13 projekt)
 Språkstöd (11 projekt)

Här ingår inte personer som enbart deltagit i informationsmöten eller
liknande.
2
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Projekten metoder, modeller och goda exempel (ett urval)
Landskrona kommun: Kommunen har via sitt näringslivsbolag
arbetat med rekrytering och matchning i nära samarbete med de
lokala företagen. Projektet har nått ett mycket lyckat resultat och
arbetssättet, är implementerat i stadens ordinarie arbete. Med start
hösten 2021 kommer Matchningsresurs vara ett av de jobbspår
kommunen har inom ramen för DUA. Landskrona stad - Resursjobb
Gröna Lund: Genomförde utbildning i egen regi, i egna lokaler
integrerat i verksamheten med mycket gott resultat trots att många
deltagare var språksvaga och hade liten eller ingen erfarenhet av
arbete i Sverige. Utbildningen anpassades till arbetsgivarens behov
och deltagarnas förutsättningar med mål att erbjuda alla deltagare
arbete. Planer fanns att fortsätta med egen finansiering men utbrottet
av Covid 19 har fördröjt detta.
Antenn Consulting AB (Randstad): Ett företag inom bemanning med
uppdrag åt Arbetsförmedlingen. I projektet har man utvecklat
arbetssätt och kompetens att erbjuda stöd till personer som sökt sig
frivilligt till projektet. Verksamheten har byggt på mycket eget ansvar
för individen men med ett strukturerat stöd och tillgång till utbildning.
Genomsnittlig tid till anställning har varit ca 4 månader. Flertalet
deltagare har haft gymnasial eller eftergymnasial utbildning.
Borlänge kommun: Kommunen har genomfört introduktionsutbildningar i branscher med stora rekryteringsbehov, bygg och
restaurang. Projektet har lett till en fortsatt satsning på
introduktionsutbildningar inom flera olika områden men också till
flera satsningar på att förbereda utrikes födda bättre för utbildning
eller arbete.
Fasticon AB/Talangakademin ek. för: Ett projekt som ägts av
branschen och till stora delar finansierats av företag inom
fastighetsförvaltning mm. En modell för rekrytering, instegsvalidering,
praktik, branschvalidering har utvecklats för att tillgodose företagens
kompetensbehov och individers behov av utveckling. Arbetet drivs
vidare i den nybildade ekonomiska föreningen, Startsida TalangAkademin.
LRF konsult: Projektet har haft som syfte att underlätta kompetensförsörjningen i framför allt lantbruket på kortare och längre sikt. Och
samtidigt ta tillvara erfarenhet och kunskap hos nyanlända och unga
arbetslösa i hela landet. Insatser i projektet har varit:


Skapa långsiktigt samarbete mellan företagare,
Arbetsförmedlingen och kommuners arbetsmarknadsenheter.
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Vara brobyggare och facilitera kontakterna mellan företagare
och arbetsförmedlare.
Stötta företag i rekrytering och erbjuda coachning och
handledning.
Initiera efterfrågade utbildningar hos privata anordnare.

