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PRIVAT KONTRA OFFENTLIGT I

ARBETSMARKNADSPOLITIKEN

Ursula Berge, samhällspolitisk chef

Punkt 18: Arbetsförmedlingen reformeras i grunden

Staten har genom Arbetsförmedlingen 
myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men 
ett nytt system baserat på LOV ska utvecklas där 
fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för 
de lediga jobben. 

(Förändringen av Arbetsförmedlingen ska vara fullt genomförd under 
2021)
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Extern regi inom AF
-LOU, LOV, direktanskaffning, statsbidrag mm

Varav LOV, 1,3 M kr = 22% av extern regi
Dvs 13 % av alla tjänster inom AF (10, 2 M kr) 2017

Syftet med LOV är att underlätta för upphandlande myndigheter 
att ge brukaren tillgång till vissa tjänster med bästa möjliga 
kvalitet. 

Avsikten är att valfriheten ska leda till ökade möjligheter för 
brukaren att bestämma vem som ska utföra tjänsten. 

Detta kan leda till ökad konkurrens på berörda marknader 
samt underlätta för små och medelstora företag att erbjuda 
sina tjänster.

LOV – Lagen om valfrihetssystem
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-10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
Etableringslotsar x x x x x x

Coacher över tröskeln x x

Jobbcoachning x x x

Sysselsättningsplatser för psykiskt funk.hindrade x x x

Stöd och matchning x x x x x X

LOV – Inom Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens 
jobbcoacher, som ofta 
ifrågasatts, ska avvecklas.

Kvarstående kontor (106 av 242) 

… men glöm inte  obemannade
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Ej fungerande marknad
för STOM

0 leverantörer 8 st 11%
0-1 leverantörer 12 st 28%
0-3 leverantörer 34 st 47 % 
Av totalt 72 leveransområden

”Punkt 18: Arbetsförmedlingen reformeras i grunden

Ersättningen till aktörerna ska i huvudsak utgå från hur väl 
de lyckas med att få individer i varaktig sysselsättning, givet 
behoven hos den arbetslöse. 

För att säkerställa kvaliteten ska antalet fristående aktörer 
begränsas, genom att de ska kontrolleras, rangordnas och 
certifieras och möjligheterna att välja bort besvärliga fall 
förhindras.”

Finansiering

Dvs metoder för att hindra bland annat ”cream skimming” och 
”parking”
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Svensk forskning
Studie Insats Genomsnitts-

effekt

Behrenz m.fl. (2002) Försök med 
bemanningsföretag

0

Bennmarker m.fl. (2009)* Experiment med privata 
aktörer

0

Liljeberg m.fl. (2012) Intern/extern jobbcoach 0

Gartell (2011)** Intern/extern jobbcoach 0

Harkman m.fl. (2009)** Inledning av JOB +/0

Riksrevisionen (2009) Inledning av JOB -

* Publicerad i Journal of Public Economics 2013
** Studier inom Arbetsförmedlingen

JOB = Jobb- och utvecklingsgarantin (LOU)

Ersättningssystem Stöd och matchning

Grundersättning
Spår Ersättning/dag M-Fr Max.ers 90 dagar Parking/månad
Spår 1 Grundl. stom 100 kronor/vardag 6 500 kronor 4 300 kr/mån
Spår 2 Grundl. stom+språk 200 kronor/vardag 13 000 kronor 8 500 kr/mån
Spår 3 Förstärkt stom 185 kronor/vardag 12 025 kronor 7 900 kr/mån
Spår 4 Förstärkt stom+språk 280 kronor/vardag 18 200 kronor 11 900 kr/mån

Resultatersättning
Spår Ersättning vid resultat
Spår 1 Grundläggande stöd och matchning 12 000 kr
Spår 2 Grundläggande stöd och matchning med språkstöd 15 000 kr
Spår 3 Förstärkt stöd och matchning 16 000 kr
Spår 4 Förstärkt stöd och matchning med språkstöd 18 000 kr

Finansieringen

Exempel:

Spår Tid Grunders.Rörlig %
Spår 1,  6 månader 38 400 12 000 76/24
Spår 4, 6 månader 106 680 18 000 86/14

LOV-leverantörer 50/50?
Politiken 20/80?



2019‐10‐28

6

SOU 2019:3 Effektivt, tydligt och träffsäkert:

”I de flesta studier är skillnaderna mellan privata och offentliga utförare små 
eller obefintliga, framför allt på lång sikt. 
Den hittills största experimentbaserade studien, som avser förstärkta 
förmedlingsinsatser i Frankrike, visar dock på betydligt bättre resultat för 
offentliga än privata utförare.”

Bruno Crepon*:

”De empiriska studierna ger inte stöd för att privata utförare generellt skulle 
vara effektivare än offentliga utförare utan snarare för motsatsen. Outsourcing 
av förmedlingstjänster till privata aktörer är helt klart inte någon garanti för 
framgång.”

* Framtidens arbetsförmedling, red A Bergström & L Calmfors, 
Fores 2018)

Internationell forskning


