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Abstrakt 

Marketisation reforms has for a long time been a recurring and debated 

phenomena, which has recently blossomed by the reform proposal of the 

Swedish Public Employment Service presented in the so-called “January-

agreement”. The aim of this qualitative study is therefor to examine the 

reform proposal of the Swedish Public Employment Service presented in the 

“January-agreement” and relate this to marketisation. This will in this study 

be done by theory consuming of first George Sörensen theory about the 

impact of globalization on the welfare state, to give a broad view of the cause 

of marketisation. Then Patrik Halls definition of marketisation within NPM, 

to explain the meaning and effects of marketisation. And finally, Bo 

Rothsteins description of the market-equal model, to examine how the 

creation of legitimacy can be seen as a motive for the reform.  

The conclusions show that marketisation can describe the reform proposal 

presented in the January-agreement, which can be seen as a creation of 

public constructed market with a distinct client focus. Further, the market-

equal model shows how the low public confidence for the Swedish Public 

Employment Service can be seen as a strong motive for some type of 

marketisation in other to create an increased legitimacy. 

Nyckelord 

Arbetsförmedlingen, Marknadisering, New Public Management, Ekonomisk 

globalisering, Legitimitet, Januariavtalet, LOV och LOU. 
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Textens disposition 

Nedan följer en kort beskrivning av vad som ingår i uppsatsens olika delar. 

1. Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel presenteras problembakgrund, redogörelse för 

viktiga begrepp, syfte och problemformulering 

2. Metod 

I metodkapitlet förklaras och motiveras de metodval som ligger till grund för 

uppsatsen. 

3. Teori 

I teoridelen beskrivs de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

uppsatsen och tidigare forskning inom området. 

4. Empiri 

Uppsatsens grundläggande undersökningsmaterial presenteras i form av 

punkt 18 i Januariavtalet och en redogörelse av LOV. 

5. Resultatanalys 

I kapitlet analyseras de resultat som framkommer i relationen mellan de 

teoretiska analysmodellerna och empiriskt material. 

6. Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras de resultat som framkommer i uppsatsen. 

7. Slutsats 

Det avslutande kapitlet innehåller sammanfattade slutsatser utifrån 

uppsatsens frågeställningar, egna reflektioner och rekommendationer om 

framtida forskning.  

8. Källförteckning 

Här presenteras de olika källor som uppsatsen bygger på. 
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1 Inledning 

 

Arbetsförmedlingen är en av Sveriges mest centrala välfärdsmyndigheter 

som under en längre tid tampats med kritik, lågt förtroende hos de svenska 

medborgarna och en ifrågasatt effektivitet. Den 11 januari 2019 

presenterades ett reformförslag av Arbetsförmedlingens verksamhet genom 

punkt 18 i det så kallade Januariavtalet som skulle innebära att 

Arbetsförmedlingens verksamhet skulle reformeras i grunden. 

Reformförslagen var ett resultat av den sakpolitiska överenskommelsen 

mellan S, MP, C och L, som innebar en implementering av ett LOV-system. 

I vilket fristående aktörer skulle överta ansvaret för att matcha och rusta 

arbetssökande, medan Arbetsförmedlingen fortsatt har myndighetsansvaret 

för kontroll och mer övergripande frågor. Förslaget bemöttes dock av 

omfattande kritik i den svenska samhällsdebatten, där framförallt förslaget att 

implementera ett LOV-system och den korta tidsplanen för reformeringen 

kritiserades. Kritiken låg även till grund för en misstroendeförklaring mot 

Arbetsmarknadsministern från Vänsterpartiet med stöd av resterande 

oppositionspartierna. Mot bakgrund av detta kom det ursprungliga förslaget 

att revideras den 9 december 2019 genom en debattartikel i Aftonbladet, där 

samarbetspartierna för Januariavtalet gav besked om att reformen skjuts upp 

ett år till 2020 och att det inte längre ska bygga på LOV. Men grundtanken 

att reformera Arbetsförmedlingens verksamhet genom någon form av 

marknadisering fortfarande planeras (Aftonbladet 2019).  

Ur ett statsvetenskapligt perspektiv är det, trotts oklarheten av reformens 

utförande, intressant att analysera och förklara de bakomliggande 

tankestrukturerna för en marknadisering av Arbetsförmedlingens offentliga 

verksamhet. Detta eftersom Arbetsförmedlingen är en av Sveriges mest 

centrala välfärdsmyndigheter och en reformering av dess verksamhet blir 

därmed viktig att studera. Att det dagsaktuella fallet är så pass nytt innebär 
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även att det är relevant att undersöka utifrån att det i det övergripande 

forskningsområdet finns en lucka att fylla. Då det nya fallet här medför en 

möjlighet att sätta in tidigare forskning i en ny kontext. 

I uppsatsen kommer problemformulering grunda sig på orsakssambandet 

mellan marknadisering av offentlig verksamhet och dess innebörd för 

välfärdsstaten. Där uppsatsens syfte är att förklara reformeringen av 

Arbetsförmedlingen utifrån marknadisering inom NPM. Detta med 

utgångspunkt i George Sörensens teori om den ekonomiska globaliseringens 

påverkan och Patrik Halls beskrivning av marknadiseringens innebörd inom 

NPM-trenden. Samt så kommer motivet för en marknadisering av 

Arbetsförmedlingens offentliga verksamhet beskrivas genom Bo Rothsteins 

redogörelse för välfärdsstatens legitimitetsgrund. 

 

1.1 Problembakgrund 
  

Den historiska utvecklingen av de idéer och händelser som kommit att bidra 

till New Public Management som styrmodell och dess reformidéer tar i 

Sverige sin start från 1970-talet och framåt. Den offentliga sektorn utökades i 

efterkrigstiden efter en kraftig ökning av välfärdsreformer. Men 

Utbyggnaden av den offentliga sektorn med dess rådande 

förvaltningsmodellen med långtgående regelstyrning började dock 

ifrågasättas under slutet av 1960-talet och började succesivt leda till minskad 

tilltron för den så kallade klassiska förvaltningsmodellen som ansågs 

medföra en stel, okänslig och svårstyrd förvaltning. Detta medförde att den 

offentliga sektors fick sämre rykte under 1970- och 80-talet, vilket ledde till 

tydligare krav på medborgligt inflytande och insyn, samt krav för ett ökat 

främjande av företagare och medborgarnas möjligheter (Ahlbäck Öberg o 

Widmalm 2016: 9). 
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Parallellt med detta har det skett stora förändringar i den internationella 

världspolitiken.  

Världspolitiken hade efter andra världskriget kommit att kretsa kring det 

Kalla kriget som medfört en världspolitik präglad av maktkampen mellan 

Väst och Östblocket symboliserad med Berlinmuren som skilde de båda 

sidorna åt. Men när Berlinmuren föll 1989 gick världspolitiken in i en ny era 

som istället för den hegemoniska maktkampen kom att handla om nyliberala 

värderingar och uppkomsten av det fenomen vi idag kallar för globalisering. 