Miljonbemanning AB: Har identifierat och utvecklat innovativa
lösningar i VR och 360-teknik som kan underlätta för arbetstagare att
ta steget in på en ny arbetsplats. Till exempel har man i projektet har
tagit fram en VR-miljö för lager och terminalarbetare och utvecklat ett
arbetsprov i VR där kandidater kan sortera paket utifrån olika
geografiska positioner. Via VR-modulen är det möjligt för rekryterare
att titta på resultatet ifrån arbetsprovet och därigenom få ytterligare
ett verktyg att titta på för att hitta lämpliga kandidater till uppdraget.
Under andra halvåret av 2020 har 38 personer rekryterats med stöd
av den nya tekniken. Miljonbemanning lanserar VR-projekt för att
snabbt rusta, matcha och validera ny personal till sektorer som har
behov av personal i Corona-krisens spår – Miljonbemanning
IF Brommapojkarna: I samarbete med resurser och kompetens runt
fotbollsföreningen utvecklades verksamheten inom Mötesplats
Västerort för att underlätta rekrytering, matchning och validering av
kompetens till föreningens samarbetsföretag och stötta arbetssökande
till arbete. Projektet lyckades ocksa val med att etablera samarbete
mellan foreningen och Stockholms stads arbetsmarknadsverksamheter i
Vasterort – Jobbtorgen. Bedömningen är att projektet har lyckats i
ambitionen att skapa en långsiktig mötesplats, mycket tack vare den
IOP (Idéburet offentligt partnerskap) genom projektet tecknats mellan
föreningen och Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning. Mötesplats
Västerort – En del av BP sedan 2017 (motesplatsvasterort.se)
Motala kommun mfl: Projektet har riktat sig till arbetsgivare som har
rekryteringsbehov bade pa kort och lang sikt. Flera kommuner har
samarbetat med Arbetsformedlingen om rekrytering till riktade
utbildningar i kommunal regi. Jobbspar har blivit ytterligare ett verktyg
och mojlighet for arbetsgivare att losa sin kompetensforsorjning pa lang
sikt da det i manga branscher saknas personer med ratt utbildning/
kompetens. Erbjudandet till arbetsgivarna har varit tydligt. Under hela
tiden har motet mellan arbetsgivare och arbetssokande varit i centrum.
Arbetsgivarna har varit med och informerat och tagit ut deltagare.
Planeringen har darefter varit individuell for deltagarna utifran bakgrund
och forutsattningar. Sedan har regelbunden uppfoljning och tillganglighet
varit en viktig faktor. Svarigheten att hitta kandidater med ratt kravprofil
har varit en utmaning.
Nyköpings kommun: Projektet har genomfort tre utbildningar inom bygg
har, ett arbetsintegrerande socialt foretag har startats med byggforetag
som agare (ekonomisk forening). Foretaget hyr ut personal till foretag i
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byggbranschen. Arbete pagar att implementera utbildningen i ordinarie
vuxenutbildning. Kopplingen mellan branschen och projektet har varit
mycket bra. En nyckel till framgang har varit att man hittat engagerade
foretagare i medelstora lokala byggforetag, som dels sett det som en
mojlig kompetensforsorjningsvag, men som ocksa sett sin sociala roll pa
orten. Foretaget drivs vidare med flera anstallda fran utbildningarna och
nagra har rekryterats till anstallningar i foretagen.
Region Gävleborg: Projektet har skapat en valideringsmodell utifran
gallande Standard och riktlinjer for branschvalidering av yrkeskompetens
enligt Myndigheten for yrkeshogskolan (MYH). Modellen ar formulerad
utifran Sveriges referensram for kvalifikationer (SeQF). Resultatet av
individens kunnande har formulerats i form av ett intyg fran
folkhogskolan i Bollnas.
Kompetenskrav for anstallningsbarhet har identifierats i samverkan med
aktuella regionala aktorer samt forankrats med och godkants av
branschens arbetsgivare pa nationell niva genom det forskningsarbete
som genomforts av Hogskolan i Gavle. Samtliga yrkeskrav ar formulerade
utifran SeQF. Projektets ambition var att ansoka om inplacering av
yrkeskvalifikationen i SeQF, det hanns dock inte med da en agare av
modellen inte identifierats.
Skill Scandinavia AB: Projektet har haft tva inriktningar. Dels att stotta
arbetsgivare att battre kunna ta emot och inkludera utrikes fodd
arbetskraft genom att utbilda inkluderingscoacher pa industriforetag. Den
andra delen har varit att utveckla och genomfora handlagstester for att
identifiera deltagare till industriutbildningar. Totalt har 73 personer
genomgatt handlags- och spraktester till utbildningar i Montering och
Truck- och travers.

