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Sammendrag av rapporten «Arbeidsforberedende 

trening (AFT)»  

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet har Oslo Economics kartlagt tiltaket 

Arbeidsforberedende trening (AFT). Vi har kartlagt hvem deltakerne er, innholdet i tiltaket, 

deltakernes forløp i etterkant av tiltaket og sammenhengen mellom kjennetegn ved deltakelse og 

langvarige utfall i arbeidslivet. AFT er et langsiktig og allsidig tiltak, som, når det brukes godt, gir 

gode muligheter for å identifisere deltakernes ressurser og utvikle disse for å øke deltakernes 

muligheter i ordinært arbeidsliv. Endringene som kom med AFT, med sammenhengende og 

langsiktig oppfølging og fokus på arbeidstrening i ordinært arbeidsliv, fremstår som 

suksesskriterier. 

Kartleggingen er basert på nasjonale registerdata fra NAV og en utdypende informasjonsinnhenting i tre 

utvalgte fylker. I registerdataanalysen følger vi alle 27 000 personer som har startet i AFT i perioden 

januar 2017-juni 2019. Vi følger arbeidsdeltakelse, deltakelse i tiltak og mottak av trygdeytelser seks år før 

oppstart og inntil to år etter avslutning av tiltaket. Vi har ikke hatt tilgang til opplysninger om deltakelse i 

ordinær utdanning etter endt tiltak. Den utdypende informasjonsinnhentingen er gjennomført i Troms og Finnmark, 

Trøndelag og Vestfold og Telemark. I hvert av de tre fylkene har vi intervjuet representanter for NAV og 

tiltaksarrangører og vi har gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot alle tiltaksarrangører i de tre fylkene.  

Om AFT 

Arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) ble lansert og iverksatt høsten 2016, som en 

sammenslåing av de tidligere tiltakene Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) og Arbeidspraksis i skjermet 

virksomhet (APS). Erfaringene med KIA og APS viste at det var behov for et mer helhetlig og formidlingsrettet 

tilbud til personer med sammensatte behov for bistand. Disse to tiltakene ble derfor slått sammen til 

Arbeidsforberedende trening. AFT er et langvarig tiltak som kombinerer kartlegging, opplæring og 

arbeidstrening eller annen attføringsfaglig innsats, tilpasset deltakerens individuelle behov.   

Til forskjell fra de tidligere tiltakene har AFT et større fokus på arbeidsutprøving i ordinært arbeidsliv. Alle 

deltakere skal delta i ordinært arbeidsliv i løpet av tiltaket. Personer som ikke kan delta i ordinært arbeidsliv 

direkte, skal kunne starte opptreningen i et skjermet, tilrettelagt arbeidsmiljø før de går over til opptrening i 

ordinært arbeidsliv. En annen viktig endring med AFT var at tiltaket skulle dekke flere av deltakernes 

bistandsbehov innenfor samme tiltak, slik at de slipper ventetid mellom ulike tiltak.  

AFT retter seg mot personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov og særlig usikre yrkesmessige 

forutsetninger. Formålet er at personene i målgruppen skal få utprøvd sin arbeidsevne og styrke sine muligheter 

for å få ordinært arbeid. Målet er at deltakerne skal komme i lønnet arbeid eller utdanning ved avslutning av 

tiltaket. AFT gjennomføres av forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som har avtale med NAV Fylke. Registerdata 

viser at det i 2018 var i underkant av 8 000 deltakere i AFT i en gjennomsnittlig måned.  

Gjennomføring og resultater i tre utvalgte fylker 

Vi har gjennomført en utdypende kartlegging av tiltaket i Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestfold og 

Telemark. Disse er blant fylkene i landet som bruker AFT mest. I 2019 var andelen av deltakere som går over i 

arbeid eller utdanning etter AFT 28 prosent i Troms og Finnmark, 41 prosent i Trøndelag og 49 prosent i Vestfold 

og Telemark. Vestfold og Telemark har høyest andel med overgang til arbeid av alle norske fylker. Dette fylket 

skiller seg fra de andre fylkene ved å ha et utvidet mål for deltakernes langsiktige arbeidsutfall, samt rutiner for 

oppfølging av dette. 