Globaliseringen har inneburit många förändringar på flera olika plan. Det 

största fokuset har dock riktats mot de ekonomiska aspekterna av fenomenet, 

som inneburit en ökning av utländska investeringar, gränsöverskridande 

företag och ett ökat mellanstatligt medberoende (Sörensen 2004: 1). Med den 

ökade ekonomiska globaliseringen har frågor väckts kring hur 

nationalstaterna kommit att påverkas av utvecklingen. Här menar många 

forskare att globaliseringens samspel mellan processer på de nationella 

arenorna tillsammans med nationalstaternas egna pådrivande för utbygget av 

mer globala ekonomier har medfört en förändrad roll av nationalstaternas 

makt över det egna territoriet. Vilket de menar skett till följd av 

globaliseringsprocessernas påverkan till nationella processer med 

privatisering och avreglering av de nationella institutionerna och en ökad 

marknadskoordinering (SOU 1999:83). 

I Sverige ledde de ökade kraven på inflytande och insyn tillsammans med 

den ökade globaliseringen till förändringar inom den nationella förvaltningen 

som kom att präglas av lösningarna tagna ur public-choice teorier. Vilket var 

i linje med globaliseringens nyliberala ideal som förespråkade att staten 

skulle bli mer lik marknaden genom att sätta individers och marknadens 

drivkraft i centrum för de offentliga verksamheterna. Där statens inflytande 

skulle minska till förmån för marknadens aktörer. Idéerna fick sedermera 
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samlingsnamnet ”New Public Management”, som myntades av den engelske 

statsvetaren Christopher Hood 1991 (Ahlbäck Öberg o Widmalm 2016: 9). 

 

1.1.1 Arbetsförmedlingens utveckling 
 

Arbetsförmedlingens uppdrag har genom åren förändrats och utvecklats 

genom att myndighetens uppdrag gradvis utökats. En betydelsefull utökning 

skedde exempelvis genom en reform 2008, då arbetsförmedlingen fick 

ansvaret för personer som maximerat antalet dagar från sjukförsäkringen. En 

annan reform som gav myndigheten ett utökat ansvarsområde kom 2010 då 

Arbetsförmedlingen fick ett särskilt ansvar för etableringen av vissa 

nyanlända invandrare i arbets- och samhällslivet genom lag (2010:197) om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. De utökade uppdragen 

har sedan 2007 även kompletterats med uppdraget genom regleringsbrev att i 

större utsträckning komplettera tjänsteutbuden genom kompletterande 

aktörer (Statskontoret 2015: 134).  

Dagens organisation för Arbetsförmedlingens verksamhet tog sin form den 1 

januari 2008 genom den så kallade Enmyndighetsreformen, som innebar en 

sammanslagning av Arbetsmarknadsverket (AMV) och dess två 

myndighetsnivåer (central och regional) till en myndighet 

”Arbetsförmedlingen” (Statskontoret 2015: 135). 

Den 22 juni 2016 beslutade Regeringen att tillsätta en särskild 

arbetsmarknadsutredning med uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för 

hur det statliga åtagandet för arbetsmarknadspolitiken kan göras mer 

effektivt och tydligt och hur Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas (dir. 

2016:56). Samt möjligheten att lägga ut Arbetsförmedlingens uppdrag som 

inte innebär myndighetsutövning på andra aktörer och möjligheten till 

samverkan med relevanta aktörer på regional och nationell nivå för 

kompetensförsörjning också skulle undersökas (dir. 2017:71). 
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Arbetsmarknadsutredningen presenterade januari 2019 slutbetänkande 

”Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens 

arbetsmarknad” (SOU 2019:3).  

Ungefär samtidigt som betänkandet av Arbetsmarknadsutredningen 

presenterades, presenterade samarbetspartierna bakom Regeringen Löfven ett 

73 punkts program, det så kallade Januariavtalet, där Arbetsförmedlingens 

organisation enligt reformförslaget i punkt 18 var tänkt att reformeras i 

grunden. I vilken Arbetsförmedlingens verksamhet som inte innebär 

myndighetsutövning skulle privatiseras. Detta var ursprungligen tänkt att ske 

genom ett LOV-system med ett överlåtande av matchningen och rustningen 

av arbetssökande för lediga jobb till fristående aktörer (Arbetsförmedlingens 

omvärldsrapport 2019: 20).  

Överlåtandet av arbetsmarknadstjänster till externa aktörer innebär självklart 

stora förändringar inom det arbetsmarknadspolitiska området, men 

användandet av fristående aktörer är i sig inget är något nytt fenomen. 

Fristående aktörer har sedan 1980-talet tillåtits vara aktiva inom 

arbetsmarknadspolitiken. Dåvarande AMV har till exempel sedan mitten av 

1980-talet upphandlat utbildningar från både offentliga och privata aktörer 

och 2010 utgjorde privata utbildningsanordnare ca 60% av deltagarna för 

arbetsmarknadsutbildningen (Statskontoret 2015: 140). Arbetsförmedlingen 

har sedan regleringsbrevet 2007 haft ett uppdrag att mer aktivt använda sig 

av kompletterande aktörer för att förbättra matchningen och den 1 juli 2010 

inrättades lag (2010:536) om valfrihet vid Arbetsförmedlingen. Lagen 

innebar en konkurrensutsättning för delar av Arbetsförmedlingens 

verksamhet, som gett den arbetssökandes rätt att välja leverantör av de 

tjänster som upphandlats och som Arbetsförmedlingen godkänt och tecknat 

kontrakt med. (Statskontoret 2015: 141).  
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1.1.2 Arbetsmarknadsutredningen (SOU 2019:3) 

 

I Arbetsmarknadsutredningen slutbetänkande ”Effektivt, tydligt och 

träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad” (SOU 

2019:3) lyfter de fram hur det i frågan om valet av utförare ur ett 

effektivitetsperspektiv finns ett behov av ökad evidens. Utredningen menar 

att det saknas vetenskapligt stöd för att anta att privata utförare skulle bidra 

till en effektivare arbetsmarknadspolitik jämfört med offentliga utförare 

(SOU 2019:3: 826), samt att de inte finner forskning som visar på skillnader i 

effektivitet mellan LOU och LOV (SOU 2019:3: 597). 

Dock menar de att det finns belägg för att det skulle kunna finnas skillnader 

mellan privata och offentliga utförare gällande andra aspekter. Utredningen 

beskriver hur erfarenheter från andra länder som utkontrakterat 

arbetsmarknadstjänster visar att privata utförare kan bidra till utveckling av 

nya innovativa metoder och bidra till ökad individanpassning om de 

ekonomiska incitamenten är tillräckligt höga och säkra, med hänvisning till 

den ekonomiska risk de i annat fall utsätter sig för (SOU 2019:3: 731). Detta 

kan enligt utredningen ske genom en kombination mellan att de privata 

utförarna ges relativt fritt arbetssätt i kombination med en delvis 

resultatbaserad ersättning. För att på så vis tillfredsställa de privata utförarnas 

vinstintresse, som antas vara drivkraften för att skapa innovation och 

individanpassning. Den ekonomiska ersättningen behöver därtill antingen 

vara tillräckligt hög för att det ska vara värt risken som innovation och 

individanpassning innebär eller att en bonusbaserad resultatbaserade 

ersättningen sker i kombination med en tillräckligt hög fast ersättning, för att 

verksamheten oavsett resultatet av innovationen och individanpassningen ska 

gå runt (SOU 2019:3: 732). 

