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1.0 Sammanfattning 

Arbetsförmedlingen står inför nya utmaningar. I denna uppsats har vi valt att utgå från 

Arbetsförmedlingens (2019) omvärldsrapport för att få en vidare förståelse kring den 

omdaning myndigheten står inför i och med privatiseringen. Denna uppsats är en kritisk 

diskursanalys kring just privatiseringen som ämne och i och med denna ingång har vi valt att 

fokusera texten på hur de själva resonerar kring den, vad de menar ligger till grund för denna 

reformering och vad man menar kan bli svårt för myndighetens egen del.  

 

När man talar om en myndighet som denna som är så pass rotad i Sveriges historia och dess 

arbetsmarknad är det viktigt att ge en överblickande bild av dess roll i samhället. Uppsatsen 

har därför formats något av arbetsförmedlingens historiska skeenden för att dels påvisa vad 

som varit deras mål i tidigare verksamhetsutövning i jämförelse med vad som komma skall. 

Samt för att ge en klarare bild av vilka organisatoriska mekanismer som medverkar i beslut 

kring myndigheten. 

 

Då denna reformering blev uppskjuten i och med den globala krisen med Covid-19 har ett 

tydligt problem trätt fram under tiden vi arbetet med denna uppsats - Vi kan inte dra en 

konkret slutsats av något som inte trätt i kraft. Därför har vi sökt se hur just privatiseringar 

som fenomen fungerat i andra branscher och områden för att kunna dra hypotetiska slutsatser 

kring just Arbetsförmedlingen och hur det kommer påverka marknaden. Diskursanalysen 

landar icke desto mindre i att se till politiska ställningstaganden och utlåtande om denna 

reformering i en generellt sett osäker tillvaro med många inslag av osäkerheter kring ämnet. 
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1.1 Bakgrund  

Sedan sin uppkomst har Arbetsförmedlingen utvecklats och har med åren haft som 

huvudfokus att försätta arbetslösa i arbete och handlägga statens arbetslöshetsförsäkring.  De 

centrala punkterna som ligger starkt rotat i Arbetsförmedlingen historia är dels 

Arbetsförmedlingens uppstart, men även de historiska skeendena som ägt rum och format 

myndigheten. Det som kan argumenteras för att vara de viktigaste pelarna i detta är 

implementeringen av Sveriges första huvudavtal, Saltsjöbadsavtalet, samt omorganiseringen i 

den svenska arbetslinjen med hjälp av Rehn-Meidner-modellen. Men det finns fler viktiga 

milstolpar att ta i beaktning. 

 

Något som ligger till grund för skapandet av Arbetsförmedlingen som funktion var att det var 

för stora skiftningar i anställningar. Privata aktörer fick göra vad de ville med sina 

anställningar vilket försatte många individer än längre från arbetet, om de inte hade kontakter 

inom organisationer. Detta var ett problem som man tydligt kunde se på regional nivå där de 

växande samhällsklyftorna talade för en icke-fungerande strategi. Detta var något som man 

ville se över och förhindra för att få ett solidariskt samhälle. 

 

Arbetsförmedlingens historia kan spåras tillbaka till 1902 då det öppnades en kommunal 

arbetsförmedling under namnet Helsingborgs Stads Arbetskontor i Göteborg. Vilka hade till 

uppgift att genom att agera som mötesplats mellan arbetsgivare och arbetstagare samt genom 

arbetsanvisning få individer in i arbetslivet. Detta var något som togs efter av flera kommuner 

i andra regioner i landet, vilka i större utsträckning kunde få en någorlunda säkerhet i sin 

anställning när man kunde slå sig samman och ha kontakt med fackföreningar. En viktig pjäs i 

detta är Landsorganisationen (LO) som fungerade som medlare i tvistefrågor mellan 

arbetstagare (LO) och Sveriges Arbetsgivareförening (SAF). Sedan dess har 

Arbetsförmedlingen historiskt sett varit en av de bärande pelarna i den svenska 

arbetsmarknadspolitiken där den varit starkt kopplad och styrd av statliga medel 

(Arbetsförmedlingen, 2020). 

 

1906 kom LO och SAF fram till vad som kommit att kallas Decemberkompromissen. 

Kompromissen kan sammanfattas som att de båda parterna erkänner varandras existens och 

villkor - Löntagarna får rätten att organisera sig fritt och sätta kollektivavtal om 

anställningsvillkor och löner. Samtidigt går man med på arbetsgivarnas rätt till att organisera 
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och leda arbetet fritt samt anställa och säga upp löntagare (LO, 2020). 

 

Sedan Saltsjöbadsavtalet skrevs 1938 så har Sverige utgått från det som kallas den svenska 

modellen. Denna modell slöts mellan LO och SAF och hade som fokus att stabilisera 

arbetsmarknaden och tydliggöra vilka roller respektive part hade (Lundh, 2010). Med i denna 

process var också staten som lovade att inte lägga sig i frågor som representerade individuella 

och kollektiva kontrakt. Vidare utlovades en drastisk sänkning av konflikterna från båda håll, 

med löften om att inte ha konflikter som innefattade tredje man eller något som hotade 

samhällsviktiga intressen (Lundh, 2010). 

 

År 1940 kom Arbetsförmedlingen att handla under statlig regi, då vid namn Statens 

arbetsmarknadskommission, vilka hade till uppgift att handlägga arbetsmarknadspolitiska 

insatser. (Arbetsförmedlingen, 2020). 

 

 1948 ombildas statens Arbetsmarknadskommission och blir Sveriges nya 

Arbetsmarknadsstyrelse. De inrättar sig då till att ta det övergripande ansvaret för 

Arbetsmarknadsverket och det allmänna ansvaret av arbetsmarknadspolitiken i nationell 

fattning (Arbetsförmedlingen, 2020). 

 

Redan 1949 kan man tydligt se att Sveriges Arbetsmarknadspolitik börjar påverkas av 

omvärlden när FN:s fackorgan Internationella arbetsorganisationen (ILO) antar sig en 

rekommendation om yrkesvägledning (Arbetsförmedlingen, 2020). 

 

Vidare efter detta, 1950,  implementerades Rehn-Meidner-modellen i den svenska 

arbetspolitiken. Rehn-Meidner-modellen anspelar sig på Keynesianismen och utgår ifrån en 

passiv finanspolitik, en aktiv arbetsmarknadspolitik och solidarisk lönepolitik (Erixon, L. 

2018). Då lönerna blev mer centraliserade istället för att utgå ifrån hur handlingskraftiga 

företagen var så slogs de svaga företagen ut från marknaden medan de starkare företagen fick 

lättare att överleva. Detta gjorde att de stabila företagen kunde utvecklas ännu mer och 

arbetskraften från de svagare företagen inkorporerades i företagen som var vinstdrivande. 

Vilket skulle leda till en starkare och mer konkurrenskraftig marknad såväl som att öppna upp 

för möjligheter för företagen att anställa fler personer. Man märkte snart att det blev ett 

problem för de personer som inte hade vidare kompetens att ta sig vidare till andra företag. 

Detta löste man genom det som kallas för arbetsmarknadsträning. Denna träning gjorde att 
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arbetslösa fick utbildas till andra yrken och branscher som ansågs som starkare i Sverige 

(Lundh, 2010). 

 

Utifrån Contingency Theorys ramar går det att argumentera för att arbetsförmedlingen 

historiskt sett varit en organisation som utgått från premissen om att denna myndighet är en 

säregen organisation som bör ledas på ett visst sätt. Beslut som fattas kan tänkas ses som 

super-rationella för individer innanför organisationens ramar - vilket fungerar bra om det 

handlar om att följa en rak linje med få incitament av osäkerhet. Men en organisation som 

denna står sig inte i en specifik linje, utan blir påverkad av flera olika komponenter även 

utanför organisationens ramar. Det är då viktigt att man inte blir för inskränkt i sitt eget sätt 

att tänka och handla, man måste se till andra spelare som är med i ekvationen och eventuellt 

förändra sin strategi att handla (Ahrne & Papakostas, 2014). 

 

För arbetsförmedlingens del hände det inte några vidare alexanderhugg i organisatorisk 

bemärkelse mellan 1950-1990-tal. Det finns dock händelser i Sveriges historia som har 

påverkat myndigheten. Omkring 1950-talet sköljde en våg av osäkerhet över Sverige och vår 

arbetsmarknad, som i allra högsta grad påverkades av tiden efter andra världskriget och 

depressionen som genomsyrade landet i stort. 

 

Nya tekniker banade väg för stora strukturrationaliseringar inom den snabbt expanderande 

industrin som därmed kunde utöka sin verksamhet och export till andra länder, samtidigt som 

efterfrågan och behovet av import inom landet ökade stort. Detta gjorde att den svenska 

handelsbalansen försämrades, vilket man löste med nedskrivning av den svenska kronans 

värde. En viktig aspekt, sett till Arbetsförmedlingens ambition om full sysselsättning i landet, 

var den tillväxtinriktade ideologi som rådde under denna tidsepok. Detta ledde till att 

marginalgrupper som stod utanför arbetsmarknaden nu sågs som produktiva resurser och 

arbetskraftsreserver snarare än bromsklossar för arbetet (Prieto, 2006, s.22). 

 

1970-talet präglades mycket av socialpolitiska reformer vilka betonade vikten av individuella 

behov, trygghet samt rättigheter till de som arbetade inom industrisamhällets ramar. Under 

1970-talet kom även definitionen av arbetskraftsreserver att tas bort, varpå dessa istället skulle 

inordnas längst ned i tillväxtsamhällets hierarkiska ordning. I och med detta går det att 

diskutera att problemet med att anställa personer i marginalgrupper inte längre var en 

strukturell orsak utan snarare en fråga om en individualiserad anpassning till arbetets art. 
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Detta var en syn som man förhöll sig till ända in i 1980-talet då dessa marginalgrupper 

började ses som en dyr samhällskostnad då det ställdes högre krav på fördelning och 

solidariteten på arbetsmarknaden (Prieto,2006. s.22). 

I avhandlingen (Prieto, 2006) framgår det alltså att det finns tre övergripande förändringar 

sedan efterkrigstiden av strukturell karaktär på den svenska arbetsmarknaden som presentera 

som:  

 

1 - Krisen i sig påverkade hela befolkningen på ett eller annat sätt. Men den påverkade inte 

samtliga grupper, i arbetsförmögen ålder, på en lika negativt klingande nivå. De som led mest 

av detta är de grupper under 25 och över 55 år samt den utrikes födda befolkningen som blev 

exkluderade från arbetsmarknaden en längre period.  

2 - Ekonomiska branscher och sektorer har berörts och påverkats olika. Andelen arbetskraft 

inom delar av den offentliga sektorn och den kapitalintensiva industrin har minskat medan 

den inom tjänstesektorn har ökat. 

3 - En ökad skillnad i graden av arbetslöshet på regional nivå. Det vill säga att lokala 

marknader inom kommuner och geografiska regioner varit olika varandra i utsträckning av 

invånare och arbetstagare såväl som arbetsgivare (Prieto, 2006, s.12). 

 

Under 1990-talet började staten med det som idag kallas för New Public Management. Detta 

kan kortfattat beskrivas som att staten vill efterlikna företagsmarknaden till så stor del som 

möjligt, och även privatisera stora delar av sin verksamhet (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 

2016, s.11). De delar som har privatiserats är till exempel skolan, förskolan, sjukvården och 

individomsorgen. Näst på tur är Arbetsförmedlingen. 

En förändring av förhållandesätt till hur man styr sin organisation sker inte över en natt. För 

att ett demokratiskt land som Sverige ska kunna få igenom detta behöver man ta en politisk 

ingång till området, vilket visat sig inte vara det lättaste att göra. 

 

Efter Januariavtalet (Socialdemokraterna, 2019a), där punkt 18 poängterade reformeringen av 

Arbetsförmedlingen, har ett stort arbete påbörjats för att klarlägga vad myndighetens primära 

syfte kommer att vara kommande år. Osäkerheten inför framtiden är stor då denna myndighet 

står inför stora utmaningar och Sverige står inför en potentiell stor finanskris likt den 2008. 

Vilka potentiella risker finns det med att privatisera en myndighet som varit central i den 
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svenska arbetslinjen i näst intill 100 år och vad kommer de nya matchningsföretagens stora 

uppgift att vara?  