Deltakerne 

Deltakerne i AFT er i alderen 18-65 år, med en overvekt av deltakere under 30 år. 63 prosent har påbegynt 

videregående utdanning, og et fåtall har påbegynt høyere utdanning. De fleste har stått utenfor arbeid i mange 

år, og har deltatt i andre arbeidsrettede tiltak tidligere.  
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AFT blir av mange tiltaksarrangører pekt på som det mest individuelt tilpassede arbeidsmarkedstiltaket. Behovet 

for tett, individuell oppfølging over tid kjennetegner deltakere i AFT. Informanter peker på tre hyppig 

forekommende typer av deltakere. Det er unge som har falt fra i skolealder, som aldri har vært i arbeid, og som 

i liten grad har opplevd mestring i livet; det er godt voksne personer som har stått utenfor arbeidslivet i mange 

år, ofte med helseutfordringer som gjør at de ikke kan stå i samme jobb som tidligere; og det er i en del tilfeller 

innvandrere med dårlige norskkunnskaper og andre tilleggsutfordringer. Deltakerne ser i stor grad ut til å 

sammenfalle med målgruppen slik den er tiltenkt. 

Varighet, innhold og overgang til arbeid eller utdanning 

De fleste deltar i tiltaket i inntil ett år, slik hovedregelen er. Drøye 10 prosent av deltakerne avslutter før det har 

gått to måneder, disse har trolig ikke gjennomført tiltaket etter planen.  

Kartleggingen viser at det er stor variasjon mellom tiltaksarrangørene i hva de tilbyr som en del av AFT, og hvilke 

erfaringer de har med ulike deler av innholdet i tiltaket. Dette gjelder blant annet arbeidsutprøving i et 

tilrettelagt og skjermet miljø (interne tiltaksarenaer) og i ordinært arbeidsliv (eksterne tiltaksarenaer). De fleste 

tiltaksarrangørene har interne arenaer for arbeidsutprøving. Det er samtidig delte tilbakemeldinger fra både 

tiltaksarrangører og NAV om kvaliteten på disse interne arenaene. Noen mener at de interne arenaene er viktige 

for å kunne tilby tiltaksdeltakerne skjerming og tilrettelegging. Andre mener at de interne arenaene kan stå i 

veien for ordinær arbeidsutprøving, og enkelte tiltaksarrangører er derfor restriktive i bruken av de interne 

arenaene. Det er langt fra alle tiltaksdeltakerne som er på arbeidsutprøving i de interne arenaene. Noen 

tiltaksarrangører har ikke interne arenaer for arbeidsutprøving, men tilbyr arbeidsutprøving hos eksterne 

virksomheter med en større grad av skjerming og tilrettelegging enn det er i ordinær arbeidsutprøving. Dette er 

en løsning som synes å fungere godt for de tiltaksarrangørene det gjelder.  

Arbeidsutprøving i ordinært arbeidsliv fremstår som en svært viktig del av tiltaket. Arbeidspraksis i ordinært 

arbeidsliv skal ta utgangspunkt i tiltaksdeltakerens interesser og ferdigheter. Mange tiltaksarrangører driver med 

utstrakt markedsarbeid og har gode kontakter i næringslivet, slik at tiltaksdeltakerne har mange muligheter for 

ordinær arbeidsutprøving. Samtidig kan det i områder hvor arbeidsmarkedet er lite være utfordrende å finne 

ordinær arbeidspraksis som er tilpasset deltakerens interesser og ferdigheter.  

Ifølge kravspesifikasjonen skal tiltaksarrangører også tilby tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og 

formell kompetanse. Gjennom intervjuene fremkom det at det er stor variasjon i hva både veiledere i NAV og 

tiltaksarrangørene legger i dette. Enkelte tiltaksarrangører og veiledere i NAV forstår dette som at opplæringen 

skal føre til økt faglig og formell kompetanse. Andre har en videre tolkning, og tolker opplæring som alt fra 

trening i oppmøte eller grunnleggende sosiale ferdigheter, til veiledning i en gitt arbeidssituasjon, individuell 

opplæring i dataferdigheter, gruppebaserte kurs i språk, eller til gjennomføring av mer formaliserte kurs med 

avsluttende sertifisering eller eksamen. Nesten alle tiltaksarrangørene tilbyr et bredt spekter av 

opplæringsaktiviteter i intern regi, og omtrent halvparten tilbyr i tillegg opplæringsaktiviteter i ekstern regi. 