Dessutom beskriver utredningen hur det finns skillnader gällande 

kundnöjdhet, där kunder till privata aktörer tenderar att vara mer nöjda (även 
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om kvalitén är densamma hos offentliga aktörer), samt att användningen av 

externa aktörer leder till en ökad valfrihet hos kunderna och tenderar även att 

medföra en ökad flexibilitet (SOU 2019:3: 734). 

För användandet av externa aktörer för de delar av Arbetsförmedlingens 

uppdrag som inte innebär myndighetsutövning beskrivs det i utredningen tre 

olika potentiella modeller. Där punkt 18 i Januariavtalet till stora delar kan 

liknas vid modell 2, som innebär avtal med minimal statlig syrning. I vilken 

de privata utförarna får ett helhetsansvar för den arbetssökandes insatser för 

att få denne i arbete eller utbildning och där ersättningen till de privata 

utförarna kan vara helt eller delvis resultatbaserad. Utgångspunkten är att den 

centrala arbetsmarknadsmyndigheten inte preciserar insatsernas innehåll. 

Utredningen beskriver vidare hur detta kan ske på två sätt; Antingen genom 

en så kallad ”black box”- lösning, som innebär att det offentliga i hög 

utsträckning låter de externa utförarna att besluta om innehållet i och 

omfattningen av tjänsten. Eller genom att de privata utförarna kontrakteras 

för att utföra verksamhet enligt egen uppdragsbeskrivning.  

Modellen förutsätter vidare att de privata utförarnas verksamhet inte styrs av 

arbetsmarknadspolitiska program eller liknande, men att vissa insatser som 

t.ex. praktik eller subventionerade anställningar kan finnas kvar mot att de 

privata aktörerna får ersättning för dessa från myndigheten. Den statliga 

styrningen begränsas vidare genom att valet av utförare överlåts till de 

arbetssökande, där de privata utförarna endera kontrakteras enligt LOV eller 

genom LOU med individens val som fördelningsnyckel (SOU 2019:3: 797). 

I en sammanväg bedömning menar utredningen till sist att; ”det statliga 

åtagandet vare sig skulle bli mer effektivt, tydligt eller ge bättre 

förutsättningar för samverkan om de delar av Arbetsförmedlingens uppdrag 

som inte innebär myndighetsutövning skulle läggas ut på andra aktörer” 

(SOU 2019:3: 35). Utredningen förslår istället att Arbetsförmedlingen ska 
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tillhandahålla ett utförarneutralt utbud av arbetsmarknadstjänster av både 

interna och externa aktörer som ska behandlas likvärdigt (SOU 2019:3: 24). 

 

1.2 Redogörelse för viktiga begrepp 
 

För att analysera marknadiseringen av Arbetsförmedlingen utifrån det 

definierade syftet och frågeställningarna krävs först en redogörelse av några, 

för uppsatsen, centrala begrepp. I beskrivningen av dessa har jag 

huvudsakligen valt att använda allmänna definitioner, som mestadels är 

hämtade från de teoretiska utgångspunkterna. Detta för att sedan kunna 

applicera begreppen i de definierade teorierna och sätta dem i en mer konkret 

kontext.  

 

1.2.1 Globalisering 

 

Globalisering är ett stort forskningsområde och ett vitt begrepp med många 

olika definitioner beroende på av vem och i vilket sammanhang det 

diskuteras. Forskning i ämnet globalisering har gjorts inom en rad olika 

områden och kan återfinnas i till exempel marknadsekonomiska studier, 

demokratistudier, företagsstudier, säkerhetspolitiska studier, studier om 

välfärdsstaten och kulturella studier. Globalisering kan även studeras utifrån 

samhällets olika nivåer och vara ett relevant ämne både på internationell, 

nationell, grupp eller individnivå. Vidare kan det breda ämnet studeras av 

andra forskningsgrupper som sociologer, ekonomer och samhällsforskare. 

Inom ämnet återfinns även forskning av kända statsvetare som exempelvis 

den amerikanske statsvetaren Robert A. Dahl, den brittiske statsvetaren 

David Held, och den norska statsvetaren Øyvind Østerud. (Riksdagen SOU 

1999:83: 5-6). 
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I denna uppsats avser globalisering huvudsakligen ekonomisk globalisering 

som en förändringsprocess som antas vara grunden till fenomenet 

marknadisering. För redogörelse av begreppet har jag valt att använda 

George Sörensens definition som han presenterar i hans bok ”The 

Transformation of the state – Beyond the myth of the retreat”. Detta eftersom 

Sörensen är en etablerad forskare inom området och hans teori om 

globaliseringens påverkan är en av huvudteorierna för uppsatsen.  

Sörensen beskriver globalisering som en intensifiering av 

gränsöverskridande ekonomiska, sociala och kulturella relationer. Som 

uppkommit och utvecklats genom flera olika faktorer som exempelvis 

teknologiska-, ekonomiska-, politiska- och sociala faktorer (Sörensen 2004: 

23). Sörensen menar att det framförallt utvecklingen genom de ekonomiska 

faktorerna lett till en ökning av utländska investeringar, gränsöverskridande 

företag och ett ökat mellanstatligt medberoende (Sörensen 2004: 1). I 

utvecklingen av globaliseringsprocessen menar Sörensen att staten är en 

aktiv spelare, där nationalstaterna genom deras policy till stor del själva 

format utvecklingen och globaliseringsprocessen sker därmed i samspel med 

staters politik. Globalisering är sammanfattningsvis en förändringsprocess 

som lett till en förändrad roll för stater, men som enligt Sörensen 

nödvändigtvis inte behöver innebära något nollsummespel (Sörensen 2004: 

24). 

 

1.2.2 Legitimitetsgrunder för välfärdsstaten 

 

Legitimitet definieras här som medborgarnas förtroende för offentliga 

åtgärder. Där legitimitet i offentliga verksamheter antas skapas genom 

opartiskhet och effektivitet (Rothstein 2017: 23). För välfärdsstaten antas 

vidare legitimitetsproblem kunna uppstå mellan de demokratiskt fattade 

besluten och implementeringen av dessa, eftersom den offentliga sektorn till 



 

11(54) 

 

skillnad från marknaden ofta arbetar i en tvångs- eller monopolsituation 

(Rothstein 2017: 18).  

Rothstein beskriver hur det för skapandet av legitimitet i välfärdsstatens 

praktiker finns flera olika typer av modeller. I Sveriges har 

välfärdssamhällets krav på legitimitet medfört att det idag återfinner en rad 

olika förvaltningsformer för offentliga verksamheter. De olika 

förvaltningsformerna kan beskrivas utifrån sex idealtyper i form av: 

- Den legalbyråkratiska modellen 

- Den professionella modellen  

- Den korporativa modellen 

- Den brukarorienterade modellen 

- Den politikerorienterade modellen 

- Den marknadslika modellen. 

Beskrivningen utifrån idealtyper innebär att modellerna just är ideal och kan 

därför ofta förekomma med avvikelser och i blandformer. Vitsen med 

idealtyperna är dock att de kan användas för att studera huruvida det är 

behovet av legitimitet och förtroende i genomförandeprocessen som kan 

förklara en viss förvaltnings organisationsmönster (Rothstein 2017: 23-24). 

