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Rapport om arbetsmarknadsförvaltningens
utvecklingsarbete med studie- och
yrkesvägledning
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna Rapport om
arbetsmarknadsförvaltningens utvecklingsarbete med
studie- och yrkesvägledning och lägga den till handlingarna.
Sammanfattning
Rapport om arbetsmarknadsförvaltningens utvecklingsarbete med
studie- och yrkesvägledning är framtagen för att beskriva
arbetsmarknadsförvaltningens utvecklingsarbete avseende studieoch yrkesvägledning och samtidigt avrapportera det arbete som
gjorts med anledning av uppdrag i budget. De senaste två åren har
förvaltningen arbetat med att implementera de förslag som kom i
den särskilda SYV-utredning som presenterades 2019.
Förvaltningen har även arbetat med ESF-projektet SYVen samt
nämndens budgetuppdrag kopplat till studie- och yrkesvägledning.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna Rapport om
arbetsmarknadsförvaltningens utvecklingsarbete med studie- och
yrkesvägledning.
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Bakgrund
De ökande kraven på arbetsmarknaden gör att allt fler arbetslösa
behöver studera för att kunna säkra sin ställning på
arbetsmarknaden. Utbildningsplikt inom Arbetsförmedlingen och
införande av ett statligt studiestartsstöd är exempel på nationella
åtgärder för att fler, framförallt personer med kort utbildning, ska ta
del av studier. Relevant och tillgänglig studie- och yrkesvägledning
är en nyckelfaktor där förvaltningen de senaste åren bedrivit tydligt
utvecklingsarbete. I stadens budget återkommer studie- och
yrkesvägledning som ett prioriterat område för utveckling så att fler
stockholmare kan stärkas och stå redo för en arbetsmarknad som
efterfrågar utbildad arbetskraft.
Förvaltningens studie- och yrkesvägledning
På arbetsmarknadsförvaltningen bedrivs studie- och
yrkesvägledning på avdelningarna Jobbtorg Stockholm och
Vuxenutbildning Stockholm. Studie- och yrkesvägledningen på
avdelningarna kan skilja sig något beroende på målgrupp och
uppdrag, men utgår från individen och dennes behov.
Avdelningarna erbjuder vägledning på motiverande, informerande,
orienterande och fördjupande nivå. Vägledning är också en viktig
del i förvaltningens uppsökande arbete där särskilt prioriterade
grupper söks upp och motiveras till studier. Inom
Etableringscentrum och Welcome House arbetar studie- och
yrkesvägledare för att motivera nyanlända personer inför studier i
samhällsorientering och svenska och ger även information om andra
utbildningsalternativ.
Stadens studie- och yrkesvägledare är en central yrkesgrupp för att
nämnden ska klara sina uppdrag och för att individer ska hitta rätt
vägar till arbete och studier och därmed nå en långsiktig och hållbar
etablering på arbetsmarknaden. Inom
Arbetsmarknadsförvaltningens två avdelningar finns cirka 70
studie- och yrkesvägledare anställda där majoriteten arbetar med
uppdrag att erbjuda studie- och yrkesvägledning inför studier.
Utöver detta erbjuds elever inom vuxenutbildningen studie- och
yrkesvägledning under studierna. Denna vägledning erbjuds i
huvudsak direkt på skolorna där eleverna är inskrivna, och omfattas
inte av denna rapport.
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Ärendet
Rapport om arbetsmarknadsförvaltningens utvecklingsarbete med
studie- och yrkesvägledning beskriver arbetet som gjorts inom
förvaltningen under år 2020-2021. Rapporten tar upp de uppdrag
och förslag som ligger till grund för arbetet samt resultat därav.
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Jämställdhetsanalys
Det pågår en kontinuerlig diskussion på båda avdelningarna om
könsstereotypa studie- och yrkesval och det ingår i studie- och
yrkesvägledarnas profession att använda ett vidgande och
normkritiskt förhållningssätt i vägledningen av individer. Eftersom
studier och arbete är nära sammanlänkat med mäns och kvinnors
jämställdhet på både individuell och samhällelig nivå är det viktigt
att avdelningarna fortsätter arbeta för att säkerställa att det
normkritiska och könsneutrala förhållningssättet verkligen omsätts i
praktiken av alla studie- och yrkesvägledare.
Vägledningsenheten
Enligt skolverkets nationella statistik är det fler kvinnor än män som
studerar på Komvux grundläggande och gymnasiala nivå. Så även i
Stockholms stad där dryg 60 procent av de studieaktiva eleverna på
Vuxenutbildning Stockholm är kvinnor. Under 2019 genomförde
studie- och yrkesvägledare på Vägledningsenheten 1969 inbokade
vägledningssamtal för sökande mot grundläggande och gymnasial
nivå. Cirka 55 procent av dessa samtal var med kvinnor och cirka
45 procent med män. Under 2020 genomförde studie- och
yrkesvägledare 1930 inbokade vägledningssamtal för sökande mot
grundläggande och gymnasial nivå, varav cirka 57 procent var med
kvinnor och cirka 43 procent med män.
