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Inledning 
 

Den svenska arbetsmarknadspolitiken har länge varit ett symboliskt flaggskepp och på samma gång en 

substantiell förutsättning för den svenska välfärdsmodellen. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) bedrev 

en aktiv arbetsmarknadspolitik som höll stora delar av arbetskraften sysselsatt vilket var viktigt för att 

finansiera en stor offentlig sektor och en ekonomisk utjämningspolitik. Arbetsmarknadspolitikens 

politiska roll bör inte heller underskattas; en välfungerande aktiv arbetsmarknadspolitik var en viktig 

del för fortsatt socialdemokratiskt maktinnehav.  

 

Sverige har historiskt sett haft en låg arbetslöshet och ett stort förtroende för AMS men i sviterna efter 

90-talskrisen raserades förtroendet för AMS och dess åtgärder. Tiden då arbetslösheten och de 

arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogrammen var en angelägenhet för AMS/Arbetsförmedlingen är 

över – arbetsmarknadspolitiken är idag politikernas domän. 

 

Med en arbetslöshet som stabiliserats runt 8 % möter den svenska arbetsmarknadspolitiken, men även 

det svenska samhället, en ny situation där klassklyftorna ökar och vissa grupper hamnar allt längre 

från arbetsmarknaden. Allianspartierna har vunnit stora framgångar med en ambition om att minska 

utanförskapet och göra det lönsamt att arbeta och under deras tid vid makten har den svenska 

arbetsmarknadspolitiken genomgått en rad förändringar. Ett av de första besluten vid 

maktövertagandet var att ersätta det socialdemokratiskt impregnerade AMS med en ny myndighet: 

Arbetsförmedlingen.   

 

Skapandet av den nya myndigheten är en liten förändring i jämförelse med den expansionen av antalet 

privata aktörer inom arbetsförmedlingsområdet. I Regeringens Proposition 2007/08: stadgades att 

privata aktörer skulle börja leverera arbetsförmedlingstjänster och på bara några år har den klassiska, 

statligt styrda, arbetsförmedlingen utsatts för konkurrens av en enormt differentierad flora av privata 

aktörer som nu bedriver arbetsförmedling. Samtidigt har det skapats valfrihetssystem för 

arbetsförmedlingstjänster, som ger de arbetssökande rätt att själva välja vilken aktör.  

 

Införandet av privata aktörer inom arbetsmarknadspolitiken kan förklaras av Julian Le Grand och Will 

Bartletts teori om kvasimarknader. Teorins utgångspunkt är marknader som är kontrollerade av staten 

och härstammar från New Public Management. Le Grand och Bartletts teori är ett recept för att göra 

offentlig förvaltning mer effektiv genom att använda sig av inslag av privatisering. De förändringar 

som genomförts i Sverige efter alliansens maktövertagande gör att man kan tala om en svensk 

kvasimarknad för arbetsförmedlingstjänster. I Sverige, liksom i en rad andra länder, är ambitionen att 

åstadkomma högre effektivitet genom att skapa en kvasimarknad för arbetsförmedlingstjänster.  

 

I Le Grand och Bartletts teori anges fyra förutsättningar som fordras för att en fungerande 

kvasimarknad skall kunna uppstå. Dessa är: en konkurrensbaserad marknadsstruktur, ekonomiska 

incitament, frånvaro av riskselektion samt informerande marknadsparter och låga 

transaktionskostnader. Enligt teorin krävs att dessa förutsättningar finns för att en välfungerande 

kvasimarknader skall uppstå. Uppsatsens ambition är att kunna uttala sig om möjligheterna finns för 

att systemet skall fungera i Sverige genom att undersöka huruvida dessa fyra förutsättningar finns i 

den svenska kontexten. 
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Syfte och frågeställning 

 

Uppsatsens syfte är att beskriva huruvida den svenska kontexten är gynnsam för införandet av privata 

aktörer inom arbetsförmedlingstjänster. Detta undersöks genom att beskriva huruvida den svenska 

kontexten har de förutsättningar som anses nödvändiga för att skapa välfungerande marknader inom 

teorin om kvasimarknader. Min frågeställning blir således; 

 

Vilka förutsättningar, från teorin om kvasimarknader, finns i den svenska kontexten? 

 

Avgränsningar 

 

Uppsatsen avgränsas till att omfatta arbetsförmedlingstjänster, alltså de verksamheter som direkt syftar 

till att etablera arbetssökande på arbetsmarknaden. De privata aktörer som levererar tjänster inom 

andra områden, exempelvis arbetsmarknadsutbildningar, faller således utanför uppsatsens ram. Denna 

avgränsning har gjorts av utrymmesskäl men även för att arbetsförmedlingstjänsterna i någon mån bör 

kunna anses vara den viktigaste verksamheten för arbetsmarknadspolitiken i allmänhet och för 

Arbetsförmedlingen i synnerhet.  

 

Vidare avgränsar sig uppsatsen till Sverige och den svenska kontexten. Sverige är ett intressant fall att 

studera i termer av kvasimarknader för arbetsförmedlingstjänster eftersom systemet är nytt och för att 

Sverige, i högre grad än andra länder som infört liknande reformer, har en lång tradition av statligt 

monopol på verksamheter inom arbetsmarknadspolitiken.  

 

Uppsatsens undersökning ämnar inte belägga några orsakssamband eller utröna om förändringarna i 

den svenska arbetsmarknadspolitiken gett önskade utfall utan avgränsar sig till att beskriva den 

svenska kontexten. Detta är en viktig forskningsfråga men för att på ett tillfredsställande sätt 

genomföra en sådan effektanalys fordras omfattande material och sofistikerad dataanalys, något som 

säkerligen genomförs bättre av institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). Denna 

uppsats ämnar istället beskriva huruvida den svenska kontexten, givet förutsättningarna i teorin om 

kvasimarknader, kan anses vara gynnsam för inrättandet av kvasimarknader.  

 
Disposition 

 

För att skapa förståelse för området inleds uppsatsen med en komprimerad bakgrund till den svenska 

arbetsmarknadspolitiken samt Arbetsförmedlingens organisatoriska utveckling där de för studien 

viktigaste förändringarna kommer att beskrivas.  

 

Eftersom uppsatsen i hög utsträckning utgår från Le Grand och Bartletts teori om kvasimarknader 

följer en ingående beskrivning av denna teori. Teorin om kvasimarknader utgör tillsammans med 

skolbildningen New Public Management uppsatsens teoretiska utgångspunkt. En operationalisering av 

denna teoretiska utgångspunkt följer sedan och uppsatsens undersökning kommer senare utgå från 

dessa operationaliseringar vid beskrivningen av huruvida förutsättningarna finns i den svenska 

kontexten. 
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Bakgrund 
 

Från AMS till Arbetsförmedlingen 
 

Den moderna svenska arbetsmarknadspolitiken tog sin form 1948 då Arbetsmarknadsverket (AMV) 

tillsammans med den nationella enheten Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och de regionala 

länsarbetsnämnderna (LAN) blev ansvariga för genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Även om 

myndigheten var uppdelad efter olika län har makten inom organisationen alltid legat på nationell nivå 

- AMS har präglat svensk arbetsmarknadspolitik i betydligt högre utsträckning än LAN.
1
 Den 

nationella enheten AMS dominerade både utförandet och policyutvecklingen i den svenska 

arbetsmarknadspolitiken i en sådan hög grad att det blir omöjligt att beskriva arbetsmarknadspolitiken 

utan att samtidigt förklara utvecklingen inom myndighetsstrukturen.
2
 

 

Arbetsmarknadspolitikens och även AMS:s  grundläggande visioner kom i stor utsträckning från LO-

betänkandet Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen av Rudolf Meidner och Gösta Rehn. 

Deras samling av sociala och ekonomiska mål kom att prägla den svenska arbetsmarknadspolitiken 

under lång tid dessa kom även att utgöra en grundbult i den svenska modellen. Liksom idag var en 

viktig uppgift för arbetsmarknadspolitiken att motverka arbetslöshet, men enligt den Rehn-Meidnerska 

modellen hade arbetsmarknadspolitikens även en annan viktig roll: påskynda strukturomvandlingen.
3
 

 

Tanken var att den solidariska lönepolitiken, som innebär en utjämning av lönerna inom sektorerna, 

skulle leda till att ineffektiva företag skulle slås ut från marknaden genom att företag med för höga 

kostnader inte kunde sänka lönerna eller anställa arbetare med lägre lön då arbetskraftsutbudet var 

organiserat i fackföreningar. Arbete och kapital förflyttades till en annan bransch eller en annan region 

som var mer lönsam.
4
 Detta system var beroende av ett utarbetat samarbete mellan 

arbetsmarknadernas viktigaste parter SAF och LO samt en hög anslutningsgrad av företag och arbetare 

inom respektive organisation. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken var egentligen inte den viktigaste 

poängen, men den behövdes som komplement till ambitionen att strukturomvandla ekonomin. Den 

aktiva arbetsmarknadspolitiken skulle stödja de som blev av med jobbet att hitta ett nytt så fort som 

möjligt. På detta vis skulle friktionsarbetslösheten minskas samtidigt som det blev en signal till de som 

blev arbetslösa att staten brydde sig. 

 

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken gjorde att AMS under 50- och 60-talet expanderade sin 

verksamhet stort och myndigheten skaffade sig en självständig roll. AMS:s stora framgångar med att 

hålla arbetslösheten nere gjorde att en stor respekt för myndigheten och dess expertis bildades; 

arbetsmarknadspolitiken betraktades som AMS:s snarare än politikernas domän.  Under tiden som 

följde var arbetskraftsinvandringen och kvinnornas intåg på arbetsmarknaden ansenliga förändringar 

för arbetsmarknadspolitiken men på det organisatoriska planet kom inga direkta förändringar förrän 

1980-talet.  

 

Under den senare delen av 1980-talet inleddes ett förändringsarbete som syftade till att åstadkomma en 

enklare regel- och anslagsstruktur, färre detaljmål i budgetpropositioner och regleringsbrev samt större 

utrymme för delegerande av beslut och resurser.  Under 80-talet kom även fokus i 

matchningsprocessen att börja flyttas från de arbetssökandes preferenser till arbetsmarknadens 

efterfrågan.
5
  

 

                                                           
1 Lindvert, Jessica, Ihålig arbetsmarknadspolitik? sidan 45 
2 ibid, sidan 36 
3 LO (1951) Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen Stockholm, 1951 
4 Fregert, Klas, Jonung, Lars Makroekonomi, Studentlitteratur AB, sidan 196 
5 Lindvert, sidan 46 och 52 
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Den viktigaste enstaka händelsen för policyutvecklingen inom svensk arbetsmarknadspolitik är ändå 

90- talskrisen. Sverige gick från att ha en internationellt erkänt låg arbetslöshet till en arbetslöshet som 

översteg 10 %, samtidigt som de offentliga finanserna kollapsade.
6
  

 

Antalet platser på de arbetsmarknadspolitiska programmen räckte inte till och kvaliteten på tjänsterna 

sjönk då AMS under tiden inte var rustat att på ett effektivt sätt hantera en så stor arbetslöshet. Ju 

längre krisen fortgick stod det klart att AMS inte var kapabla att kunde hålla nere arbetslösheten och 

den tro på att AMS alltid hade lösningar försvann.  

 

Det fanns en övertro på AMS och i någon bemärkelse kan man säga att myndigheten föll offer för sin 

egen framgång. Den gängse uppfattningen var att AMS hade botemedlet till alla typer av 

konjunktursvängningar eftersom de under 50 år lyckats leverera en låg arbetslöshet, bra 

arbetsmarknadsutbildningar och en effektiv matchning. 

 

En av de första förändringarna som alliansregeringen genomförde efter valet 2006 var att ersätta AMS 

med en ny myndighet, då den tidigare myndighetsstrukturen inte bedömdes tillräckligt rättssäker eller 

kapabel att utvärdera sin verksamhet. Dessutom kritiserades myndigheten för att ha en alltför otydlig 

och invecklad styrning där professionalismen borde höjas. 

 
”AMV har en komplicerad organisationsstruktur som består av flera myndighetsnivåer och 

leds av styrelser både inom AMS och i länsarbetsnämnderna. Dessa styrelser består i 

praktiken av politiker och representanter för arbetsmarknadens parter. Regeringen avser att 

införa en enhetlig myndighetsorganisation som ges en mer professionell ledning”
7
 

 

Ambitionen med skapandet av Arbetsförmedlingen var att öka enhetlig styrning, rättsäkerhet och 

effektivitet. Den nya myndigheten skulle dessutom åläggas högre krav gällande utvärdering och 

uppföljning av verksamheten som bedrivs.  

 

De privata aktörernas intåg 
 

Förändringen av myndighetsstrukturen är dock en liten förändring i jämförelse med införandet av det 

enorma antal privata aktörer som numera har hand om stora delar av arbetsmarknadspolitikens 

utförande. I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2007, och i budgetpropositionen för 2007/08, 

fastställdes att privata aktörer skulle börja leverera arbetsförmedlingstjänster.
8
Arbetsförmedlingen 

hade tidigare upphandlat tjänster för exempelvis arbetsmarknadsutbildning så upphandling av privata 

aktörer var i sig ingenting nytt inslag, men det som förändrades var omfattningen och att de privata 

aktörerna nu skulle arbeta med Arbetsförmedlingens huvuduppgift – att förmedla arbeten. 

 

Sedan denna förändring har de privata aktörerna ökat dramatiskt, både i antal företag och i antal 

arbetssökande de har hand om. Idag ansvarar de för en betydande del av den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten och ca 20 000 arbetssökande befinner sig hos privata aktörer varje månad. De privata 

aktörerna är en brokig skara med allt från stora bemanningsföretag till egna företagare.
9
 De privata 

aktörerna finns nu inom följande arbetsmarknadspolitiska program: 

 

 Jobb-och utvecklingsgarantin(JOB)  

Ett brett åtgärdsprogram som huvudsakligen omfattar personer som befinner sig långt ifrån 

arbetsmarknaden. Förstärkt jobbcoachning ingår i jobb- och utvecklingsgarantin och är ett 

program med en kort coachningsperiod som betonar jobbsökning och etablering på 

                                                           
6 Fregert, Jonung, sidan 193 
7 Regeringens Proposition 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 13, sidan 75  
8 Arbetsförmedlingen regleringsbrev 2007 och Regeringens Proposition 2007/08:1, område 13 
9 Kompletterande aktörer, sidan 20 
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arbetsmarknaden. Nyanlända invandrare är ett program liknande jobb- och utvecklingsgarantin 

men som delvis kan erhållas på deltagarnas modersmål.
10

 

 Jobbgarantin för ungdomar (UGA) 

Åtgärdsprogram med inriktning på ungdomar som nyligen blivit arbetslösa. Förstärkt 

jobbcoachning ingår även här.  

 Extern jobbcoachning för ny- och korttidsarbetslösa.  

Åtgärdsprogram där den arbetssökande genomgår en coachinsats hos en privat aktör.   

 Etableringslotsar  

Ett program som syftar till att skapa förutsättningar för att nyanlända invandrare snabbt skall 

kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

Parallellt med de privata aktörernas intåg inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten har det 

skapats valfrihetssystem för arbetsförmedlingstjänster. Rent praktiskt fungerar valfrihetssystemen så 

att Arbetsförmedlingen skriver kontrakt med de privata aktörer som uppfyller kraven som ställs i 

förfrågningsunderlagen och sedan väljer de arbetssökande själva vilken aktör de vill ha.
11

 Införandet 

av privata aktörer och valfrihetssystem är förändringar som gör att Sverige numera, likt en rad andra 

länder, har en kvasimarknad för arbetsförmedlingstjänster.  

 

Tidigare forskning  

 

Internationellt finns det relativt få studier av marknadsreformer inom arbetsmarknadspolitiken. De 

flesta studier av denna karaktär fokuserar på områden som vård och skola, dock finns det några.  