 

1.2.3 New Public Management 

 

New public management (NPM) är ett samlingsbegrepp myntat av den 

engelske statsvetaren Christopher Hood 1991 som benämning till den 

rådande reformvågen. NPM kopplad till offentlig förvaltning beskrivs av 

Shirin Ahlbäck Öberg och Sten Widmalm i ett temanummer för 

statsvetenskaplig tidskrift ”Att göra rätt- även fast ingen ser på” som ett 
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samlingsbegrepp för en mängd olika idéer grundade i det privata 

näringslivet. Idéerna går ut på ett utpräglat marknadstänkande med ett stort 

fokus på begrepp som kostnadskontroll, överföringen av 

marknadsmekanismer till den offentliga verksamheten, decentralisering, samt 

bolagisering och privatisering av offentlig verksamheten. Till detta beskrivs 

hur NPM även präglas av så kallade manager-ideal som går ut att styrningen 

och organisationen i offentliga verksamheter mer ska likna strukturen i privat 

företagsledningar (Ahlbäck Öberg o Widmalm 2016: 11). 

Patrik Hall beskriver vad det han benämner som NPM-trenden lett till inom 

ramen för globaliseringens påverkan. Hall menar att trenden av 

samlingsbegreppet New Public Management (NPM) lett till en ny 

styrningsfilosofi bestående av två reformkomponenter inom den offentliga 

sektorn. Dessa inneburit stora organisatoriska förändringar och kallas för 

”marknadisering” och ”företagisering”. Då de inneburit en utveckling av 

marknadsliknande handlingsmönster av den offentliga sektorn och en 

förändrad syn på den interna organisationen. Hall förklarar även hur 

begreppen marknad, kundorientering och rationalitet sedan kan användas för 

att beskriva NPM-trenden. Centralt för NPM är att offentlig verksamhet 

antas blir mer effektiv och mindre kostsam om den efterliknar det man ser 

som idealet för hur marknaden fungerar. Reformidéerna ska därmed skapa 

kostnadseffektivitet och vara applicerbara på i princip alla typer av 

verksamheter (Hall 2012: 31). 

Inom NPM forskningen finns det även de forskare som menar att NPM inte 

är något nytt, utan att fenomenet snarare har stagnerat eller är i en 

nedåtgående trend. Bland dessa forskare återfinns bland annat Dunleavy, 

Margetts, Bastow och Tinkler, som istället för NPM talar om ”Post-NPM”. 

De menar att eran med NPM-trenden går mot sitt slut och att vi istället går in 

i en ny era “digital-era governance” (DEG) (Dunleavy et.al 2006: 467-494). 
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1.3 Syfte och problemformulering 
 

Avgränsning 

Reformförslaget av Arbetsförmedlingen genom punkt 18 i Januariavtalet kan 

innebära förändringsprocesser inom såväl de interna processerna 

(företagisering) och förhållandet mellan stat, marknad och medborgarna 

(marknadisering). Båda koncepten inom NPM-trenden skulle därmed vara 

relevanta att studera. Med hänvisning till uppsatsens begränsning i tid och 

rum, så har jag dock valt att avgränsa uppsatsen till att studera 

marknadiseringsaspekterna av reformeringen. Detta eftersom marknadisering 

är den delen som tydligast finns beskriven i den aktuella reformidén och 

innebär de största direkta förändringarna ur ett medborgarperspektiv. 

 

Problemformulering  

Uppsatsen forskningsproblem är att undersöka orsakssambandet mellan 

marknadisering av offentlig verksamhet inom NPM och dess påverkan på 

välfärdsstaten. Detta är i sig inte är något nytt forskningsproblem och i 

uppsatsen ämnas därför forskningsproblemet undersökas genom ett nytt fall. 

Där utgångspunkten tas ur tidigare forskning inom området, som i och med 

fallet med marknadiseringen av Arbetsförmedlingen sätts i en ny kontext. 

För att ge en ökad förståelse av fallet kommer marknadiseringens innebörd 

och bakomliggande motiv även kopplas till välfärdsstatens 

legitimitetsgrunder. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara och analysera reformeringen av 

Arbetsförmedlingen utifrån marknadisering, genom Sörensens teori om 

globaliseringens påverkan och Halls definition av marknadisering inom New 
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Public Management, samt förklara motivet för en marknadisering utifrån en 

legitimitetsaspekt. 

Frågeställning 

För att kunna undersöka uppsatsens syfte kommer två centrala frågor ställas. 

Där den första frågan utifrån uppsatsens syfte är den mest övergripande 

frågeställningen och den andra sedan blir mer konkret och operativ utifrån 

den första frågan.  

• Hur kan reformeringen av Arbetsförmedlingen förklaras utifrån Halls 

definition av marknadisering och Sörensens teori om statens roll i 

tider av globalisering?  

• Hur kan marknadisering motiveras utifrån en legitimitetsaspekt?  

 

2 Metod 

 

Valet att undersöka markandiseringen av Arbetsförmedlingens verksamhet 

med utgångspunkt punkt 18 i Januariavtalet har sin grund i det som beskrivs i 

uppsatsens problembakgrund. Där konstateras att både globalisering som 

övergripande process och NPM som reformidé inte är några nya fenomen, 

utan de har funnits och utvecklats under de senaste decennierna. Ur ett 

statsvetenskapligt perspektiv är det därför intressant att följa 

förändringsprocesser och förändrade organisationsideal till följd av dessa och 

studera vad de innebär för den svenska välfärdssystemen som till stora delar 

skapades i och för en annan tid. Markandiseringen av Arbetsförmedlingen 

genom ett privatiseringssystem blir därmed relevant att studera. Att fallet är 

så nytt gör att det är relativt outforskad och medför även att det finns en 

forskningslucka kring frågan, vilket innebär att frågan blir relevant att 

studera. Detta ämnas i uppsatsen göra inom ramen för en kvalitativ metod. 
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Det grundläggande motivet till valet av att studera detta genom en kvalitativ 

metod istället för en kvantitativ metod återfinns i uppsatsens 

problemformulering, syfte och frågeställningar. Där framförallt syftet att 

förklara en marknadisering av Arbetsförmedlingen medför ett behov av att 

studera kvalitativt material, vilket lämpar undersökningen för en kvalitativ 

metod snarare än en kvantitativ. En framtida studie skulle däremot kunna 

genomföras med en kvantitativ metod för att undersöka konsekvenser i 

liknande fall genom insamling eller analysering av kvantitativa data, där till 

exempel medborganas attityder och tillit till offentlig verksamhet och 

välfärdsstaten efter liknande reformer skulle kunna studeras djupare. 

Fördelen med en kvalitativ metod är dock att den möjliggör för ett större 

fokus på de bakomliggande tankestrukturerna som ligger till grund för 

markandiseringen genom de teoretiska utgångspunkterna i den förklarande 

delen. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 
 

Tillvägagångssättet för uppsatsens undersökning grundar sig därmed i en 

kvalitativ förklarande studie. Där jag genom den förklarande studien, utifrån 

uppsatsens syfte, ämnar gå ett steg längre än en beskrivande studie och inte 

bara beskriva utan också förklara det som undersöks. Uppsatsen syftar därför 

till att förklara det avgränsade undersökningsmaterialet med det definierade 

fallet och sedan beskriva och förklara innebörden i detsamma (Esaiasson et 

al, 2012: 36-37).  

