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Sammanfattning

År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbets
förmedlingen 2006:22). Där konstaterades att Arbetsförmedlingen ”har stora problem med att 
genomföra sin huvuduppgift, nämligen att effektivt förmedla arbete till arbetslösa och  arbetskraft 
till arbetsgivare”. En slutsats var att en arbetsförmedlare år 2003 inte förmedlade mer än 8,5 
anställningar på ett helt år.

I denna skrift har Riksrevisionens kalkyl gjorts om för år 2009. Resultaten visar att  Arbetsförmedlingen 
inte lyckas bättre idag än 2003. Under 2009 förmedlades marginellt fler jobb, 9,4 per arbetsför
medlare och år, men då ingår även vissa subventionerade jobb som inte räknades med i Riksrevisio
nens kalkyl.

Enbart 12 procent av jobben som tillsattes förra året gick via Arbetsförmedlingen. Särskilt ung
domar får lite stöd av förmedlingen. Vår granskning visar också att det kostar Arbetsförmedlingen 
drygt 60 000 kronor att förmedla ett jobb.

En internationell jämförelse visar att svenskar har relativt liten tilltro till att Arbetsförmedlingen 
ska erbjuda stöd att hitta jobb, medan finländare ligger i topp när det gäller förtroende för förmed
lingen.

Sammantaget framstår det som akut att öppna Arbetsförmedlingen för en mer omfattande konkur
rens än det lilla steget som jobbcoacherna hittills utgör. För detta finns också goda internationella 
förebilder. I Australien har till exempel arbetslösheten sänkts kraftigt efter ett reformpaket där en 
ordentlig konkurrensutsättning av arbetsförmedlingen ingått.
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1 . Nio av tio hittar jobb utan Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är den myndighet som har till uppgift att tillse att arbetsmarknaden  fungerar 
tillfredsställande. Myndigheten fick för 2010 nära 60 miljarder kronor i anslag.  Arbetsförmedlingen 
har således ett omfattande ansvar, och ändå finns få utvärderingar av dess resultat.

I SCB:s arbetskraftsundersökning sammanställs bland annat hur många som årligen får en ny 
anställning. Varje år skapas ungefär 500 000 nya jobb. I undersökningen frågar man även hur 
nyanställningen gick till, bland annat huruvida man använde sig av Arbetsförmedlingens tjänster 
eller inte.

En stor majoritet av de lyckade mötena mellan arbetsgivare och nya medarbetare skedde helt utan 
inblandning från Arbetsförmedlingen. Endast i 12 procent av fallen använde sig den nyanställda av 
Arbetsförmedlingen.

För åldersgruppen under 25 år så hjälpte Arbetsförmedlingen till i knappt 8 procent av nyanställ
ningarna. Resultaten för år 2009 redovisas nedan.

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningen 2009 
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2 . En arbetsförmedlare förmedlar mindre än ett 
jobb i månaden

Totalt använde sig 58 000 personer av Arbetsförmedlingens tjänster när de fick nytt jobb. På 
Arbetsförmedlingen jobbar 6 175 personer med just förmedling. Det innebär att varje arbets
förmedlare förmedlade 9,4 tjänster under året 2009.

9,4 förmedlade jobb per år innebär mindre än ett förmedlat jobb per arbetad månad. Sorterar man 
ut personer under 25 år så rör det sig om endast 2,5 jobb per arbetsförmedlare under 2009.

Riksrevisionen gjorde 2006 en liknande undersökning för år 2003 och kom fram till att varje 
arbetsförmedlare då förmedlade 8,5 osubventionerade jobb. Tyvärr tillåter de nya siffrorna från 
SCB inte en exakt jämförelse eftersom SCB:s undersökning inte visar om jobben är subventione
rade eller inte. Men siffrorna klargör ändå att någon direkt förbättring i antalet förmedlade jobb 
inte skett sedan 2003.