 

Geert Steurs och Ludo Struyven från Catholic University of Leuven har studerat marknadsinspirerade 

reformer inom arbetsmarknadspolitiken i Nederländerna och Australien och de utgår, precis som 

denna uppsats, från teorin om kvasimarknader. Deras studie som presenteras i artikeln Design and 

redesign of a quasi-market for the reintegration of jobseekers undersökte om skapandet av en 

kvasimarknad för arbetsförmedlingstjänster givit de önskade utfallen. Studien lyckades inte belägga att 

reformerna hade lett till de önskade utfallen utan resultaten visade ytterst blygsamma förändringar 

jämfört med det tidigare systemet.
12

  

 

Thomas Bredgaard och Flemming Larsen från Center for Labour Market Research vid Ålborgs 

universitet har studerat marknadsreformer i Holland, Australien och Danmark. Dessa forskare har 

också använt teorin om kvasimarknader för att undersöka huruvida införandet av privata aktörer har 

lett till de önskade utfallen. De finner att införandet av privata aktörer inte har skapat ökad effektivitet, 

kvalitet eller mindre byråkrati än föregående system. Däremot menar de att införandet av privata 

aktörer har skapat en annorlunda arbetsmarknadspolitik och ett nytt sätt att styra.
13

 

 

Henrik Winterhager, Anja Heinze och Alexander Spermann studerade Tyskland och de reformer som 

genomförts där. Detta presenterades i Deregulating Job Placement in Europe: A Microeconometric 

Evaluation of an Innovative Voucher Scheme in Germany. Undersökningen studerade inte hela 

systemet som sådant men de fann vissa belägg för att de privata aktörerna lyckades bättre än den 

offentliga arbetsförmedlingen med att få arbetssökande i arbete, men denna studie måste ändå klassas 

som ett undantag.
14

 

 

                                                           
10Arbetsförmedlingens Återrapportering 2010 – Fördjupade Analyser. Dnr: 1.1–2009/294720, 2010, sidan 40 
11 Arbetsförmedlingen ”lagen om valfrihetssystem” sid 1 
12 Struyven, Ludo; Steurs, Geert; Design and redesign of a quasi-market for the reintegration of jobseekers, Catholic 

University of Leuven, sidan 5 
13 Implementing public employment policy: what happens when non-public agencies take over? Thomas Bredgaard and 

Flemming Larsen Centre for Labour Market Research (CARMA), Aalborg University, Aalborg, Denmark 
14 Winterhager, Henrik, Anja Heinze och Alexander Spermann. 2006. ’Deregulating Job Placement in Europe: A 

Microeconometric Evaluation of an Innovative Voucher Scheme in Germany.’ 
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I Sverige är det framförallt institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) som har gjort 

undersökningar på området och den mest relevanta för denna uppsats är Betalt efter resultat - 

utvärdering av försöksverksamhet med privata arbetsförmedlingar. Där studerar Helge Bennmarker, 

Erik Grönqvist och Björn Öckert utfallen av försöksverksamheten med privata aktörer i Skåne, 

Östergötland och Västernorrland. Studien fann inga betydande resultatskillnader mellan 

Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna i hur väl de lyckades få arbetssökande över lag att hitta 

jobb. Däremot fann undersökningen att de privata aktörerna i viss omfattning lyckades bättre med 

gruppen utrikesfödda, medan Arbetsförmedlingen lyckades aningen bättre med gruppen ungdomar. 

Resultaten är på intet sätt entydiga och IFAU uttalar sig inte om huruvida det varit en lyckad reform 

eller inte.
15

 

 

Denna uppsats har i huvudsak samma utgångspunkt som den tidigare forskningen men däremot har 

tidigare forskning nästan uteslutande fokuserat på utfallen med reformerna medan denna uppsats har 

ambitionen att istället studera förändringarnas förutsättningar att kunna ge välfungerande 

kvasimarknader.  Uppsatsens kunskapsbidrag ligger således i att studera huruvida en specifik kontext, 

den svenska, kan vara gynnsam för inrättandet av en kvasimarknad för arbetsförmedlingstjänster. 

Alltså vad man, givet den svenska kontexten, bör kunna förvänta sig för resultat av ett försök att skapa 

en kvasimarknad. I nästa stycke presenteras teorin om kvasimarknader närmare för att underlätta den 

kommande undersökningen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15Bennmarker, Helge; Grönqvist, Erik; Öckert, Björn; Betalt efter resultat – utvärdering av försöksverksamhet med privata 

arbetsförmedlingar, IFAU, sidan 1 
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Teori 

 
De arbetsmarknadspolitiska förändringarna har skapat kvasimarknader för arbetsförmedlingstjänster i 

Sverige och detta gör att just teorin om kvasimarknader går att applicera på undersökningen av den 

svenska kontexten.  

 

Teorin är den enda i sitt slag och Le Grand och Bartlett är auktoriteter inom forskning kring statens 

relation till privata aktörer. Teorin om kvasimarknader är en nationalekonomisk teori som bygger på 

etablerade nationalekonomiska antaganden. 

 
New public management och teorin om kvasimarknader 

 

Julian Le Grand och Will Bartletts teori om kvasimarknader är en del av det teoretiska ramverk som 

vanligtvis benämns som New Public Management (NPM). NPM föddes under 1980-talet och det 

kanske mest stilbildande verket var Ted Gaebler och David Osbournes Reinventing Government. 

Deras huvudpoäng var att ifrågasätta att staten både skulle finansiera och producera välfärdsstaten, 

vilket hade varit sättet att styra välfärdsstaten ända sedan dess födelse. Gaebler och Osbourne menade 

att staten inte var en effektiv producent av välfärdstjänster; staten som producent skapade ineffektiva 

monster inom förvaltningen som i första hand drevs av en ambition att öka sina egna 

förvaltningsanslag. Istället menade de att staten borde ta hjälp av marknadskrafter för att producera 

välfärdsstaten utan att ge upp det övergripande ansvaret. Staten skulle styra – inte ro, som de själva 

uttryckte det.
16

  

 

Många olika forskare har sedan dess satt sin prägel på NPM, men alla delar de den gemensamma 

kärna som bygger på ett antagande om att marknaden skapar bättre effektivitet än offentlig förvaltning. 

Därför borde den statliga styrningen sträva efter att inkorporera så mycket marknadsliknande 

arrangemang som möjligt i genomförandeprocessen, för att öka effektiviteten.
17

 Kraven på 

effektivisering av välfärdsstaterna ökade efter de ekonomiska kriserna som drabbade västvärlden 

under 1970-talet, vilket var en bidragande orsak till att NPM fick ett stort genomslag inom 

policyområdet.  

 

En vanlig politisk tolkning av NPM har varit att genomföra privatiseringar av den offentliga 

förvaltningen men Bartlett och Le Grand poängterar att kvasimarknader och privatisering inte 

nödvändigtvis hänger ihop.
18

 Bo Rothstein använder i boken Vad bör staten göra? nedanstående 

analysschema för att beskriva organisationsformerna. Precis som Le Grand och Bartlett frångår 

Rothstein föreställningen om att områden måste vara endera privata eller offentliga; i själva verket kan 

organisationsformerna innehålla både offentliga och privata inslag. 
19

 

  

Tabell 1 – Relationen mellan offentlig och privat organisering 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Produktion Privat Privat Privat Privat Offentlig Offentlig Offentlig Offentlig 

Reglering Privat Privat Offentlig Offentlig Privat Privat Offentlig Offentlig 

Finansiering Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig 

 

                                                           
16 Gaebler, Ted; Osbourne, David Reinventing Government, sidan45 
17 Hood, Christopher The new public management in the 1980: s, 1995, sidan 95ff 
18 Bartlett, Will; Le Grand, Julian Quasi-markets and social policy, sidan 10ff  
19 Rothstein, Bo, Vad bör staten göra? sidan 246 
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Rothstein menar alltså att det är skillnad på huruvida produktionen, regleringen eller finansieringen är 

offentlig eller privat organiserad. Den svenska privatiseringen inom arbetsförmedlingstjänster hamnar 

huvudsakligen under organisationsform 4 men ibland även under organisationsform 2; produktionen 

och i vissa fall regleringen är privat medan finansieringen är offentlig. Huvudansvaret för den 

arbetssökande finns alltid hos Arbetsförmedlingen och en arbetssökande hos en privat utförare har 

samma rätt till a-kassa, men vissa kontrollfunktioner överlåts på den privata aktören.
20

 

Kvasimarknaden för arbetsförmedlingstjänster handlar alltså inte om en total privatisering utan 

innebär att produktionen och regleringen delvis överlåts på privata aktörer. 

 

Teorin om kvasimarknader 

En grundläggande tanke i teorin om kvasimarknader är att man slutar betrakta staten som självklar 

utförande av tjänsterna och istället gör en uppdelning mellan köpare(som är staten) och utförare (som 

kan vara staten, privata företag eller ideella organisationer). Enligt teorin kommer en kvasimarknad 

åstadkomma ökad effektivitet eftersom priskonkurrens kommer att uppstå mellan de olika utförarna, 

vilket kommer sänka kostnaderna för systemet. Vidare kommer kvasimarknader ge upphov till ökad 

kvalitet eftersom konkurrensen gör att utförarna specialiserar sig och kan ge en mer individanpassad 

service. Dessutom antas kvasimarknader leda till mindre byråkrati och mer output eftersom marknader 

är bättre än staten på att identifiera förändringar i brukarnas preferenser. 

 

Kvasimarknader är dock ingenting som med enkelhet lagstiftas fram utan de är beroende av 

grundläggande förutsättningar som finns inom olika landsspecifika kontexter. Le Grand och Bartlett 

specificerar i teorin vilka förutsättningar som krävs för att en välfungerande kvasimarknader skall 

kunna uppstå. Om förutsättningarna inte finns kan inte en välfungerande kvasimarknad etableras utan 

förändringarna kan få oförutsedda konsekvenser eftersom konkurrens är ett svårhanterligt verktyg. För 

att en välfungerande kvasimarknad skall kunna uppstå menar Le Grand och Bartlett att dessa fyra 

kriterier måste vara uppfyllda:
21

 

 

 Konkurrensbaserad marknadsstruktur 

Det finns tre delkomponenter som bör finnas för att man skall kunna tala om att det finns en 

konkurrensbaserad marknadsstruktur – konkurrens, fri prisbildning och etableringsfrihet. 

Konkurrens innebär att det finns tillräckligt stort antal aktörer att ingen av dessa kan påverka 

marknadspriset genom att justera sitt eget utbud. Fri prisbildning innebär att priserna i 

upphandlingarna speglar utbud och efterfråga vilket rent praktiskt innebär att de privata 

aktörerna lämnar offerter till Arbetsförmedlingen som sedan skriver kontrakt med den aktör 

som har den mest fördelaktiga offerten. 
22

 Fri etablering och utslagning innebär att det inte får 

finnas betydande hinder för nya utförare att äntra marknaden men även att det skall finnas 

risker för de privata aktörerna att försvinna från marknaden. Om marknaden är stel och inte 

har ett fungerande flöde kan vissa utförare skapa sig ett övertag och snedvrida konkurrensen.
23

  
 

 Informerade marknadsparter och låga transaktionskostnader 

En viktig förutsättning för att marknader skall fungera är att marknadernas parter har tillgång 

till korrekt information, något som är speciellt viktigt rörande verksamheters kvalitet och 

kostnad. Alla parter på marknaden skall göra informerade val. För de arbetssökande innebär 

detta att de måste ha tillräckligt bra vetskap om de olika aktörer som finns att välja mellan och 

att de måste dessutom vara medvetna om vilken kvalitet på tjänsterna de bör förvänta sig för 

att inte nöja sig med en undermålig service. De privata aktörerna måste i sin tur kunna bedöma 

kostnaderna för de olika aktiviteter man erbjuder för att därefter sätta sina priser.
24

För att 

                                                           
20 Bennmarker, Helge; Grönqvist, Erik; Öckert, Björn, sidan 7 
21 Bartlett, Will; Le Grand, Julian, sidan 19 I Le Grand och Bartletts ursprungliga teori är informerade marknadsparter och 

låga transaktionskostnader åtskilda men inom arbetsförmedlingsområdet går de sammanfoga till en förutsättning eftersom de 

påverkar varandra i hög utsträckning. 
22 Ibid sidan 23 
23 Ibid, sidan 19f 
24 Ibid, sidan 24ff 
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kontrakten med de privata aktörerna skall bli användbara måste även Arbetsförmedlingen ha 

tillräckligt bra information för att kunna bedöma ungefär hur mycket de olika aktiviteterna 

kostar. Dessutom måste Arbetsförmedlingen kunna kontrollera kvaliteten på tjänsterna som är 

upphandlade. Kontrollen av kvaliteten är viktigt inom en kvasimarknad; om det inte finns en 

gedigen kontroll över utförarna kan riskfyllda beteenden skapas. För att minska risken för 

dessa typer av beteende är kontroll av systemet är viktigt men detta är också förknippat med 

transaktionskostnader, som är ineffektiva element som kan finnas på marknaden. För att 

kvasimarknaden skall skapa effektivitet krävs det att transaktionskostnaderna är så låga att de 

inte överstiger eventuella effektivitetsvinster med kvasimarknaden. 

 

 Ekonomiska incitament  

För att utförarna i kvasimarknaden på ett tillfredsställande sätt skall hörsamma brukarnas 

åsikter och agera för deras bästa krävs att de har incitament att göra så. Om de rätta 

ekonomiska incitamenten inte finns i en kvasimarknad kan det även komma att drabba 

konkurrensen eftersom inte tillräckligt många utförare är intresserade av att utföra tjänsterna. 

Dessutom kan effektiviteten i systemet drabbas om utförarna inte har incitament att prestera så 

bra som möjligt. Det som huvudsakligen formar de ekonomiska incitamenten är 

betalningsmodellerna och dessa är inom detta område oftast konstruerade så att en del av 

ersättningen är fast och en som är prestationsbaserad. 
25

 

 

 Frånvaro av riskselektion 

För att kvasimarknaderna skall fungera krävs att de privata aktörerna inte kan diskriminera de 

svåraste individerna. Inom ramen för arbetsförmedlingstjänster är de svåraste individerna de 

som har sämst möjligheter att hitta ett jobb.
26

 Det finns två typer av riskselektion som kan 

förekomma inom området: cream skimming och parking. Det förstnämnda innebär att den 

privata aktören helt enkelt väljer bort de svåraste individerna inom området, medan det 

sistnämnda innebär att aktören visserligen tar emot alla individer men sedan försummar de 

svåraste individerna och istället spenderar resurser på de med bäst möjligheter att skaffa 

jobb.
27

 Detta leder till att de som har relativt goda möjligheter att skaffa jobb ägnas mer tid än 

de som kanske framförallt behöver den.    

 

Upprättandet av kvasimarknader skiljer sig på många sätt från det traditionella sättet att styra offentlig 

verksamhet men även från traditionella marknader. I en kvasimarknad är kundens (i detta fall de 

arbetssökande) betalningsmedel inte uttryck i pengar som på en reguljär marknad utan genom valet av 

privat aktör, vilket skapar jämlikhet eftersom alla har samma betalningskraft. En kvasimarknad präglas 

av konkurrens mellan producenter, precis som på en vanlig marknad, och grundpremissen är att denna 

konkurrens, ett inslag som inte finns i det traditionella sättet att styra offentlig verksamhet, kommer att 

resultera i effektivare producenter. För att studera huruvida dessa fyra förutsättningar finns i den 

svenska kontexten operationaliseras denna teori i nästa stycke för att göras mätbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Bartlett, Will; Le Grand, Julian, sidan 31 
26 Inom sjukvård handlar det exempelvis om de kroniskt sjuka patienterna som kräver mycket vård. 
27 Ibid, sidan 32 
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Metod   
 

Operationalisering av teorin om kvasimarknader samt tillvägagångssätt för studien 

 

För att beskriva den svenska kontexten utifrån Le Grand och Bartletts teori om kvasimarknader måste 

teorin först göras mätbar. Därför operationaliseras teorin om kvasimarknader genom att operationella 

indikatorer skapas och presenteras. Den genomgripande tanken vid operationaliseringen är att den 

skall ha en tydlig anknytning till teorin men även att den skall vara transparent så att det framgår exakt 

vilka parametrar som undersöks. Mätningen som utgår från operationaliseringen skall i så liten 

utsträckning som möjligt lämna utrymme för godtycklighet vilket kan ge upphov till validitetsbrister. I 

nästa stycke följer de olika förutsättningarnas metod samt operationalisering. Operationaliseringen 

leder fram till operationella indikatorer som måste finnas för att respektive förutsättning skall klassas 

som uppfylld
*
 i den svenska kontexten. 

 

Uppsatsen kommer inte att använda någon enhetlig metod vid undersökningen utan respektive 

förutsättning får varsin specifik metod. Detta görs mot bakgrund av förutsättningarnas 

karaktärsspecifika drag och det är av denna anledning uppsatsens material består av såväl intervjuer, 

analys av regelverk och granskningsrapporter. 

 

De privata aktörernas etablering inom arbetsmarknadspolitiken är en komplicerad process och att 

beskriva hela denna är en uppsats i sig. Uppsatsen omfattar privata aktörer som är verksamma i de 

program som presenterades i bakgrunden, alltså jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för 

ungdomar, etableringslotsar, nyanlända invandrare, förstärkt jobbcoachning och extern 

jobbcoachning för ny- och korttidsarbetslösa.  

 

Dessa olika verksamhetsprogram omfattas av olika kontrakt och reglering, vilket gör det problematiskt 

att göra en enhetlig utvärdering inom respektive förutsättning i teorin om kvasimarknader. För att 

genomföra undersökningen måste dessa olika program i vissa fall undersökas skilda från varandra då 

undersökningen annars riskerar att göra översiktliga generaliseringar som är felaktiga. Därför följer, 

inom ramen för varje delstudie, en kort precisering av exakt vilka program som undersöks 

tillsammans/ skilda från varandra. I bilaga 2 finns den fullständiga diskussionen kring regelverket men 

det viktigaste presenteras nedan inom varje operationalisering.  

 

Tabell 2 – Uppsatsens olika undersökningsdelar
28

 

Undersökning Delstudier (förutsättningarna)                       Regelverk 

Konkurrensbaserad marknadsstruktur 2 olika regelverk 

Informationstillgång och låga transaktionskostnader 2 olika regelverk 

Ekonomiska incitament 4 olika regelverk 

Frånvaro av riskselektion Samma för alla program 

  

Operationalisering och tillvägagångssätt för konkurrensbaserad marknadsstruktur 
Den första förutsättningen i Le Grand och Bartletts teori handlar som bekant om att marknaden skall 

vara präglad av konkurrens. I teorin om kvasimarknader stadgas tre delkomponenter som måste finnas 

för att marknadsstrukturen skall vara konkurrensbaserad: konkurrens, etableringsfrihet och fri 

prisbildning. För att undersöka om den svenska kontexten har en konkurrensbaserad marknadsstruktur 

ämnar delstudien således undersöka om dessa tre komponenter finns.  För att beskriva denna 

förutsättning används upphandlingsförfarandet mellan Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna. 