För att besvara frågorna kommer jag i uppsatsen, inom ramen för en 

förklarande studie, förklara och undersöka det avgränsade fallet genom 

teorikonsumering. Valet av en teorikonsumerande studie är utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar och innebär att det valda fallet kommer 

undersökas genom definierade teorier. En teorikonsumerande studie liknar en 
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teoriprövande studie på så vis att båda undersökningsmodellerna påverkar 

tilltron till de förklarande teorierna, men skiljer sig från en teoriprövande 

studie genom motiveringen. I en teorikonsumerande studie är valet av 

fenomen/fall det primära och valet av teorier sekundärt, medan det i en 

teoriprövande studie är tvärt om och valet av teori blir i dessa avgörande för 

vilka fall man väljer (Esaiasson et al, 2012: 41-42).  

I uppsatsen är således själva fallet det primära och teorierna får därmed en 

sekundär betydelse i att förklara fallet. Det innebär att fallet studeras utifrån 

teoriernas ”glasögon”, där det övergripande fallet med ”marknadisering av 

offentlig verksamhet” står i centrum för undersökningen och förklaras med 

utgångspunkt i de definierade förklaringsmodellerna. 

 

2.2 Forskningsstrategi 
 

I uppsatsen kommer det huvudsakliga fokuset ligga på en analysenhet, vilket 

skulle kunna motivera en fallstudie-design. Men för att bättre kunna dra 

slutsatser om orsak och verkan kommer marknadiseringen av 

Arbetsförmedlingen till viss del att relateras till marknadiseringens innebörd 

på andra områden och Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande. Där jag 

ämnar stärka mitt egna fall genom att göra vissa jämförelser med andra 

liknande fall och undersökningar. Detta medför att uppsatsens design varken 

kan ses som en renodlad fallstudie eller som en renodlad jämförande design. 

Uppsatsens kan istället beskrivas som en ”Kvasi-komparativ” fallstudie, där 

undersökningen tar sin utgångspunkt i en fallstudie men med integrerade 

komparativa inslag.  Fördelen med de komparativa inslagen från den 

jämförande designen är att de medför ökade möjligheterna för generalisering 

till andra fall, vilket ökar den externa validiteten, samt öka uppsatsens 

tillförlitlighet och därmed den intern validitet. Vid jämförelserna kommer en 

mest lika-design tillämpas där uppsatsens definierade fall till viss del 
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kommer jämföras med liknande fall och andra offentliga organ (Esaiasson et 

al, 2012: 101- 109). Det empiriska materialet tar därmed sin utgångspunkt i 

reformförslaget enligt punkt 18 i Januariavtalet och kompletteras av 

relaterande material, i form av redogörelser för LOV och LOU, för att ge en 

utförligare beskrivning av reformförslagets innebörd. Punkt 18 jämförs sedan 

med material från Arbetsmarknadsutredningen och en undersökning om vad 

LOV inneburit på andra områden, för att bättre kunna dra slutsatser om orsak 

och verkan (orsakssambandet). 

Presentationen av uppsatsens tillvägagångssätt i kombination med en senare 

presentation av analysmodeller ämnar ge uppsatsen en god reliabilitet, 

möjligheten att testa uppsatsens resultat. 

För att sedan kunna bearbeta materialet genomförs en systematiserande 

kvalitativ textanalys av undersökningsmaterialet med syftet att analysera 

texterna och kunna klargöra tankestrukturerna hos aktörerna. Därefter 

kommer en liknade analys göras av texterna för de teoretiska 

utgångspunkterna för att på så vis kunna fånga in helheten i teorierna och 

därefter kunna applicera dem på ett korrekt sätt i analysen av det empiriska 

materialet (Esaiasson et al, 2012: 211). 

3 Teori 

 

För att undersöka uppsatsens första fråga utifrån den grundläggande 

problemformulering, att studera orsakssambandet mellan marknadisering och 

dess påverkan på välfärdsstaten, har jag valt att avgränsa de teoretiska 

utgångspunkterna till George Sörensens beskrivning av statens förändrade 

roll och Patrik Halls beskrivning av marknadisering inom NPM-trenden. 

Denna avgränsning motiveras med att både Sörensens och Halls 

beskrivningar kompletterar varandra på ett lämpligt sätt utifrån uppsatsens 

syfte. Sörensens beskrivning av hur statens roll antas förändras i en tid 
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präglad av globalisering lyfter fram de bakomliggande orsakerna till 

marknadisering, medan Hall beskriver vad marknadiseringen innebär inom 

NPM-trenden. Hall beskriver bland annat hur utvecklingen av 

marknadisering resulterat i privatisering genom upphandlingar av offentlig 

verksamhet. 

Förklaringen av markandiseringens innebörd för Arbetsförmedlingen, följs 

av Bo Rothsteins beskrivning av den marknadslika modellen för 

legitimitetsskapande. Den marknadslika modellen används i uppsatsen för att 

besvara uppsatsens andra fråga och förklara de bakomliggande 

tankestrukturer som skulle kunna ligga till grund för reformförslaget, samt 

hur en marknadisering av Arbetsförmedlingen skulle kunna rättfärdigas. 

 

3.1 Sörensen om statens förändrade roll 
 

För att kunna förklara orsakssambandet mellan marknadisering av offentlig 

verksamhet och dess påverkan på välfärdsstaten kommer undersökningen 

först studera orsaken till markandiseringen utifrån George Sörensens teori 

om statens roll i tider av globalisering. Sörensen beskriver i hans bok ”The 

Transformation of the State. Beyond the Myth of Retreat” en 

förklaringsmodell som tar avstamp i en mellanposition mellan två 

traditionella utgångspunkter för hur statens roll påverkas i och med 

globalisering. I vilken Sörensen menar att globaliseringsprocessen skett i 

samspel med staters politik. Där globalisering inte inneburit något 

nollsummespel och att statens roll inte behöver ha minskat i en globaliserad 

värld (Sörensen 2004: 24). Sörensen beskriver istället hur statens roll 

genomgått en förändringsprocess, i vilken staten genom internationalisering 

och marknadsorienterad ekonomi gått från ekonomisk direktstyrning till mer 

policystyrning via regleringar (Sörensen 2004: 32). Detta har sedermera 

inneburit att marknaden har fått en större roll som gjort att välfärdsstaten 
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behöver ”reglera avregleringen” genom att sätta ramarna för marknaden 

(Sörensen 2004: 33). Utvecklingen av den ekonomiska globaliseringen har 

även lett till att marknadsbaserade lösningar och marknadsförhållanden 

integrerats på områden som tidigare var offentligt kontrollerade. Detta har i 

sin tur inneburit privatiseringar av offentliga verksamheter. Staten och 

marknaden har därmed kommit närmare varandra och medfört att tidigare 

former av statlig reglering har ersatts av nya (Sörensen 2004: 35-37).  

När de gäller välfärdsstatens roll i och med ekonomisk globalisering menar 

Sörensen att den ekonomiska globaliseringen sätter välfärdspolitiken i en ny 

kontext. En kontext som kan ses som mer begränsad, men som ändå inte kan 

sägas utgöra något direkt hot mot upprätthållandet av välfärdsstaten 

(Sörensen 2004: 44).  