Arbetsförmedlingen fick ta emot nära 60 miljarder kronor i anslag för år 2010. Det mesta av detta 
var knutet till olika åtgärdsprogram, och går därför inte att knyta direkt till just  arbetsförmedlandet. 
5,9 miljarder kronor täcker verksamhetskostnaden, det vill säga exklusive anslag till akassa, akti
vitetsersättning, lönebidrag och arbetsmarknadspolitiska program, etc. Arbetsförmedlarna står för 
dryga 60 procent av personalstyrkan hos Arbetsförmedlingen, och detta innebär drygt 600 000 
kronor per anställd och år eller 64 000 kronor per nyskapat jobb. I tabellen nedan redovisas dessa 
siffror.

Arbetsförmedlingens insatser 2009

Använde sig av Arbetsförmedlingens tjänster 57 900

Antal arbetsförmedlare hos Arbetsförmedlingen 6 175

Antal förmedlade tjänster per arbetsförmedlare 9,4

Antal förmedlade tjänster till unga per arbetsförmedlare 2,5

Kostnad per förmedlat arbete 64 000 kr

Källa: SCB Arbetskraftsundersökningen samt Arbetsförmedlingen och egna beräkningar
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3 . Lågt förtroende för Arbetsförmedlingen

I ljuset av Arbetsförmedlingens ganska blygsamma resultat blir det intressant att se vilket förtro
ende myndigheten åtnjuter. Nyligen gjorde Silentium en rapport där de undersökte vilken aktör 
som människor i allmänhet anser vara bäst på att förmedla jobb. I undersökningen svarar en tred
jedel Arbetsförmedlingen, medan nära hälften svarar rekryteringsföretagen. Personer under 35 år 
har lägre tilltro till Arbetsförmedlingen än äldre personer, och ännu svagare förtroende får Arbets
förmedlingen av företagare (28 procent). Andelen som menar att Arbetsförmedlingen är ”Mycket 
bra eller ganska bra” på att förmedla jobb är bara 23 procent totalt och enbart 12 procent bland de 
arbetssökande.1

Förtroendet för Arbetsförmedlingens förmåga att förmedla arbete åt arbetssökande är lågt även 
med internationella mått mätt. I bilden nedan redovisas hur unga européer värderar bästa vägen 
till ett nytt arbete. Det framgår att ungdomar i Sverige värderar att gå direkt till företagen och söka 
jobb högt, och i liten utsträckning använder sig av Arbetsförmedlingen.2

1 Arbetsförmedlingen och övriga aktörer på marknaden för arbetsförmedling, Silentium, 2010.
2 Eurobarometer, 2007.

The best support to find a job
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Q13. Who would provide the BEST support for you to find a job? Please select one from the list I am going to read.
Base: all respondents % by country

Källa: Young Europeans, A survey among young people 
aged between 15-30 in the European Union, Flash Barometer, 2007 
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4 . Alternativ finns

Det finns ett betydande missnöje från både företag och jobbsökande när det gäller Arbetsförmed
lingens arbete. Arbetsgivare upplever att de inte får rätt service från förmedlingarna, och väljer allt 
oftare alternativa vägar för rekrytering av personal. Många sökande upplever förmedlingarna som 
byråkratiska, med begränsade möjligheter att hjälpa dem till nya jobb.

Systemet med jobbcoacher innebär visserligen ett steg mot ökad konkurrens, men det är  fortfarande 
långt kvar till det som en del andra länder har uppnått. De bästa resultaten av upphandlad förmed
ling finns bland annat i Storbritannien genom Employment Zones, samt i Australien där Labour
regeringen 1994 påbörjade en reformering mot mer konkurrensutsättning. I dessa länder har 
förmedlingarna få och enkla mål och utförarna har betydande frihet i hur de ska organisera sin 
verksamhet. Detta skapar ett utrymme för kreativitet och nyskapande som går förlorat om själva 
ut förandet av verksamheten styrs för snävt. Dessa system och andra beskrivs utförligt i en tidigare 
rapport; Hur kan Arbetsförmedlingen förnyas?3

För de arbetssökande har de lösningar som diskuteras i ovan nämnda rapport överlag inneburit 
att de snabbare kommit i kontakt med en förmedlare som har ett eget intresse av att de kommer i 
jobb, och som ägnar en stor del av sin tid åt kontakter med potentiella arbetsgivare. I flera fall har 
de sökande möjlighet att själva välja vilken utförare de bäst anser tillgodoser deras behov. Fler för
medlare skapar också utrymme för mer nischade förmedlingstjänster. Överlag visar de utvärde
ringar som gjorts att sökande är mer nöjda med de system som innebär fler utförare.