Sobona AB: Genom projektet har en modell utvecklats kring hur man
systematiskt genom introduktion, språkutveckling, yrkesprofilering
samt validering kan skapa nya vägar in på arbetsmarknaden i
branscherna avfallshantering och återvinning samt Vatten och avlopp
(VA). Projektet som helhet har fångat upp behov kring
kompetensförsörjning och kvalitetssäkring av kompetenser inom
dessa yrkesområden. En tidig insikt var att nationella yrkesprofiler
saknades och att validering av kunskaper och färdigheter var viktigt.
Projektet har därför tagit fram arbetsmetoder, arbetsmaterial och
strukturer för att kunna genomföra validering enligt de nationella
yrkesprofiler som även de är framtagna utifrån branschernas behov.
Detta har skett med stöd av OCN-metoden (Open College Network).
Projektet är väl dokumenterat och verksamheten kommer att drivas
vidare i Sobonas regi.
https://www.sobona.se/kompetensforsorjning/enklare-vag/pagaendeprojekt/till-ett-arbete-via-atervinning
Stiftelsen Uppstart Malmö: Det övergripande syftet med projektet ON
TRACK är att vara ett individuellt acceleratorprogram för
arbetssökande unga. ON TRACK möter de unga på platser där de är och
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coachar med insikten om vad företag behöver och hur den unga
personen kan ta sig dit. Genom uppsökande verksamhet,
arbetsinriktad coachning, workshops och matchningar mot arbete
möjliggör ON TRACK för arbetssökande personer att i större
utsträckning möta sina framtida arbetsgivare. ON TRACK syftar också
till att arbeta för att främja ett gott företagsklimatet genom aktiviteter
och samverkan mellan stad och företag i den viktiga frågan om
kompetensförsörjning.
Region Västerbotten: Ett samarbetsprojekt mellan Northvolt, Region
Västerbotten, Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen som syftat till
att undersöka förutsättningar och hitta lösningar för att tillgodose
kommande behov av kompetens genom att motivera, rekrytera och
kvalificera individer i grupper som idag står långt från arbetsmarknaden,
särskilt utrikes födda, till jobb inom tillverkningsindustrin. Förstudiens
huvudsakliga slutsatser är:






Det finns en stor potential och vilja i gruppen utrikes födda
men de allra flesta saknar relevant erfarenhet
För att tillgodose Northvolt och hela regionens framtida behov
kommer nationella insatser krävas
Språk- och Samhällsintegrerande utbildningar kan
effektivisera etableringen av individer på arbetsmarknaden
För att uppnå ett jämställt och jämlikt arbetsklimat kommer
styrning av deltagande i utbildningar krävas
Ett modulbaserat utbildningsupplägg kommer att göra det
möjligt att individ anpassa utbildningsprocessen.

Vägen ut! Kooperativen: Syftet med projektet, Vägen till Enklare jobb
– Vägen ut! Akademi var att öka affärsmässigheten och kompetensen
för att kunna anställa fler och stärka medarbetare som arbetar i de
olika Vägen ut! Kooperativen och även bidra till att fler fick anställning
på andra arbetsplatser. Ett särskilt fokus skulle också läggas på
medarbetare som talar/förstår svenska mindre bra. Projektet ledde till
att nya medarbetare anställdes och fler gick till arbete i andra företag
från gruppen utrikes födda.
Sweboat AB: Projektet har tagit fram en arbetsmodell och ett
handledarmaterial för att underlätta kompetensförsörjning och
inkludering av utrikes född arbetskraft i företagen. Projektet har
förstärkt båtbranschen roll som samhällsbärare gentemot både
kommuner, regioner, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och i media.
Projektet har ökat kännedomen och kunskapen om båtar, båtliv och
jobb i båtbranschen hos utlandsfödda som är inskrivna på
Arbetsförmedlingen. 23 personer praktiserade och 12 fick jobb.
Säffle kommun: Har genom projektet riggat en helt ny organisation för
vuxenutbildningen inom industri. I den ingår skräddarsydda
lärlingsupplägg med orienteringskurser och företagspraktik och
förberedande utbildning för att snabba på målgruppens möjligheter
att ta sig in på reguljära utbildningar inom industriområdet. Projektet
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har upparbetat en bra kontakt med regionansvarig för
arbetsmarknadsutbildning hos Arbetsförmedlingen vilket har gjort att
en bra övergång mellan förberedande industriutbildning och
arbetsmarknadsutbildning (eller för de individer som är behöriga
komvux/lärlingsutbildning). Industricenter Säffle - Säffle kommun
(saffle.se)
Träcentrum Nässjö: Projektet har arbetat med att överbrygga