 

Vår datainsamling har skett tidigt under våren 2020. Ett stort problem som blossat upp under 

tiden vi gjort denna studie är något som inte bara drabbar oss, utan hela världen. Med tanke på 

situationen med covid-19 som tvingar folk att arbeta hemifrån eller inte arbeta alls, många 

företag tvingas avsluta sina verksamheter vilket i sin tur leder till att fler personer kommer 

friställas arbeten. Det gör det möjligt att spekulera kring en ytterligare stor effekt på 

arbetsmarknaden både globalt såväl som i vårt eget land. Vi är medvetna om att det som varit 

till grund i vår undersökning kanske inte kommer vara lika aktuellt när denna pandemi är över 

och krisen är under kontroll. Därför blir denna studie mer en framställning av hypotetiska 

tillvägagångssätt att reformera myndigheten snarare än en faktisk.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen ämnar till att söka en förståelse för vad Arbetsförmedlingen vill förmedla i deras 

omvärldsrapport och även göra ett försök till att analysera vilka möjliga problem den svenska 

arbetsmarknaden kan ställas inför. Redan nu står många svenskar långt ifrån arbetsmarknaden 

(Arbetsförmedlingen, 2018) och om det inte vill sig väl kan klyftorna bli större än vad de 

redan är. Vi kommer genom en diskursanalys analysera Omvärldsrapport 2019, skriven av 

Arbetsförmedlingen (2019) själva, för att få en förståelse över deras analys av nutiden och 

framtiden. Genom att analysera den skrivna texten vill vi få en idé om vad 

Arbetsförmedlingens arbete är idag jämförelsevis med vad deras huvudfokus kommer att vara 

i framtiden. Som ett tillägg till denna rapport kommer vi analysera diskurserna inom politiken 

och på så sätt få en djupare kunskap i deras tankar om 

arbetsmarknadspolitiken.  Frågeställningarna som ämnas besvara i denna uppsats är alltså 

följande:  

 

1: Vad vill Arbetsförmedlingen förmedla med deras Omvärldsrapport? 

2: Vad kan privatiseringen innebära för den svenska arbetsmarknaden? 
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1.3 Disposition 

Tidigare forskning 

I denna del vill vi visa för läsaren vad vi har använt oss av för tidigare kunskaper i området 

för att få en djupare förståelse för fenomenet och ämnet som helhet. I denna del kommer 

fokus ligga på att samla in den kunskap som finns om dels arbetsförmedlingen som 

organisation men också privatiseringar av andra institutioner. Detta för att ge oss ett material 

att arbeta med i linje med vårt syfte, men det kommer även ge oss en inblick i vad det faktiskt 

finns för kunskap, eller brist av kunskap, i detta område. Målet med detta är att ge läsaren ett 

bredare perspektiv kring hur man valt att göra tidigare för att sedan koppla resultatet vi får 

fram till vad vi menar är ett nytt förhållningssätt att organisera sig i linje med New public 

management. 

Teoretisk och begreppslig referensram  

Den teori vi använt oss av i denna uppsats är contingency theory. Teorin är relevant för att 

förstå hur man tidigare drev organisationen i det rådande samhället.  Denna teori har vi använt 

som ett deskriptivt element för att underlätta för läsaren att förstå skillnaderna på 

arbetsmarknaden under 1900-talet fram till New Public Management. Kritisk diskursanalys 

kan också ses som en teori, men i vår uppsats har vi istället valt att använda och förklara den 

som en metod. 

Metod 

I metoddelen kommer vi presentera och precisera vilket material vi använt oss av. I detta 

kapitel ger vi läsaren en förklaring kring hur vi analyserat texten med hjälp av diskursanalys 

samt en förklaring av vilken typ av diskursanalys vi använt, och hur man ska tänka när man 

använder sig av denna typ av analys. Vi kommer även ge exempel på hur kodningen har 

genomförts och förklarat vilka kategorier och teman vi valt att fokusera kring. Avslutningsvis 

så ger vi våra synpunkter över studiens reflexivitet och trovärdighet.  

 

Analys 

I analysen analyserar vi politikens sätt att se på arbetsmarknad och privatisering i stort. Efter 

det följer en grundlig analys av Omvärldsrapport 2019 där vi först använt oss av kritisk 

diskursanalys för att sedan på ett fördjupande sätt använda oss av POL-analys och WPR-

analys.  
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Slutsats 

I slutsatsen beskriver vi kortfattat vad analysen bidragit med i utgångspunkt i 

frågeställningarna och diskursanalysen, samt Omvärldsrapport 2019. 

 

Diskussion 

Diskussionen tar utgångspunkt i den nuvarande Corona-krisen och vad det kan betyda för 

privatiseringen i stort. Vidare gör vi kopplingar till arbetsmarknaden i stort och binder ihop 

privatiseringen med New Public Management. Vidare ger vi våra tankar om vad vi tror 

kommer hända i framtiden när det gäller den svenska arbetsmarknaden.  
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2.0 TIDIGARE FORSKNING  

Denna del kommer att beskriva Sveriges privatiseringspolitik under de senaste 30 åren för att 

senare gå in på hur privatiseringen av Sveriges välfärd utförts under det senaste decenniet. 

Denna del är tänkt att ge en större förståelse dels för hur den staten utgått från New Public 

Management i deras politik för att sedan visa hur staten utfört sina privatiseringar i de olika 

områdena inom välfärdstjänsterna. Avslutningsvis visar vi forskning som genomförts i 

Danmark och Australien för att påvisa hur det gått i deras privatiseringar av 

arbetsmarknadspolitiken. Detta ska förhoppningsvis ge en grund för läsaren när vi senare 

analyserar Arbetsförmedlingens privatisering och även politikens inspel på den svenska 

arbetsmarknaden. 

 

I doktorsavhandlingen Den sjuka arbetslösheten: Svensk arbetsmarknadspolitik och dess 

praxis 1978-2004 skriven av Julia Peralta Prieto (2006) får läsaren en god inblick i tidigare 

problemområden i den svenska arbetsmarknadspolitiken efter 1990-talet fram till 2004. 

Anledningen till att denna avhandling är med i vår forskning är dels att hon haft ett liknande 

ämne samt att hon likt oss har haft “...ambition är att kombinera ett textanalytiskt perspektiv 

med studiet av sociala praktiker på lokal nivå” (Prieto, 2006, s.11). Avhandlingen belyser 

huvudsakligen två nivåer till detta vilka är policynivå och tillämpningsnivå. Dessa två 

områden kan formuleras som de centrala arbetsmarknadspolitiska riktlinjerna samt 

arbetsförmedlingens grad av tillämpning av dessa. Det ska också nämnas att forskningen i 

denna avhandling berör praktiken i sin helhet, alltså inte endast på tillämpningsnivån och 

införandet av centrala politiska riktlinjer, utan även dess interaktion med policynivå (Prieto, 

2006, s.11). 

 

Vidare läggs det fram att en stor del av arbetskraften, nära en tredjedel, har en ganska lös 

förbindelse till arbetsmarknaden vilket leder till att de facto att en person har en fast 

anställning kommit att bli något av ett privilegium inom vissa branscher (Prieto, 2006, s.12). 

En aspekt i detta föränderliga förhållandesätt inom arbetsmarknaden är den nya tidens 

arbetspolitiska påverkan till förändring av marknadens roller. Så som krav på utbildning, 

kompetens och arbetstider. Det har i sin tur lett till att den nya arbetsmarknaden tenderar att 

bli en något uppdelad marknad där kraven sett olika ut beroende på bransch. Samtidigt 

framgår det att tidsbegränsade och projektanställningar har ökat och då framförallt inom 

hotell och restaurang, vård och omsorg samt inom handeln. (Prieto, 2006, s.12) 
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I och med detta går det också argumentera för att det skett diskursiva och ideologiska 

omställningar till hur vi som samhälle ser till och förstår arbete och arbetslöshet som 

fenomen. I detta avseende har diskursen om anställningsbarhet medfört en förskjutning av 

ansvar till den enskilde individen. Den anställningsbara individen kommer därför, i den mån 

det är möjligt att generalisera, att hamna i en något normativ kategori. Där attribut som god 

handlingskraft och starkt självförtroende blir något som ses som performativt i relation till 

ökat krav på initiativförmåga och ansvarstagande, alltså att syftet med handlingen som utförs 

av individen fullbordas i och med handlingen i sig. 

 

Detta handlar i mångt och mycket om att besitta en kvalitet av kunskap och en säkerhet i sig 

själv. Men det implementerar också att den anställningsbara individen är förmögen att anpassa 

sig till sin situation och är flexibel till nya och något diffusa arbetsvillkor. I avhandlingen 

nämns flexibilitet som en del av en ny ekonomisk ordning som inbegriper ett mindre statligt 

deltagande, vilket potentiellt banar väg för större marknadsfrihet inom både privat och 

offentlig sektor. (Prieto, 2006, s.14) 

 

Arbetsmarknadspolitiken i Sverige har präglats av övergripande mål om hög tillväxt, jämn 

inkomstfördelning, ekonomisk stabilitet och full sysselsättning. Politiken har haft en viktig 

roll i att motivera åtgärderna för att uppnå detta för att få ett fungerande och solidariskt 

samhälle. (Prieto, 2006 s.15.) Samtidigt som det sociala ansvaret läggs mer på individerna 

snarare än staten går det att diskutera kring: Är det en fråga om politisk styrning av ekonomin, 

eller är det den kapitalistiska makten som styr över politiken i detta avseende? 

För i och med tydliga förändringar i arbetsmarknadspolitiken går det att argumentera för att 

det också har skett förändringar för hur vi ser på arbete och arbetslöshet som fenomen. 

 

2.1 New Public Management 

Under 1970-80-talet började kritik visas mot den svenska staten både från höger- och 

vänsterskalan. Många ansåg att staten inte utförde sitt arbete rätt och på ett ansvarstagande 

sätt och snarare borde efterlikna den globala resultatinriktade marknaden mer (Ahlbäck Öberg 

& Widmalm, 2016, s.9). Detta ledde till att båda sidor var rörande överens om att det krävdes 

en förändring i statens sätt att arbeta. I slutet av 80-talet kom Socialdemokraterna med det 
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som kallades 90-talsprogrammet. Detta program efterliknar mycket det som idag kallas för 

New Public Management, även kallat NPM (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016, s.11).  

 

Under tidigt 90-tal myntades namnet för den nydaning av organisering som New public 

management. NPM, som är förkortningen av New Public Management kan beskrivas som en 

hopslagning av idéer hämtat ur det privata näringslivet - präglat av ett marknadstänkande med 

fokus på finansiell transparens, kostnadskontroll, decentralisering och överföring av 

marknadsmekanismer till den offentliga verksamheten samt bolagisering av den offentliga 

verksamheten (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016, s.11). 

  

Inom NPM är det inte bara ett fokus på själva marknaden i sig. I NPM tillkommer en bild på 

hur man leder ett företag, men även en idealbild av hur en manager bör handla och agera. 

Detta kan summeras som en tanke om ett starkt och professionellt ledarskap - som likt tanken 

om organisering tagit inspiration från privat företagsledning. Viktigt att nämna i denna del är 

att management som begrepp inte enbart innefattar att ledningen ska skötas av yrkesmässigt 

professionella chefer, utan handlar även mycket om hur den offentliga sektorn ska organiseras 

och anpassas internt. I detta kom även ett interndebiteringssystem att införas, det vill säga att 

verksamheter delas in i resultatenheter, vilket lett till att ett stort fokus läggs på att uppnå 

resultat i anknytning till den marknad man verkar inom (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016, 

s.11). 

 

Marknadiseringen gäller framför allt statens offentliga monopolverksamheter. 

Välfärdstjänster, såsom vård och omsorg och skola, skulle delas upp till ytterligare 

resultatenheter och konkurrensutsättas vilket i sin tur lämnar utrymme för att privata utförare 

kliver in och tar del av marknaden. Det fanns då, likt nu, en tanke om att ökad konkurrens 

tvingar de offentliga aktörerna att dra ner på sina kostnader och ökar effektiviteten i den 

mening att konkurrens tvingar de offentliga verksamheterna att öka produktionen, samtidigt 

som det tvingas till att sätta lägre kostnader för konsumenterna (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 

2016, s.12). En central tanke inom NPM är att den offentliga verksamheten effektiviseras och 

blir mer kostnadseffektiv om man efterbildar den idealbild man har av marknaden när den var 

som bäst - man följer den trend som givit goda resultat. Ännu en viktig aspekt ur  NPM är 

antagandet om att denna omorganisering och reformering är något som kan tillämpas på i stort 

sett alla verksamheter för att åstadkomma en kostnadseffektivitet. Detta oavsett den variation 

som finns av service och tjänster, som vår välfärdsstat ska ha (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 
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2016, s.13). 