 

 

 

                                                           
*
 Undersökningen har en ambition att beskriva huruvida förutsättningarna finns eller inte trots att det inte är några dikotoma 

mått utan snarare ändpunkter på ett kontinuum. 
28 Bilaga 2 – Översikt av regelverken 



Mattias Fogelgren   Uppsala Universitet 

Statsvetenskapliga institutionen 

Kandidatuppsats VT 2011 

 

12 

 

Konkurrens 

Konkurrens innebär att det finns tillräckligt många aktörer att ingen av dessa kan påverka 

marknadspriset genom att ändra sitt utbud. För att mäta konkurrensen undersöks helt enkelt hur många 

privata aktörer som finns inom området. Eftersom det inte finns någon naturlig gräns för hur många 

aktörer som krävs för att skapa konkurrens blir det problematiskt att sätta en kvantitativ gräns för hur 

många aktörer som fordras för att området skall bedömas ha konkurrens men än mer problematiskt är 

det dock att inte ha någon gräns överhuvudtaget.  Teorins huvudpoäng är att Arbetsförmedlingen inte 

skall vara utelämnade till ett fåtal aktörer när upphandlingarna genomförs. Detta gör att man kan 

utesluta upphandlingar där Arbetsförmedlingen haft färre än fem privata aktörer att välja mellan. I 

denna undersökning används minimigränsen tio, alltså att upphandlingarna skall ha minst tio privata 

aktörer som klarat av kraven från Arbetsförmedlingen och således konkurrerar om kontrakten, men det 

viktigaste här är inte gränsen i sig utan den är mest till för att ha något att relatera till. Det är troligtvis 

inte så stor skillnad på en upphandling med nio godkända aktörer kontra en med elva godkända så det 

viktigaste här är istället den generella nivån av konkurrens vid upphandlingarna. 29 

  

Tillvägagångssättet för att undersöka konkurrensen är att studera upphandlingsförfarandet och räkna 

hur många privata aktörer som deltagit i upphandlingarna. Detta genomförs i två steg; först 

sammanställs alla anbud från de privata aktörerna och sedan avskilja de aktörer vars anbud klarat 

Arbetsförmedlingens krav och slutligen är med och konkurrerar om kontrakten. Mängden privata 

aktörer som då finns kvar är den mest intressanta eftersom dessa är de Arbetsförmedlingen har att 

välja mellan. Det är denna mängd som skall överstiga tio aktörer vid upphandlingarna för att 

marknaden skall klassas ha konkurrens. 

 

Etableringsfrihet 

Etableringsfrihet innebär att det inte finns några hinder för de privata aktörerna att etablera sig på 

marknaden men även att det skall finnas en risk för dessa att ramla ur marknaden om de inte är 

tillräckligt effektiva. Det handlar dock inte om en total frånvaro av hinder utan exempelvis krav på de 

privata aktörer som vill etablera sig på marknaden är förenligt med etableringsfrihet. Hinder som inte 

skall finnas är exempelvis stora investeringskostnader, tung administrativ börda eller lång 

ansökningsprocess. 

  

Tillvägagångssättet för att undersöka huruvida det finns etableringsfrihet är att studera förekomsten av 

hinder för att etablera sig på marknaden och om dessa i så fall minskar möjligheten att etablera sig på 

marknaden samt att utreda riskerna för de privata aktörerna att ramla ur marknaden.  

 

Fri prisbildning 

Sist undersöks huruvida prisbildningen på marknaden är fri, alltså om de privata aktörerna konkurrerat 

med priser eller om Arbetsförmedlingen fastslagit ett pris, genom att studera om upphandlingarna 

genomförts med fri prisbildning eller inte. 

 

Tabell 3-  Operationalisering för konkurrensbaserad marknadsstruktur 

Förutsättning Operationella indikatorer Material 

Konkurrensbaserad 

marknadsstruktur 

Konkurrens: Finns det tillräckligt 

många privata aktörer? 

 

Etableringsfrihet: Finns det hinder 

att etablera sig på/försvinna från 

marknaden? 

 

Fri prisbildning: Är prisbildningen 

fri? 

Arbetsförmedlingens upphandlingar av 

privata aktörer 

 

 

                                                           
29 Bartlett, Will; Le Grand, Julian sidan 19-20 Konkurrensverket menar att antal aktörer är en grov men 
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För att klassas som uppfyllt 

Konkurrens bedöms föreligga om antalet privata aktörer vid upphandlingarna är tillräckligt många att 

ingen av aktörerna kan påverka det totala utbudet på genom att justera sitt eget. I denna undersökning 

har tillräckligt många klassats som tio aktörer men det generella antalet privata aktörer vid 

upphandlingarna som är det viktigaste. Etableringsfrihet anses förekomma om det inte finns några 

orimliga hinder för att etablera sig på marknaden samt att det skall finnas en reell risk för de privata 

aktörerna att ramla ur marknaden. Huruvida kvasimarknaden klassas som att ha fri prisbildningen 

beror helt enkelt på om upphandlingarna genomförts med fri prisbildning eller inte. 

 

Regelverk som måste beaktas 

För att kunna studera huruvida det finns en konkurrensbaserad marknadsstruktur i den svenska 

kontexten måste undersökningen beakta att det finns två huvudsakliga regelverk som gör att alla 

program inte kan undersökas tillsammans. Det första regelverket omfattar jobb- och 

utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar, nyanlända invandrare och förstärkt jobbcoachning 

medan det andra omfattar extern jobbcoachning för ny- och korttidsarbetslösa och etableringslotsar. 

Dessa två olika regelverk bildar två separata marknader vilka undersöks och presenteras enskilt. Sedan 

sammanvägas resultaten från båda marknaderna för att bilda en enhetlig beskrivning av 

förutsättningen.
30

  

 

Operationalisering och tillvägagångssätt för informerade marknadsparter och låga 

transaktionskostnader 
 

Informerade marknadsparter 

Den andra förutsättningen i Le Grand och Bartletts teori handlar om att markandsparterna skall vara 

informerade om de givna omständigheterna på marknaden för att kunna bedöma kostnader och kvalitet 

för tjänsten vilket i sin tur leder till för att en fungerande prissättning vid upphandlingarna skapas och 

kvaliteten på de upphandlade tjänsterna verifieras.  

 

För att kunna göra informerade val behöver marknadsparterna ha kunskap om tre olika faktorer. 

Arbetsförmedlingen behöver information om kostnaderna för att utföra tjänsten samt vilken kvalitet 

tjänsten har. De arbetssökande behöver i sin tur information om vilka privata aktörer som finns samt 

vilken privat aktör som passar de egna kvalifikationer bäst. De privata aktörerna behöver för sin del 

information om de arbetssökande för att kunna bedöma sina egna kostnader för tjänsterna, vilket 

innebär hur många arbetssökande de skall ta emot samt vilka kvalifikationer de arbetssökande har.  

 

Huruvida marknadsparterna har denna information är svårt att mäta eftersom informationstillgång är 

en relativt subjektiv parameter. I denna undersökning mäts informationstillgången huvudsakligen 

genom att studera huruvida marknadsparterna själva anser sig ha tillräcklig information, vilket bör ge 

en indikation på om informationstillgången är tillräcklig. Tabell 3 skildrar exakt med vilket material 

informationstillgången mäts. 

 

Låga transaktionskostnader 

Enligt teorin skall eventuella transaktionskostnader som uppkommer med systemet vara så låga att de 

understiger effektivitetsvinsterna med systemet men eftersom denna uppsats inte utreder effekterna av 

systemet går detta inte att mäta. Transaktionskostnaderna bedöms istället vara låga om de inte leder till 

ökad administrativ arbetsbörda för marknadsparterna. Detta mäts genom att studera huruvida den 

administrativa arbetsbördan ökat för Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna.  

 

För att beskriva denna förutsättning används granskningsrapporter, Arbetsförmedlingens 

upphandlingar med privata aktörer samt intervjuer. 

 

                                                           
30 Bilaga 2 – Översikt av regelverk 
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Tabell 4- Operationalisering av informationstillgång och transaktionskostnader 

Förutsättning Operationella indikatorer Material 

In
fo

rm
er

ad
e 

m
ar

k
n

ad
sp

ar
te

r 
o

ch
 l

åg
a 

tr
an

sa
k

ti
o

n
sk

o
st

n
ad

er
 Informerade 

marknadsparter: Har 

Arbetsförmedlingen tillräcklig 

information för att göra 

informerade val? 

 

Informerade 

marknadsparter: Har de 

arbetssökande tillräcklig 

information för att göra 

informerade val? 

 

Informerade 

marknadsparter: Har de 

privata aktörerna tillräcklig 

information för att göra 

informerade val? 

 

Låga transaktionskostnader: 

Har arbetsbördan för 

Arbetsförmedlingen och de 

privata aktörerna ökat? 

Intervjuer med medarbetare från 

Arbetsförmedlingen 

RiR 2009:22 (Riksrevisionen) 

Granskningen Kompletterande Aktörer av 

Arbetsförmedlingen 

 

Intervjuer med medarbetare från privata aktörer och 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingens enkät sökandeenkät – externa 

coacher 

 

RiR 2009:22 

Intervjuer med medarbetare från privata aktörer och 

Arbetsförmedlingen 

 

 

 

 

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet 

med privata aktörer av IAF 

RiR 2009:22 

Intervjuer med privata aktörer och 

Arbetsförmedlingen 

 

För att klassas som uppfyllt 

Förutsättningen bedöms vara uppfylld om undersökningen av marknadsparternas informationstillgång 

visar att marknadsparterna gör informerade val och transaktionskostnaderna bedöms vara låga om 

införandet av kvasimarknader inte lett till ökad administrativ arbetsbörda för Arbetsförmedlingen och 

de privata aktörerna. 

 

Regelverk som måste beaktas 

Förutsättningen informationstillgången och transaktionskostnaderna har liksom den första 

förutsättningen två olika regelverk som måste beaktas. Det första omfattar programmen jobb- och 

utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar, nyanlända invandrare och förstärkt jobbcoachning 

medan det andra innehåller programmen extern jobbcoachning och etableringslotsar. Denna 

förutsättning måste tudelas eftersom parterna som behöver information är olika beroende på vilket 

regelverk som gäller. 

 

Inom det första regelverket är det Arbetsförmedlingen som väljer vilka privata aktörer som skall 

kontrakteras vilket gör att det är Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna som behöver 

information. Inom det andra regelverket är det visserligen Arbetsförmedlingen som upphandlar 

tjänsterna men det är de arbetssökande som själva väljer aktör. Inom detta regelverk är det således de 

arbetssökande, istället för Arbetsförmedlingen, och de privata aktörerna som behöver information.
31

 

 

 Operationaliseringar och tillvägagångssätt för ekonomiska incitament 

Den tredje förutsättningen innebär att det måste finnas ekonomiska incitament vilka leder till att 

tillräckligt många privata aktörer etablerar sig på marknaden så att konkurrens skapas och att de 

privata aktörerna påverkas att öka sina ansträngningar med etableringen av de arbetssökande på 

arbetsmarknaden.  

 

                                                           
31Bilaga 2 – Översikt av regelverken 
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Konkurrens 

Enligt teorin skall incitamenten vara sådana att tillräckligt många privata aktörer vill etablera sig på 

marknaden. En indikation på om det finns ekonomiska incitament torde således vara att undersöka hur 

många privata aktörer som har etablerat sig inom området och därför undersöks ekonomiska 

incitament genom att studera hur många privata aktörer som etablerat sig inom området. Liksom i den 

första förutsättningen är det problematiskt att kvantifiera en gräns för vad som anses vara tillräckligt 

många privata aktörer. Anledningen till att det skall vara många privata aktörer är dock att det skall 

skapas konkurrens vilket gör att samma gräns, alltså tio godkända aktörer vid upphandlingarna, 

användas här. 

 

Ekonomiska incitament att etablera de arbetssökande på arbetsmarknaden 

En grundtanke med teorin om kvasimarknaden är att privata aktörer som agerar i vinstsyfte skall 

effektvitsera marknaden. Givet att de privata aktörerna agerar i vinstsyfte borde ersättningsmodellerna, 

som reglerar hur mycket pengar de privata aktörerna får, vara av stor betydelse. IFAU gör 

bedömningen att de ekonomiska incitamenten finns om den övervägande delen av ersättningen är 

prestationsbaserad och uppsatsen använder sig av samma definition.
 32

 De ekonomiska incitamenten 

mäts således genom att studera hur stor del av ersättningen som är prestationsbaserad inom respektive 

betalningsmodell.  

 

För att kartlägga de ekonomiska incitamenten används granskningsrapporter, upphandlingsförfarandet, 

intervjuer och ersättningsmodellerna som specificeras i kontrakten mellan Arbetsförmedlingen och de 

privata aktörerna. 
  

Tabell 5- Operationaliseringar för ekonomiska incitament 

Förutsättning Operationella indikatorer Material 

Ekonomiska incitament Ekonomiska incitament att 

etablera sig på marknaden: 
Finns det tillräckligt många 

privata aktörer? 

 

Ekonomiska incitament att 

etablera arbetssökande på 

arbetsmarknaden: Hur stor del 

av ersättningen är 

prestationsbaserad? 

Arbetsförmedlingens kontrakt med de 

privata aktörerna 

RiR 2009:22 

Betalt efter resultat av IFAU 

Upphandlingsförfarandet 

 

För att klassas som uppfyllt 

Det måste vara fler än tio privata aktörer per upphandling och den prestationsbaserade ersättningen 

skall utgöra en övervägande del av ersättningen för att en betalningsmodell bedöms ge ekonomiska 

incitament. 

 

Regelverk som måste beaktas 

Förutsättningen ekonomiska incitament omfattas av fyra huvudsakliga regelverk; det första omfattar 

programmen jobb-och utvecklingsgarantin, nyanlända invandrare och jobbgarantin för ungdomar det 

andra etableringslotsar, det tredje externa jobbcoacher för ny- och korttidsarbetslösa och det fjärde 

omfattar förstärkt jobbcoachning. Anledningen till att denna förutsättning måste delas upp är för att 

programmen och garantierna i och med regelverken omfattas av olika ersättningsmodeller, vilka 

formar de ekonomiska incitamenten.
33

 

 

 

 

                                                           
32 Bennmarker, Helge; Grönqvist, Erik; Öckert, Björn, sidan 3 
33 Bilaga 2 – Översikt av regelverken 
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 Operationaliseringar och tillvägagångssätt för frånvaro av riskselektion 

Förutsättningen frånvaro av riskselektion innebär att de privata aktörerna inte skall ägna sig åt att välja 

bort de arbetssökande som har sämre möjligheter att få jobb och prioritera de med bättre möjligheter.  

 

Frånvaro av riskselektion undersöks först genom att studera huruvida kontrakten mellan 

Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna uttryckligen förbjuder de två riskselektiva beteendena 

cream skimming och parking och sedan genom att studera regelefterlevnaden hos de privata aktörerna 

för att kartlägga om de privata aktörerna bedriver riskselektion. Eftersom det inom ramen för denna 

uppsats är omöjligt att kartlägga hela förekomsten av riskselektion används istället 

granskningsrapporterna och intervjuerna för att studera om det verkar finnas ett systematiskt 

användande av riskselektion bland de privata aktörerna. 

 

För att undersöka denna förutsättning används som sagt kontrakten mellan Arbetsförmedlingen och de 

privata aktörerna, intervjuer och granskningsrapporter. 
 

Tabell 6- Operationalisering för frånvaro av riskselektion 

Förutsättning Operationella indikatorer Material 

Frånvaro av 

Riskselektion 

Cream skimming: Finns 

det reglering som 

förhindrar cream 

skimming?  

 

Parking: Finns det 

reglering som förhindrar 

parking? 

 

Regelefterlevnad: 
Förekommer ett 

systematiskt användande 

av riskselektion? 

Kontrakten mellan Arbetsförmedlingen och de privata 

aktörerna 

Intervjuer med medarbetare från privata aktörer och 

Arbetsförmedlingen 

 

 

 

 

 

Granskning av leverantörer till tjänsten extern 

jobbcoach av Ernst & Young 

Jobb- och utvecklingsgarantin – en uppföljning ur 

deltagarnas perspektiv av Arbetsförmedlingen 

Sökandeenkät – externa coacher av Arbetsförmedlingen 

Vad gör de i jobbgarantin för ungdomar? av IFAU 

 

För att klassas som uppfyllt 

Om undersökningen visar att det finns reglering i kontrakten som förhindrar cream skimming och 

parking samt att det inte finns ett systematiskt användande av riskselektion bedöms förutsättningen 

finnas i den svenska kontexten.   
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Tabell 7 – Samtliga operationaliseringar 
Förutsättning Operationella indikatorer Material 

K
o

n
k

u
rr

e
n

sb
a

se
r
a

d
 

m
a

rk
n

a
d

ss
tr

u
k

tu
r
 Konkurrens: Finns det tillräckligt 

många privata aktörer? 

 

Etableringsfrihet: Finns det hinder att 

etablera sig på/försvinna från 

marknaden? 