kulturella skillnader och stötta handledare och representanter på
företagen som tar emot och anställer utrikesfödda AUB-deltagare4.
Projektet har utvecklat utbildnings-/informationsmaterial för att
stödja arbetsgivare i frågor som rör arbetsplatsintegration. Projektet
möter stundtals utmaningar när det gäller inställningen hos företagen
gentemot gruppen utrikesfödda och inte minst kvinnor från denna
grupp. Uppföljning av individ och arbetsgivare på arbetsplatsen före,
under och efter arbetsplats-träningen är därför helt nödvändigt. Inom
projektet har man coachat företag i anställningsprocessen som gäller
för nyanställning av personer som aldrig haft jobb i Sverige, i
samverkan med Arbetsförmedlingens handläggare. Företagare har då
också fått information om Arbetsförmedlingen olika stöd.

3.2

Inrapporterade utmaningar och lösningar i genomförandet

I princip alla projekt har haft en utmaning i att genomföra aktiviteter
och ställa om under Corona-pandemin och de restriktioner den
medfört. Särskilt svårt att det förstås varit för projekt i branscher som
drabbats hårt av pandemin (handel, hotell & restaurang mfl) och de
som drivit utbildningar som har varit svåra att genomföra på distans.
Trots det upplever vi att flertalet projekt och deltagare klarat
omställningen oväntat bra men att det i många fall fått konsekvenser i
att färre har kunnat erbjudas praktik och färre än väntat har fått jobb i
anslutning till projektet.

Samarbete med myndigheter, kommuner och andra
Samarbetet med Arbetsförmedlingen återkommer i rapporterna som
en utmaning även om många projekt också rapporterar goda
erfarenheter. Flertalet projekt som har haft en verksamhet med
deltagare från målgrupperna har haft kontakt med
Arbetsförmedlingen i arbetet att rekrytera deltagare.
Arbetsförmedlingen är ofta avgörande för att kunna rekrytera
deltagare till projekt. Dels för att få tillgång till arbetssökande med
efterfrågad kompetens/bakgrund och för att de ska få ett beslut som
innebär att de har försörjning under projektperioden.
-

4

Projektägare som haft ett pågående samarbete eller
upparbetad kontakt sen tidigare har ofta kunnat fortsätta
samarbetet men det har påverkats av Arbetsförmedlingens
omorganisation och övergång till digitala kontakter med

Arbetsmarknadsutbildning.
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-

arbetssökande. Längre handläggningstider, mindre tid för
samarbetet och svårare att matcha lokala behov/lokala
jobbspår rapporteras.
Samarbetet varierar geografiskt med samma projekt.
Projekt med verksamhet som liknar Arbetsförmedlingens
upphandlade tjänster har inte kunnat få deltagare via
Arbetsförmedlingen. Bedömningen har varierat i olika delar av
landet.

Hur har projekten hanterat utmaningarna i samarbetet?
-

-

Många har hittat andra kanaler för att rekrytera deltagare,
främst genom kommunernas arbetsmarknadsenheter och sfiutbildningar men också via intresseorganisationer och
kampanjer i sociala medier mm.
Något projekt (kommunalt) har nyttjat Platsbanken för att
rekrytera till Lokala jobbspår.

Regler och andra strukturella utmaningar
-

-

-

-

Välutbildade nyanlända till exempel inom IT har snabbt hittat
ett lågkvalificerat jobb som försörjer dem och familjen och som
det är svårt att lämna för att eventuellt via projekt få ett mer
kvalificerat arbete. Särskilt som det inte finns någon
försörjning under projektperioden för den som har en
anställning.
Svenska myndigheter erbjuder sällan praktik eller anställning
till någon som inte är svensk medborgare.
I vissa branscher (till exempel handeln) är det vanligt med
deltidsanställningar men Arbetsförmedlingen kräver i princip
heltid för vissa typer av anställningsstöd. Det innebär dels att
arbetsgivaren kanske inte kan sysselsätta personen hela
arbetstiden dels att man kan komma i situationen att andra
anställda måste erbjudas heltid innan den subventionerade
anställningen kan genomföras. Rapporteras från en stor
arbetsgivare som vill anställa fler med funktionsnedsättningar.
Arbetsförmedlingens anställningsstöd kan vara ett hinder på
lång sikt, en hel del blir av med jobbet när stödet tar slut. Det
kan dels bero på att stöden missbrukas men ofta är en
subvention nödvändig för att kompensera för en lägre
produktionsförmåga och större behov av handledning i
arbetet.
Ett projekt rapporterar problem med att kommuner förmått
personer att flytta efter att etableringsperioden är över vilket
inneburit att deltagare fått avbryta eller inte kunnat påbörja en
praktik avsedd att leda till anställning.