Men även om man kan få vägledning av utländska exempel finns en rad överväganden för att nå 
fram till godtagbara lösningar som passar den svenska arbetsmarknaden. En fråga rör hur systemet 
ska organiseras så att personer som har relativt svårt att hitta arbete får det extra stöd de behöver. 
Om ersättningen till privata utförare är enhetlig finns risken att de väljer att fokusera på att för
medla jobb till de personer som har relativt lätt att hitta arbete, s.k. ”russinplockande”.

De erfarenheter som finns från andra länder tyder dock på att problemet går att lösa. ”Russin
plockande” kan mildras genom att utförarna inte får neka arbetssökande. Detta måste då tydligt 
framgå av avtalet mellan leverantören och den myndighet som uppställer de krav som skall gälla 
för dem som vill vara med i systemet. Sedan har den myndighet som utövar tillsyn en uppgift att 
se till att detta inte kringgås i praktiken. I de flesta utländska system har risken för ”russinplock
ande” begränsats genom att de grupper som är aktuella för förmedling tydligt har avgränsats i upp
handlingarna. En annan lösning, som tillämpas i Australien, är att anpassa ersättningarnas storlek 
efter hur svårplacerade de sökande är på arbetsmarknaden.

En annan viktig fråga för utformningen av ett konkurrensutsatt system är hanteringen av den 
kontrollfunktion som kan behövas gentemot de arbetssökande som erhåller akassa. Idag lämnar 
arbetsförmedlaren en rekommendation till akassan huruvida en person uppfyller kraven eller inte. 
Det är i princip rimligt att låta de konkurrerande arbetsförmedlingarna arbeta på samma sätt. Det 
brittiska systemet är ett bra exempel på hur detta kan hanteras.

En ytterligare utmaning gäller hur systemet bör utformas så att de jobb som förmedlas blir så lång
variga som möjligt. Erfarenheter från andra länder tyder på att många individer blir hjälpta att få 
jobb, men att vissa ganska snart återfaller i arbetslöshet och blir klienter i systemet igen. Även här 
är sannolikt incitamenten för utförarna en del av lösningen. Vissa system innebär att full ersätt
ning inte utgår till utföraren förrän den sökande haft sitt arbete i upp till exempelvis tre månader, 

3 Hur kan Arbetsförmedlingen förnyas? Andersson, Ekenger, Fölster, Morin och Östling Ollén, Svenskt Näringsliv, 2006.
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vilket ger utföraren en drivkraft att dels hitta långsiktiga arbeten, dels att hålla kontakten med den 
sökande även efter att anställningen inletts.

I detta sammanhang är det även värt att beakta alternativen. Även korta anställningar innebär att 
sökande behåller kontakten med arbetsmarknaden. Jämfört med att gå arbetslös en längre tid, eller 
att växla mellan arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska program, är anställning sannolikt att 
föredra även om den är kortvarig. Detta talar för att en viss resultatbaserad ersättning bör utgå när 
den arbetslöse kommer i jobb, och ytterligare en ersättning om jobbet kvarstår efter en viss tid.

Det är viktigt att inte acceptera Arbetsförmedlingens låga resultat. Arbetsförmedlingen har under 
alltför lång tid visat att den i sin nuvarande form inte uppfyller rimliga krav. Allt talar för att 
matchningen på arbetsmarknaden kan förbättras avsevärt. Vi måste våga pröva nya vägar för att 
öka matchningen mellan jobbsökande och arbetsgivare.
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