 

Om man jämför hur NPM slog igenom i olika länder under 90-talet så var Sverige, Irland och 

Storbritannien de tre länder där det slog igenom starkast. De länder där det slog igenom som 

allra svagast var en grupp bestående av Japan, tillsammans med de europeiska länderna 

Turkiet, Spanien, Grekland, Schweiz och Tyskland. När man 15 år senare gör en liknande 

jämförelse ligger Sverige fortfarande i framkant, framför allt inom de delar som handlar om 

management. Alltså systemen som rör granskning och utvärdering, men också mål- och 

resultatstyrning. Samtidigt lyfts Sveriges reformer gällande valfrihet när det kommer till vård 

och omsorg, men även skolorna och det fria skolvalet. I denna valfrihet har Sverige haft fokus 

på medborgarnas roll som kunder (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016, s.13).  Sveriges fokus 

på just NPM har varit en ambition att försöka effektivisera verksamheterna runt om i landet, 

och att försöka öka kvaliteten. Det har i de olika verksamheterna varit stort fokus på resultat 

och detta präglas av utvärderingar, NKI (nöjdkundindex) och granskningar av marknader och 

företag (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016, s.13). 

 

I Paula Blomqvists rapport undersöker hon hur NPM har påverkat Sverige. Hon beskriver det 

som att universalismen hotas (Blomqvist, 2016, s.40). Universalism i detta fall betyder att 

befolkningen vill och ska kunna känna sig delaktig i en gemenskap på samma villkor som de 

andra aktörerna och att alla medborgare ska ha samma förutsättningar. Det hon menar med 

detta är att den enhetligheten har försvagats på ett generellt plan, och detta har berott på två 

saker. Dels att enhetligheten har minskats, alltså att det inte är lika givet att man får exakt 

samma hjälp som en annan person med samma problem och dels att medborgarnas behov inte 

längre är lika viktigt att se till i en miljö där resultatet är det som mångt och mycket definierar 

gemene man. Detta beror på att det som tidigare har kännetecknat den svenska staten -  en stor 

stat med monopol på det mesta, har minskat inflytande i och med privatiseringar. En tydlig 

påföljd av det är skillnader på regional och samhällelig nivå i ljus av en ekonomisk aspekt. En 

som har råd att betala ur egen ficka för att kunna använda sig av den privata marknaden har 

nu möjlighet att göra det (Blomqvist, 2016, s.41). 

 

Vidare trycker Blomqvist (2016) på skillnaderna mellan hur privatiseringen har genomförts 

och att konsekvenserna av detta mynnat ut olika inom alla sociala områden. Hon beskriver 

exempelvis hur forskningen kring skolan gått till. Resultatet i sin tur visar att föräldrar som 

själva valt skola till sina barn oftast är nöjdare än de som inte använt sig av samma 
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valmöjlighet-system. Något som kan argumenteras kring i ljus av tillgänglighet då skolan och 

skolgången har blivit dyrare snarare än billigare. Parallellt med forskningen kring skolan visar 

forskningen kring sjukvården på att fler högutbildade personer oftare väljer privata aktörer, 

och att privatiseringen nu bidragit till att ägarna är mer kostnads- och kvalitetsmedvetna 

(Blomqvist, 2016, s.43-46).  

 

Äldreomsorgen har privatiserats genom det som kallas för utkontraktering som berörs av 

lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) såväl som lagen om valfrihetssystem (SFS 

2008:962). Detta betyder att staten väljer ut privata aktörer genom kontraktering där den som 

får kontraktet är det alternativ, aktör, som dels visar sig mest kostnadseffektiv, samtidigt som 

den ska vara av högst kvalité. Studierna, som har gjorts i Sverige, visar dock snarare på en 

svag tendens till sämre kvalitet. Det som nämns som bidragande faktorer till det är lägre 

bemanningsnivå, färre fast anställda och även sämre ekvivalent standard av utbildningsnivåer 

(Blomqvist, 2016, s.43-46).  

 

Sammanfattningsvis har Blomqvist (2016) delat in universalismen i fyra kategorier; 

inkludering, finansiering, produktion och förmåner. När det gäller inkluderingen inom 

universalismen menar hon att universalismen inte har försvagats och att alla svenska 

medborgare är lika inkluderade i arbetslinjen som de var innan privatiseringen. 

Finansieringen, som handlar om att staten ska finansiera dessa delar (välfärd, skola och 

äldreomsorg), har inte heller påverkats menar Blomqvist (2016). Staten har fortfarande det 

finansiella ansvaret över alla delar och privat finansiering är fortfarande inte tillåtet. Man 

måste hålla sig till den statligt subventionerade budgeten. Produktion handlar om vilken aktör 

det är som producerar tjänsterna. Produktionen har här blivit mindre enhetlig och det finns 

tydliga kvalitetsskillnader framförallt inom skolan och utbildningsväsendet. För att se till 

primärvården kan man se tydliga inslag av NPM. Inom denna bransch har det exempelvis gått 

från att vara näst intill obefintligt inslag av privat sektor under 90-talet, till att marknaden 

bestod av 33 procent privata aktörer år 2015. Det som är problematiskt i detta är att det finns 

stora skillnader på tillgången, och därmed valfriheten i landet. I storstäderna är valfriheten 

stor, medan den är mindre i små städer menar Blomqvist (2016). I och med detta är det också 

svårt att säkerställa kvaliteten i välfärdssystemet vilket implicit betyder att universalismen har 

försvagats. 
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Den sista dimensionen som tas upp inom universalismen heter förmåner. Denna dimension 

handlar om huruvida de tjänster som erbjuds kan ses som tillräckliga för samtliga grupper. 

Denna dimension är starkt förknippad med den ovan nämnda dimensionen, produktion, och 

kan förklaras som förhållandet mellan tillgängligheten till, och utbudet av resurser. Blomqvist 

(2016) nämner vidare att de NPM-reformer som framkommer när man ser till upphandling, 

valfrihet och det epokgörande införandet av privata aktörer på marknaden tyder på att det 

handlar mer om politiska prioriteringar snarare än ekonomiska styrmodeller. Att förmåner likt 

mycket annat är något som utgår från politiska prioriteringar är något som är bra att ha i 

åtanke när man talar om den ökade volymen av tjänster i jämförelse till kvaliteten i dessa. 

I  texten nämns dock att även om det ser olika ut inom de olika branscherna och sektorerna i 

hur de handlar på marknaden,  påstås det att det generellt sett uppfylls relativt väl i denna 

kategori (Blomqvist, 2016, s.52-58). 

 

Hon avslutar sin text med att skriva att om denna privatisering fortsätter att växa finns det en 

risk att Sverige utvecklar ett så kallat två-nivå system där de starkare grupperna köper till sig 

bättre tjänster medan de med sämre ekonomi tvingas till det sämre, offentliga systemet. 

Sammanfattningsvis anser Blomqvist (2016) här att universalismen har minskat genom NPM. 

(Blomqvist, 2016, s.52-58). 

2.2 Privatisering 

I antologin konkurrensens konsekvenser med Laura Hartman som redaktör beskrivs hur 

välfärdssamhället har utförts i de olika välfärdstjänsterna och vilka problem och utmaningar 

som kan tänkas uppstå. De positiva argumenten som tas upp när det gäller privatisering är att 

det anses som en grundbult i det svenska samhället att kunna välja fritt, konkurrensen bidrar 

till en kostnadseffektivitet och bättre kvalitet samtidigt som det blir en mindre byråkrati. De 

negativa argumenten är det motsatta. Kvalitén försämras och välfärden blir dyrare. Här tas till 

exempel friskolor upp, där vissa tjänar stora pengar på just dessa skolor (Hartman, 2011, s.15-

21). Nedan kommer vi jämföra förskolan, skolan, individ- och familjeomsorgen och den 

svenska arbetsmarknaden mot argumenten för privatisering. 

 

2.2.1 Ett fritt val 

Att bedöma privatiseringen utifrån ett fritt val är svårt att göra. Hanspers & Mörk (2006) 

skriver att det är svårt att veta om det är politiker eller föräldrar som är mest kapabla att ta det 

bästa valet när det gäller förskola. Föräldrarna har bäst lokal kännedom samtidigt som 
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föräldrarna har bäst koll på förskolornas verksamhet. Vlachos (2011) beskriver det fria valet 

utifrån friskolornas perspektiv. Tanken bakom privatiseringen var att öppna skolorna för att 

lösa det han beskriver som lokala problem. Friskolorna skulle bli en lokal lösning, på ett 

lokalt problem. Det kan argumenteras att friskolorna har bidragit till en ökad segregation och 

en försämrad ekvivalens inom skolväsendet. När det gäller individ- och familjeomsorgen är 

den inte uppbyggd på det fria valet (Wiklund, 2011, s.112-120). Istället är det kommuner som 

upphandlar privata aktörer enligt ramavtal. Detta gör att tanken bakom många privatiseringar, 

alltså det fria valet, inte gäller här. Lundin (2011) beskriver privatiseringen av 

Arbetsförmedlingen. Redan 2011 fanns det privata aktörer som skötte matchningen mellan 

individer och företag. När det gäller det fria valet av aktörer beskriver Lundin det som att man 

när som helst kan byta aktör om man är missnöjd, vilket bidrar till ett fritt val (Lundin, 2011, 

s.150). 

 

2.2.2 Kostnadseffektivitet 

Det är svårt att forska om kostnadseffektiviteten har blivit bättre efter privatiseringarna som 

hittills varit inom välfärden. I både förskola och skola har tanken bakom privatiseringarna 

varit att företagen tvingas till att bli mer kostnadseffektiva samtidigt som kvaliteten ska öka. 

Inom friskolorna var tanken att föräldrarnas och framförallt elevernas fria val av skola skulle 

bidra till att skolorna använder kvalitet som incitament då de får samma bidrag från 

kommunerna som de statligt ägda skolorna (Vlachos, 2011, s.66). I individ- och 

familjeomsorgen är det svårt att bedriva forskning om ämnet enligt Wiklund (2011) då det 

finns många saker som kan vara med och påverka. Det som står klart är att det blivit dyrare än 

tidigare och att det är stora skillnader mellan kommunerna. Detta menar han beror på 

tillgängligheten och anbuden från de privata företagen. Det han slår fast är dock att om man 

anlitar företag utefter kvalitet så kostar det mycket pengar, och om man istället vill ha ett 

billigare alternativ så får du räkna med sämre kvalitet (Wiklund, 2011, s.136-138). Inom 

arbetsmarknadspolitiken så lyfts privatisering utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv som 

någonting positivt. De exempel som lyfts upp är att marknadsmekanismerna gör att företagen 

arbetar mer effektivt än vad Arbetsförmedlingen gör idag, vilket kommer bidra till att 

matchningen går snabbare och att kostnaderna kommer att minska (Lundin, 2011, s.150). 

 

2.2.3 Bättre kvalitet 

En av grundidéerna bakom det fria skolvalet var att kvaliteten skulle öka, vilket nämndes i 

föregående stycke. Det finns dock studier som visar att ekvivalensen försämrats och att 



19 
 

segregationen inom skolväsendet ökat (Vlachos, 2011, s.17, 66-67 & 103). Inom varken 

förskolan eller individ- och familjeomsorgen finns det någon ordentlig och säker forskning på 

ämnet när det gäller just kvalitet. Det är relativt svårt att säga ifall kvaliteten har blivit bättre 

eller sämre (Hanspers & Mörk, 2011; Wiklund, 2011). Enligt Lundin (2011) finns det för lite 

forskning kring arbetsmarknadspolitiken för att uttala sig om det blir bättre eller sämre 

kvalitet. De forskningar som hittills gjorts på ämnet visar åtminstone ingen större skillnad. 