Rapporterte tall fra tiltaksarrangørene som har svart på vår spørreundersøkelse viser at 36 prosent av 

deltakerne gikk over til arbeid og 11 prosent av deltakerne gikk over til utdanning ved avslutning av AFT. Dette 

gir en samlet resultatgrad på 47 prosent, som indikerer at tiltaksarrangørene som har svart på vår 

spørreundersøkelse har en noe høyere resultatgrad enn gjennomsnittet i de tre fylkene. Det er imidlertid stor 

variasjon mellom tiltaksarrangørene i andelen som går over til arbeid eller utdanning ved avslutning av tiltaket. 

Langsiktige utfall etter AFT, nasjonalt 

Nasjonale registerdata viser at 22 prosent av tiltaksdeltakerne er registrert i arbeid måneden etter tiltaksslutt. 

Andelen stiger til 28 prosent tre måneder etter, og disse kan trolig betraktes som deltakere som har gått over til 

arbeid ved avslutning av AFT. Med registerdata har vi ikke kunnet se på overgang til utdanning, og den samlede 

overgangen til arbeid eller utdanning er derfor høyere enn 28 prosent. Overgangen til arbeid etter AFT i landet 

totalt sett er imidlertid en god del lavere enn hos tiltaksarrangørene som har svart på vår spørreundersøkelse. 

To år etter avsluttet tiltak er 25 prosent i en eller annen form for lønnet arbeid. Av de som var i arbeid tre 

måneder etter tiltaket, var to tredjedeler fortsatt i jobb etter to år. Frafallet over tid er altså ikke spesielt høyt. 

Drøyt halvparten av de som kommer i arbeid, har en deltidsstilling (mindre enn 30 timer per uke). Mange 

kombinerer arbeid med mottak av ytelser, men andelen som gjør dette avtar over tid. To år etter tiltaksslutt er 

15 prosent av deltakerne i arbeid uten å samtidig motta offentlige ytelser. 

Halvparten av deltakerne fortsetter å motta midlertidige ytelser (fremst arbeidsavklaringspenger) rett etter 

tiltaket. Rundt et halvt år etter tiltaksslutt begynner andelen som mottar uføretrygd å øke, mens andelen som 
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mottar midlertidige ytelser minker tilsvarende. Dette bekrefter inntrykket fra intervjuene av at en del deltakere 

avklares mot uføretrygd gjennom AFT. Rundt 25 prosent av deltakerne er verken i arbeid eller mottar ytelser ved 

ethvert tidspunkt de første årene etter tiltaket. Disse kan være under utdanning, eller motta andre trygdeytelser 

enn de vi kan observere i våre data. 

Overgang til arbeid i etterkant av tiltaket er høyere blant menn enn kvinner, høyere blant deltakere i alderen 

30-49 år, høyere blant deltakere med høyere utdanning og høyere blant deltakere med innvandrerbakgrunn. 

Disse overensstemmer i stor grad sammen med hva vi vet om sammenhenger mellom personkjennetegn og 

arbeidsdeltakelse generelt. 

Det er statistisk signifikante forskjeller mellom de fleste fylkene i overgang til både arbeid og uføretrygd, også 

når vi kontroller for faste kjennetegn ved deltakerne og regionale arbeidsmarkedsforhold. Middels store 

tiltaksarrangører har noe høyere overgang til arbeid enn de minste og største tiltaksarrangørene.  

Samlet drøfting 

AFT er et langsiktig og allsidig tiltak, som, når det brukes godt, gir gode muligheter for å identifisere deltakernes 

ressurser og utvikle disse for å øke deltakernes muligheter i ordinært arbeidsliv. Endringene som kom med AFT, 

med sammenhengende og langsiktig oppfølging og fokus på arbeidstrening i ordinært arbeidsliv, fremstår som 

suksesskriterier. Deltakerne får i liten grad formell opplæring gjennom tiltaket, men mer målrettet trening for å 

styrke deres muligheter i arbeidslivet, ofte med fokus på ferdigheter rettet mot spesifikke arbeidsplasser. 