Hur har projekten hanterat utmaningarna?
-

En del av utmaningarna ovan har till viss del kunnat lösas i
dialog med arbetsgivare och myndigheter medan andra
inte kan lösas på projektnivå.
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Språket – i dubbel bemärkelse
-

-

-

Många projekt rapporterar att deltagare har haft oväntat
låg kunskap i svenska språket trots att de deltagit i sfiundervisning och att de hänvisats till projektet trots att det
varit tydligt att språkkraven var högre för att personen
skulle kunna tillgodogöra sig aktiviteterna och komma i
fråga för anställning.
Många arbetsgivare ställer högre krav på kunskaper i
svenska än vad som egentligen krävs för arbetsuppgifterna.
Det gäller även högutbildade och på arbetsplatser där
engelska kan fungera väl.
Utbildning tar längre tid och behöver anpassas på grund av
deltagarnas bristande språkkunskaper.
Validering av kompetens är svårt med bristande
språkkunskaper och kommunikationssvårigheter mellan
nyanlända och handläggare.

Hur har projekten hanterat språkutmaningarna?
-

Flera projekt har tagit egna initiativ till kurser i yrkesinriktad
svenska i egen regi eller i samarbete med studieförbund eller
liknande.
Några projekt har i samarbete med Lingio tagit fram
yrkesinriktade språk-appar som stöd i undervisning och daglig
verksamhet.
Olika typer av språkstöd kopplat till utbildning och/eller
praktik har utvecklats och prövats.
Ett projekt har tagit fram ett VR-verktyg för praktisk validering
och introduktion till vissa yrken och arbetsplatser som delvis
överbryggar språksvårigheter.

Fördomar, oro och okunskap
-

-

Arbetsgivare har inte vågat anställa ur målgruppen trots
dokumenterad kompetens och erfarenhet.
Blivande arbetskamrater har visat oro och motsatt sig
rekryteringar.
Flera rapporterar att det är svårare för en utrikesfödd man än
en kvinna att få arbete. Något som dock inte stämmer med
sysselsättningsstatistik för dem som varit i Sverige lite längre
tid.
Arbetsgivare (en del) har svårt att se sitt eget ansvar i
rekryteringen och att ställa om och se möjligheterna i en
bredare rekrytering.
Individer har felaktig eller orealistisk syn på vissa branscher
och vilka krav som ställs.

Hur har projekten hanterat utmaningarna med fördomar och
oro?
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-

-

I många fall har tyvärr inte rekryteringen gått att slutföra.
I flera projekt har man erbjudit arbetsgivarna och befintlig
personal, utbildning, handledning och/eller stöd i form av
någon kompetent person att ringa.
Ett projekt har arbetat systematiskt med övergången från
utbildning till arbete och erbjudit utbildning och stöd till
arbetsgivare och förberett individerna på hur arbetsplatsen
fungerar praktiskt och socialt.
Arbetsgivare har erbjudits stöd i arbetet med att identifiera
kompetensbehov och se över organisation mm.

Utbildningssystemet
-

-

Offentliga utbildningssystemet är för stelbent och långsamt.
Det gäller ofta både kommunal vuxenutbildning och
Arbetsförmedlingens upphandlade arbetsmarknadsutbildningar. Arbetsgivare har inte tid att vänta, utbildningarna
hinner inte anpassas till nya krav eller maskiner i branscherna
och både arbetsgivare och deltagare kan behöva flexibilitet i
genomförandet. Till exempel moduluppbyggda utbildningar,
deltid, undervisning på kvällstid.
Många utbildningar är för avancerade för de målgrupper som
deltagit i projekten.