 

Fri prisbildning: Är prisbildningen 

fri? 

Arbetsförmedlingens upphandlingar av privata 

aktörer 

 

In
fo

rm
er

a
d

e 
m

a
rk

n
a

d
sp

a
rt

er
 o

ch
 l

å
g

a
 

tr
a

n
sa

k
ti

o
n

sk
o

st
n

a
d

er
 Informerade marknadsparter: Har 

Arbetsförmedlingen tillräcklig 

information för att göra informerade 

val? 

 

Informerade marknadsparter: Har 

de arbetssökande tillräcklig 

information för att göra informerade 

val? 

 

Informerade marknadsparter: Har 

de privata aktörerna tillräcklig 

information för att göra informerade 

val? 

 

Låga transaktionskostnader: Har 

arbetsbördan för Arbetsförmedlingen 

och de privata aktörerna ökat? 

Intervjuer med medarbetare från 

Arbetsförmedlingen 

RiR 2009:22 (Riksrevisionen) 

Kompletterande aktörer av Arbetsförmedlingen 

 

Intervjuer med medarbetare från privata aktörer och 

Arbetsförmedlingen 

Sökandeenkät – externa coacher, 

Arbetsförmedlingen 

 

RiR 2009:22 

Intervjuer med medarbetare från privata aktörer och 

Arbetsförmedlingen 

 

 

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet 

med privata aktörer av IAF 

RiR 2009:22 

Intervjuer med privata aktörer och 

Arbetsförmedlingen 

E
k

o
n

o
m

is
k

a
 

in
ci

ta
m

en
t Ekonomiska incitament att etablera 

sig på marknaden: Finns det 

tillräckligt många privata aktörer? 

 

Ekonomiska incitament att etablera 

arbetssökande på arbetsmarknaden: 
Hur stor del av ersättningen är 

prestationsbaserad? 

Arbetsförmedlingens kontrakt med de privata 

aktörerna 

RiR 2009:22 

Betalt efter resultat av IFAU 

F
rå

n
v

a
ro

 a
v

 r
is

k
se

le
k

ti
o

n
 Cream skimming: Finns det reglering 

som förhindrar cream skimming?  

 

 

 

Parking: Finns det reglering som 

förhindrar parking? 

 

 

 

Regelefterlevnad: Förekommer ett 

systematiskt användande av 

riskselektion? 

Kontrakten mellan Arbetsförmedlingen och de 

privata aktörerna 

Intervjuer med medarbetare från privata aktörer och 

Arbetsförmedlingen 

 

Kontrakten mellan Arbetsförmedlingen och de 

privata aktörerna 

Intervjuer med medarbetare från privata aktörer och 

Arbetsförmedlingen 

 

Granskning av leverantörer till tjänsten extern 

jobbcoach av Ernst & Young 

Jobb- och utvecklingsgarantin – en uppföljning ur 

deltagarnas perspektiv av Arbetsförmedlingen 

Sökandeenkät – externa coacher av 

Arbetsförmedlingen 

Vad gör de i jobbgarantin för ungdomar? av IFAU 
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Material och metodologiska överväganden 

 

Förutsättningarnas skiftande beskaffenhet gör att det är nödvändigt att använda olika typer av 

datainsamlingsmetoder för att inkorporera alla väsentliga aspekter. Uppsatsen kommer använda analys 

av regelverk, intervjuer och granskningsrapporter från olika myndigheter för att besvara 

frågeställningen. Analys av regelverk innebär helt enkelt att bestämmelserna, kontrakten och 

policydokumenten sammanställs och presenteras i komprimerad form.  

 

Intervjuerna har genomförts under 2010 och 2011 i Uppsala och Stockholm. Totalt rör det sig om åtta 

intervjupersoner, varav sex har varit från privata aktörer och två har varit från Arbetsförmedlingen. 

Personerna från Arbetsförmedlingen valdes med ambitionen att de skulle komplettera varandra; den 

ena jobbade som informatör på ett arbetsförmedlingskontor med direktkontakt med arbetssökande 

medan den andra jobbade centralt med en mer övervakande roll. Genom att välja dessa två informanter 

får intervjustudien en bred insyn av verksamheten.  

 

De privata aktörerna var alla verksamma som leverantörer till Arbetsförmedlingen inom programmet 

extern jobbcoachning för ny- och korttidsarbetslösa och några var även med som leverantörer av 

etableringslotsar. Intervjupersonerna valdes även här ut för att komplettera varandra och skapa en så 

bred bild som möjligt, därför varierade företagen från att vara relativt stora till att vara egna företagare. 

Alla informanter är verksamma i Uppsala eller Stockholm och den geografiska positioneringen av 

intervjupersonerna förklaras av tids- och resursskäl. Intervjuerna har varit ungefär 30 minuter långa 

och har semi-strukturerad intervjuform. Detta innebär att intervjuerna följer en mall men består av 

relativt öppna frågor. Anledningen till detta är för att intervjupersonerna i hög grad skall kunna 

utveckla sina svar och bidra med så mycket information som möjligt.
34

  

 

Intervjuerna har varit av informativ karaktär och har inga ambitioner att bidra till några statistiska 

generaliseringar likt en respondentundersökning. Ambitionen med intervjuerna är att de istället skall 

bidra med att tydliggöra uppsatsens verklighetsanknytning genom att komplettera med information 

från de personer som dagligen arbetar inom området. Tanken med att komplettera analysen av 

regelverken med intervjuer är således att försöka minska risken för diskrepans mellan 

verklighetsuppfattningen hos de som arbetar inområdet och analysen av regelverken.
 35

 

 

Den semi-strukturerade intervjuformen, med relativt öppna frågor, används då den lämpar sig vid 

informantintervjuer men även för att minska risken för eventuella intervjuareffekter. Intervjuareffekter 

innebär att intervjuaren, medvetet eller omedvetet, influerar respondenten på ett sådant sätt att svaren 

påverkas. Om intervjuaren medvetet försöker påverka en respondent för att exempelvis få ett för 

undersökningen bra svar är det ingenting annat än fusk från forskarens sida. Den omedvetna påverkan 

är svårare att motverka men Esaiasson, Gilljam mfl. menar i Metodpraktikan att eventuella 

intervjuareffekter inte orsakar problem om forskaren är ärlig och man har god kontroll över svaren. 

Intervjuerna är inspelade och går att kontrollera, något som bör förebygga problematiken med 

eventuell intervjuareffekt. 

 

Uppsatsens material består huvudsakligen av granskningsrapporter och intervjuer. 

Granskningsrapporterna har genomförts av Arbetsförmedlingen, Riksrevisionsverket, Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringen (IAF), Ernst & Young (på uppdrag av Arbetsförmedlingen) och Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). Nedan följer de granskningsrapporter som används i 

uppsatsen: 

 

Granskning av externa coacher av Arbetsförmedlingen 

Privata aktörer av Arbetsförmedlingen 

Betalt efter resultat av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) 

                                                           
34 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wägnerud, Lena; Metodpraktikan, sidan 252 
35 ibid, sidan 257  
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Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Av IFAU 

Vad gör de i jobbgarantin för ungdomar? Av IFAU 

Granskning av leverantörer till tjänsten extern jobbcoach av Ernst & Young. 

RiR 2009:22 av Riksrevisionsverket 

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med privata aktörer av Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 

Intervjuer med medarbetare från privata aktörer och Arbetsförmedlingen 

 

Ett annat material som används i undersökningen är dokumentationen av upphandlingarna mellan 

Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna. Det rör sig om förfrågningsunderlag, 

informationsunderlag och tilldelningsmeddelanden. Detta material är omfattande men formellt, 

standardiserat och sammanställt av Arbetsförmedlingen.
*
 Dokumentationen av upphandlingarna 

uppfyller samtliga källkritiska kriterierna autenticitet, oberoende, samtidighet, centralitet och tendens 

och det behöver därför inte föras någon källkritisk diskussion om detta material.  

 

Källkritiska överväganden 

Det kan finnas risk för att reliabilitetsproblem uppstår i analysen av regelverket men risken är väldigt 

liten i detta fall eftersom materialet är av väldigt formell och standardiserad karaktär. Kontrakt, 

informationsunderlag och tilldelningsmeddelanden är en materialtyp som inte behöver ”tolkas” utan 

förklarar sig själv. Det är exempelvis svårt för två forskare att tolka dessa annorlunda. Det kan även 

finnas en risk för att reliabilitetsbrister uppstår i intervjustudier och för att minska risken med detta 

presenteras resultaten från undersökning med stöd av citat och underbyggda kommentarer. Dessutom 

är intervjuerna inspelade och därmed går att kontrollera eftersom de är bifogade i bilaga 1. I bilaga 1 

finns dessutom hela den källkritiska granskningen men nedan presenteras de viktigaste resultaten som 

måste beaktas i uppsatsen.  

 

Den källkritiska granskningen av de enkätundersökningar som finns i granskningsrapporterna som 

genomförts av Arbetsförmedlingen samt Riksrevisionen fann inga brister. Alla enkätundersökningar 

har tillräckligt många respondenter för att man skall kunna generalisera resultaten och de svar som 

används i uppsatsen är statistiskt signifikanta resultat.  

 

Den källkritiska granskningen av intervjuerna upptäckte inga källkritiska brister. Däremot bör risken 

för eventuell tendens beaktas vid uppgifter om samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och de privata 

aktörerna, där dessa parter kanske förhöjer sin egen insats och skyller eventuella problem på den andra 

parten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*Detta material är extremt omfattande och kan av utrymmesskäl inte placeras i en bilaga. Det är offentliga handlingar som 

finns hos Arbetsförmedlingen 
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Undersökning 
 

Konkurrensbaserad marknadsstruktur 
Denna förutsättning måste tudelas för att kunna genomföra en adekvat beskrivning av 

marknadsstrukturen, de olika benämns nedan marknad 1 och marknad 2.
36

 

 

Marknad 1 – omfattar programmen jobb – och utvecklingsgarantin, nyanlända invandrare, 

jobbgarantin för ungdomar och förstärkt jobbcoachning 

 

Konkurrens 

Konkurrensen vid de olika upphandlingarna är av skiftande karaktär vilket gör att det är svårt att göra 

en helhetsbedömning av konkurrensen. Arbetsförmedlingen har många potentiella aktörer att välja 

mellan vid vissa upphandlingar men det är betydligt färre vid andra. Detta kan delvis förklaras av att 

de upphandlade tjänsterna har olika många platser men även av att konkurrensen är sämre inom vissa 

program och på vissa geografiska områden. 

 

Arbetsförmedlingen är dock i de flesta fall inte utelämnade till några enstaka aktörer, utan har ett antal 

att välja mellan. Vid den övervägande delen av upphandlingarna fanns över tio godkända anbud att 

välja mellan. Nio upphandlingar låg under denna minimigräns men de flesta av dessa låg precis under 

gränsen vilket gör att de inte är direkt problematiska ur konkurrenssynpunkt. Två av upphandlingarna 

hade dock under 5 godkända anbud vilket gör dessa bör betraktas som problematiska. Men totalt sett 

finns det, med några undantag, konkurrens inom marknad 1.
37

 

 

Etableringsfrihet 

Etableringsfriheten begränsas av lagen 2007:1091 om offentlig upphandling (LOU) samt de krav som 

Arbetsförmedlingen ställer för de privata aktörerna. LOU reglerar de mer allmänna kraven såsom att 

företaget exempelvis inte får vara konkursmässigt eller ha skulder medan kraven från 

Arbetsförmedlingen huvudsakligen berör kvaliteten på tjänsterna. De privata aktörerna skall uppfylla 

krav på arbetsmetoder, personaltäthet, uppföljning samt ha intyg på kompetensen hos medarbetarna. 

 

Etableringsfrihet innebär som sagt inte att det att det är helt fritt för vilken aktör som helst att etablera 

sig på utan denna frihet är förenlig med vissa förbehåll. De hinder som finns för etableringen skadar 

inte etableringsfriheten utan de är rimliga begränsningar som säkerställer kvaliteten i systemet. Det 

finns inga stora ekonomiska hinder i form av stora investeringskostnader utan det är relativt många 

småföretag som har kunnat etablera sig på marknaden.  

 

Om företagen bryter mot gällande lagstiftning eller kraven i avtalet med Arbetsförmedlingen kan de 

avsägas kontrakten. Det finns således en mekanism som utesluter de företag som inte fullföljer sina 

åtaganden. Ett exempel på detta är vad som hände den största privata aktören på området, KFG. 

Företaget vann ett stort antal upphandlingar men efter att oegentligheter uppdagades fick företaget sina 

avtal uppsagda och blev dessutom stämda för avtalsbrott.
38

 

 

Fri prisbildning 

Det finns fri prisbildning i upphandlingarna mellan Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna. 

Givet att de privata aktörerna uppfyller de krav som Arbetsförmedlingen ställer är det upp till 

aktörerna själva att sköta prisbildningen. Inom denna marknad råder det alltså fri prisbildning i den 

mening att de privata aktörerna föreslår priser och Arbetsförmedlingen väljer vilken aktör som blir 

kontrakterad.
39

  

                                                           
36Bilaga 2 – Översikt av regelverken 
37Bilaga 2 Tabell 1 
38Jobb- och utvecklingsgarantin, en uppföljning ur deltagarnas synpunkt sidan 6 (förfrågningsunderlagen) 
39Alla upphandlingar inom programmen jobb – och utvecklingsgarantin, nyanlända invandrare, jobbgarantin för ungdomar 

och förstärkt jobbcoachning 
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Marknad 2 - omfattar programmen extern jobbcoachning för ny- och korttidsarbetslösa och 

etableringslotsar.  

 

Konkurrens 

Konkurrensen vid upphandlingarna var stor inom denna marknad. Vid upphandlingen av extern 

jobbcoachning för ny- och korttidsarbetslösa inkom över tusen anbud och ungefär 950 privata aktörer 

av dessa uppfyllde kraven.  

 

Tabell 8 – Upphandling extern jobbcoachning för ny- och korttidsarbetslösa
40

 
Upphandling Antal anbudsgivare Antal godkända anbudsgivare 

Extern jobbcoachning för ny- och 

korttidsarbetslösa 

1151 952 

 

Med nästan tusen upprättade avtal bör man kunna anse att det förefaller vara god konkurrens inom 

området. Intervjuerna bekräftade denna bild, Maria Winsnes från ABC Karriär och Kompetens 

kommenterade konkurrensen:   

 
När vi förstod hur många de hade tecknat avtal med så insåg vi att jädrar vilken 

konkurrens det är mellan oss.
41

 

Figur 1 

Att det finns nästan tusen privata aktörer att välja mellan i 

hela Sverige behöver dock inte nödvändigtvis innebära 

konkurrens i alla upphandlingsområden. Tabell 3 i bilaga 

2 är en tabell över antal godkända aktörer fördelat på 

respektive upphandlingsområde. 

 

Denna tabell visar att det finns stora skillnader mellan de 

olika upphandlingsområdena. En del av skillnaden 

förklaras naturligtvis av att Stockholm (369 aktörer) har 

fler arbetssökande än Nyköping (50 aktörer) och 

Arvidsjaur (7 aktörer) men det är även rimligt att tro att 

det kan finnas skillnad i konkurrens bland de olika 

upphandlingsområdena. Trots att det är stor skillnad 

mellan upphandlingsområdena finns det relativt många 

privata aktörer inom de olika upphandlingsområdena. 

 

Bland upphandlingsområdena är det endast ovan nämnda 

Arvidsjaur (7 aktörer) och Vilhelmina (8 aktörer) som inte 

uppfyller minimikravet på 10 aktörer. Även om det ur 

konkurrenssynpunkt inte är idealiskt att det är så stora 

skillnader mellan de olika geografiska områdena kan 

marknaden bedömas ha konkurrens.
42

 

 

Etableringslotsarna upphandlas kontinuerligt och eftersom 

denna upphandling är ständigt pågående blir det svårt att 

sammanställa exakt hur många privata aktörer som finns 

inom programmet. I slutet av 2010 fanns det ca 450 

aktörer och de var utspridda enligt den grafik Sveriges 

Radio gjort i figur 1. Under 2011 har antalet 

etableringslotsar växt och i maj 2011 fanns de på 206 orter. Antalet etableringslotsar är stort även om 

                                                           
40Arbetsförmedlingens upphandling av kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och 

korttidsarbetslösa 
41 Maria Winsnes ABC Karriär och Kompetens 
42 Bilaga 2 Tabell 3 



Mattias Fogelgren   Uppsala Universitet 

Statsvetenskapliga institutionen 

Kandidatuppsats VT 2011 

 

22 

 

den geografiska spridningen, liksom med de externa jobbcoacherna, är ojämn men minimikravet på 10 

privata aktörer är uppfyllt. Det finns således konkurrens inom båda programmen. 
43

 

 

Etableringsfrihet 

Det är i stort sett samma krav som gäller för de privata aktörerna som är etableringslotsar och som är 

med i extern jobbcoachning för ny- och korttidsarbetslösa. Arbetsförmedlingen upphandlar tjänster 

med alla företag som uppfyller lagstiftningen
* och de krav Arbetsförmedlingen ställer i 

förfrågningsunderlaget. Lagstiftningen reglerar de mer generella bestämmelserna medan kraven i 

förfrågningsunderlagen framförallt berör vilka kvalitativa mål som gäller för de upphandlade 

tjänsterna. De privata aktörerna skall bland annat ha dokumenterad erfarenhet av coachning och en 

nuvarande verksamhet liknande denna tjänst. Dessutom skall samarbetet med Arbetsförmedlingen inte 

vara en bärande del av inkomsterna för företaget.
44

 

 

Kraven utgör visserligen hinder för inträdet på marknaden men de är högst rimliga för att säkerställa 

kvaliteten i systemet. Dessa omöjliggör således inte etableringsfrihet utan är snarare en viktig 

beståndsdel för processen. Denna marknad fordrar inte stora investeringar utan även små företag kan 

slå sig in och att kontrakt skrevs med nästan tusen respektive femhundra privata aktörer tyder också på 

att det förefaller relativt enkelt att etablera sig på marknaden.  