3.2 Hall om NPM-trenden 
 

Sörensens teoretiska utgångspunkt med att den ekonomiska globaliseringen 

har gett välfärdsstaten en förändrad roll som går ut på att reglera den privata 

och offentliga marknaden genom mer policystyrning genom regleringar 

kompletteras sedan av Patrik Halls beskrivning av ”marknadisering” inom 

det han benämner som NPM-trenden. Halls beskrivning av marknadisering 

används här för att ge en mer konkret beskrivning av vad marknadisering 

innebär för välfärdsstatens reformerande roll som Sörensen beskriver.  

Patrik Hall beskriver NPM-trenden genom två reformkomponenter i form av 

marknadisering och företagisering i hans bok ”organisationspolitisk makt i 

svensk offentlig förvaltning”. Där den första reformkomponenten i form av 

marknadisering enligt Hall innebär en ”kundorientering” och ett fokus på 

effektivare (i bemärkelsen billigare) offentliga tjänster, samt en utveckling av 

relationerna mellan offentliga organisationer, företag och kunder 

(medborgarna) inom den offentliga sektorn. Den andra komponenten i form 

av företagisering innebär enligt Hall en intern utveckling, där de offentliga 
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organisationerna blivir mer företagslika genom bland annat tydligare ledning, 

målorientering och mer effektiva (i bemärkelsen rationella och 

företagsliknande) processer (Hall 2012: 29).  

De båda inslagen i NPM-trenden kan kombineras i olika 

förändringsprocesser, men de kan även förekomma relativt oberoende av 

varandra. NPM-trenden med de båda reformkomponenternas innehåll kan 

sedan beskrivas genom begreppen ”marknad”, ”kundorientering” och 

”rationalitet” (Hall 2012: 31). Där båda processerna handlar om att det 

offentliga bli mer likt marknaden genom marknadsliknande ideal. Men 

marknadisering sedan handlar om kundorientering och en effektivisering av 

de offentliga tjänsterna, genom ex privatisering och offentliga upphandlingar. 

Medan företagisering handlar om rationalitet och en effektivisering av de 

offentliga processerna, där politikens oförutsägbarhet ska motverkas genom 

managementtekniker. 

3.2.1 Marknadisering 
 

Marknad: 

Marknadisering kan bäst förklaras genom begreppen marknad och 

kundorientering. Där begreppet ”marknad” inom NPM-trenden innebär en 

högerorienterad vilja att skapa marknader inom offentlig sektor. Den 

grundläggande förändringsretoriken mot marknadsidealen bygger tills stor 

del på den nyliberala idéen att konkurrensutsättning av offentliga 

verksamheter leder till kostnadseffektivitet och föreställningen om att 

kunders efterfrågan ska styra marknadens utveckling. Resultatet av detta blir 

sedan en trend av privatisering där offentliga tjänster och verksamheter 

tilldelats privata aktörer (Hall 2012 32-33). 

Skapandet av marknader inom offentlig sektor har enligt Hall bland annat lett 

till en säregen form av privatisering genom ”marknadsincitament utan 
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marknad”, vilket till exempel lett till uppkomsten av så kallade 

kvasimarknader. Kvasimarknader är politiskt konstruerade marknader som 

finansieras av offentliga medel, inom vilka företag tillåtits bedriva offentliga 

tjänster, där kunderna (medborgarna) sedan fått välja mellan dessa tjänster 

och där de offentliga medlen sedan följt kundvalen. Ett liknande fenomen är 

skapandet av offentliga marknader genom ”upphandlingar”. I dessa 

upphandlingar blir de privata aktörerna underleverantörer till den offentliga 

sektorn och utför tjänsterna i stället för av de offentliga aktörerna. Även 

dessa finansieras av offentliga medel och styrs genom formella regleringar 

(Hall 2012: 32-33). 

De politiskt konstruerade marknaderna med offentlig finansiering har enligt 

Hall inneburit stora vinster för privata intressen och de privata intressena har 

därför varit drivande för utvecklingen av den politiskt konstruerade 

marknaden. Samt att de ekonomiska vinsterna medfört att relativt få stora 

privata bolag kommit att dominera inom vissa sektorer. Till exemplet inom 

äldremarknaden där två stora bolag redan 2010 stod för 15% av den privata 

marknaden (Hall 2012: 33). Kvasimarknader har även blivit lukrativa genom 

att resurserna inom dessa marknader består av offentliga medel och att detta 

gjort marknaderna mindre konjunkturkänsliga (Hall 2012: 33). Detta gör 

kvasimarknaderna känsliga för marknadiseingslobbying, i vilken näringslivet 

blivit inspirerade av politiska metoder och därigenom påverkat politiken till 

mer marknadsstyrning. Marknadsstyrningen behöver dock inte vara felaktig, 

om både politiker och medborgare vill ha det. Men frågan är om 

medborgarna verkligen vill ha marknader inom vissa marknadiserade 

välfärdsområden eller om det snarare är frågan om de privata aktörernas 

intressen och politik. (Hall 2012: 296-298). 

Kundorientering: 

En annan trend som också präglat offentlig sektor under senare år är trenden 

av kundorientering. Kundorienteringen kan förstås på flera olika sätt.  
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Ur ett statsvetenskapligt perspektiv beskriver Hall hur den centrala 

betydelsen av kundorientering är ett ökat fokus på outputsidan 

(utflödessidan) av den offentliga sektorn, där de offentliga tjänsterna möter 

medborgarna. Hall menar att detta sker på bekostnad av inputsidan 

(inflödessidan), som istället handlar om de politiska processerna där det 

offentliga konstrueras. Kundorienteringen innebär enligt Hall därmed en 

avpolitisering och ökad individualisering genom att fokus flyttas från vad 

medborgarna som kollektiv efterfrågar genom politiska ställningstaganden, 

till vad den individuella medborgaren (kunden) efterfrågar i de offentliga 

verksamheterna. Detta beskrivs av Hall som en ”kraftig politisk 

värderingsförskjutning inom den offentliga sfären mot mer 

företagsinspirerade ideal” som han menar är problematisk ur en 

demokratisynpunkt. Då värdeförskjutningen i förlängningen medför en 

förskjutning mot att tjänstemannamakten ökar på politikens bekostnad, 

eftersom politiker oftast är fokuserade på inflöde medan tjänstemännen har 

mer makt gällande utflödet (Hall 2012: 35). 

 

3.3 Rothstein om den markandslika modellen 
 

I idealtypen med den markandslika modellen för legitimitetskapande antas 

det demokratiskt beslutande programmens legitimitet skapa legitimitet 

genom medborgarnas möjlighet att ”rösta med fötterna”, vilket innebär att 

medborgarna själva får välja mellan olika servicealternativ. Legitimitet 

uppkommer enligt modellen därmed när medborgarna får möjlighet att välja 

mellan olika aktörer, såväl offentliga som privata. Grundtanken med 

marknadisering av offentlig verksamhet för legitimitet är därmed att 

medborgarna själva ges möjligheten att besluta om det som inte går att 

påverka centralt uppifrån. Möjligheten att påverka ges genom att 

medborgarna kan välja det servicealternativ som de själva uppfattar som bäst 
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(Rothstein 2017: 27). Systemet organiserar sig sedan kring konkurrerande 

entreprenörer, där beslutstypen är kundanpassning och den rationella 

konsumenten (medborgaren) är huvudaktör (Rothstein 2017: 29). 

