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2017 2018 2019 2020 2021

Anvisningar 228 797 457 233 336
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Antal anvisningar till validering 2017-2021 



Andel Valideringar 

fördelade utifrån 

geografiskt 

födelseområde

2017 2018 2019 2020 2021

Europa 10,10% 9,50% 10,10% 10,70% 15,50%

Sverige 7,00% 7,70% 8,50% 21,90% 32,50%

Utomeuropeisk 82,90% 82,80% 81,40% 67,30% 52,00%
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Vad händer framåt?

● Regleringsbrevsuppdrag- Effektiv och strategisk 
användning av arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen ska öka antalet anvisningar till 

arbetsmarknadsutbildning, och ska samtidigt säkerställa 

att anvisningarna riktas till deltagare som kan tillgodogöra 

sig utbildningen och att övergången till arbete efter 

avslutad utbildning ökar, särskilt för utrikes födda kvinnor. 

Myndigheten ska särskilt redovisa hur den arbetar med 

validering som ett steg i arbetet mot mer effektiva 

arbetsmarknadsutbildningar.

● Regeringsuppdrag 2022-2024

Medverka med Tillväxtverket och Myndigheten för 

yrkeshögskolan i att stödja regionernas arbete med att 

utveckla effektiva strukturer för validering på regional nivå.

● Nytt Handläggarstöd- Validering och inledande 
kompetenskartläggning



Vi förbereder för en ny 

arbetsmarknadsmyndighet

● Regeringen har gett oss i uppdrag att förbereda för en 

reformerad myndighet. 2023 blir Arbetsförmedlingens 

första verksamhetsår med ett reformerat system.

● Arbetsförmedlingen är navet i den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten med många 

aktörer som tillsammans möter behoven på 

arbetsmarknaden. 

● En viktig del i förändringen är ett nytt system där 

privata leverantörer matchar och rustar arbetssökande 

för de lediga jobben. 



Rusta och matcha 

tillsammans med leverantörer

● Rusta och matcha är en tjänst där leverantörer 
stöttar arbetssökande att komma ut i arbete eller 
utbildning på så kort tid som möjligt.

● Arbetssökande som deltar i rusta och matcha 
väljer själv leverantör. Leverantörerna har stor 
frihet att utforma metoder och arbetssätt inom 
ramen för avtal, lagar och förordningar.  

● Det är myndigheten som avgör om den 
arbetssökande anvisas till tjänsten samt följer upp 
och kontrollerar leverantörerna som utför det 
rustande och matchande arbetet. 

● Rusta och matcha är en del av den pågående 
reformeringen. Tjänsten infördes i större delen av 
landet under 2021 och under 2022/2023 har 
Arbetsförmedlingen i uppdrag att vidareutveckla 
matchningstjänsten.



Här hittar du oss

● www.arbetsformedlingen.se

● Telefon och chatt

● Lokala kontor

● LinkedIn

● Facebook

● Instagram

● Youtube

http://www.arbetsformedlingen.se/
https://arbetsformedlingen.se/kontakt/telefon-och-chatt
https://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Kontakt/Hitta-din-arbetsformedling.html?pk_vid=10e9422e643a45b916013918365f0528
https://www.linkedin.com/company/arbetsformedlingen
https://www.linkedin.com/company/arbetsformedlingen
https://instagram.com/arbetsformedlingen?igshid=w3t52qzdx00p
https://www.youtube.com/user/arbetsformedlingen