 

Om de privata aktörerna inte fullföljer sina åtaganden gentemot Arbetsförmedlingen kan de bli av med 

kontraktet och bli skadeståndsskyldiga. Eftersom kontrakten inte ger en garanterad tilldelning av 

arbetssökande till de olika aktörerna föreligger naturligtvis också risken att de blir utslagna från 

marknaden av rena konkurrensskäl. För de privata aktörerna finns det således en högst reell risk att bli 

utslagen från marknaden, vilket också har visat sig inom extern coachning för ny- och 

korttidsarbetslösa. De 952 företag som från början fick kontrakt har förminskats i två 

upphandlingsomgångar, först till 820 och sedan till 786.
45

 

 

Fri prisbildning 

Prisbildningen vid upphandlingarna av etableringslotsar och extern jobbcoachning för ny- och 

korttidsarbetslösa är inte fri. I båda fallen har Arbetsförmedlingen förutbestämt ett pris som är lika för 

alla aktörer som kontrakteras för att leverera tjänsten. Prisbildningen skildrar alltså inte utbud och 

efterfrågan på marknaden på det vis teorin stadgar att de ska.
46

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Upphandling Etableringslotsar 
* Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) och LOU 
44Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Af 2008/231925 sidan 6 

Af-2010/121363 Etableringslotsar, förfrågningsunderlag 
45Arbetsförmedlingens årsredovisning 2009 Arbetsförmedlingen, Det är svårare att se några utslagningstendenser för 

etableringslotsarna eftersom dessa inte funnits så länge.  
46Upphandlingarna inom extern jobbcoachning för ny- och korttidsarbetslösa och etableringslotsar 
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Sammanfattning av båda marknaderna 

Undersökningen visar att antalet privata aktörer som finns inom de olika programmen, med vissa 

undantag, är tillräckligt för att ingen enskild aktör skall kunna påverka marknadspriset genom att 

justera sitt eget utbud.  

 

Undersökningen visar vidare att de program som finns i marknad 1 har fri prisbildning medan de som 

finns i marknad 2 inte har det. Undersökningen visar också att det finns etableringsfrihet för alla 

program. Totalt sett är kraven för förutsättningen uppfyllda och den svenska kontexten har en 

konkurrensbaserad marknadsstruktur. 

 

Tabell 8 – Utvärdering av konkurrensbaserad marknadsstruktur 

Förutsättningar för kvasimarknader Den svenska kontexten 

Uppfylld Ej Uppfylld Oklara resultat 

Konkurrensbaserad marknadsstruktur X   
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Informerade marknadsparter och låga transaktionskostnader 
Denna förutsättning måste delas upp eftersom det är olika marknadsparter som behöver information 

beroende på inom vilket regelverk tjänsterna är upphandlade. De två olika delarna kallas marknad 1 

och marknad 2.
47

  

 

Marknad 1 – omfattar jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och förstärkt 

jobbcoachning 

 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen behöver information om kostnaderna med att producera tjänsterna för att kunna 

göra rimliga prissättningar av tjänsterna vid upphandlingarna. Tjänsterna som upphandlas med privata 

aktörer producerades tidigare av Arbetsförmedlingen. Då värderades de inte i monetära tal på samma 

sätt som ett företags tjänster på en marknad vilket gör det problematiskt att åstadkomma en korrekt 

värdering av kostnaderna som finns för de privata aktörerna med att tillhandahålla tjänsterna. 

Avsaknaden av denna information gör det problematiskt för Arbetsförmedlingen att uppskatta ett 

rimligt pris för tjänsterna vilket i sin tur leda till att upphandlingarna blir tvivelaktiga i fråga om 

prissättning. Christer Danielsson från Arbetsförmedlingen: 

 
Vi är dåliga i det här landet på att bedöma hur mycket kostar statlig verksamhet, jag 

menar att producera muttrar och skruvar kan man ju lätt räkna ut då att hur många 

man gör men hur mycket får det kosta att sätta en person i jobb eller ja och så vidare, 

det har man ju försökt räkna på men det har ju, mig veterligen, aldrig blivit något 

riktigt bra.
48

 

 

För att säkerställa kvalitet och regelefterlevnad behöver Arbetsförmedlingen information om de 

privata aktörernas faktiska utförande av de upphandlade tjänsterna. Upphandlingarnas utformning och 

tjänsternas beskaffenhet gör att det endast efter utförandet av tjänsten går att observera huruvida den 

privata aktören uppfyllt de ställda kraven på kvalitet. Det är helt enkelt omöjligt för 

Arbetsförmedlingen att ha information om hur väl den upphandlade tjänsten kommer att genomföras. 

Detta skapar ett behov av kvalitetskontroller av de privata aktörerna men också ett dilemma; 

kontrollera att alla privata aktörer följer avtalen skulle vara förenat med enorma transaktionskostnader 

men utan kontroller skulle systemet bli ohållbart och troligtvis leda till kvalitetsbrister. För att 

kvaliteten på tjänsterna skall kunna efterlevas krävs således att Arbetsförmedlingen gör en adekvat 

avvägning mellan kvalitetskontroll och transaktionskostnader.
49

 

 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) bedömer att Arbetsförmedlingens riktlinjer för 

samarbetet med de privata aktörerna är tydliga men att Arbetsförmedlingen saknar en tillräckligt stark 

kontrollfunktion som kan övervaka att dessa riktlinjer följs.
50

 Arbetsförmedlingens granskningsrapport 

Kompletterande aktörer fann brister med de upphandlade tjänsterna vilket gör det rimligt att tro att 

Arbetsförmedlingen saknar tillräcklig information om de upphandlade tjänsternas kvalitet.
51

Resultaten 

indikerar att Arbetsförmedlingen har svårt att vara informerade om kostnaderna och kvaliteten för 

tjänsten. 

 

Privata aktörerna 

Den viktigaste komponenten för att de privata aktörerna skall kunna bedöma kostnaderna och 

tillhandahålla efterfrågad kvalitet är information om antalet arbetssökande de kommer att få ta emot 

men även vilka kvalifikationer dessa arbetssökande har, för att på så vis kunna anpassa åtgärderna 

efter individerna. Inom denna marknad innehåller kontrakten information om antalet arbetssökande de 

privata aktörerna skall ta emot vilket borde innebära att de privata aktörerna har denna information. 

                                                           
47Bilaga 2 – Översikt av regelverken 
48Christer Danielsson, Arbetsförmedlingen 
49Riksrevisionen, RiR 2009:22 Jobb- och utvecklingsgarantin- en garanti för jobb? Sidan 51 
50IAF, Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med privata aktörer, sidan 34  
51Arbetsförmedlingen Kompletterande aktörer, dnr 1 .1 2008/232352 2009-08-03, sidan 9 
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En granskningsrapport från Riksrevisionen visar trots detta att hälften av de privata aktörerna fick fler 

eller färre arbetssökande än de räknade med. Av de som antingen tilldelades för många eller för få 

arbetssökande svarade åtta av tio att detta försvårade personalplaneringen och påverkade företagets 

ekonomi negativt. Sex av tio svarade dessutom att aktiviteter som skulle anordnats av den privata 

aktören fick ställas in på grund av för få eller för många deltagare. En betydande del av de privata 

aktörerna anser således att Arbetsförmedlingen inte följt den tidigare angivna information om antalet 

arbetssökande.
52

 

 

De privata aktörerna behöver också information om vilka förutsättningar de arbetssökande har för att 

kunna planera insatserna utifrån de arbetssökandes specifika behov. I samma enkät som ovan svarade 

två tredjedelar av medarbetarna hos de privata aktörerna att deltagarnas sökandebakgrund 

överensstämde med förväntningarna medan en tredjedel svarade ”nej” vilket indikerar att det finns en 

relativt bra information om de arbetssökandes förutsättningar. På frågan på vilket sätt överensstämmer 

inte deltagarnas sökandebakgrund med dina förväntningar? svarade åtta av tio medarbetare att 

deltagarnas sökandebakgrund var svårare än förväntat, vilket gör att det finns anledning att betvivla 

informationstillgången hos de privata aktörerna.
53

 Detta indikerar att de privata aktörerna inte har 

tillräcklig information för att göra informerade val. 

 

Marknad 2 - omfattar extern jobbcoachning för ny- och korttidsarbetslösa samt etableringslotsar 

 

Arbetssökande 

Inom detta regelverk arbetssökande behöver de arbetssökande ha information om de privata aktörerna 

för att kunna göra informerade val. Maria Granö, Vendla AB, är jobbcoach inom programmet extern 

jobbcoachning för ny- och korttidsarbetslösa och hon sade under en intervju:    

 
Informationsdjungeln är oändligt stor för dessa personer[de arbetssökande], hur ska 

de hitta sitt företag? Och ingen får säga de här är bra eller akta dig för dessa
54

 

 

Citatet poängterar att Arbetsförmedlingens handläggare i enlighet med gällande lagstiftning inte får 

rekommendera eller avråda de arbetssökande från specifika aktörer på grund av jäv. Lagstiftningen är i 

sig inte konstig men den blir problematisk i detta sammanhang där de arbetssökande behöver 

information om ett stort antal företag. Ett exempel som visar problematiken: om Arbetsförmedlingen 

på ett lokalt kontor skulle upptäcka oegentligheter med en privat aktör kan de inte avråda en 

arbetssökande från denna aktör. Naturligtvis kan de vidta åtgärder och aktören kan i längden få sitt 

kontrakt uppsagt, men detta är en process som tar tid och den arbetssökande som valt den aktören med 

dålig kvalitet har redan drabbats. Men medarbetarna hos både Arbetsförmedlingen och de privata 

aktörerna trodde inte lösningen var att arbetsförmedlarna skulle kunna rekommendera eller avråda de 

arbetssökande eftersom detta troligtvis skulle leda till andra problem.  

 

Informationen de arbetssökande har tillgång till är framförallt den som Arbetsförmedlingen 

tillhandahåller, vilket gör att myndigheten spelar en viktig roll i att de arbetssökande skall bli 

informerade om de privata aktörerna. De huvudsakliga åtgärderna från Arbetsförmedlingens sida har 

varit att informera på arbetsförmedlingskontoren samt skapa ett webbstöd för de arbetssökande. Vid 

intervjuerna framhävde medarbetare på Arbetsförmedlingen såväl som hos privata aktörerna att 

webbstödet var bristfälligt. 

 

I det nuvarande webbstödet kan de arbetssökande endast sortera de privata aktörerna efter 

arbetsmarknadsområde. Den enda informationen som finns är företagens arbetsmarknadsområde vilket 

gör att om du är arbetssökande i exempelvis Uppsala har du nästan 100 stycken aktörer att välja på och 

                                                           
52 Riksrevisionen, RiR 2009:22 Jobb- och utvecklingsgarantin- en garanti för jobb? 2009 sidan 128 
53 Riksrevisionen, RiR 2009:22 Jobb- och utvecklingsgarantin- en garanti för jobb? 2009 sidan 128 
54 Intervju med Maria Granö från Vendla AB 
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det enda som skiljer dem åt är deras geografiska placering. Christer Danielsson från 

Arbetsförmedlingen: 

 
”Vad som finns i den information är att var och en har, och det ingick i avtalet, lagt 

in en produktinformation om vilka de är och om de har några speciella specialiteter 

eller om de är inriktade mot vissa yrken eller vad det nu är för någonting. Problemet 

med systemet var att det inte gick att söka på det om jag gick in och ville söka på 

akademiker eller om jag ville söka på någon bransch, byggbranschen exempelvis, så 

gick inte det för systemet var för bräckligt och det är fortfarande för dåligt”
55

 

 

Under en intervju med René Petterson som jobbar med att informera arbetssökande om privata aktörer 

på det lokala arbetsförmedlingskontoret i Uppsala sade hon: 

 
De [arbetssökande] är informerade på så sätt att det finns att tillgå på hemsidan en 

lista över, nu är det kanske 90 företag kvar som har plats, men det finns ingen 

sortering på den här listan annat än på arbetsmarknadsområde /…/ eftersom det inte 

går att göra ett urval så är det väldigt många som snubblar just på det här enorma 

utbudet
56

 

 

René menar vidare att många arbetssökande väljer privat aktör utifrån triviala faktorer eller rena 

tillfälligheter.   

 
”när man står med den här pärmen så kan man stå och bläddra, oftast så fastnar 

personens öga för någonting, det kan vara [exempelvis] en grön tjänstedeklaration”
57

 

 

Det bristande webbstödet gör tillsammans med den stora mängden privata aktörer att det finns hinder 

för att de arbetssökande skall få den information de behöver för att göra informerade val. Det 

problematiska med detta är att det finns risk att de arbetssökande, som citatet ovan visar, gör sina val 

på andra grunder än de rent kvalitativa. ABC Karriär och Kompetens är en av de privata aktörerna som 

har varit en framgångsrika inom området, men Maria Winsnes menar att de även hade lite tur:  

 
”vi hade däremot en väldig tur för att precis i början var tekniken sådan att det inte 

gick att sortera aktörerna annat än i bokstavsordning för den sökande och eftersom 

vi heter ABC Karriär och Kompetens hamnade vi först och om man då läser vår 

beskrivning så är vi ganska oklanderliga, men det är ju det man vill ha, så att vi 

kunde ju märka att vi fick ganska så snabbt förfrågningar till skillnad från andra”
58

       

 

Ett företag, som ville vara anonyma i denna uppsats, förklarade att företaget bytte namn för att 

förbättra sina konkurrensmöjligheter, de lade helt enkelt till ”AB” framför det tidigare namnet vilket 

gjorde att det hamnade högre upp i alfabetisk ordning. Att företagen söker konkurrensfördelar i form 

av bokstavsordning indikerar att de arbetssökande inte är tillräckligt informerade om de privata 

aktörerna för att göra informerade val.  

 

I den enkät som genomförts av Arbetsförmedlingen svarade 70 % av de arbetssökande att de fått en 

beskrivning av vad som skulle ske hos den privata aktören innan de kom dit. 30 % av de som kom till 

privata aktörer kände alltså att de inte hade fått någon information om vilken aktivitet de skulle 

genomföra. Det förefaller problematiskt att göra ett informerat val av privat aktör om man inte har 

information om vilken verksamhet man skall ta del av hos denna.
59

  

 

                                                           
55 Intervju med Christer Danielsson från Arbetsförmedlingen 
56 Intervju med Rene´ Pettersson, Arbetsförmedlingen 
57 René Pettersson från Arbetsförmedlingen 
58 Maria Winsnes från ABC Karriär och Kompetens 
59 Sökandeenkät – externa jobbcoacher 
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Resultaten från undersökningen är på intet sätt entydiga men de visar att det förefaller vara 

problematiskt för de arbetssökande att skaffa den information de behöver för att göra informerade val. 

 

Privata aktörerna 

För de privata aktörerna är det, liksom i den första marknaden, svårt att värdera kostnaderna för 

tjänsterna eftersom de inte bedrivits på samma sätt tidigare. Större delen av de privata aktörerna som 

upphandlades inom detta program hade dessutom överhuvudtaget inte samarbetat med 

Arbetsförmedlingen tidigare vilket gör att det kan vara svårt att uppskatta kostnaderna samt de 

transaktionskostnader som kan uppstå i samarbetet med Arbetsförmedlingen. Intervjuerna visade dock 

att de privata aktörerna inte såg ett problem i detta. Maria Winsnes från ABC Karriär och Kompetens 

menade att det var ungefär den processen de var vana vid: 

 
Vi är ganska vana att tänka i de termerna för att även om vi inte i normala fall får 

liksom att ”för den här summan pengar ska ni göra någonting för”. Oftast är det 

tvärtom att man sätter en mental gräns för vad saker och ting får kosta och vad kan 

vi då erbjuda för vi tror att det är ungefär där, högre än så kan vi inte gå, man har ju 

hypotetiska funderingar när man gör offerter, så det var inte svårt.
60

 

 

För att de privata aktörerna skall kunna bedöma kostnaderna för tjänsterna fordras vidare att de har 

information om antalet arbetssökande de får ta emot samt vilka kvalifikationer dessa har. 

Upphandlingarna med de privata aktörerna inom marknad 2 innehåller ingen förutbestämd tilldelning 

av arbetssökande vilket gör det omöjligt att ha fullständig information om hur många arbetssökande 

man tar emot.  