Hur har projekten hanterat utbildningsutmaningarna?
-

Projekt har anordnat egna yrkesutbildningar som anpassas till
arbetsgivarnas behov av innehåll och tillgång till arbetskraft.
Projekt samarbetar med privata utbildningsanordnare för att
utbildningar ska kunna genomföras snabbare, med rätt
innehåll och krav för att personerna ska kunna anställas.
I några fall har projektet samarbetat med Arbetsförmedlingen
om en upphandlad arbetsmarknadsutbildning och då kunnat
medverka i rekrytering av deltagare och med praktikplatser.
Lokala jobbspår har kunnat nyttja och anpassa kommunala
vuxenutbildningar.
Förberedande utbildningar har tagits fram och genomförts för
att förbereda inför ordinarie yrkesutbildning.
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4

Lärande och kunskapsutveckling

Internt inom Tillväxtverket har vi organiserat genomförande av
uppdragen för stärkt kompetensförsörjning och enklare vägar till jobb
(totalt 4 uppdrag) så att vi samverkar kring uppföljning, lärande,
erfarenhetsutbyte och spridning så långt det är möjligt. Vi ser att det
berikar såväl vår kunskapsutveckling som projektägarnas
erfarenhetsutbyte och även håller nere kostnaderna för studier och
uppföljning.

4.1

Gemensamt lärande – 8 insikter

I genomförande av uppdraget att Främja utvecklingen av modeller för
enkla jobb och enklare vägar till jobb (2017) upphandlades UX- och
tjänstedesignbyrån Antrop AB för att identifiera och synliggöra hinder
och lösningar i arbetet. Uppdraget genomfördes i samarbete med
projektägare, Tillväxtverket och andra intressenter och fick
benämningen Jobb och kompetensresan.
Hösten 2018 påbörjades ett uppföljande och fördjupande arbete som
har resulterat i en ”processkarta” och 8 insikter till vägledning för dem
som driver projekt/verksamhet för stärkt kompetensförsörjning, fler i
jobb och ökad integration i arbetslivet.
Information och materialet för nedladdning finns här: Metoder och
insikter - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
Flera projekt inom detta och andra uppdrag har tagit till sig materialet
och utvecklat sitt arbetssätt med det som stöd. Ett exempel är Region
Blekinge som använder materialet i samarbete med
integrationscoacherna i samtliga kommuner i regionen för att skapa en
enhetlig arbetsprocess.

4.2

Utbildning och processtöd i jämställdhet och mångfald

Tillvaxtverket upphandlade under 2018 utbildning och processtod for att
starka kunskapen om jamstalldhet och mangfald i projektarbete. Samtliga
projektagare fran den forsta utlysningen erbjods utbildning och
processtod. Samtliga projekt har haft mojlighet att ta del av den
webbaserade utbildningen: Processtod - Tillvaxtverket (tillvaxtverket.se)
Totalt nyttjade ett 20-tal projekt (fran flera uppdrag) mojligheten att ta del
av processtodet.
We Link Sweden har lamnat en slutrapport fran arbetet med utbildning
och processtod. Se bilaga 1 och 2.
En aterkommande fraga i processtodet var problemet att na ut till och fa
tillgang till deltagare inom malgruppen da det blev tydligt att kontakt med
Arbetsformedlingen inte gav det resultat man vantat. En forandrad
strategi till att arbeta mer uppsokande okade deltagandet av bland annat
utrikes fodda kvinnor. Bristen pa representation fran malgrupperna i
projektens ledning och personal var ytterligare en fraga som i nagra fall
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lett till att projekt nyrekryterat eller sett over sammansattningen av
styrgruppen for att fa okad forstaelse for och legitimitet hos malgruppen.