 

2.2.4 Mindre byråkrati 

Förskolan har varit privatiserad under en lång tid. Redan under 1980-talet togs frågan upp i 

riksdagen och det som beslutades var att kooperativ och ideella organisationer fick bidrag för 

att bedriva verksamhet. 1992 beslutades att även vinstdrivande organisationer fick starta 

förskoleverksamhet ifall kommunerna godkänner, och under 2006 så blev det fritt att starta 

förskolor (Hanspers & Mörk, 2011). Utifrån ett byråkratiskt perspektiv hävdar Hanspers och 

Mörk (2011) att tillsyn är viktigt att prioritera för att uppehålla en hög kvalitet. Detta kan ses 

som att det behövs byråkratiseras mer än vad det är nu. Tanken bakom att privatisera 

arbetsmarknaden, och mer specifikt Arbetsförmedlingen, är att skapa fler möjligheter för de 

som söker arbete att välja företag själva. Tanken bakom privatiseringen var också att 

handläggningstiderna skulle bli kortare om företagen hade ett större kontaktnät än 

Arbetsförmedlingen vilket skulle göra matchningen enklare (Lundin, 2011, s.150). Något som 

dock, potentiellt sett, skulle kunna skapa mer byråkrati är den stora kontrollen som Lundin 

(2011) menar behövs för att privatiseringen ska fungera så bra som möjligt. Han tar upp fem 

punkter som han anser är viktiga att ta i beaktning. För det första är att det är viktigt att 

formulera och forma kontrakten med aktörerna rätt för att minska eventuella risker. Andra 

punkten som lyfts är att man bör använda ett profileringsverktyg för att bestämma 

ersättningens kostnad. Kort och gott så innebär det att man får högre ersättning om man står 

längre från arbetsmarknaden. Tredje punkten handlar om att det behövs tydlig information till 

de som söker arbete så att man kan göra ett rationellt val av aktör. Fjärde punkten trycker på 

att man inte bör ha volymmål över antal inskrivna. Alltså att man försöker sätta individens 

behov i fokus snarare än företagets. Den femte är att det är helt nytt med kompletterande 

aktörer och att man måste ha tålamod med att det kommer ta tid innan systemet har satt sig 

riktigt (Lundin, 2011, s.176-178). 
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2.2.5 Privatisering i Australien och Nederländerna 

Under 2008 gjorde Fleming Larsen och Thomas Bredgaard en undersökning av 

privatiseringen av arbetsmarknaden i Australien och Nederländerna. Deras fokus var att 

undersöka huruvida privatiseringen medfört det den var implementerad att göra. Alltså en 

billigare hantering, bättre service och mindre byråkrati (Larsen & Bredgaard, 2008). 

Resultatet de kom fram till var att det inte blev billigare då nya kostnader uppstod, så som 

upphandling, kontroll av matchningsföretag och uppföljningen. Till råga på allt så hade 

matchningsföretagen svårt att komma upp i någon sorts givande lönsamhet. När det gäller 

bättre service visar undersökningen att så inte är fallet. Larsen & Bredgaard (2008) hävdar att 

när företagen själv finansierar verksamheterna finns tendenser till att underprestera i 

investeringar i sina insatser. Detta gör att till exempel vidareutbildningar och träningar väljs 

bort för att de anses för dyra. Angående det tredje argumentet som berörde mindre byråkrati 

så skriver de att det finns en stor misstro mellan företagen och staten. Detta gör att staten 

tvingas sätta upp tydliga riktlinjer, vilket bidrar till en fortsatt hög byråkrati (Bredgaard & 

Larsen, 2008) 

 

 

3.0 TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM  

Värt att nämna är att vi under arbetet med denna uppsats använt oss av den kritiska 

diskursanalysen både som en teori och metod, men valt att placera den under metod-avsnittet 

istället. Det kommer därför inte avhandlas i denna del. 

3.1 Contingency Theory  

Denna teori har som tidigare nämnts använts för att försöka ge en skildring av organisationens 

förhållandesätt sett till den marknad och tidsram den verkar inom. Denna del är till för att i 

generella drag förklara hur man arbetade som organisation. 

 

Contingency Theory utgår ifrån att företagen är uppbyggda på olika sätt beroende på vilken 

tid och bransch de är startade i. En viktig del av denna är också att företagen antingen lägger 

ner eller säljer av delar av företaget som inte går bra och istället fokuserar på att de delar av 

företaget man vill utveckla. Man jobbar utifrån att vara så kostnadseffektiva som möjligt.  
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En grundtanke i Contingency Theory är att organisationer trögrörliga. De ändras endast när 

det uppstår en kris (Ahrne & Papakostas, 2014, s.89). Företag är också rationella aktörer som 

syftar till att uppnå kollektiva mål. De utför sofistikerade omvärldsanalyser, kostnadskalkyler 

och riskbedömningar för att kunna jobba utifrån det mest effektiva sättet. Högsta ledningen 

fattar superrationella beslut om inriktning, utformning och förändring som sedan 

implementeras i företaget. Delar av företag och arbetssätt som fungerar optimalt utvecklas och 

delar som inte fungerar bra läggs ner. (Ahrne & Papakostas, 2014) 

 

Contingency theory översätts till svenska till “ovisshet” och syftar till att faktorer som står 

utanför organisationen, som organisationen inte helt kan styra över. Det delas sedan in i två 

delar. Den första, där man ser till den sociala dynamiken för att se till de kontextuella 

faktorerna, alltså de omvärldsfaktorer som ligger till grund för att företaget genomgår 

förändring. Det betyder att man ser till organisationens geografiska plats såväl som den 

rådande sociala tillvaron den befinner sig i. Vidare i contingency theory ser man även till vad 

dessa nya sätt att styra får för organisatoriska konsekvenser.  I den litteratur vi har använt oss 

av nämns det att man vill se till den organisatoriska förändringar i kontrast till företagets 

differentiering och integration, mekaniska och organiska struktur. Men även teknikens 

komplexitet, osäkerhet och informationsbearbetning, öppna system och begränsad rationalitet 

samt den strukturproblematik som kan komma att blossa upp (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 

2012). 
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4.0 Metod 

4.1 Ansats 

I uppsatsen som ligger till grund för denna text har vi sett till privatiseringen och 

reformeringen av Arbetsförmedlingen. Syftet med valet av ämne till uppsatsen är att vi vill 

försöka få en mer begriplig bild om hur denna privatisering kommer gå till, utifrån den 

information vi kan utröna, i kontrast till privatisering av skolor och sjukvården.  

 

För att få en tydlig helhetsbild av detta krävs det att vi går igenom mycket information och i 

dagsläget har vi därför valt att börja se till den övergripande aktören, alltså 

Arbetsförmedlingen. Det som varit av intresse för oss i denna rapport har varit att se hur de 

från Arbetsförmedlingens sida argumenterar för denna reformering såväl som att se till vad de 

har för bakomliggande motiv till den. 

  

För att göra det har vi använt oss av kritisk diskursanalys som analysmetod och sedan använt 

oss av latenta och manifesta kodningar för att försöka se vad som ligger till grund såväl som 

vad som tydligt nämns i deras rapport. När man använder sig av diskursanalys som ansats och 

kodning är det viktig att tänka på sitt tillvägagångssätt. Winther Jörgensen & Phillips (2002) 

beskriver det som att man måste ha utgång i fyra punkter innan man börjar med sin kodning. I 

den första punkten beskriver de hur man måste ha ett kritiskt tillvägagångssätt till den 

informationen man har sedan tidigare. Den informationen berör vårt eget sätt att kategorisera 

världsbilden, som inte alltid behöver vara rätt, vilket vi har haft i beaktande när vi analyserat 

materialet. Den andra punkten handlar om historisk och kulturell specificitet. Denna punkt tar 

upp uppfattningen vi har om historien och vårt kulturella förhållningssätt till den. Det framgår 

dock i texten att den mestadels handlar om utbytet mellan personer och uppfattningar om 

historien, vilket också är något som vi diskuterat kontinuerligt under analysens gång av 

rapporten. Denna punkt tar också upp att man kan uppfatta saker väldigt olika över tid, och 

ändra uppfattning om saker som har hänt. Diskursanalysens mål är att förklara och förstå 

verkligheten. Den tredje punkten benämns som länken mellan kunskap och sociala processer 

och det den punkten förklarar är att all vår kunskap utgår från sociala processer och att vi 

genom detta skapar gemensamma sanningar. Den fjärde och sista punkten heter länken mellan 

kunskap och sociala handlingar och handlar om att världen är uppbyggd utifrån att vissa 
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institutioner och strukturer är acceptabla samtidigt som vissa inte alls är det och att den 

konstruktion vi skapar för verkligheten påverkar hur vi handlar i det vardagliga livet. Dessa 

fyra punkter har vi haft som utgångspunkt när vi analyserat texten.  

 

Vidare har vi som tidigare nämnt valt att använda oss av Faircloughs (1992) kritiska 

diskursanalys. Denna typ av analys är bra om man ska analysera mindre delar text. Det är 

viktigt att man väljer ut något specifikt att fokusera på och att man fokuserar på få och mindre 

delar i texten, vilket kräver många genomläsningar för att inte missa viktiga detaljer. Därför är 

det också viktigt att man gjort en genomgående research på ämnet för att veta vad det är man 

ska och kan fokusera på i sin analys av materialet.  

 

Med den kritiska diskursanalysen kan man enligt Fairclough (1992) dela upp materialet, 

texten, i tre olika dimensioner för att se till hur språket i texten används som kommunikativa 

handlingar. Dessa tre dimensioner delas upp som text, diskursiv praktik och social 

praktik.  Den första dimensionen benämner vilket förhållande man har till texten både som 

skribent och läsare och kan på så vis även kallas för intertextualitet. Det betyder att en enskild 

text aldrig riktigt står för sig själv i den benämning att den är påverkad av samhällets och 

målgruppens syn och kunskap kring ämnet som presenteras (Fairclough, 1992, s.232). I detta 

har vi även sett till flera delar i texten för att ur denna ansats kunna knyta an till Faircloughs 

(1992) teorier. I diskursanalysen har vi valt att se till det som Fairclough kallar för cohesion. 

Det vill säga sammanhållning av struktur och meningar i anknytning till rapportens syfte 

(Fairclough. 1992, s.235). Vi har även kollat till Politeness, vilket undersöker om det finns 

något som säger att man försöker göra detta i favör till någon grupp.  Eethos, Grammar och 

Transitivity använder man för att försöka se om det framgår i texten ifall det finns några klara 

teman och modaliteter. Vi har även sett till den diskursiva praktik som går att utröna, vilket vi 

tolkat som att man ser till både produktion och konsumtion av texter. Det delas sedan in i 

Manifest intertextuality - som är något av en gråzon mellan praktik och text där man vill se till 

vilka och hur manifesta (tydligt framgående) drag som framgår i texten och vilken 

uppbyggnad den har i motsvarighet till sitt syfte samt presupposition- Hur man framställer 

antaganden och fakta (Fairclough, 1992, s.232-234). Detta är sedan det som ligger till grund 

för hur det tolkas i den sociala praktiken, alltså den handling som genomförs inom ramen för 

verksamheten, vilket i vårt fall handlar om reformeringen av Arbetsförmedlingen (Fairclough, 

1992, s.338-340). 
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I vår kodning har vi valt att lägga vårt primära fokus på vad Fairclough (1992) kallar för 

modalitet. Modalitet som term inom diskursanalysen betyder att man ser till huruvida 

författaren förhåller sig till syftet med hjälp av språket i texten, om denne säger emot sig själv 

eller är konsekvent i satsdelarna. Med modalitet innebär det att vi kan analysera och 

uppmärksamma mönster i texten genom att reflektera över hur författaren beskriver ämnet 

(Fairclough 1992). När vi undersökte detta kunde vi snart se att en modalitet var en 

omfattande kompetensbrist inom många yrken som man önskar lösa med både 

vidareutbildning och yrkeshögskolor för de branscher som är i störst behov av ett 

kompetenslyft. Vi har också utgått från det som kallas för koherens. Med koherens menas hur 

texten är uppbyggd och sammansatt och hur den sen kan tänkas upplevas och uppfattas av 

olika läsare. Detta gör man för att se vilken typ av retorik texten har och vad det är för typ av 

text. Denna text från Arbetsförmedlingen (2019) är till exempel en förklarande text istället för 

en argumenterande text (Fairclough, s.235, 1992). 

 

Vidare har vi valt att använda oss av POL-analys. POL står för Problem, Orsak & Lösning. 

Ulf Mörkenstam (1999) beskriver POL så här: 

 

”[E]ach action or term carries the trace of others, constructing an exploding set of scenes 

and signs that move in unpredictable directions and that radiate endlessly, actions and the 

language that defines their meaning evoking still other acts and terms that are supplementary, 

contradictory, or logically irrelevant.” (Mörkenstam, 1999, s.68). 

 

När man använder sig av POL-analysen så börjar man med att reda ut problemet. Hur är 

problemet formulerat. Efter det så reder man ut vad orsaken till problemet kan tänkas vara. 

Avslutningsvis så analyserar man vad de i texten beskriver som lösning på problemet. Med 

detta redskap reder man ut det explicita innehållet i texten (Mörkenstam, 1999). Som ett 

komplement till detta har vi också använt oss av Bacchis och Evelines (2010) WPR-analys. 