 

Avsaknaden av denna information skapar problem att bedöma kostnaderna för insatserna, något som 

intervjuerna med de privata aktörerna bekräftade. De privata aktörerna fann det utmanande att inte ha 

en förutbestämd tilldelning av arbetssökande. Ulrika Audelius från Placera Personal: 

 
Det svåra och utmanande i det här samarbetet är att vi inte har några garantier på 

någon tilldelning, att förhålla sig till det och bygga upp en beredskap: ska man stå 

här med 20 coacher och noll tilldelning? det var väl den problematiken som var 

svårast för oss egentligen att veta hur många kommer vi få ta hand om
61

 

 

Denna informationsbrist är problematisk för de privata aktörerna men det är en nödvändighet för att 

man skall kunna tillhandahålla ett system där de arbetssökande själva väljer aktör. Vidare behöver de 

privata aktörerna information om de arbetssökandes kvalifikationer. Inom detta program skall de 

arbetssökande ha ungefär samma kvalifikationer; etableringslotsarna omfattar nyanlända invandrare 

och extern jobbcoachning för ny- och korttidsarbetslösa skall omfatta just nyarbetslösa som varit på 

arbetsmarknaden relativt nyligen. Intervjuerna visar att de kompletterade aktörerna i relativt hög 

utsträckning var informerade om vilka förutsättningar de arbetssökande som de tog emot hade. Trots 

detta har de privata aktörerna totalt sett svårigheter med informationstillgången inom marknad 2. 

 

Transaktionskostnaderna 

För att en välfungerande kvasimarknad skall kunna uppstå måste transaktionskostnaderna vara låga 

vilket i denna uppsats operationaliserats till att arbetsbördan för Arbetsförmedlingen och de privata 

aktörerna inte skall ha ökat. 

 

Beskrivningen av informationstillgången visade att tjänsterna som upphandlas inte går att kontrollera i 

termer av kvalitet förrän den är genomförd vilket gör övervakningen av systemet spelar viktigt roll för 

att kunna göra informerade val. Det förefaller dock rimligt att ökad kontroll leder till ökade 

transaktionskostnader, något som bekräftas utav granskningsrapporterna. 

 

                                                           
60 Maria Winsnes från ABC Karriär och Kompetens 
61 Ulrika Audelius från Placera Personal 
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I Riksrevisionens enkät till handläggare på Arbetsförmedlingen svarade 85 % av de anställda på 

Arbetsförmedlingen att lagt ner mer tid på administration till följd av samarbetet med privata aktörer. I 

samma enkät svarade 6 av 10 handläggare på Arbetsförmedlingen att samarbetet med de privata 

aktörerna till stor del har lett till ökad arbetsbörda och det som tar mest tid i anspråk visar sig vara 

administrationen som kringgärdar de nya beslut som fattas.
62

  

 

De privata aktörerna åläggs i kontrakten krav på återrapportering och intervjuerna fann att det blivit en 

ökad arbetsbörda även för de privata aktörerna. Ulrika Audelius från Placera Personal: 

 
Det är rätt mycket i min roll för jag koordinerar den här verksamheten på Placera, så 

det har nog gått åt mer tid än vad vi trodde från början, för det är ändå en viss 

administration och hantering kring det hela som måste fungera och tid är pengar.
63

 

 

Kostnader för överklaganden och andra juridiska processer tillhör områden där statliga myndigheter 

upphandlar tjänster från privata aktörer. Det finns även särskilda systemkostnader som tillkommer 

eftersom att delar av verksamheten är helt ny för Arbetsförmedlingen.
64

 Att transaktionskostnaderna 

ökat i och med att de privata aktörerna införlivats i systemet är i sig inte särskilt förvånande eftersom 

att kontrollen av systemet ökat marknad och det är framförallt detta som ger upphov till större 

arbetsbörda. 

 

Christer Danielsson tar upp en annan aspekt som är viktig och det är att hela systemet med privata 

aktörer inom arbetsförmedlingstjänster är en relativt ny företeelse: 

 
När man börjar med något sådant här, att man har privata aktörer i något som har 

varit en helt intern verksamhet, så tar det ju sin tid innan man hinner få det här som 

ett naturligt redskap
65

 

 

Det förfaller rimligt att anse att detta är ett problem som avtar ju längre upphandlingarna och systemet 

med kvasimarknader finns kvar. Granskningsrapporterna och intervjuerna fann ökad administrativ 

arbetsbörda för både Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna i och med de privata aktörernas 

intåg inom arbetsmarknadspolitiken. Ökade administrativa kostnader har framförallt uppstått eftersom 

det är kostsamt att ingå, upprätta och underhålla avtal. De största transaktionskostnaderna härrör från 

kostnaderna att kontrollera kvaliteten, vilket är en viktig del i Arbetsförmedlingens samarbete med de 

privata aktörerna. Detta indikerar att transaktionskostnaderna ökat men säger väldigt lite om huruvida 

dessa kostnader överstiger de eventuella effektivitetsvinsterna med systemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62Riksrevisionen, RiR 2009:22 Jobb- och utvecklingsgarantin- en garanti för jobb? sidan 121 
63Ulrika Audelius från Placera Personal 
64Arbetsförmedlingen, Kompletterande aktörer, sidan 28 
65Christer Danielsson från Arbetsförmedlingen 
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Sammanfattning av båda marknaderna 

Arbetsförmedlingen har problem med information om tjänsternas kvalitet och kostnader och bedöms 

således inte göra informerade val. De arbetssökande saknar tillräcklig information om de privata 

aktörerna vilket gör att de inte heller bedöms göra informerade val. Den ökande kontrollen som följt 

på de privata aktörernas intåg har ökat den administrativa arbetsbördan för marknadens parter. Det är 

däremot svårt att inom ramen för denna uppsats att uttala sig om huruvida dessa kostnader understiger 

eventuella effektivitetsvinster.    

 

Undersökningen visar att de privata aktörerna inte har tillräcklig informationstillgång om kostnaderna 

för insatserna mycket på grund av att de inte vet hur många arbetssökande de kommer att få ta emot. 

Detta gäller även för de program som omfattas av det första regelverket där de har specificerat i 

kontraktet hur många de skall ta emot. Förutsättningen informerade marknadsparter och låga 

transaktionskostnader är således inte uppfylld i den svenska kontexten. 

 

Tabell 9 – Utvärdering av Informerade marknadsparter och låga transaktionskostnader 

Förutsättningar för kvasimarknader Den svenska kontexten 

Uppfylld Ej Uppfylld Oklara resultat 

Informerade marknadsparter och låga 

transaktionskostnader 

 X  
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Ekonomiska incitament 
 

De ekonomiska incitamenten skall ge upphov till en konkurrensbaserad marknad genom att tillräckligt 

många privata aktörer etablerar sig på marknaden men även påverka de privata aktörerna att öka 

insatserna för att få ut de arbetssökande i jobb.  

 

De ekonomiska incitamenten för de privata aktörerna bestäms av vilket ersättningssystem som 

omfattar aktören och ersättningssystemen är olika mellan de arbetsmarknadspolitiska programmen. De 

ekonomiska incitamenten varierar således beroende på inom vilket program den privata aktören har 

kontrakt inom. I denna delstudie har ersättningssystemen som stadgas i kontrakten sammanställts till 

fyra huvudsakliga betalningsmodeller där programmen som omfattas av betalningsmodellen har 

specificerats. 

 

Betalningsmodell 1 – jobb- och utvecklingsgarantin, nyanlända invandrare samt jobbgarantin för 

ungdomar 

Betalningsmodell 2 – etableringslotsar  

Betalningsmodell 3 – externa jobbcoacher för ny- och korttidsarbetslösa 

Betalningsmodell 4 – innefattar förstärkt jobbcoachning 

 

Betalningsmodell 1 – jobb- och utvecklingsgarantin, nyanlända invandrare samt jobbgarantin för 

ungdomar 

Inom betalningsmodell 1 är ersättningen till de privata aktörerna uppdelade i tre steg. Den första 

utbetalningen görs när den privata aktören tar sig an en arbetssökande och denna del utgör ca 40 % av 

den totala ersättningen. Det andra steget betalas ut när den arbetssökande som den privata aktören i 

fråga tagit sig an fått arbete och har ett anställningskontrakt som gäller i minst 3 månader. Denna del 

av den totala ersättningen uppgår till ca 10-30 %. Den sista delen betalas sedan ut om den 

arbetssökande behåller jobbet i 3 månader och denna del utgör ytterligare ca 30 - 40 % av den totala 

potentiella ersättningen.
 66

 

 

Den övervägande delen av ersättningen är således presentationsbaserad vilket gör att det bör kunna 

anses finnas ekonomiska incitament för de privata aktörerna att få ut de arbetssökande på 

arbetsmarknaden. I de granskningsrapporter som studerats råder det däremot delade meningar om 

huruvida betalningsmodellen ger tillräckliga ekonomiska incitament. Efter en försöksverksamhet som 

IFAU bedrev under 2007 med denna betalningsmodell gjorde de bedömningen att starka incitament 

hade givits de privata aktörerna: 

 
Förmedlingarna fick betalt dels efter hur många arbetssökande de hade (40 % av den 

totala ersättningen) och dels efter hur många arbeten de förmedlade (60 % av den 

totala ersättningen). De privata aktörerna gavs med andra ord starka ekonomiska 

incitament att matcha arbetssökande med arbeten.
67

    

 

Samma betalningsmodell kritiseras dock av Riksrevisionen för att den inte ger de privata aktörerna 

tillräckliga ekonomiska incitament att få ut de arbetssökande på arbetsmarknaden så fort som möjligt. 

I Riksrevisionens rapport poängteras att de privata aktörerna erhåller lika stor ersättning oavsett hur 

länge de har arbetar med den arbetssökande vilket gör att de saknar incitament att göra den 

arbetssökandes period kortare än den avtalade. Riksrevisionens rekommendation var således att 

betalningsmodellerna borde innehålla bättre incitament att förkorta tiden. 

 
När en deltagare får anställning ersätts den privata aktören med samma belopp per 

deltagare oavsett hur lång tid det har tagit fram till anställningen, dock maximalt sex 

månader. Eftersom en relativt stor andel av ersättningen betalas ut under det första 

                                                           
66Arbetsförmedlingen Kompletterande aktörer, sidan 25; RiR 2009:22 sidan 50 och Bennmarker, Helge; Grönqvist, Erik; 

Öckert, Björn; Betalt efter resultat, sidan 7 
67Bennmarker, Helge; Grönqvist, Erik; Öckert, Björn; Betalt efter resultat, sidan 3 
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steget i betalningsmodellen finns snarare incitament för den privata aktören att 

maximera tiden för varje deltagare fram till anställning.
68

 

 

Vid de flesta upphandlingar för programmen inom denna betalningsmodell uppfylldes minimikravet 

för konkurrens på över 10 godkända anbud för Arbetsförmedlingen att välja mellan. 
69

 Detta indikerar 

att betalningsmodellen ger tillräckligt starka incitament för att de privata aktörerna skall äntra 

marknaden.   

 

Betalningsmodell 2 – etableringslotsar 

Betalningsmodell 2 innefattar tjänsten etableringslotsar och denna har fyra steg: en månatlig 

ersättning, en ersättning som utbetalas när aktören tar emot en arbetssökande vilken utgör ca 10 % av 

ersättningen, en ersättning som utbetalas när den arbetssökande tillträder arbete på minst tre månader 

vilken utgör ca 20 % av ersättningen och ytterligare en ersättning som utbetalas om den arbetssökande 

varit anställd i sex sammanhängande månader vilken utgör ca 70 % av den totala ersättningen.
70

 

 

90 % av ersättningen, utöver den månatliga, är alltså prestationsbaserad. Denna ersättningsmodell bör 

således kunna sägas skapa incitament för att de privata aktörerna skall anstränga sig för att etablera 

den arbetssökande på arbetsmarknaden. Incitamenten torde vara starkare i denna betalningsmodell än 

de i den första där ca 60 % av ersättningen var prestationsbaserad.  Intervjuerna gav diversifierade 

resultat angående huruvida det var ekonomiskt fördelaktigt för de privata aktörerna att vara med inom 

programmet. Ulrika Audelius från Placera Personal menade att de beslutade att inte ens försöka 

etablera sig på marknaden för denna tjänst eftersom de ekonomiska villkoren var för dåliga: 

 
där är ju arvodet väldigt dåligt, där ser vi svårt att gå in i ett sådant samarbete, det 

blir svårt att få lönsamhet; vi är ett vinstdrivande företag och vi jobbar med sådant 

som är lönsamt
71

 

 

Företaget som valt att vara anonyma i denna uppsats meddelade att de skulle bli etableringslots 

eftersom verksamheten passade företaget väl och att de ekonomiska incitamenten var fördelaktiga. 

Denna åsikt verkar delas av flertalet privata aktörer för totalt sett finns det många etableringslotsar. 

Eftersom upphandlingen inte har något slutdatum utan pågår kontinuerligt går det inte inom ramen för 

uppsatsen att säga exakt hur många privata aktörer det handlar om men i slutet av 2010 var det ca 450 

privata aktörer som var etableringslotsar. Att det är många som är med indikerar trots allt att det finns 

ekonomiska incitament för de privata aktörerna att etablera sig på marknaden.
72

  

 

Betalningsmodell 3 – extern jobbcoachning för ny- och korttidsarbetslösa 

Betalningsmodell 3 innefattar tjänsten extern jobbcoachning för ny- och korttidsarbetslösa och denna 

betalningsmodell har två steg: först erhåller utföraren ersättning för att ta sig an de arbetssökande och 

sedan utbetalas en bonus till aktören om den arbetssökande får en anställning. Det första steget utgör 

större delen av ersättningen (80 %) och bonusen utgör en mindre del (20 %) av den totala 

ersättningen.
73

 

 

Denna betalningsmodell har en relativt liten prestationsbaserad del vilket torde ge sämre ekonomiska 

incitament för de privata aktörerna än de två tidigare betalningsmodellerna, något som bekräftas av 

intervjuerna med medarbetarna från de privata aktörerna. Intervjuerna visade att många av de privata 

aktörerna inte ens ansökte om att få de extra pengarna, dels för att de var svåra att få och dels för att 

                                                           
68Riksrevisionen, RiR 2009:22 Jobb- och utvecklingsgarantin- en garanti för jobb? sidan 76ff och Riksrevisionens årliga 

rapport 2010, sidan 25 
69Bilaga 2 tabell 1 
70Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Arbetsförmedlingen 
71 Ulrika Audelius, Placera Personal 
72Bilaga 2 tabell 2 
73Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa 
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den administrativa kostnaden som krävdes för att erhålla ersättningen i många fall övervägde storleken 

på själva ersättningen. Maria Granö från Vendla AB menade att processen var för komplicerad: 

 
Bonusen är suverän men förutsättningen för att infria den är så snårig. Jag har haft 

tre eller fyra nu sedan försommaren där tre var tvärnej och en fick jag slåss för 

ordentligt, jag ville ha en med en riktig argumentation för varför jag inte skulle få 

igenom det.
74

 

 

Alla informanter var överens om att kraven på vilken typ av jobb den extra ersättningen gällde var för 

höga. I kontrakten stadgas att arbete räknas som anställning hos en arbetsgivare på den reguljära 

arbetsmarknaden och anställningen ska innebära att deltagaren övergår i egen försörjning. För att full 

ersättning skall utgå måste arbetet dessutom motsvara heltid alternativt individens hela arbetsutbud 

och ha en varaktighet på minst en månad.  Maria Granö igen: 

 
Det gäller inte om man får igång någon på timtid, det gäller inte för 

provanställningar, det gäller i princip för fastanställningar. Men det är ju ett jättejobb 

att få in ens på timtid som har varit arbetslös i två år, det handlar om att få igång 

lunken, ta sig iväg till en arbetsplats och komma igång
75

 

 

De ekonomiska incitamenten för att etablera arbetssökande på arbetsmarknaden verkar således inte 

vara tillräckligt starka enligt de privata aktörerna. Detta är i sig ett förståeligt resultat eftersom det 

endast är privata aktörer som intervjuats om betalningsmodellen och det ligger i sakens natur att dessa 

vill ha mer betalt. Men eftersom ambitionen med betalningsmodellen är att de privata aktörerna skall 

öka sina ansträngningar för att etablera arbetssökande på marknaden är det ändå ett problematiskt 

resultat. Den del av ersättningen som är prestationsbaserad, ca 20 %, är dessutom inte tillräckligt stor 

för att klassas som tillräcklig.  

 

Däremot visar upphandlingarna att det finns väldigt många privata aktörer inom detta program. Dessa 

överstiger för alla upphandlingsområden utom två minimigränsen på 10 aktörer vilket indikerar att 

betalningsmodellen ger tillräckliga ekonomiska incitament att etablera sig på marknaden.
76

 

 

Betalningsmodell 4 – förstärkt jobbcoachning  

Betalningsmodell 4 innefattar tjänsten förstärkt jobbcoaching. Den betalningsmodellen innehåller 

ingen prestationsbaserad ersättning överhuvudtaget utan ersättningen består endast utav en veckovis 

utbetalning till de privata aktörerna. Denna betalningsmodell ger således inga ekonomiska incitament 

för de privata aktörerna att få ut de arbetssökande på arbetsmarknaden.  

 

Däremot har tillräckligt många privata aktörer etablerat sig inom området. Det inkom över 15 anbud 

till alla arbetsmarknadsområdena trots att programmet inte innehåller så många upphandlade platser 

vilket indikerar att de ekonomiska incitamenten är tillräckliga för de privata aktörerna skall etablera 

sig på marknaden.
77
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Tabell 10 - Betalningsmodeller
78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av betalningsmodellerna 

Alla betalningsmodeller har tillräckliga ekonomiska incitament för de privata aktörerna skall etablera 

sig på marknaderna. För alla betalningsmodeller utom några enstaka för betalningsmodell 1 och 3 

översteg antalet privata aktörer vid varje upphandlingen minimikravet på 10. 