Några rekommendationer från We Link Sweden till Tillväxtverket och
andra projektfinansiärer och projektägare som vill stärka jämställdhet
och mångfald i beviljade projekt:










4.3

Premiera projekt som inkluderar personer fran malgruppen in sin
styrgrupp.
For att undvika tillfalliga nodlosningar och ad hoc-insatser, se over
mojligheten att begara en forstudie eller vissa kunskapshojande
insatser innan en verksamhet tar sig an en ny malgrupp.
Stall krav pa att projekten ska utforma en langsiktig
handlingsplan/strategi for att ta tillvara malgruppens perspektiv
och sakerstalla malgruppens inflytande pa hur processer
utformas, som med fordel kombineras med ordinarie
utvarderingsmoment.
Var tydliga med att det kan kravas en kraftanstrangning for att na
ut till de onskade malgrupperna.
Tillvaxtverket bor bista med information om och kontakter till
alternativa vagar att rekrytera deltagare.
Tillvaxtverket bor bista med stod att lyfta och driva fragor pa
nationell niva for att forankra och implementera resultat.
Hitta metoder for att utvardera verksamheten som ar anpassad till
deltagarnas sprakkunskaper.
Samla kunskap fran projekt och tillgangliggor den for andra.

Analys av förutsättningar och möjligheter till
implementering – metoder/modeller

Enklare vägar till kompetensförsörjning – strategier för
långsiktighet och mångfald. (Sweco AB, 2021)
Tillvaxtverket gav 2020 Sweco AB i uppdrag att genomfora en analys med
syfte att synliggora och underlatta implementering och spridning av de
metoder mm som Tillvaxtverket identifierat som mest effektiva och
intressanta for spridning i samtliga 4 uppdrag inom kompetensforsorjning
och integration. Syftet med studien var att pa ett framatblickande satt
identifiera langsiktiga och skalbara former for effektiv kompetensforsorjning.
I rapporten lamnas ett antal forslag till strategier framat. Strategierna tar
avstamp i den statliga nivan eftersom det ar dar bade resurserna finns och
besluten tas inom arbetsmarknadspolitiken. Mangfalden av utforare ar
viktig for den lokala arbetsmarknaden och for anpassningen till
arbetsgivarnas behov och forslagen syftar till att skapa forutsattningar for
en langsiktighet i det.

Något som framgångsrikt präglat verksamheten har varit att projekten
organiserat sig arbetsgivarnära med upparbetade kontakter och
kompetensutveckling som matchar arbetsgivarens uttalade specifika
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behov snarare än att begränsas till generell kompetensutveckling eller
personlig utveckling. De lyckade exempel som framkommit har
präglats av att stöd till såväl språk som yrkesfärdigheter har varit
anpassade till specifika arbetsgivare. Det arbetsgivarnära arbetet har
utförts på lokal basis eftersom arbetsmarknaden är lokal. Nationellt
verksamma projekt har visat sig kunna vara värdefulla för
metodutveckling och spridning. Till exempel kan ett verktyg för
validering spridas till lokala arbetsgivarnära verksamheter inom
samma bransch.
Langsiktigheten i verksamheten ar till synes aldrig sakrad och i flera fall
finns inte heller en plan att bygga permanent verksamhet inom den egna
organisationen. Det kan forstas utifran att organisationerna inte har
ansvar for fragorna i sitt karnuppdrag trots att starka incitament finns for
att verka langsiktigt. De starka incitamenten grundar sig i varierande grad
pa onskan om minskad arbetsloshet, okad sysselsattningsgrad och battre
kompetensforsorjning i branschen, faktorer som alla tre ar gynnsamma
for projektagaren redan pa kort sikt.