En fördel med den marknadsliknande modellen är att de marknadsliknande 

principerna tydligt antas visa vilka servicealternativ som lyckas väl och det 

blir enklare att anpassa verksamheten till medborgarnas krav. I modellen 

tillgodoses den demokratiska jämlikhetsprincipen genom regleringar om att 

alla ska ges samma ekonomiska möjlighet att välja producent, till exempel 

genom att de privata aktörerna inte får ta ut avgifter. Kvalitetsaspekterna 

tillgodoses i modellen genom att alla producenter måste följa samma 

demokratiskt beslutade regelverk och att det verksamheten kontrolleras/ 

granskas av offentliga organ. Idealet med jämlikhet är dock något svårare att 

tillgodose, eftersom jämlikhet i modellen bygger på att alla medborgare antas 

ha samma möjligheter att skaffa sig den information som behövs för att de 

ska kunna göra rationella val. En potentiell negativ effekt med modellen är 

därför att den riskerar leda till social segregering (Rothstein 2017: 27-29). 

3.4 Relationen mellan de teoretiska utgångspunkterna 
 

I relationen mellan de teoretiska utgångspunkterna ses Sörensens teori först 

som den generella utgångspunkten som beskriver vad marknadiseringen 

beror på, medan Hall beskriver vad marknadiseringen innebär och Rothstein 

till sist beskriver hur marknadisering kan motiveras utifrån en 

legitimitetsaspekt.  

Sörensens teori beskriver först hur ekonomisk globalisering medför en 

förändrad roll för välfärdsstaten, som innebär en övergång från mer 

direktstyrning till mer indirekt policystyrning där statens roll blir att reglera 

den privata och offentliga marknaden genom regleringar. 
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Utgångspunkten i Sörensens generella teori kompletteras sedan av Halls 

definition av NPM-trenden. Där Hall i hans definition preciserar vad den 

ekonomiska globaliseringens påverkan mer konkret innebär utifrån 

aspekterna med företagisering och marknadisering. Hall beskriver hur 

markandiseringen påverkat statens organisation inom NPM-trenden till att bli 

mer marknadslik, med skapandet av offentliga marknader och fokus på 

kundorientering. 

Halls beskrivning av marknadiseringen av offentliga verksamheter relateras 

sedan till Rothsteins beskrivning av den marknadslika modellen för 

legitimitetsskapande, som i uppsatsen används för att ge ännu en dimension 

för förståelsen och motiven bakom marknadisering. Där idealtypen med den 

marknadslika modellen för legitimitetsskapande innebär en förskjutning där 

legitimitet antas skapas genom att kunden/medborgarna ses som 

huvudaktören och tillåts ”rösta med fötterna”, i en organisation där 

konkurrerande aktörer som genom kundanpassning skapar legitimitet. 

Modellens tes för uppsatsen är därför att en marknadisering av 

Arbetsförmedlingen kan motiveras genom den markandslika modellen, i 

vilken inkluderandet av externa aktörer antas skapa legitimitet i en offentlig 

förvaltning med lågt förtroende.  

Vitsen med idealtyperna är därför att studera huruvida det är behovet av 

legitimitet och förtroende i genomförandeprocessen som kan förklara 

förvaltnings organisationsmönster mot marknadisering (Rothstein 2017: 23-

24). 

3.5 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning inom ämnena globalisering och NPM och dess påverkan 

på välfärdsstaten har gjorts av många olika aktörer med olika perspektiv. 

Insikten från den tidigare forskningen är centrala för uppsatsen genom 

insikten om att forskningsproblemet utformas utifrån tidigare forskning, samt 
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utifrån den miljö och verklighet där forskningen bedrivs. Beskrivningen, 

förklaringen och konsekvenserna har vidare sin utgångspunkt i förståelsen av 

fenomenet, vilket innebär att tidigare forskning och den personliga 

verklighetsbilden blir central för förhandsuppfattningen av fenomens 

påverkan (Bjereld 1999: 438). 

I uppsatsen ämnar jag således genom teorikonsumering till viss del använda 

tidigare forskning som utgångspunkt för analysen av den pågående 

reformeringen av arbetsförmedlingen. Tidigare forskning sätts därmed i en 

dagsaktuell kontext och teorier kring ämnet konsumeras i syfte att förklara 

och problematisera det aktuella samhällsfenomet. Där den tidigare 

forskningen används för att få en grundläggande förståelse och konsumeras 

som utgångspunkt för att förklara fenomenet och i diskussionen kring 

samhällets rådande styrningsfilosofi. 

Sedan millenniumskiftet har det efter statliga uppdrag kommit flera rapporter 

inom ämnet globalisering, där bland annat regeringen Reinfeldt tillsatte två 

stora utredningar i form av Globaliseringsrådet som kom med sin slutrapport 

2009 och Framtidskommissionen som kom med sin slutrapport 2013. Där 

båda utredningarna tillsattes för att studera globaliseringens påverkan, men 

där Framtidskommissionen tillsattes för att analysera framtida utmaningar för 

Sverige, medan Globaliseringsrådet istället analyserade olika lösningsförslag 

på globaliseringens utmaningar.  

Tidigare har globaliseringen även undersökts av Ekonomikommissionen 

(SOU 1993:16), i media kallad Lindbeckkommissionen, som tillsattes av 

Regeringen Bildt 1992. Utredningen hade som uppdrag att ge förslag till hur 

Sverige skulle klara den svåra ekonomiska situationen som rådde och 

kommissionen kom i sitt betänkande bland annat fram till behovet av 

konkurrensutsättning av den offentliga sektorn. Där de menade att en 

konkurrensutsättning av varor och tjänster skulle bidra till effektivare 



 

26(54) 

 

hushållning av resurser och att detta även gällde för den offentliga 

tjänstesektorn, vilket var en kontroversiell slutsats (Lindbäck 41-4). 

Andra forskningsbidrag inom ämnet NPM har bland annat gjorts i ett 

temanummer från Statsvetenskaplig tidskrift (volym 117, nummer 4) från 

2015 med temat ”Politikens särart i en tid av marknadisering” där utvalda 

forskare inom relevanta ämnen i fem olika artiklar undersöker olika aspekter 

av marknadiseringens påverkan. I temanumret lyftes olika frågor, till 

exempel frågor om det svenska regelverket genom Linda Nybergs artikel 

”Politikens handlingsutrymme och konkurrensens lagar. Nyliberala 

föreställningar om stat och marknad i tre konkurrensregelverk”. Frågor om 

kvalité genom Ulrika Winblad, Anna Mankell och Fredrik Olsson i deras 

artikel ”Privatisering av välfärdstjänster: hur garanteras kvalitet i vård och 

omsorg?”. Samt frågor om ansvarsutkrävande och demokratiideal i bland 

annat artikeln ”Att bolagisera kommunal verksamhet. Implikationer för 

granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?” Av Gissur Ó. Erlingsson, 

Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson, Richard Öhrvall. 