WPR-analys står för What’s the problem represented to be och denna analys använder man 

för att reda ut den implicita innebörden i det skrivna textmaterialet. Detta bidrar till att man 

genom att analyserara bakomliggande faktorer och det som inte sägs i texten. Kombinationen 

av dessa två analysmetoder har gjort att vi kunnat skapa en fullständig bild av materialet som 

vi analyserat. Detta har också bidragit till att vi kan utröna om diskurserna står med eller mot 

varandra.  
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Med hjälp av denna ansats och metod försöker vi alltså se vad och hur informationen läggs 

fram från Arbetsförmedlingen och hur den läggs fram till befolkningen. Hur detta sedan 

kommer se ut i praktiken blir intressant att se och även om det finns några likheter med hur 

det gått för andra privatiseringar, både de svenska, likväl den Australiensiska och 

Nederländska. 

4.2 Material 

Det övergripande kriteriet för vårt urval har varit få fram material som är så representativt 

som möjligt. I vårt fall är denna text det mest representativa som vi kunde hitta. Texten är 

skriven till en öppen folkmassa och är direkt information från den organisation som vi ska 

forska om, vilket gör att informationen är representativ i den mån det är möjlig. I och med att 

det är en analys av omvärlden skriven av en statlig myndighet finns det mycket information 

som kan vara relevant i vårt syfte.  

 

4.2.1 Omständigheterna kring själva datainsamlingen 

Då uppsatsen behandlar Arbetsförmedlingens reformering så anser vi att denna 

“Omvärldsrapport” (2019) är bra att använda i förhållande till vårt syfte då den innehåller 

många delar som vi är intresserade av. Denna rapport är skriven av Arbetsförmedlingen själv 

och syftar till att ge större insikt i Arbetsförmedlingen och den svenska arbetsmarknaden. 

Förutom detta innehåller den även en analys av omvärlden och arbetsmarknadens framtid. 

Denna analys innehåller allt från arbetslöshet till teknikens framfart och problematiken som 

kan finnas i regionala skillnader.  

 

4.2.2 Urval och urvalskriterier 

Vid insamlingen av materialet har vi strategiskt försökt få fram material som är både 

representativt och relativt selektivt i linje med vårt syfte, utan att för den delen ta bort 

information som kan vara relevant till vår rapport. När vi letat efter material har vi sökt efter 

information om “utanförskap” och “osäkerhet på arbetsmarknaden” på Google och även sökt 

efter relevanta texter på Arbetsförmedlingens hemsida. Den kvantitet av träffar vi fick på 

dessa sökningar gjorde att vi fick ett väldigt stort urval av texter att analyserar, vilket ledde till 

att vi fick lägga upp en strategi för att sålla bort artiklar vi ansåg inte ligga i linje med vårt 

syfte. Vi valde då att lägga till ett kriterium inom urvalet och sökte efter texter som 

behandlade områden inom den svenska arbetsmarknaden. Den text vi landade i och valt att 
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använda oss av är “Omvärldsrapport 2019” som finns på arbetsformedlingen.se. Detta då vi 

ansåg att innehållet i denna rapport har med de delar vi vill analysera.  

 

Vi har alltså inte lagt vikt på att söka efter enskilda individer och grupper för att få ett urval, 

utan använt oss av den information som finns att tillgå och sedan sökt efter sånt som kan 

härledas till vissa grupper eller områden genom den kritiska diskursanalysen som vi 

genomfört. 

 

4.2.3 Analys 

Det vi vill analysera är vad de i sin omvärldsanalys vill förmedla till befolkningen och om det 

finns några underliggande formuleringar i texten som kan associeras till känslor och status till 

arbetsmarknaden. I texten vi har arbetat med lyfts ofta exempel på osäkerhet. Osäkerheten 

finns inom många områden där det nämns exempelvis ny framväxt av teknik, ojämn 

befolkningstillväxt och en okunskap i hur reformeringen av själva Arbetsförmedlingen 

kommer att gå till.   

 

När vi analyserade materialet valde vi att skriva ut rapporten i pappersform och läsa den i sin 

helhet utan att stanna upp och koda för att få en övergripande bild av vad den innehöll. Vi 

valde att använda oss av färgkodning i våra axiala koder där vi kunde markera det som togs 

upp som “fokusområden” och systematiska koder för vår studie. Vi diskuterade sedan vad vi 

kunde utröna som återkommande och centrala delar i texten som mönster-koder. Vi kom 

sedan fram till  att se till vad Arbetsförmedlingen menar  kan bli problematiskt i och med 

reformeringen, vad de tänker göra för att förebygga eventuella problem, vad de anser att de 

största problemen varit tidigare samt vilka grupper/branscher/yrksesområden som är i störst 

behov av översikt i och med denna reformering.   

 

När vi började koda ville vi som tidigare nämnt se efter flera olika delar och fokusområden i 

texten. Det kunde vi göra genom att  dela upp texten och  använda oss av färgkodning.  Vi 

valde att se till sånt som vi kunde koppla till “osäkerhet”,“svårigheter”, ”potentiella 

lösningar” och “fokus”. Nedan följer några exempel på hur  kodningen gått till;  

 



27 
 

• Arbetsförmedlingen ska fokusera på myndighetsutövning i form av kontroll av 

arbetssökande och privata aktörer, den arbetsmarknadspolitiska bedömningen, digital 

infrastruktur samt statistik och analys. (AF, 2019, s.6) 

 

Detta utdrag har vi med grön färg kodat som fokus. Det betyder alltså vilket fokus 

Arbetsförmedlingen kommer att ha framöver och ett förtydligande över deras arbete just nu. 

Detta fokus kan också vara en signal till myndigheterna och ett förtydligande att deras arbete 

är värdefullt och vad de kan stå till fogs med i framtiden.  

 

• Klart står dock att Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar och – av allt att 

döma – stora förändringar de kommande åren. Som en följd av den budget som 

röstades igenom i december 2018 infördes ett omedelbart beslutsstopp för extratjänster 

och moderna beredskapsjobb. Myndigheten beslutade även om ett totalt 

anställningsstopp. Under inledningen av 2019 lades även ett varsel omfattade 4 500 

personer, vilket motsvarar en tredjedel av myndighetens anställda. (AF, 2019, s.6) 

 

Detta utdrag visar på osäkerhet i blå färg, och svårigheter i orange färg. I texten går det att 

utläsa en typ av osäkerhet Arbetsförmedlingen står inför. I och med den nya budgeten som 

lades så ställdes stora krav på Arbetsförmedlingen och ingen vet riktigt hur de ska lösa detta 

problem i dagsläget. Den orangemarkerade delen beskriver svårigheten med detta beslut. 

Varslet på 4500 personer som genomfördes under 2019 och man kan med denna kodning på 

ett tydligare sätt se att detta är en stor utmaning för arbetsförmedlingen. 

 

• Arbetsförmedlingen har ett viktigt uppdrag med att minska fördomarna kring att 

anställa arbetskraft som står längre från arbete. Myndigheten bör fortsätta att arbeta för 

att fler arbetsgivare ska tänka i nya banor när de rekryterar. Ett bra exempel är den 

lyckade kampanjen ”Gör plats”. Kampanjen syftar till att öka kännedomen om hur 

Arbetsförmedlingen kan stötta arbetsgivare som anställer en person med en 

funktionsnedsättning med målet att få fler arbetsgivare att anställa dessa personer. 

Kampanjen har fått mycket positiv uppmärksamhet och bidragit till att stärka 

självförtroendet i myndigheten. (AF, 2019, s.5) 

 

Detta utdrag med lila färg utgår ifrån det vi kallat för potentiella lösningar. Här kan man se 

hur Arbetsförmedlingen arbetar med olika kampanjer för att minska fördomarna kring 
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funktionsnedsättningar och den lösning de har för arbetsgivarna. I den sista meningen 

beskriver de hur denna kampanj hjälpt till att stärka självförtroendet i myndigheten vilket i 

vår mening tyder på att de varit fundersamma på hur de ska stärka förtroendet för sig själva 

och hur de ska arbeta i organisationen. Samt att genom denna kampanj på ett nytt sätt blicka 

framåt i denna fråga gällande minoritetsgrupper, alltså de som har svårt att komma in eller 

återvända till arbetsmarknaden. 

 

Vi kunde snart se med hjälp av våra axiala koder att det som lyfts som centralt i denna rapport 

ligger i en märkbar skillnad i vad arbetsgivare efterfrågar och vad arbetstagare har för meriter 

med sig från tidigare studier, där avsaknaden av personer med kvalificerade utbildningar är ett 

fortsatt problemområde.  

 

Kommodifieringen och kommersialiseringen från Arbetsförmedlingens sida landar i att 

försöka få personer som står friställda från arbete att höja sin kompetens med hjälp av 

incitament i att få dem att söka tjänster där de kan få en längre vistelse på, snarare än att ta en 

korttidsanställning. Samtidigt menar de att det kommer finnas ett ökande behov av fler 

atypiska jobb, men de trycker även på möjligheten för egenföretagare eller “egenanställda” att 

ta del av den växande trenden med gig-jobb. Gig-jobb skulle kunna jämföras med ett 

konsultarbete där en individ anställs för att genomföra ett visst uppdrag eller uppgift. 

Skillnaden mellan ett konsultjobb och en individ som utför ett “gig” genom ett så kallat gig-

jobb är att denne inte är anställd hos en större koncern utan agerar på egen hand. De lyfter 

samtidigt att detta kommer att implicera en politisk ändring i det rådande 

socialförsäkringssystem och trygghetssystem som finns i den svenska arbetslinjen i dagsläget. 

I rapporten från Arbetsförmedlingen (2019) lyfter de även, i och med det med ett större inslag 

av atypiska- och gig-jobb på arbetsmarknaden, att myndigheten eventuellt kommer behöva se 

över hur de i dagsläget arbetar med omställningen, kompetenskartläggning samt matchning 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta gäller inte minst för att få in minoritetsgrupper till 

arbetet. Något som de menar kunna lösas med subventionerade anställningar som verktyg. 

4.3 Reflexivitet och trovärdighet 

Reflexivitet inom forskning handlar om huruvida man lyckas hålla sig neutral till ämnet och 

inte utgå från sin egen bakgrund och kultur. Vi har genomgående försökt att hålla oss neutrala 

till ämnet och har skrivit så neutralt som det varit möjligt. Då texterna vi använt oss av är 

publika och officiella så har detta varit enklare att göra än om vi använt oss av intervjuer eller 
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fokuserat på ett ämne där egna erfarenheter är viktigare än vad detta varit. Därför anser vi att 

reflexiviteten i denna rapport är hög.  

 

Vi anser även att trovärdigheten är hög då texterna presenteras av en myndighet som är så 

starkt rotad i det svenska samhället och kommer ha fortsatt betydande roll i den framtida 

strukturaliseringen som den svenska arbetsmarknaden såväl som politiken står inför. De 

politiska texterna vi använt oss av är hämtat från deras egna hemsidor vilket givit oss 

förstahandsinformation.  

 

4.4 Etiska överväganden 

När det gäller etiska överväganden har vi valt att se till Fairclough (1992) som vi menar 

förklarar det väldigt bra. Som analytiker har man viss kontroll över var resultaten hamnar, 

men man kan aldrig vara säker på vart det hamnar i slutändan (Fairclough, 1992). Med detta 

sagt så gäller det att göra analysen väldigt noggrann och saklig. Som vi nämnt tidigare är det 

viktigt att ha rätt tillvägagångssätt när man gör sin diskursanalys. Detta är också viktigt på 

grund av de etiska aspekterna. Då man inte har kontroll över vem som läser texten eller hur 

den används så måste analyserna vara välgrundade. Vidare anser vi att den etiska aspekten när 

det gäller val av text är godkänd eftersom det kommer från en myndighet och är en publik 

rapport som vi använt. Detta gör att vem som helst kan läsa rapporten och göra sin egen 

bedömning. 
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5.0 Analys  

Denna analys är uppdelad i två delar. Först en analys av politikens diskurser och vad de anser 

om privatiseringen av Arbetsförmedlingen. Sedan följer en analys av diskurserna i 

Omvärldsrapport 2019 (Arbetsförmedlingen) där vi vill utröna vilka fokusområden som 

beskrivs i rapporten. Båda analyser kommer att genomföras med hjälp av POL-analys för att 

reda ut vad problemet är, orsaken till detta och sedan vilken lösning som föreslås 

(Mörkenstam, 1999). 

5.1 Politiken     

Då politiken är ett komplext ämne att analysera då partierna har olika värderingar och åsikter 

om sakfrågor är det svårt att göra värdiga jämförelser. Vi har gjort ett försök till att dela in 

dem i två sidor för att kunna visa på skillnader mellan dem. Vi har valt att dela in dem i en 

vänster- och högerskala där Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillhör 

vänstra och Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och 

Sverigedemokraterna tillhör den högra skalan. I analysen har vi också delat upp deras politik i 

tre segment som är arbetslöshet, arbetsmarknaden och privatisering. Detta görs för att på ett 

tydligt sätt redovisa vad de olika partierna anser om frågan, trots att det är relativt snårigt.  