En långsiktighet skulle kunna bygga på liknande verksamhetsformer
som de projekt som studerats här förutsatt att det finns långsiktig
finansiering där verksamheten inte konkurrerar som tillfälliga projekt.
Finansieringen skulle kunna vara betydligt mindre jämfört med dagens
projektmedel och då vara begränsad till de intermediära funktionerna
för att stötta och matcha arbetssökande och arbetsgivare på ett sätt
som kompletterar verksamhet hos Arbetsförmedlingen och reguljär
utbildning.
Korta och anpassade utbildningsinsatser är ett återkommande inslag i
kompetensförsörjningsprojekten och i annan liknande verksamhet.
Utbildningsinsatserna är tydligt och ofrånkomligt resursdrivande.
Variationen i utbudet av korta utbildningsinsatser och dess anordnare
skulle i framtiden kunna samlas i ett finansierat utbud där de levererar
på lika marknadsmässiga villkor i en form som är tillgänglig för
kompetensförsörjande verksamhet. Syftet med en sådan lösning är att
undvika omständliga upphandlingar och kortsiktiga lösningar. I
grunden är det ändå offentlig finansiering men i en enklare form och
med färre upphandlingsprocesser. En gemensam marknad för korta
och anpassade utbildningar kan effektivt skapa tillgänglighet och
långsiktighet. Arbetsförmedlingen bör enligt Sweco AB vara den
myndighet som ansvarar för systemet. Bilaga 3.
Rapporten för nedladdning: Enklare vagar till kompetensforsorjning Tillvaxtverket (tillvaxtverket.se)

4.4

Lärande utvärdering

En larande utvardering upphandlades sent varen 2021 och genomforande
pagar. Slutrapport ska vara klar i mitten av september och kommer att
komplettera denna rapport.
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Uppdraget syftar till att bedoma maluppfyllelse, relevans, barkraftighet
och bieffekter och dra slutsatser bade overgripande niva och pa djupet.
Utvarderingsprocessen i sig ar ocksa forvantad att bidra till larande for
utvarderingens malgrupper. Slutrapporten ska innehalla slutsatser och
rekommendationer for framtida insatser inom omradet. Vi har valt att
hantera uppdragen i grupp i utvarderingen, flertalet projekt som ingar i
urvalet kommer fran detta uppdrag.

4.5

Erfarenhetsträffar med utbyte och kunskapshöjande inslag.

Samtliga projekt har deltagit i traffar for erfarenhetsutbyte som
arrangerats en gang per termin under genomforandet. Traffarna har syftat
till utbyte av erfarenheter mellan projektagare inom flera uppdrag men
utrymme har ocksa gett for erfarenhetsutbyte mellan projektagare inom
detta uppdrag.
Kunskapshojande inslag har bland annat handlat om Arbetsformedlingens
arbete med statistik, aktuella regelverk och nya insatser, kunskap om
aktuell forskning och goda exempel.
Fokus i erfarenhetsutbytet har varit att dela och utveckla metoder och
verktyg, dela erfarenheter av och losningar pa hinder och hur projektens
resultat ska kunna tas vidare.
Arbetsformedlingen har deltagit med en eller fler representanter pa
samtliga traffar for att informera, svara pa fragor och ta del av
diskussioner mm.
En sarskild traff genomfordes med projektagare som var intresserade av
finansiering via Europeiska socialfonden. Traffen hade forberetts i
samarbete mellan Tillvaxtverket och Svenska ESF-Radet och det fanns en
tanke om en riktad nationell utlysning som inte genomfordes.
Flera av projekten i uppdraget har i stallet sokt projektmedel i regionala
utlysningar.
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget har pågått 2018-2021.
Den ursprungliga budgeten var 170 000 tkr men efter flera
regeringsbeslut justerades den slutligen till 121 000 tkr.
Då uppdraget förlängts och avslutades mitt under semestertid är det
ett projekt som inte har slutgranskats och vi har ytterligare ett öppet
ärende på grund av en mindre återbetalning.
I sammanställningen nedan är den beräknade kvarstående
utbetalningen inräknad men det kan bli någon mindre justering efter
granskning.

Bidrag

Finansiering
Särskilda
Näringslivsmedel
anslaget
121 000

Förvaltningsanslaget

121 000

Anslag
Summa

SUMMA

0
121 000

0

0

121 000

Verksamhetskostnader
-Personalkostnader

6 389

6 389

-Köpta tjänster

1 084

1 084

90

90

-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader

7 563

Transfereringar

111 575

Summa utbetalningar

119 228

Att återbetala

0

0

0

0

111 575

1 772

Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

119 228
1 772

BUDGET
Utfall mot budget, %

7 563

0
0%

0%

0%

10 823

0%
10 823

2 706

0

0

2 706

116 838

0

0

116 838
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