 

Den prestationsbaserade delen av ersättningen varierade stort mellan de olika betalningsmodellerna. 

Betalningsmodell 1 och 2 bedöms ha tillräckligt stor del som är prestationsbaserad eftersom denna i 

båda fall är betydande. Betalningsmodell 3 och 4 bedöms däremot inte ha tillräckligt stor 

prestationsbaserad del av ersättningen. Sammanfattningsvis bedöms den svenska kontexten uppfylla 

förutsättningen ekonomiska incitament eftersom de flesta krav är uppfyllda. 

 

Tabell 11 - Utvärdering av ekonomiska incitament 

Förutsättningar för kvasimarknader Den svenska kontexten 

Uppfylld Ej Uppfylld Oklara resultat 

Ekonomiska incitament X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78Ersättningssystem för etableringslots jobbcoachning, jobbgaranti för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin 

Betalningsmodell Ersättning i procent Månatlig ersättning 

 Steg1 Steg 2  Steg 3  

1JOB/UGA 40  30-50  30-50   

2Etableringslotsar 10  20  70  1650: - 

 Steg 1 Steg 2  

3Extern coachning 80  20   

4Förstärkt jobbcoachning Veckovis ersättning                       100  
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Frånvaro av riskselektion 
 

Förutsättningen frånvaro av riskselektion handlade som bekant om att de privata aktörerna inte skall 

ägna sig åt att välja bort de arbetssökande som har sämre möjligheter att få jobb och prioritera de med 

bättre möjligheter. Det finns två typer av riskselektion som studeras: Cream skimming och parking.   

 

Cream skimming  

Kontrakten mellan Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna stadgar att de privata aktörerna inte 

har rätt att neka arbetssökande som valt/placerats hos dem. Om den privata aktören trots detta nekar 

arbetssökande plats kan detta resultera i att avtalet bryts och aktören försvinner från 

Arbetsförmedlingens verksamhet. Den enda gången en privata aktör har rätten att neka en 

arbetssökande är om antalet överstiger den offererade volymen. Denna bestämmelse gäller alla de 

olika program och garantier som studeras inom ramen för denna uppsats. Cream skimming är således 

uttryckligen förbjudet i det svenska systemet.  

 

Parking 

Kontrakten mellan Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna förhindrar inte uttryckligen parking 

eftersom de och de inte innehåller några konkreta bestämmelser för exempelvis hur många timmar per 

arbetssökande de privata aktörerna skall avsätta eller hur många möten i veckan de arbetssökande har 

rätt till. Detta gör att de privata aktörerna kan bedriva parking utan att direkt bryta mot avtal. 

Intervjuerna med Arbetsförmedlingen visade på samma problematik, Christer Danielsson menade att 

man hade problem med att utforma avtalen: 

 
Problemen man hade i början med de här avtalen var väl att de blev lite väl luddiga, 

det är ju svårt att få med så mycket som möjligt i ett upphandlingsunderlag med ska- 

krav och allt som finns med för att man sen skall kunna följa det, finns det inte med i 

avtalet ja då är det inte mycket att göra, har man inte skrivit in till exempel ”hur 

mycket skall man jobba med de här personerna, hur mycket tid skall man lägga på 

det”, har man inte skrivit in det i ett avtal, ja då står man sig ju slätt
79

  

 

Svårigheten med att utforma kontrakten i kombination med att de flesta betalningsmodeller är 

prestationsbaserade skapar motiv för de privata aktörerna att bedriva parking. Att de helt enkelt väljer 

ut de arbetssökande som med bäst förutsättningar och satsar på dessa medan man koncentrerar sig 

mindre på de med sämre förutsättningar. Denna typ av riskselektion är svår att komma åt genom 

lagstiftning och uppmärksammas enklast genom att de arbetssökande själva informerar om det.  

 

Riskselektionens utbredning 

Ernst & Youngs granskningsrapport undersökte huruvida de privata aktörerna följt reglerna och sina 

åtaganden gentemot Arbetsförmedlingen. Rapporten upptäckte ingen förekomst av cream skimming 

men kunde inte avfärda användandet av parking då denna endast studerat huruvida kontrakten följts.
80

 

 

Granskningsrapporten Kompletterande aktörer undersökte regelefterlevnaden och fann brister. I 

Arbetsförmedlingens granskning Kompletterande aktörer totalundersöktes den största aktören och 

kontrollen uppenbarade omfattade avvikelser i förhållande till de avtal som fanns för aktören. De 

brister som uppdagades ledde till att den övervägande delen av aktörens avtal med Arbetsförmedlingen 

upphävdes. Bland de andra leverantörerna som undersöktes (totalt 10 stycken) kunde det konstateras 

brister hos ytterligare fyra av dessa. De mest frekventa bristerna handlade om att bemanningen inte 

överensstämde med offerterna, brister i aktörernas dokumentation samt att kvalitetssäkringssystem 

saknades.
81

 

 

                                                           
79Intervju med Christer Danielsson från Arbetsförmedlingen 
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IFAU:s granskningsrapport Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? upptäckte skillnader mellan 

hur ofta de arbetssökande träffade sin handledare/coach.  Ungefär 30 % av deltagarna träffade sin 

handledare/coach minst en gång i veckan och ungefär lika många träffar sin handledare/coach en gång 

i månaden eller mindre. Dessa skillnader är betydande, men granskningsrapporten visade att 

skillnaderna faktiskt var ännu större hos Arbetsförmedlingen.
82

 Det är svårt att avgöra om det handlar 

om parking eller att vissa arbetssökande helt enkelt behöver träffa sin handledare/coach oftare. 

 

Eftersom parking är något som inte direkt syns i systemet utan upptäcks enklast om de arbetssökande 

rapporterar det är det viktigt att veta hur de arbetssökande tycker om verksamheten hos de privata 

aktörerna. Om de är missnöjda med aktiviteterna eller rentav blivit utsatta för parking borde det synas 

i förtroendemätningar. En enkät som Arbetsförmedlingen gjorde under 2010 inom jobb- och 

utvecklingsgarantin visade att de arbetssökande var nöjda med den service de hade fått av de privata 

aktörerna. Fyra av tio svarade att handledaren hos den privata aktören varit ett mycket bra stöd för 

individen och åtta av tio tyckte att handledaren mycket bra eller ganska bra stöd för den arbetssökande. 

En femtedel säger att de är mycket nöjda med deras helhetliga vistelse hos en privat aktör och åtta av 

tio säger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med.
83

  

 

Sju av tio tyckte att aktiviteterna de deltagit vid hos de privata aktörerna var mycket bra eller ganska 

bra. Över 50 % tyckte att kontakten med arbetsförmedlare från privat aktör var mycket bra och 87 % 

tyckte att den var mycket bra eller ganska bra. 80 % av deltagarna hos privat aktör tycker att de får 

tillräckligt bra stöd.
84

 

 

Sammanfattning av riskselektionen 

Det är uttryckligen förbjudet att neka arbetssökande, således bedöms kontrakten förhindra cream 

skimming. Kontrakten bedöms inte förhindra parking eftersom de inte innehåller några specifika 

bestämmelser för hur mycket tid den arbetssökande är berättigad till. Granskningsrapporterna ger en 

diversifierad bild av riskselektionens utbredning inom systemet men de privata aktörerna ägnar sig 

troligtvis inte åt en systematisk riskselektion. Sammanfattningsvis går det inte att säga att den svenska 

kontexten uppfyller förutsättningen avsaknad av riskselektion.   

 

Tabell 12 – Frånvaro av riskselektion 

Förutsättningar för kvasimarknader Den svenska kontexten 

Uppfylld Ej Uppfylld Oklara resultat 

Frånvaro av riskselektion   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Martinsson, Sara; Sibbmark, Kristina; Vad gör de i jobbgarantin för ungdomar? IFAU - Rapport 2010: 22, sidan 26 
83 Jobb- och utvecklingsgarantin – en uppföljning ur deltagarnas perspektiv, sidan 21 
84 Martinsson, Sara; Sibbmark, Kristina; Vad gör de i jobbgarantin för ungdomar? IFAU - Rapport 2010: 22, sidan 36 
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Slutsats 
 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur många av de fyra förutsättningar inom teorin om 

kvasimarknader som finns i den svenska kontexten och undersökningen har kommit fram till följande 

resultat: 

 

 Tabell 13 – Utvärdering av undersökningen 

Förutsättningar för kvasimarknader Den svenska kontexten 

Uppfylld Ej Uppfylld Oklara resultat 

Konkurrensbaserad marknadsstruktur X   

Informerade marknadsparter och låga transaktionskostnader  X  

Ekonomiska incitament X   

Frånvaro av riskselektion   X 

 

Den första förutsättningen konkurrensbaserad marknadsstruktur finns i den svenska kontexten. 

Undersökningen visar att det finns konkurrens eftersom antalet privata aktörer inom de olika 

programmen totalt sett är tillräckligt många för att ingen enskild aktör skall kunna påverka 

marknadspriset genom att justera sitt eget utbud på marknaden.  Undersökningen visar att den svenska 

kontexten har etableringsfrihet eftersom det inte finns några orimliga hinder för de privata aktörerna 

att etablera sig på marknaden och att det föreligger det en risk för de privata aktörer som inte är 

tillräckligt effektiva att försvinna från marknaden. Den svenska kontexten har fri prisbildning för 

ungefär hälften av de arbetsmarknadspolitiska programmen vilket tillsammans med konkurrensen och 

etableringsfriheten innebär att förutsättningen är uppfylld. 

 

Den andra förutsättningen informerade marknadsparter och låga transaktionskostnader finns inte i 

den svenska kontexten. Undersökningen visar att Arbetsförmedlingen saknar information om 

kvaliteten på den upphandlade tjänsten. Dels eftersom det inte förrän efter tjänstens utförande är 

möjligt att verifiera kvaliteten på tjänsten och dels för att kvalitetskontrollerna inte visat sig 

tillräckliga. Undersökningen visar att de privata aktörerna har svårt att bedöma kostnaderna för 

insatserna på grund av avsaknad om information angående hur många arbetssökande de kommer att få 

ta emot eller vilka kvalifikationer dessa har – något som gäller även för de program där kontrakten 

specificerar hur många arbetssökande de privata aktörerna skall ta emot. Undersökningen visar vidare 

att de arbetssökande inte har tillräcklig information om de privata aktörerna för att kunna göra 

informerade val. Undersökningen visar även att transaktionskostnaderna visserligen har ökat men att 

det är oklart huruvida detta överstiger eventuella effektivitetsvinster med systemet. 

 

Den tredje förutsättningen ekonomiska incitament finns i den svenska kontexten. Undersökningen 

visar att alla betalningsmodeller har tillräckliga ekonomiska incitament för de privata aktörerna skall 

etablera sig på marknaderna eftersom det finns tillräckligt många privata aktörer inom 

upphandlingarna. Undersökningen visade även att betalningsmodell 1 och 2 har tillräckligt stor 

prestationsbaserad del av ersättningen som medan betalningsmodell 3 och 4 däremot inte har det. 

Trots att den prestationsbaserade delen av ersättningen varierade finns förutsättningen eftersom alla 

betalningsmodeller gav ekonomiska incitament för de privata aktörerna att etablera sig och hälften av 

dem hade tillräckligt stor prestationsbaserad del av ersättningen. 

 

Undersökningen av den fjärde förutsättningen frånvaro av riskselektion ger oklara resultat till 

huruvida förutsättningen finns i den svenska kontexten. Undersökningen visar att kontrakten 

förhindrar cream skimming men inte parking eftersom de inte innehåller några specifika bestämmelser 

för hur mycket tid den arbetssökande är berättigad till. Granskningsrapporterna ger en diversifierad 

bild av riskselektionens utbredning – Ernst & Youngs granskning finner inga brister medan 

Arbetsförmedlingens gör detta. Undersökningen av förutsättningen ger inte tillräckligt bra resultat för 

att kunna uttala sig om huruvida frånvaro av riskselektion finns eller inte i den svenska kontexten. 



Mattias Fogelgren   Uppsala Universitet 

Statsvetenskapliga institutionen 

Kandidatuppsats VT 2011 

 

37 

 

Resultaten från undersökningen visar att den svenska kontexten inte uppfyller alla fyra förutsättningar 

vilket enligt teorin betyder att det inte bör vara möjligt att skapa en välfungerande kvasimarknad för 

arbetsförmedlingstjänster i Sverige. Resultaten indikerar således att den svenska kontexten inte 

förefaller helt gynnsam för inrättandet av en kvasimarknad för arbetsförmedlingstjänster. Detta 

betyder dock inte att ambitionen med en svensk kvasimarknad för arbetsförmedlingstjänster utan 

vidare bör avfärdas, av framförallt två anledningar: tidsperspektivet och de nationalekonomiska 

teoriernas natur. 

 

Givet att kvasimarknaden för arbetsförmedlingstjänster finns kvar förefaller det rimligt att 

Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna tar lärdom av tidigare erfarenheter och misstag vilket gör 

att systemet kan förbättras. Transaktionskostnaderna kommer troligtvis sjunka då de nya 

bestämmelserna blir rutin för medarbetarna och eftersom kontraktsstrukturerna främjar privata aktörer 

som klarar av att konkurrera om de arbetssökande trots osäkerhet om tilldelning kommer de aktörer 

som inte har de flexibla organisationer som fordras att bli utkonkurrerade från marknaden. Det 

förefaller således rimligt att systemet med privata aktörer inom arbetsförmedlingstjänster, i vissa 

avseenden, kommer att bli bättre med tiden. 

 

Däremot innebär kvasimarknader för arbetsförmedlingstjänster alltid svåra överväganden för 

Arbetsförmedlingen. Om Arbetsförmedlingen exempelvis vill förbättra de ekonomiska incitamenten, 

genom att höja den prestationsbaserade delen av ersättningen, måste de beakta att detta samtidigt ökar 

motiven för de privata aktörerna att bedriva riskselektion eftersom detta ger drivkrafter för aktörerna 

att fokusera på de individer som ligger närmast arbetsmarknaden – och bortprioritera de som ligger 

längre ifrån. När Arbetsförmedlingen utformar kontrakt och ersättningsmodeller måste de således 

balansera vinsterna med ökade incitament mot risken för riskselektion. Samma balansgång gäller även 

för transaktionskostnaderna och kvaliteten på de upphandlade tjänsterna; ökar kontrollen, och därmed 

informationen om kvaliteten, ökar även transaktionskostnaderna 

 

De nationalekonomiska teorierna i allmänhet och teorin om kvasimarknader i synnerhet bygger på 

långtgående antaganden om vissa specifika förutsättningar och utgångspunkter. Dessa förenklingar gör 

att nationalekonomisk teoribildning överlag har intuitiv förklaringskraft men också att dessa teorier 

ofta blir kritiserade för att ligga för långt ifrån verkligheten.  

 

Teorin om kvasimarknader är inte verklighetsfrämmande men den förvaltningspolitiska utmaningen 

med att skapa kvasimarknader för arbetsförmedlingstjänster bör inte underskattas. De fyra 

förutsättningarna är långtgående och relativt svåra att uppnå oavsett kontext och förvaltningspolitik 

handlar inte om att staten styr förvaltningen helt och hållet utan snarare att staten försöker påverka 

förvaltningen åt rätt håll. Därför måste man beakta att de fyra förutsättningarna ligger på en väldigt 

hög nivå, så det är inte uteslutet att systemet med kvasimarknader för arbetsförmedlingstjänster skulle 

kunna fungera väl trots brister i någon av de fyra förutsättningarna.   

 

Resultaten från undersökningen går inte att generalisera till andra länder eller andra områden än 

arbetsförmedlingstjänster. Däremot kan man använda sig av de fyra förutsättningarna för att studera 

huruvida andra områden kan tänkas vara gynnsamma för inrättandet av kvasimarknader. Om dessa 

fyra förutsättningar finns för exempelvis vårdtjänster bör en välfungerande kvasimarknad för dessa 

tjänster kunna skapas och så vidare. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att den svenska kontexten i nuläget inte kan betraktas som gynnsam 

för en kvasimarknad för arbetsförmedlingstjänster. Men givet att systemet finns kvar kan 

marknadsparternas erfarenheter bidra till att förbättra de fyra förutsättningarna och således öka 

möjligheten för att en välfungerande kvasimarknad skall kunna uppstå i framtiden. 
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Upphandlingsdokument 

 

KA.zip
 

TM KA.zip
 

 

Intervjuer 

 
Maria Granö – Vendla AB 

Ulrika Audelius – Placera Personal  

Maria Winsnes – ABC Karriär och Kompetens 

Crister Auer – Oil AB 

X och Y – företag Z 

René Pettersson – Arbetsförmedlingen  

Christer Danielsson – Arbetsförmedlingen 

 

Övrigt 

 
Regeringens Proposition 2006/07:1  

 

Regeringens Proposition 2007/08:1 

 
Arbetsförmedlingen lagen om valfrihetssystem 
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Bilaga 1 
 

Källkritisk granskning 

 

Intervjuerna 

Eftersom att jag personlighet genomfört samt spelat in intervjuerna anser jag att äktheten inte behöver 

granskas, dessutom är samtidigheten uppfylld eftersom intervjupersonerna på daglig basis är 

involverade i verksamheten uppsatsen studerar samt att intervjuerna spelats in under slutet av 2010 

och början av 2011. Dessutom är alla intervjuade primärkällor eftersom de blivit intervjuade med 

inriktning på deras egna arbetsuppgifter. Nedan följer en genomgång av intervjuerna utifrån de 

återstående kriterierna: Intervjuerna som genomförts fordrar också en källkritisk diskussion för att 

undvika eventuella snedvridningar av undersökningen.  Den källkritiska granskningen utgår från de 

fem källkritiska kriterierna autenticitet, oberoende, samtidighet och tendens.
85

 

 

Christer Danielsson, Arbetsförmedlingen. 