5.1.1 Vänsterskalan 

5.1.1.1 Arbetslöshet 

När det gäller denna punkt så skriver Vänsterpartiet att alla personer har rätt till arbete. 

Socialdemokraterna skriver att alla som kan jobba, ska jobba och att deras mål är att skapa 

nya arbeten. Miljöpartiet vill att det ska finnas mer vägar till jobb och lägger ett stort fokus i 

denna fråga på att nyanlända ska ha en större möjlighet att få ett jobb.  

 

5.1.1.2 Arbetsmarknaden 

Vänsterpartiet lägger stor vikt på anställningstrygghet i sitt partiprogram på. De hävdar att det 

finns många sätt för företag att fuska på och att detta ska motarbetas genom tydlig lagstiftning 

och starka kollektivavtal. Socialdemokraterna hävdar i sitt partiprogram att de vill jobba för 

att heltidsarbete ska vara en norm. Vidare så nämner de att de vill minska klyftorna och att 

villkoren ska vara schyssta för alla. Miljöpartiet trycker också hårt på tryggheten i 

anställningarna. Vidare skriver de också om vikten av jämställdhet där de föreslår lika lön för 

kvinnor och män, och även kvotering till styrelser.  
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5.1.1.3 Privatisering 

Miljöpartiet är kritiska till de privatiseringar som redan gjorts inom välfärden och detta är på 

grund av ägarnas vinstintressen. De skriver till exempel att: 

 

 “Vi är också oroade att verklig kvalitetsutveckling hindras till förmån för fokus på 

rapporterbara prestationer och mätpunkter som kan räknas om i pengar i 

ersättningssystemen.” (Miljöpartiet, u.å) 

 

Socialdemokraterna är inne på samma spår som Miljöpartiet. De tycker att de stora problemen 

i välfärden är vinstintresset och kritiserar privatiseringarna som skulle ha bidragit till ökad 

mångfald, billigare lösningar och bättre villkor, har blivit raka motsatsen.  

Vänsterpartiet håller med föregående partier om vinsterna i välfärden. Pengarna som 

investeras i välfärden bör gå till välfärden istället för ägarna. De hävdar också att tryggheten i 

välfärden försvunnit i och med privatiseringarna, där skolor kan gå i konkurs utan förvarning 

och personaltätheten inom vården blivit allt svagare. 

 

5.1.2 Högerskalan 

5.1.2.1 Arbetslöshet 

Centerpartiet ser problemet mer arbetslöshet främst som att det är svårt för unga att ta sig in 

på arbetsmarknaden. De anser att det måste bli enklare för företagen att anställa unga för att 

ge dem en chans att ta sig in. Liberalerna nämner att det måste bli enklare att ta sig in på 

svensk marknad. Det är för svårt för de som står långt ifrån arbetsmarknaden att ta sig in så 

som det är idag. Ett annat stort problem enligt dem är att nyanlända kvinnor står för långt från 

arbetsmarknaden och man vill stötta dem så att de kommer in snabbare på arbetsmarknaden. 

Enligt Moderaterna är problemet att det lönar sig för lite att gå från bidrag till arbete. Detta 

gör att folk inte känner att det lönar sig att arbeta och klarar sig bra på bidragen som det är. De 

vill sänka kostnaderna för att anställa unga och nyanlända, för att ge dem en chans att ta sig in 

på marknaden. Kristdemokraterna anser att lösningen på arbetslösheten är att satsa på nya 

företag och att sänka jobbskatten för unga, nyanlända och folk som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna skriver inte utförligt vad problemet med 

arbetslösheten på den svenska arbetsmarknaden är. De talar snarare om  arbetslöshet som ett 

begrepp, som är ett problem, och det finns stora skillnader mellan olika grupper i samhället. 
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Problemet, menar Sverigedemokraterna, ligger i att politikens båda skalor har skapat tillfälliga 

anställningar som inte hållit i längden.  

 

5.1.2.2 Arbetsmarknaden  

Centerpartiet lägger stor fokus vid små och medelstora företag. De vill att det ska bli lättare 

att anställa personer och även stödja dem att bedriva verksamhet, då det kommer bidra till att 

skapa nya jobb. Liberalerna lägger stort fokus på ojämlikheten på arbetsmarknaden. De 

skriver att löneskillnaderna mellan män och kvinnor är för stora och att det borde skapas fler 

“riktiga” jobb. Moderaternas arbetspolitik, som de nämner som arbetslinjen, utgår ifrån att 

arbete ska löna sig. Vägen till att många ska vara i arbete enligt Moderaterna är inträdesjobb 

och att tredubbla RUT-avdraget för att skapa mer enkla jobb på marknaden. 

Kristdemokraterna anser att jobbskatteavdragen är viktiga för att skapa jobb. Jobb är också en 

stark förutsättning för att människor ska må bra. Sverigedemokraterna vill se en bättre balans 

mellan arbetsmarknadens parter. Vidare anser de att arbetsmarknaden ska byggas på “riktiga” 

jobb” som bygger karriärer.  

 

5.1.2.3 Privatisering 

Centerpartiet uppskattar att välfärden har privatiserats och lägger stor vikt vid valfriheten för 

medborgarna. De hävdar att privatiseringen bidrar till att nya idéer skapas för att bedriva 

verksamheten, vilket är en av orsakerna bakom New Public Management. Liberalerna anser 

att välfärden ska präglas av kvalitet och valfrihet. Vidare hävdar de att det är individen som 

ska ha möjlighet att välja helt fritt vilken typ av välfärd man vill använda, och att välfärden 

inte ska omfattas av något vinsttak. Istället för vinsttak är deras åsikt att de som missköter sin 

verksamhet inte ska bedriva någon verksamhet och detta ska kontrolleras genom noggranna 

granskningar. Moderaterna fortsätter på spåret att privatiseringen av välfärden har bidragit till 

en ökad valfrihet för medborgarna. Vidare hävdar de att privatiseringen bidrar till innovativa 

idéer inom välfärden, vilket återigen är tanken bakom NPM. Jämförelsevis med tidigare parti 

är de öppna för ett vinsttak, om den privatdrivna välfärden inte uppnår kvalitetskraven. 

Kristdemokraterna är positiva till privatisering och vinster i välfärden. Privatiseringen bidrar 

enligt dem till ökad kvalitet och vinsterna är ett incitament för företagen att vilja bedriva 

bättre verksamhet. Sverigedemokraterna har inte skrivit något om deras åsikt i deras 

partiprogram. Det de har skrivit är att att de är emot vinstuttag i framförallt skolan, där de 

istället vill se hårdare krav.  
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5.2 Analys av politikens diskurser 

Om man jämför de olika partiernas sätt att se på problemet arbetslöshet så finns det markanta 

skillnader i deras åsikter. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna till exempel anser att det 

alltid ska finnas en möjlighet att jobba för de som har den möjligheten. Miljöpartiet, 

Centerpartiet och liberalerna lägger istället stor vikt vid att det ska bli enklare att skaffa jobb 

då det är svårt för de som står långt ifrån arbetsmarknaden att ta sig in, både för unga och 

nyanlända. Moderaterna har istället ett stort fokus vid att det inte lönar sig att arbeta och det är 

därför människor istället vill leva på bidrag. Sverigedemokraterna som sista parti kritiserar 

istället tidigare regeringar för misslyckade försök med anställningar som inte är tänkt att hålla 

och det är därför folk inte lyckas ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.  

 

När det gäller arbetsmarknaden så lägger både Vänsterpartiet och miljöpartiet stor vikt vid 

anställningstryggheten och att villkoren ska vara schyssta för alla. Socialdemokraterna håller 

med om detta, men anser också att heltid ska vara norm för hela arbetsmarknaden. Ett stort 

fokus här ligger alltså på den anställdas rättigheter på arbetsmarknaden. Den högra sidan 

håller ett tydligare fokus kring arbetes betydelse för arbetsmarknaden där både Liberalerna 

och Sverigedemokaterna anser att arbetsmarknaden behöver mer “riktiga jobb” som de 

nämner det. Centerpartiet vill underlätta för mindre företag att anställa personer och 

Kristdemokraterna vill se jobbskatteavdrag då det bidrar till fler jobb. Moderaterna benämner 

sin arbetspolitik som arbetslinjen, vilket varit deras signum under senare tid och hävdar att 

inträdesjobb och skatteavdrag för företagarna är vägen till fler jobb på marknaden. När man 

jämför dessa två diskurser så är det tydligt att fokuset för de partiet vi placerat i vänsterskalan 

är arbetarna och de partier vi placerat i högerskalan har ett större fokus på företagarna.  

 

Privatisering är ett ämne som delat de olika sidorna starkt under en relativt lång period. Som 

vi nämnde tidigare i analysen kritiserade både Miljöpartiet och Socialdemokraterna tidigare 

privatiseringar då de anser att det kvaliteten har blivit sämre, mångfalden och villkoren lika 

så. Precis raka motsatsen till tankarna bakom New Pubic Management var från början. De 

anser alltså nu i efterhand att privatiseringarna av myndighetens ansvarsområden inte blivit så 

som de tänkt sig från början. Centerpartiet tycker helt annorlunda än partierna på 

vänsterskalan. De hävdar att privatiseringarna hittills har bidragit till en större valfrihet för 

medborgarna och att privatiseringen bidragit till mer nytänkande inom välfärden. Alltså precis 

vad New Public Managements idéer var från början. Moderaterna, Liberalerna och 
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Kristdemokraterna hävdar att privatiseringen bidragit till ökad kvalitet inom välfärden, vilket 

också är ett exempel på vad de ville åstadkomma med New Public Management. 

Sverigedemokraterna har inte uttalat sig någonting i deras partiprogram angående 

privatiseringar, men hävdar att det behövs en större kontroll över framförallt skolan.  

 

Det är intressant att se hur Vänsterskalan och stora delar av högerskalan har sån olika bild av 

verkligheten. Ena sidan hyllar privatiseringarna hittills och den andra sidan hävdar att allting 

blivit fel från första början. Det är även intressant att se hur arbetsmarknadspolitiken är 

fokuserad på två helt olika sidor. Vänstersidan har ett fokus kring arbetstagaren, samtidigt 

som högerskalan, förutom Sverigedemokraterna, fokuserar sin politik kring arbetsgivaren och 

arbetet i sig.  

5.3 Arbetsmarknad och Arbetsförmedlingen 

5.3.1 Omvärldsrapport 2019 

Det material som varit utgångspunkten för denna uppsats är “Omvärldsrapport 2019” som är 

publicerad av Arbetsförmedlingen (Olle Ahlberg, Maria Håkansson, Marcus Löwing & 

Andreas Mångs). Syftet med rapporten har, från deras sida, varit att beskriva den situation 

som Arbetsförmedlingen och den svenska arbetsmarknaden står inför i och med 

reformeringen. 

 

Vi har som ovan nämnt använt oss av Faircloughs kritiska diskursanalys samt Mörkenstams 

POL-analys. Fairclough delade upp materialet i tre dimensioner som han benämnde som text, 

diskursiv praktik och social praktik. I dimensionen text har vi börjat med begreppet Cohesion 

som behandlar huruvida sättet texten är skriven på anknyter till rapportens syfte. Syftet med 

texten Omvärldsrapport 2019 är att sammanfatta stora förändringar i omvärlden som påverkar 

myndighetens verksamhet (AF.se). Om man utgår ifrån rapportens teman så är de 

digitalisering, demografi och arbetsmarknadspolitik. Texten börjar med ett brett kapitel som 

heter Utsikter och utmaningar på arbetsmarknaden. Där beskriver författarna om hur 

arbetslösheten ser ut nu och kommande år, men även vad de tror är anledningen, vilket är att 

de redan då trodde skulle vara en lågkonjunktur. Efter det kapitlet kommer ett kapitel som 

heter Demografin innebär stora utmaningar som behandlar befolkningsförändringen i olika 

kommuner och dess påverkan på arbetsmarknaden. Kapitlet efter heter Arbetsmarknad och 

digitalisering och handlar om digitaliseringens påverkan för arbetslivet och rapportens 

avslutar med kapitlet Politiken signalerar omfattande förändring som handlar om 
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arbetsmarknadspolitiken och dess påverkan för Arbetsförmedlingen. Sett till syftet så följer 

Omvärldsrapporten detta genomgående i texten utan att tappa fokus.  