Både män och kvinnor avbryter sina Komvuxstudier i hög grad.
Enligt nationell statistik från Skolverket slutför en större andel
kvinnor, på både grundläggande och gymnasial nivå, sin kurs
jämfört med män.1 Nationellt sett, och rimligtvis även i Stockholms
stad, är det alltså vanligare att kvinnor slutför sina studier och det är
också vanligare att kvinnor avbryter sina studier. Med anledning av
hur viktig grundläggande gymnasial utbildning är för en hållbar
etablering på arbetsmarknaden är det viktigt att inte tappa fart i det
uppsökande och motiverande arbetet. Siffrorna bakom avbrutna
studier, och det faktum att fler kvinnor än män studerar inom
vuxenutbildningen, behöver analyseras i ett vidare perspektiv då det
är ett komplext område med flera bakomliggande faktorer.
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Jobbtorg Stockholm
Under 2019 deltog 794 kvinnor och 900 män i vägledningssamtal
på Jobbtorg Stockholm. Det året var 6643 individer inskrivna på
Jobbtorg Stockholm. 3050 av dessa var kvinnor och 3593 var män.
Av dessa avslutades cirka 8 procent av kvinnorna och cirka 11
procent av männen mot arbete. Cirka 4 procent av både kvinnor och
https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/jamstalldutbildning/komvux/
1
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män avslutades mot studier. År 2020 var det 806 kvinnor och 889
män som deltog i vägledningssamtal. Det året var 7076 personer
inskrivna på Jobbtorg Stockholm, 2997 kvinnor och 4079 män. Av
dessa avslutades ungefär 8 procent av kvinnorna och cirka 13
procent av männen mot arbete. Cirka 4 procent av kvinnorna och 5
procent av männen avslutades mot studier.2
Siffrorna visar att fler män än kvinnor är inskrivna på Jobbtorg
Stockholm. Skillnaden mellan kvinnor och män som avslutas för att
de börjar studera är inte påtagligt stor. Däremot är det fler män än
kvinnor som avslutas på Jobbtorg Stockholm för att de har fått ett
arbete. Även detta behöver analyseras i ett vidare perspektiv då
flera faktorer, och strukturer, ligger bakom. Dessa strukturer finns
på samhällsnivå och är inget förvaltningen ensam kan påverka.
Men, genom att fortsätta att arbeta aktivt för att alla
vägledningssamtal, både med män och kvinnor, ska vara jämställda
och normvidgande kan förvaltningen bidra till att öka
förutsättningarna för att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sitt eget liv.
Ärendets beredning
Rapporten är framtagen av utvecklings- och utredningsstaben i
samverkan med avdelningarna Jobbtorg Stockholm och
Vuxenutbildning Stockholm.
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Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter och förslag
Det senaste två åren har förvaltningen arbetat med implementering
av de förslag som presenterades i den särskilda SYV-utredningen
som genomfördes under 2019. Förvaltningen tillsatte SYVutredningen med syfte att se över förvaltningens arbete med studieoch yrkesvägledning och komma med förslag på
utvecklingsområden. Utredningens förslag har bland annat
resulterat i mer likvärdig studie- och yrkesvägledning på Jobbtorg
Stockholm, bättre samverkan mellan Jobbtorg Stockholm och
Vägledningsenheten på Vuxenutbildning Stockholm samt bättre
förutsättningar för ledning och styrning. Förvaltningen har även
arbetat med de uppdrag i budget som berör studie- och
yrkesvägledning, så som utveckling av digitala arbetssätt. Dessutom
har förvaltningen arbetat med projektet SYVen. SYVen är ett ESFfinansierat projekt som pågått sedan hösten 2018 och som avslutas i
december 2021. SYVen erbjuder kompetenshöjning för studie- och
yrkesvägledare från Arbetsmarknadsförvaltningen, KCNO
(Kunskapscenter Nordost) och Arbetsförmedlingen.

2 Inskrivna avser unika inskrivningar. En individ kan ha flera inskrivningar. Individer som

är i anställning eller tillhör kommunens aktivitetsansvar ingår ej i underlaget.
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Under år 2022 avser förvaltningen arbeta med att implementera
delar av projektet SYVen i ordinarie verksamhet samt fortsätta det
arbete som påbörjats utifrån SYV-utredningens förslag.
Förvaltningen kommer även att arbeta med uppdrag i budget och
verksamhetsutveckling genom digitalisering kommer fortsätt att
vara prioriterat.
Arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna Rapport om
arbetsmarknadsförvaltningens utvecklingsarbete med studie- och
yrkesvägledning och lägga den till handlingarna.
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