Oberoende – Christers uppgifter gick att verifiera genom andra källor så det finns ingen anledning att 

tro att de är påhittade. Det förefaller rimligt att Christer kanske inte var helt oberoende med tanke på 

att han har en överordnad på Arbetsförmedlingen som troligtvis inte skulle bli nöjd med vilka svar 

eller uppgifter som helst. Det skall däremot tilläggas att jag upplevde, vilket den inspelade intervjun 

visar, honom som väldigt öppen och inte begränsad på något vis av en högre auktoritet.    

Centralitet – Christer jobbar operativt inom området och har dagligen hand om samarbetet med de 

privata aktörerna vilket gör att han uppfyller kravet på centralitet. 

Tendens – Som anställd på Arbetsförmedlingen är det troligtvis så att han i högre grad anser att de 

privata aktörerna snarare än Arbetsförmedlingen är de som har agerat felaktigt vid problem som 

uppstått. Detta kan framförallt påverka vid frågor om huruvida arbetet fortskrider väl eller inte. 

Christer påtalade dock problem med Arbetsförmedlingens egna webbstöd och utfärdade aldrig kritik 

mot de privata aktörerna som grupp. Den eventuella tendensen måste dock beaktas vid uppgifter om 

huruvida samarbetet med de privata aktörerna fungerat. 

 

René Pettersson, Arbetsförmedlingen 

Oberoende – Uppgifterna jag fick från René gick att verifiera med en rad andra källor, bland annat 

intervjuerna med de privata aktörerna. Det finns således ingen anledning att tro att några uppgifter var 

påhittade. Troligtvis var René inte helt oberoende eftersom hon hade överordnade på 

Arbetsförmedlingen som troligtvis inte skulle uppskatta alla typer av kommentarer men det skall 

tilläggas att hon inom en snar framtid skulle sluta jobba på Arbetsförmedlingen vilket kan ha gjort 

henne mer frispråkig. 

Centralitet – René jobbade med arbetssökande som behövde information om de privata aktörerna på 

en daglig basis vilket gör att jag bedömer att hon uppfyller kravet på centralitet.  

Tendens – Som anställd på Arbetsförmedlingen är det troligtvis så att René i högre grad anser att de 

privata aktörerna snarare än Arbetsförmedlingen är de som har agerat felaktigt vid problem som 

uppstått men under intervjun förekom dock ingen kritik mot de privata aktörerna. 

 

Ulrika Audelius, Placera personal 

Oberoende – Ulrika var samordnare för de tjänster som Placera Personal utförde åt 

Arbetsförmedlingen så hon hade troligtvis en relativt fri roll i intervjusituationen även om hon 

troligtvis hade någon överordnad som inte hade uppskattat vilka uttalanden som helst. Ulrika lämnade 

inga uppgifter som inte gick att verifiera genom andra källor. Det fanns ingen anledning att misstänka 

att hon hittat på uppgifter.  

Centralitet – Ulrika arbetar som överordnad för företagets samarbete med Arbetsförmedlingen vilket 

gör att jag bedömer att hon helt klart uppfyller kravet på centralitet. 

                                                           
85Teorell, Jan; Svensson, Torsten; Att fråga och att svara; sidan 104 
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Tendens – det kan finnas anledning att tro att Ulrika framställer Placera Personal i bättre dager än 

Arbetsförmedlingen vid frågor om samarbetet dessa emellan. Under intervjun förekom dock ingen 

direkt kritik mot Arbetsförmedlingen.  

 

Maria Winsnes, Abc Karriär och Kompetens  

Oberoende – Maria var relativt högt upp i företagets hierarki och bör således inte känt sig påverkad 

av eventuella chefer att ge vissa svar på frågorna om verksamheten med Arbetsförmedlingen. Maria 

gav inte uppgifter eller gjorde några uttalanden som inte gick att verifiera genom andra källor. 

Centralitet – Maria var någon typ av samordnare för samarbetet med Arbetsförmedlingen vilket gör 

att hon uppfyller kravet på centralitet.  

Tendens – det kan finnas anledning att tro att Ulrika framställer det egna företaget bättre än 

Arbetsförmedlingen vid frågor om samarbetet dessa emellan. Under intervjun förekom dock ingen 

direkt kritik mot Arbetsförmedlingen. 

 

Crister Auer, Oil AB 

Oberoende – befann sig högt upp i företagets hierarki. Ägare typ. Det fanns inga uttalanden eller 

berättelser som inte gick att verifiera genom andra källor. 

Centralitet – Crister arbetade både med kontakten med Arbetsförmedlingen och direkt med 

coachningen inom företaget vilket gör att han uppfyller kravet på centralitet. 

Tendens – det kan finnas anledning att tro att Crister framställer Oil som den mest ansvarstagande 

parten i samarbetet med Arbetsförmedlingen. Därför måste beaktas vid frågor om samarbetet med 

Arbetsförmedlingen.  

 

Maria Granö, Vendla AB 

Oberoende – Maria var egen företagare och arbetade som konsult åt Vendla AB vilket gör att hon 

troligtvis är väldigt oberoende eftersom hon inte har några direkta chefer. Maria lämnade inga 

uppgifter som det finns anledning att tro att de var påhittade. 

Centralitet – Maria arbetar som jobbcoach och står i direkt kontakt med både Arbetsförmedlingen och 

de arbetssökande vilket gör att hon uppfyller kravet på centralitet. 

Tendens – det finns anledning att tro att Maria i högre utsträckning framhåller bristerna med 

Arbetsförmedlingen än de egna. Under intervjun framfördes dock inte någon omotiverad kritik mot 

Arbetsförmedlingen och inga sådana uppgifter kommer användas från denna intervju. 

 

Person X och Person Y från företaget Z 

Oberoende – Båda personerna hade överordnade på företaget som troligtvis inte hade uppskattat att 

vilka uppgifter som helst lämnades. Det ville dessutom vara anonyma men detta torde göra att de 

kände sig bekväma i att uttala sig relativt oberoende. De lämnade inga uppgifter som det fanns 

anledning att tro att de var fabricerade. 

Centralitet – De intervjuade arbetade i direkt kontakt med de arbetssökande och Arbetsförmedlingen 

vilket gör att de uppfyller kravet på centralitet. 

Tendens – Det finns anledning att tro att de i högre utsträckning framhöll bristerna hos 

Arbetsförmedlingen snarare än det egna företaget. Under intervjun förekom det dock ingen kritik mot 

Arbetsförmedlingen. 

 

Granskningsrapporterna 

Jag har gjort bedömningen att granskningsrapporterna inte behöver genomgå en fullständig källkritisk 

granskning eftersom de är författade på uppdrag av myndigheter. Naturligtvis kan Arbetsförmedlingen 

ha motiv att förbättra verkligheten i sina granskningar men det förefaller otroligt att de skulle ha 

fabricerat granskningsrapporterna som ofta framför kritik mot myndigheten och dess förehavanden. 

Enkätundersökningarna som genomförts inom ramen för granskningsrapporterna fordrar däremot en 

närmare granskning. De kräver inte nödvändigtvis en fullständig källkritisk granskning men däremot 

en diskussion kring deras utformning och generaliserbarhet.  
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Riksrevisionen har gjort två separata enkätundersökningar som riktar sig till handläggare på 

Arbetsförmedlingen, anställda hos privata aktörer. Arbetsförmedlingen har gjort en enkätundersökning 

som riktar sig till de arbetssökande som deltagit i tjänsten extern jobbcoachning.  

 

En generell fördel med denna typ av undersökning är att det saknas intervjuareffekt och prestigebias 

eftersom respondenterna fyller i enkäten personligen och anonymt. Men det finns även nackdelar med 

denna typ av enkät; en respondent kan ha missförstått frågorna eller svarsalternativen och eftersom det 

inte finns någon intervjuare att fråga kanske respondenten väljer att inte svara eventuellt svara utan att 

förstå frågan. Nedan följer en diskussion kring de enkäter som används i uppsatsen med fokusering på 

urvalsramar, generaliserbarhet och bortfall.
 86

  

 

Sökandeenkät – externa coacher av Arbetsförmedlingen 

Urvalsramen var arbetssökande som deltagit i programmet extern jobbcoachning och hade varit hos en 

kompletterande aktör. 7021 svarande på enkäten och svarsbortfallet var 35 %.  Antalet svarande är 

tillräckligt många för att man skall kunna generalisera resultaten till hela populationen, det vill säga 

alla de som deltagit i programmet extern jobbcoachning.
87

 

Enkät till handläggare vid Arbetsförmedlingen av Riksrevisionen. 

Urvalsramen var handläggare hos Arbetsförmedlingen som arbetar med jobb- och utvecklingsgarantin 

samt ansvarar för minst 10 arbetssökande. Totalt valdes 878 handläggare från 204 förmedlingskontor 

ut och enkäten fick 601 respondenter. Det går att generalisera till hela populationen.
88

  

Enkät till anställda hos kompletterande aktörer av Riksrevisionen 

Urvalsramen var anställda hos kompletterande aktörer som arbetade inom jobb- och 

utvecklingsgarantin. De deltagare som sedan var med i undersökningen valdes ut av de 

kompletterande aktörerna själva. Denna strategi förefaller rimlig då de kompletterande aktörerna 

troligtvis har den bästa insikten om vilka medarbetare som arbetar med just jobb- och 

utvecklingsgarantin. Riksrevisionen hade en ambition att genomföra en totalundersökning men det 

stora bortfallet (som låg på ca 35 % och huvudsakligen berodde på tidsbrist) gör att man inte kan 

klassa det som en totalundersökning. De 131 svarande gör ändå att man kan göra statistiskt 

signifikanta generaliseringar utifrån materialet. 

 

Dessutom har IFAU gjort en telefonundersökning som riktar sig till arbetssökande inom jobb- och 

utvecklingsgarantin. Det var en telefonintervju som genomfördes i slutet av 2009. 3271 personer 

svarade på enkätundersökningen. Vid de uppgifter som användes i uppsatsen var skillnaderna mellan 

Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna är statistisk signifikanta på 95 % nivå. 
89

 

 

Inspelade intervjuer 

 

Vendla AB.WMA Placera Personal.WMA
 

 

AF René.WMA ABC Karriär och Kompetens.WMA AF Christer.WMA Oil Ab.WMA

Placera Personal.WMA
 

 

 

                                                           
86 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wägnerud, Lena; Metodpraktikan; sidan 262 
87 Sökandeenkät – externa jobbcoacher 
88 Riksrevisionen, RiR 2009:22 Jobb- och utvecklingsgarantin- en garanti för jobb? sidan 41 
89 Martinsson, Sara; Sibbmark, Kristina; Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? sidan 26 och 55 
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Bilaga 2 
 

Bakgrund 

 

Översikt av regelverken 

 

Modell regelverken 

Förutsättning Regelverk 

Konkurrensbaserad marknadsstruktur Två olika regelverk. 

Den första omfattar jobb- och 

utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar 

samt förstärkt jobbcoachning  

Den andra omfattar extern jobbcoachning för ny- 

och korttidsarbetslösa och etableringslotsar 

Informationstillgång och transaktionskostnader Två olika regelverk. 

Den första omfattar jobb- och 

utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar 

samt förstärkt jobbcoachning 

Den andra omfattar externa jobbcoacher för ny- 

och korttidsarbetslösa och etableringslotsar 

Ekonomiska incitament Fyra olika regelverk. 

Den första omfattar jobb-och utvecklingsgarantin 

och jobbgarantin för ungdomar. 

Den andra omfattar etableringslotsar,  

Den tredje omfattar externa jobbcoacher för ny- 

och korttidsarbetslösa  

Den fjärde omfattar förstärkt jobbcoachning 

Riskselektion Alla program omfattas av samma regelverk. 

 

Undersökning 
 

Konkurrensbaserad marknadsstruktur 

 

Marknad 1 

För att göra resultaten från upphandlingarna så överskådliga som möjligt följer nedan en tabell på de 

genomförda. Under upphandling står inom vilket program tjänsten upphandlats och vilken eventuell 

region den avgränsar sig till. Inom varje upphandling visas antal anbudsgivare (de privata aktörer som 

ansök om att få utföra tjänsten) samt antalet godkända anbudsgivare (de privata aktörer som klarat 

Arbetsförmedlingens krav och slutligen konkurrerar om kontrakten). De som Arbetsförmedlingen 

sedan väljer att teckna avtal med finns med bland de godkända anbudsgivarna.  

 

Tabell 1- Upphandlingar konkurrensbaserad marknadsstruktur regelverk 1 

Upphandling Antal anbudsgivare Antal godkända anbudsgivare 

Försöksverksamhet med alternativa insatser för 

långtidssjukskrivna. Göteborg 

10 8 

Försöksverksamhet med alternativa insatser för 

långtidssjukskrivna" Dalarna 

15 10 

Försöksverksamhet med alternativa insatser för 

långtidssjukskrivna” Västerbotten 

9 4 

Försöksverksamhet med alternativa insatser för 

långtidssjukskrivna” Göteborg 

19 14 

 

Försöksverksamhet med alternativa insatser för 

långtidssjukskrivna” Stockholm 

34 21 

Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin och 64 50 
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Jobbgaranti för ungdomar 

Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin i 

Mellersta Norrland och övre Norrland 

9 8 

Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin i 

Norra Mellansverige 

18 14 

Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin i 

Småland och öarna 

8 6 

Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin i 

Stockholm  

28 16 

Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin i 

Sydsverige 

18 12 

Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin i 

Västsverige 

17 16 

Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin i 

Östra Mellansverige 
23 19 

Aktiviteter inom jobbgaranti för målgrupp unga 

som står nära arbetsmarknaden 

23 16 

Aktiviteter inom Jobbgaranti för ungdomar 

målgrupp unga som står långt från 

arbetsmarknaden 

67 43 

Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin – 

målgrupp utrikes födda. Göteborg 

7 4 

Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin – 

målgrupp utrikes födda. Malmö 

8 7 

Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantin – 

målgrupp utrikes födda. Södertälje, Huddinge och 

Solna 

12 6 

Förstärkt Jobbcoachning. Mellersta och övre 

Norrland 

17 16 

Förstärkt Jobbcoachning. Norra Mellansverige 22 21 

Förstärkt Jobbcoachning. Småland och öarna 15 13 

Förstärkt Jobbcoachning. Stockholm 36 21 

Förstärkt Jobbcoachning. Sydsverige 26 18 

Förstärkt Jobbcoachning. Västsverige 22 19 

Förstärkt Jobbcoachning. Östra Mellansverige 25 17 

Aktiviteter för nyanlända invandrare, Syd 14 8 

Aktiviteter för nyanlända invandrare, Öst 26 22 

Aktiviteter för nyanlända invandrare, Väst 19 16 

Aktiviteter för nyanlända invandrare, Nord  8 8 

Rehabilitering, sysselsättning och arbete för 

personer med psykisk funktionsnedsättning 

42 38 

 

Marknad 2 

 

Nedan följer en tabell över antal godkända aktörer fördelat på respektive upphandlingsområde. 

 

Tabell 2 – Extern jobbcoachning för varje upphandlingsområde 
Upphandlingsområde Antal aktörer Upphandlingsområde Antal aktörer 
Stockholm 369 Lindesberg 22 

Solna 256 Mora 30 

Huddinge 162 Falun 38 

Södertälje 101 Avesta 14 

Uppsala 119 Ludvika 15 

Nyköping 50 Gävle 32 

Eskilstuna 50 Bollnäs 29 
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Linköping 69 Hudiksvall 23 

Norrköping 65 Härjedalen 10 

Motala 36 Sundsvall 44 

Gotland 17 Kramfors 22 

Västerås 69 Sollefteå 20 

Köping 30 Örnsköldsvik 21 

Fagersta 18 Östersund 32 

Värnamo 24 Ånge 21 

Jönköping 51 Lycksele 10 

Nässjö 23 Vilhelmina 8 

Ljungby 26 Umeå 24 

Växjö 39 Skellefteå 25 

Kalmar 28 Arvidsjaur 7 

Västervik 19 Luleå 39 

Oskarshamn 16 Kalix 14 

Karlshamn 18 Haparanda 17 

Karlskrona 27 Gällivare 15 

Kristianstad 50 Kiruna 12 

Malmö 149 Borås 59 

Lund 106 Trollhättan 71 

Trelleborg 70 Lidköping 32 

Helsingborg 102 Skövde 39 

Halmstad  61 Säffle 21 

Göteborg 182 Arvika 21 

Mölndal 117 Torsby 19 

Hagfors 17 Karlstad 46 

Karlskoga 33 Örebro 47 

 

 