 

Den andra diskursen vi använt oss av utifrån Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys är det 

som kallas för Politeness vilket enkelt uttryckt undersöka om texten är skriven i favör till 

någon specifik grupp. I texten återfinns många exempel på där Arbetsförmedlingen lyfter upp 

exempel på där de själva är viktiga för samhället. Ett exempel finns på sida 5 där de skriver: 

 

Arbetsförmedlingen har ett viktigt uppdrag med att minska fördomarna kring att anställa 

arbetskraft som står längre från arbete (Arbetsförmedlingen, 2019, s.5) 

 

Detta exempel visar på hur Arbetsförmedlingen förutom att ge en analys av omvärlden också 

använder texten till att påvisa vad de som myndighet gör, också vill visa vad de själva gör 

som är samhällsnyttigt. Sammanfattningsvis visar detta exempel att rapporten är skriven är 

skriven i favör till de själva.  

 

Vidare har vi använt oss av Eethos, Grammar och Transitivity där vi undersökt vilka teman 

och modaliteter som finns i texten. När vi kodat har fyra stora teman vuxit fram. Dessa teman 

är fokus, svårigheter, osäkerhet och potentiella lösningar. Dessa teman går att utläsa 

genomgående genom hela texten och är ofta återkommande. Utifrån dessa teman har vi senare 

analyserat dessa teman utifrån POL-analys, vilket har gett oss en både explicit och implicit 

förståelse för hur problemet är beskriver, vad orsaken till problemet är och vilken lösning de 

anser finns på detta. 

 

När det gäller den diskursiva praktiken har vi valt att se till det som kallas för Manifest 

intertextuality och presupposition. Den första av de två handlar om hur de använt sig av 

referenser och tidigare skriven text. I texten har de använt sig av fotnoter för att få till en mer 

innehållsrik och tydligare “röd tråd” texten. Dessa fotnoter används frekvent genom hela 

texten och har till syfte att förstärka faktan som skrivs i rapporten. Texten är i mångt och 

mycket uppbyggd på fakta från tidigare forskning, fakta och intervjuer om och med politiker, 

förutom i avsnitten som heter Rekommendation där Arbetsförmedlingen själva skriver vad de 

rekommenderar utifrån den fakta som presenterats i texten. Man kan alltå se styckena som 

heter Rekommendationer som en presupposition då detta handlar om antaganden om vad som 

är bäst för framtiden, utan någon vetenskaplig bakgrund. 
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När det gäller den sociala praktiken som berör hur texten kan tolkas i en verklig kontext så är 

det svårt att analysera det. Reformeringen i sig ska vara färdig 2021, vilket gör att det inte går 

att analysera eventuella konsekvenser av den. Omvärldsrapport 2019 har ett stort fokus på 

just den reformeringen vilket gör att vi inte kan analysera den sociala praktiken i detta fall. 

Dessutom har en kris i samhället brutit ut i form av Covid-19 vilket påverkat samhället och 

ekonomin globalt. Detta har vidare påverkat politiken såväl som arbetsmarknaden i stort 

vilket gjort att denna reformering inte går att analysera på ett rättvist sätt ännu.  

 

I arbetet med att analysera rapporten har vi noterat fyra stora teman som vi utgått ifrån. Dessa 

teman har varit fokus, svårigheter, osäkerhet och potentiella lösningar. Nedan har vi 

analyserat dessa teman utifrån Mörkenstams (1999) POL-analys och Bacchis & Evelyns 

(2010) WPR-analys. Dessa analyser ger oss möjligheten att utröna både explicit och implicit 

hur de teman som vi valt beskrivs i texten.  

 

Enligt punkt 18 i det så kallade Januariavtalet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. 

Reformen ska vara fullt ut genomförd år 2021. Reformen innefattar en implementering av ett 

nytt LOV-system där fristående aktörer ansvarar för att matcha och rusta de arbetssökande. 

(Arbetsförmedlingen, 2019, s.20) 

 

5.3.2 Fokus 

Begreppet fokus har vi använt för att utläsa och förtydliga vad och hur Arbetsförmedlingen 

ser på deras eget fokus inför framtiden. I texten beskriver de mycket hur de kommer att arbeta 

i framtiden och vilket fokus de har och även vad dem själva tycker är viktigt att de ska ha. 

Något som tydligt framgår är att de menar på att gapet mellan vad de arbetssökande har för 

meriter och vad arbetsgivare efterfrågar kommer fortsätta vara relativt stort de kommande 

åren. Fokuset i rapporten ligger således i att försöka förklara utmaningar som kan kopplas till 

kompetensförsörjningen inom den svenska arbetsmarknaden i bred bemärkelse. De menar 

också på att ett vidare fokus ska ligga på myndighetsutövning som består av kontroll av 

privata aktörer och arbetssökande,digital infrastruktur, statistik och analys samt den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen av dessa. Fokus kan också ses som vad myndigheter 

eller privata företag behöver jobba med för att få ut folk i arbete. För att ge ett exempel så 

skriver de i Omvärldsrapport (2019) att: 
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Generellt kan det dock sägas att insatser som underlättar för arbetsgivare att anställa 

marginalgrupper kommer vara fortsatt viktiga. (Arbetsförmedlingen, 2019, s.5) 

 

Med detta exempel menar då Arbetsförmedlingen att fokuset fortsatt kommer att vara att 

underlätta för marginalgrupper att komma ut i arbete. Problemet enligt Arbetsförmedlingen är 

att personer som tillhör marginalgrupper har svårt att komma ut i arbete. Orsaken bakom 

svårigheterna är att det är svårt för företagen att anställa dessa personer och lösningen på 

problemet är att Arbetsförmedlingen ska arbeta för att underlätta anställningsprocessen. Om 

man fokuserar mer implicit på detta problem så är det underförstått att deras fokus också 

kommer vara att hjälpa personerna i marginalgrupperna att komma ut i arbete även om det 

står i rapporten att de vill underlätta för arbetsgivarna. Arbetet med att hjälpa marginalgrupper 

har varit ett fokus som arbetsförmedlingen arbetat med under en tid. Till exempel i deras 

projekt “Gör plats” så vill arbetsförmedlingen minska fördomarna kring personer i 

marginalgrupper (Arbetsförmedlingen, 2019) 

 

5.3.3 Svårigheter 

I rapporten går det också att utläsa mycket om vilka svårigheter Arbetsförmedlingen ser inför 

framtiden. Svårigheterna är många och varierande i texten, då det finns många komponenter 

som spelar in i denna reformering, vilket vi tyckt har varit intressanta att se till. Saker som tas 

upp i texten är till exempel svårigheter geografiskt sett, alternativt svårigheter för att 

Arbetsförmedlingen varslat 4500 personer, vilket kommer att bli en stor svårighet inför 

framtiden.  

 

Fortsatta strukturförändringar, inte minst genom fortsatt digitalisering och mer allmän 

teknikutveckling, kommer sannolikt förstärka denna obalans de kommande åren. 

(Arbetsförmedlingen, 2019, s.4) 

 

Detta citat är taget ur ett längre stycke som behandlar skillnad i efterfrågad kompetens mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Problemet som beskrivs här är att det finns en stor obalans 

mellan arbetsgivare och arbetstagare och orsaken till detta är stora strukturförändringar inom 

organisationerna, samtidigt som digitaliseringen tar stora kliv. Lösningen på detta problem 

återfinns lite längre ner i texten där Arbetsförmedlingen menar att omskolning och 

vidareutbildning är lösningen på problemet.  
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Implicit så menar de att det kan bli ett problem i framtiden när det gäller dessa skillnader på 

grund av den rådande och framväxande digitaliseringen. De menar här att det finns en risk att 

arbetsgivarna har ännu högre krav på de arbetssökande än vad de har nu och att meriterna de 

arbetssökanden har inte alls når upp till de krav som förväntas.  

 

5.3.4 Osäkerhet 

Hela denna privatisering är fylld av osäkerhet. Denna osäkerhet har inte direkt minskats i och 

med den kris vi ser idag på grund av Covid-19. I texten har vi kodat det vi uppfattat som 

osäkerhet i texten. I Texten står det till exempel att Arbetsförmedlingen står inför stora 

utmaningar i framtiden. Detta betyder att det finns stora svårigheter i framtiden, samtidigt som 

de inte vet hur det kommer att se ut för varken Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknaden. 

 

 I och med den begränsade budgeten som skapades av Moderaterna och Kristdemokraterna 

och även den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Miljöpartiet och Liberalerna (Arbetsförmedlingen 2019) har privatiseringen en stor del av 

denna rapport. I rapporten skriver de  

 

Nya – och oförutsedda – beslut kan snabbt komma att fattas vilka åter kan förändra 

förutsättningarna för myndighetens verksamhet.  För detta krävs det en hög beredskap på alla 

plan inom myndighetens verksamhet 

(Arbetsförmedlingen 2019, s.6) 

 

Med detta citat så förtydligar Arbetsförmedlingen att det finns en stor osäkerhet och att det är 

svårt att spå hur framtiden ser ut för dem. I och med att de är en statlig myndighet som är 

under stor press just nu så påverkas den otroligt mycket av politiken och dess beslut. 

 

Utifrån POL-analys så är problemet i detta fall att det är en stor osäkerhet inom myndigheten 

under rådande omständigheter. Orsaken bakom detta är att politiken styr över 

Arbetsförmedlingen i form av budget och även i detta fall krav på reformering. Lösningen på 

problemet är en hög beredskap för att vara slagkraftig för dessa förändringar ifall de kommer 

att hända på nytt.  

 

Om man istället fokuserar på det implicita problemet så är det att myndigheten tycker det är 

jobbigt att osäkerheten är så stor och att de är så beroende av statens beslut. Det är väldigt 
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svårt att driva en organisation framåt när man inte vet någonting om myndighetens framtid 

och ifall det kommer förändras ännu mer snart. Med detta citat så visar de ändå att de är redo 

inför framtiden ifall något oförväntat skulle hända.   

 

I och med det stora varslet på 4500 anställda så finns det inte bara en osäkerhet i vad 

Arbetsförmedlingen kommer att fokusera på de kommande åren. Det finns också en osäkerhet 

på hur organisationen kommer att arbeta internt. Det är en stor förändring som genomförs just 

nu och detta medför att de anställda kan komma att arbeta med arbetsuppgifter som de inte 

har gjort förut. Detta skapar också en osäkerhet i arbetsgrupperna. Det är inte konstigt här ifall 

de anställda är oroliga över deras framtid inom organisationen och vad detta i framtiden 

kommer att leda till.  

 

5.3.5 Potentiella lösningar 

Den sista kodningen vi valt att använda oss av är potentiella lösningar. I denna kodning har vi 

försökt att utläsa vad Arbetsförmedlingen anser kan vara potentiella lösningar på problemet 

och även där de skriver vad de tycker är viktigt utifrån deras egna perspektiv. Denna kodning 

återfinns i stora delar av rapporten och det märks att detta är något de vill trycka på väldigt 

mycket. I slutet på varje kapitel återfinns till exempel det de benämner som rekommendation. 

Ett exempel där de skriver om någonting som är fortsatt viktigt för dem är: 

 

För att kunna öka sysselsättningsgraden inom gruppen behövs därför ett fortsatt arbete med 

att motarbeta negativa stereotyper om äldre och deras arbetsförmåga.  

(Arbetsförmedlingen, 2019, s.11) 

 

Detta stycke är typiskt för vad som kan läsas i rapporten. De beskriver dels ett problem som 

funnits under en tid. Att de arbetat med att minska problemet och sedan att det finns ett 

intresse till att fortsätta detta arbete. Problemet här beskrivs som att det uppfattas som att äldre 

har en sämre arbetsförmåga. Orsaken bakom detta är att det finns stereotyper bakom detta 

problem som påverkar denna grupp negativt i deras arbetsansökningar. Lösningen enligt 

Arbetsförmedlingen är då att fortsätta sitt arbete mot dessa stereotyper vilket ska leda till att 

äldre kommer få lättare att komma ut i arbete. 

 

Explicit kan läsas att det finns problemområden som måste ses över. Det implicita budskapet 

kan istället ses som att de dels vill trycka på vad de gör bra som organisation och dels vad 
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som kan bli viktigt inför framtiden ifall det är privata företag som får till uppgift att till 

exempel öka sysselsättningsgraden. Något som också kan diskuteras är huruvida detta är ett 

försök till att öka förtroendet för myndigheten. Genom att beskriva vad myndigheten utför 

och vilket viktigt de gör för marginaliserade grupper visar de att deras arbete är större än att 

bara matcha folk till arbete, vilket också betyder att det är ett ansvarsområde som står utanför 

Arbetsförmedlingen. 