Mange tiltaksarrangører er svært kreative og dyktige i sin oppfølging av deltakerne. Det er vårt inntrykk at 

deltakerne ved oppstart i AFT i hovedsak står langt unna arbeid. De er gjengangere i NAV-systemet, ofte med 

langvarig utenforskap og en historie med flere utprøvde tiltak bak seg. Et mål om 50 prosent overgang til arbeid 

eller utdanning i etterkant kan derfor fremstå som ambisiøst, og den samlede overgangen til arbeid eller 

utdanning er også en del lavere. Når mange tiltaksarrangører i de tre utvalgte fylkene vi har sett på likevel 

leverer 50 prosent overgang til arbeid eller utdanning, eller mer, og mange tiltaksarrangører opplever at målet 

er realistisk, så tyder det på at det er potensial for å forbedre resultatene også blant arrangørene som i dag 

leverer langt under målet.  

Det er et krav at alle deltakere skal ha vært på arbeidsutprøving i ordinær virksomhet i løpet av tiltaket, og 

fortrinnsvis i løpet av de fire første månedene i tiltaket. Noen av tiltaksarrangørene som har svart på 

spørreundersøkelsen rapporterer likevel at det er en del deltakere som ikke har vært innom ordinære 

virksomheter i løpet av tiltaket. Det kan være fordi deltakerne slutter før de har rukket å prøve seg i ordinært 

arbeid, men det er trolig også en del tiltaksarrangører som har vanskeligheter med å rekruttere ordinære 

virksomheter til å ta imot deltakere på arbeidsutprøving. Vi anbefaler at NAV opprettholder fokus på 

arbeidstrening i ordinære virksomheter som en viktig del av tiltaket. 

Overgangen fra tiltak til lønnet arbeid eller utdanning er en kritisk fase for mange deltakere. Det ordinære 

arbeidslivet stiller flere krav, og deltakere har behov for oppfølging i denne overgangsperioden. Økt mulighet 

for oppfølging i overgangen til arbeid eller utdanning kan derfor tenkes å gjøre det lettere for deltakere å 

beholde arbeid også på lang sikt og vil trolig lette inkluderingen også for arbeidsgivere. Det bør derfor 

vurderes å gi tiltaksarrangørene muligheter for forlenget oppfølging i en kortere periode ved overgang til 

arbeid. 

Det er store forskjeller i resultatgrad mellom tiltaksarrangørene. Dette understreker betydningen av 

tiltaksarrangørenes arbeid. Registerdataanalyser indikerer at deltakere som deltar i AFT i regi av arrangører 

med flere tiltaksplasser har noe høyere overgang til arbeid enn mindre arrangører. Samtidig er det også mange 

av de små tiltaksarrangørene som har gode resultater. For enkelte av de mindre tiltaksarrangørene kan det 

imidlertid se ut som det har vært utfordrende å møte de nye kravene i AFT, knyttet til kompetansekrav for 

veiledere og fokus på tidlig arbeidsutprøving i ordinært arbeidsliv. God og tett oppfølging av 

tiltaksarrangørene fremstår derfor som viktig i den videre utviklingen av tiltaket. 

Denne kartleggingen har synliggjort arbeidslivsutfall for deltakerne, men den kan ikke si noe om hvilken effekt 

AFT har hatt for disse deltakerne. Kanskje hadde den samme gruppen kommet i arbeid også uten tiltaket. AFT er 

et stort og viktig tiltak, som potensielt kan ha avgjørende betydning for deltakerens fremtidige utsikter i 

arbeidslivet. Vi mener derfor det er behov for mer kunnskap om de faktiske effektene av tiltaket og at NAV bør 

vurdere å gjennomføre en effektevaluering av tiltaket. En slik effektevaluering bør ideelt sett baseres på en 

randomisert kontrollstudie. 