6.0 Slutsats 

Det Arbetsförmedlingen förmedlar i sin rapport är främst en stor osäkerhet inför framtiden. 

Genomgående i hela texten finns tydliga exempel på att de inte vet hur framtiden för 

organisationen kommer att se ut.  

 

Det som också går att utläsa i rapporten är försöken till att förtydliga vad de faktiskt gör på 

myndigheten. Utifrån vår analys har vi förstått det som att detta görs som ett försök att ge 

myndigheten större acceptans och även att öka förtroendet för myndigheten. Det kan också 

ses som ett försök att behålla de delar av myndigheten som de själv anser är viktiga. Genom 

att berätta vad de faktiskt har lyckats med så kan de möjligtvis äska pengar för de delar som 

de vill ha kvar.  

 

Om man utgår från den andra punkten som handlar om vad privatiseringen kan innebära för 

den svenska arbetsmarknaden är det svårt att utläsa det i dagsläget. Det vi har utgått ifrån 

utifrån rapporten är de punkter som de anser behövs behållas intakt. Det är exempelvis att de 

vill fortsätta arbeta med och stödja de som står långt ifrån arbetsmarknaden. De berättar också 

om regionala skillnader som finns i Sverige. Detta system måste kunna fungera i hela Sverige 

och inte bara i Stockholm.  
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7.0 Diskussion 

Det är intressant att se hur den nuvarande krisen kan påverka samhället till den grad den 

faktiskt gjort och även hur den kan ses ur det perspektivet vi arbetar utifrån. Om man utgår 

ifrån Omvärldsrapport 2019, så skriver de att Arbetsförmedlingens prognoser pekar mot en 

fortsatt, men svagare, sysselsättningstillväxt till år 2022. Samtidigt väntas arbetslösheten åter 

att gradvis börja stiga. Detta citat var säkerligen välgrundat när rapporten skrevs, men ingen 

hade nog kunnat förutspå det som sker just nu. Arbetslösheten under 2019 låg på 6,8% enligt 

SCB (Statistikmynidgheten SCB). Regeringen gick nyligen ut med att de tror att antalet 

arbetslösa kommer att uppgå till 9% under 2020 (Sveriges Television) För att sätta detta i 

perspektiv så visar SCB:s siffror att den högsta siffran som är uppmätt under 2000-talet var 

under 2007 när siffran låg på 8,6%.  

 

Frågan är huruvida denna pandemi kommer påverka privatiseringen eller inte. I och med den 

ökade Arbetslösheten som troligtvis kommer att stiga under året så kommer även trycket på 

Arbetsförmedlingen att öka. Detta kommer att sätta en stor press på den minskade budgeten 

och de anställda som faktiskt får ha kvar sin anställning. Ingen vet ännu om detta kommer att 

fungera som det var tänkt att göra. Man vet heller inte om pandemin kommer att göra så att 

privatiseringen inte funkar över huvud taget.  

 

Detta kan ses som ett stort test. Kommer denna privatisering av Arbetsförmedlingen klara av 

en ekonomisk kris och därefter en högre arbetslöshet än tidigare? Denna typ av privatisering 

måste kunna klara av även svårare tider där pressen ökar från alla håll och kanter. Man kan se 

det som att starten inte kunnat bli sämre, alternativt att den värld vi lever i är ett perfekt 

tillfälle att testa hur det kommer att gå i framtiden.  

 

Svåra tider kan kräva drastiska lösningar. Ur en arbetsmarknadspolitisk synvinkel av 

Arbetsförmedlingens (2019) rapport lyfts bland annat en potentiell lösning för att öka 

sysselsättningen i landet. Detta är främjandet av mer atypiska jobb och arbetare inom gig-

ekonomin. Gig-ekonomin i sig är en uppgiftsbaserad typ av marknad där utförare och 

beställare möts via digitala plattformar, snarare än faktiska möten, och arbetskraften som 

finns i denna sfär brukar delas upp i två grupper. Den ena gruppen med svag ställning till 

arbetsmarknaden – outsiders - är de som utför “enklare” arbeten som flytthjälp, städning, 

underhåll av byggnader osv. Och den andra gruppen med en stark ställning – insiders - vilket 
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innefattar de som har den ekonomiska friheten att själva kunna välja vilka uppdrag de ska anta 

sig. Det i sin tur betyder att dessa insiders i högre grad kommer få en positiv påverkan av en 

effektiv matchning och flexibla arbetssätt samt möjligheten att medverka i större globala 

nätverk än de som klassificeras som outsiders (Arbetsförmedlingen, 2019, s.18). 

 

I rapporten (Arbetsförmedlingen, 2019) påpekas att studier som gjorts om just atypiska 

anställningar inom gig-ekonomin i stora drag fungerar som ett medel för att få en 

tillsvidareanställning, i jämförelse med att gå som arbetslös. Dock nämns det samtidigt att en 

exakt siffra på hur många som faktiskt har en sådan typ av inkomstkälla i Sverige inte finns, 

då det saknas tillförlitlig statistik i dagsläget. Vad som istället kan utrönas i rapporten är att 

det finns stora centrala problem för framförallt den enklare typen av gig-arbete.  Ett 

problemområde med denna typ av arbete är att det finns en bestående osäkerhet i att kunna 

anföra sig en stadig inkomst som man kan försörja sig på då arvodering endast går att erhålla 

då det finns en omedelbar efterfrågan av arbete. 

 

Det största problemet för denna typ av arbetsform landar emellertid i att det inte finns en lika 

klar koppling till vad vi idag ser som en institutionaliserad form av den svenska 

arbetsmarknaden. Detta då komponenter som exempelvis anställningsskydd, a-kassa och 

kollektivavtal tycks utmanövreras ur ekvationen i den rådande arbetspolitiken då gig-

ekonomin och gig-arbetare i Sverige definieras som “uppdragstagare”, vilket inte inkluderar 

den arbetslöshetsförsäkring vi har i Sverige idag.  

 

Detta öppnar upp dörrar för diskussioner om regionala behov. Om arbetstillfällen blommar 

upp i större städer samtidigt som företag i mindre orter har problem med att tillgodose 

behovet av sysselsättningsgraden hos befolkningen går det att se klara tecken på en 

urbanisering. För att se till att kompetensen finns kvar i regionen krävs det att det finns 

möjligheter för utbildning och arbeten på plats. Det kommer även krävas att man tar tillvara 

på den arbetskraft som faktiskt finns. I rapporten (Arbetsförmedlingen, 2019) nämns att en 

stor andel av de som står utanför arbeten är personer med hög ålder, utrikes födda samt unga, 

vilket i dagsläget är något som av allt att döma är något som behöver ses över på både 

nationell, såväl som regional nivå.  

 

Rapporten är ett tydligt exempel på att det råder en mycket oklar diskurs kring privatiseringen 

av Arbetsförmedlingen. Vems ansvar ligger det på att ta kontroll över arbetsmarknaden? 
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Många parametrar är med och påverkar den fortsatta implementeringen varpå många styrs 

från olika instanser som alla, i olika grad, måste vara med i genomförandet. Att privatisera 

institutioner och organisationer som tidigare varit statligt styrda är ett försök till att anpassa 

och öppna upp för en större marknad. Jämför med hur det gått för exempelvis välfärden och 

skolan kan sägas att det ur en arbetsmarknadspolitisk synvinkel har öppnat upp dörrar för 

flera att komma in i arbetet då det finns fler aktörer med som sköter matchningen.  

 

Det ska dock sägas; att driva en organisation i syfte att uppnå ett ekonomiskt resultat är inte 

alltid det bästa sättet att handla. För samtidigt som nya organisationer och arbetsmöjligheter 

blossar upp på den ena marknaden kan man också se att det blivit allt svårare att få tag i den 

kompetens som är nödvändig i organisationer och andra marknader överlag.  

 

För att hålla sig flytande krävs det kort sagt att intäkterna överstiger utgifterna. Att 

exempelvis vinstmaximera förskolan och skolan har fungerat bra i vissa aspekter, och sämre i 

andra, där ekonomiska resurser blir ett tydligare problemområde i de mindre regionerna. I de 

mer centrala delarna av landet kan sägas att det i generella drag visat sig positivt då 

urbaniseringen leder till att fler individer med högre kompetens rör sig till regioner med 

starkare marknader. Det mynnar ut i att det blir en konkurrens om de tjänster som finns och 

arbetsgivare har möjlighet att jämföra ansökanden och därefter välja den som är bäst lämpad 

för rollen, samtidigt som regioner i landet som står längre från det “centrala Sverige” har det 

visat sig fungera något sämre.  

 

I en tillvaro där populationen i regionen minskar tenderar arbetsgivare att sänka sina krav på 

de arbetstagande för att kunna tillsätta de tjänster som finns lediga. Att exempelvis en lärare 

med lägre kompetens än vad som kan anses som normen inom området ansvarar för en 

skolklass leder med högsta förmodan till att en större skara elever presterar sämre än vad de 

gör i andra regioner. Detta har även påvisats i tidigare forskning av samma bransch sett till 

statistiken av betyg och utloppet av detta går sedan att se i den kompetensbrist som råder 

inom många företag på regional nivå. Att kunskap ackumuleras i skolan är något som idag är 

vedertaget, och att denna kunskap sedan appliceras och införlivas i arbetet är också något som 

är något underförstått. Detta är något som man kan se spår av i många yrken, vissa mer än 

andra, bland annat inom vården. 
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Privatiseringen av sjukvården har även den fått en tvetydig utgång. Att ny teknik och 

medel går att införskaffa sig någorlunda fritt gör att man kan effektivisera sin dagliga 

verksamhet, vilket visat sig fungera bra i regioner närmare större och centrala städer. 

Samtidigt ställer det högre krav på organisationer som är belägrade i mer avlägsna regioner, 

vilka dels inte har samma flöde av kunder och inte samma möjligheter att anförskaffa sig 

samma medel. Det finns även det som tyder på att privatiseringen av sjukvården och 

möjligheten till att själv välja varifrån man vill få sin hjälp kommer att handla om ens egna 

ekonomiska tillgångar snarare än turordning och vem som är i störst behov av tjänsten. 

 

I och med 1§ i lagen om valfrihetssystem (SFS 2008:962) har den enskilde rätt till att 

välja leverantör till den tjänst som är i fokus, givet att det rör sig om en upphandlande 

myndighet på en konkurrerande marknad. Att skolan privatiseras har som tidigare nämnt olika 

aspekter. En aspekt är att flera unga har möjlighet att få, och välja, utbildning och inriktning. 

Något som är positivt i många anseenden, men för att det ska vara hållbart i längden krävs det 

i sin tur att det inte är betydande skillnader på vilken kunskap man förvärvar beroende på 

vilken region man läser i. Det går att argumentera för att skolan, likt sjukvården, har kommit 

att få en betydande koppling till det ekonomiska kapital en individ besitter. Om det faktiskt är 

så blir det intressant att se hur Arbetsförmedlingen hanterar den frågan. 

 

Att matcha arbetstagare och arbetsgivare på basis av att matchningsföretagen får ersättning 

per tillsatt post är alltså inte det mest rationella ur ett långsiktigt perspektiv. Om man tar 

privatiseringen i Australien till exempel som nämns under kapitlet tidigare forskning så visar 

den att matchningsföretagen haft väldigt svårt att lyckats visa positivt resultat utifrån detta. 

Arbetsförmedlingens huvudsakliga funktion kommer att gå från att vara matchmakers till att 

vara den myndighet som ser över att de privata aktörerna handlar etiskt och lagligt korrekt i 

frågor om att matcha arbetstagare och arbetsgivare. Vägen till huruvida Arbetsförmedlingen 

tillsätter sig denna position är idag fortfarande oviss, och hur pass bra denna lösning är går 

inte i nuläget att dra konkreta slutsatser till. Det som nämns som påtagligt är dock att det 

kommer ske en ökning av statistiken av arbetslösa de kommande åren på nationell nivå. 

Däremot kan man, utifrån tidigare privatiseringar, argumentera för att det kan komma att 

vidga klyftor i samhället där personer med god ställning på marknaden kommer påverkas 

positivt och de med sämre ställning betydligt sämre. 

 

Sammanfattningsvis ställs vi frågande till det faktum att flexibilitet ofta efterfrågas av 
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arbetsgivare samtidigt som det råder kompetensbrist inom många områden och branscher. Hur 

kommer kraven för vidare utbildning se ut för att få ett arbete i framtiden? Samt, förutsatt att 

universalismen har minskat genom NPM. Är NPM verkligen den bästa modellen att följa för 

den svenska arbetsmarknaden om vi till synes börja gå tillbaka till den form av verksamhet 

som myndigheten var ämnad att förhindra? 
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