I temanumret beskrivs hur ämnet om politikens särart är intressant med 

hänvisning till den spänning mellan politik och marknad genom politikens 

unika förutsättningar. Där de menar att politiken har en särart genom det 

demokratiska uppdraget, som till viss del utmanas när offentlig sektor 

präglas av marknadisering. Men de menar samtidigt att marknader inte 

uppstår själva utan är resultat av medvetna politiska beslut. I temanumret ges 

olika svar på vad spänningen mellan politik och marknad består av och detta 

undersöks i artiklarna utgår från olika aspekter av politikens och marknadens 

särarter (Statsvetenskaplig tidskrift 2015). 

I ett annat temanummer från Statsvetenskaplig tidskrift ”Att göra rätt- även 

när ingen ser på” från 2016 beskriver Shirin Ahlbäck Öberg & Sten 

Widmalm framväxten av New Public Management och framväxten och 

granskningssamhället, genom att ställa frågan; hur får man den offentlig 
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förvaltning att handla rätt? För att besvara frågan diskuterar författarna i 

artikeln NPM som styrmodell för förvaltningsorganisation och styrning. De 

går igenom innebörden och tidigare forskning av NPM, synliggör och 

problematiserar dess innebörd för förvaltningspolitiken, med målet att öppna 

för ytterligare diskussion för alternativa synsätt. Där de menar att de 

underliggande antaganden i NPM behöver blottläggas för att veta vad som är 

värt att bevara, och framför allt, vad som bör tänkas nytt (Ahlbäck Öberg och 

Widmalm 2016). 

Tidigare forskning har även visat på att NPM inte längre är så ny. Detta 

berörs bland annat i ett temanummer i Scandinavian Journal of Public 

Administration (volym 19, nummer 2) från 2015 med temat ”After NPM?”. I 

temanumret skriver författarna bland annat att organisationer inom offentlig 

sektor ständigt ställs inför nya reformer och utmaningar och att det på senare 

tid skapats utvecklingstrender som står utanför NPM. Till exempel att det 

blivit större fokus på andra värden än de som skapas av marknaden. Detta 

beskrivs bland i en av temanumrets artiklar, där Johansson, Denvall och 

Vedung i artikeln ”After the NPM Wave. Evidence-Based Practice and the 

Vanishing Client” beskriver hur Evidence-Based Management (EBM) 

tidigare fått stå tillbaka för NPM, men att evidensbaserade idéer på senare tid 

fått större fokus istället för NPMs kundfokus. Författarna menar dock att allt 

för stort fokus inte ska läggas på huruvida det råder NPM eller post-NPM, 

utan att forskning istället bör fokusera på vad som faktiskt händer och följa 

de aktuella utvecklingarna (After NPM 2016). 

Andra forskare menar mer tydligt att NPM är en gammal trend som är på 

tillbakagång. Detta gör bland andra Patrik Dunleavy, Helen Margetts, Simon 

Bastow och Jane Tinkler, i artikeln ”Public Management Is Dead—Long 

Live Digital-Era Governance”, publiserad i Journal of Public Administration 

Research and Theory (volym 16, nummer 3, 467-494) från 2006. Författarna 

menar att vågen med NPM-trenden fortfarande existerar i länder som är nya 
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inför NPM, men att trenden ebbat ut och är på tillbakagång i de ledande 

länderna för NPM. Författarna menar istället att framförallt den teknologiska 

utvecklingen kommer vara ledande för nästa utvecklingsvåg för dessa post-

NPM länder, där fokus kommer ligga på återintegrering, holism och 

digitalisering. Denna rörelse mot dessa förändringar kallar författarna för 

“digital-era governance” (DEG) (Dunleavy et al 2006). 

3.6 Analysmodeller 
 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter kan sammanfattas i operativa 

analysmodeller, i vilka teorierna konkretiseras för att beskriva kärnan i 

teoriernas innebörd och vad i teorierna som konkret ska användas i 

undersökningen. 

Den första analysmodellen utifrån Sörensen teori kan konkretiseras 

genom beskrivningen om att; Den ekonomiska globaliseringen har gett 

välfärdsstaten en förändrad roll som går ut på att reglera de privata och 

offentliga marknaderna genom indirekt policystyrning genom regleringar. 

Den andra analysmodellen utifrån Halls definition av marknadisering 

kan sedan beskrivas med att; statens organisation genom marknadisering 

inom NPM-trenden utvecklas till att bli mer marknadslik, med skapandet av 

offentliga marknader och ett fokus på kundorientering. Där den förändrade 

marknadiseringen innebär: 

1. Skapandet av offentliga marknader, där en konkurrensutsättning 

antas leda till kostnadseffektivitet. 

2. Kundorienteringen, som innebär en föreställning om att kunders 

efterfrågan ska styra marknaden. 

Den tredje analysmodellen utifrån Rothsteins beskrivning av den 

markandslika modell för legitimitetsskapande kan till sist beskrivas med 

att; den marknadslika modellen för legitimitetsskapande skapar en 
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förskjutning där legitimitet antas skapas genom att medborgarna tillåts ”rösta 

med fötterna”. Där kunden/ medborgaren är huvudaktören i en organisation 

med konkurrerande aktörer som genom kundanpassning skapar legitimitet.  

Tesen för modellen är därmed att en förskjutning mot markandslika ideal 

antas skapa legitimitet i en offentlig förvaltning med lågt förtroende.  

4 Empiri 

 

I kapitlet presenteras uppsatsens undersökningsmaterial i form av det 

ursprungliga punkt 18 i Januariavtalet, revideringen av punkt 18 samt en 

redogörelse av LOV och LOU. 

4.1 Punkt 18 i Januariavtalet 
 

Arbetsförmedlingen är enligt den sakpolitiska överenskommelsen i det så 

kallade Januariavtalet tänkt att reformeras i grunden. Avtalet är ett resultat av 

förhandlingar mellan Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet de gröna (MP), 

Liberalerna (L) och Centerpartiet (C), som låg till grunden för 

regeringsbildningen 2019 efter 2018 års riksdagsval. Det ursprungliga 

reformförslaget presenterades i punkt 18 i Januariavtalet och innebar att 

Arbetsförmedlingen senast 2021 skulle vara reformerad och innefattar en 

implementering av ett nytt LOV-system där fristående aktörer skulle överta 

ansvaret för att matcha och rusta de arbetssökande. Arbetsförmedlingen 

skulle efter reformeringen ha fortsatt myndighetsansvar för 

arbetsmarknadspolitiken men fokusera på kontroll av arbetssökande, privata 

aktörer, arbetsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur samt 

statistik och analys.  

Ersättningen till aktörerna ska i det ursprungliga LOV-systemet skulle 

huvudsak utgå från hur väl aktörerna lyckades med sitt uppdrag att få 

individer i varaktig sysselsättning, givet behoven hos den arbetslöse. För att 
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säkerställa kvaliteten skulle antalet fristående aktörer begränsas, genom att 

de kontrolleras, rangordnas och certifieras och möjligheterna att välja bort 

besvärliga fall förhindras. Vidare ska insatser och ansvar för personer med 

funktionsnedsättning ligga kvar hos Arbetsförmedlingen 

(Socialdemokraterna 2019). 

4.1.1 Revideringen av punkt 18 
 

Den 9:e december 2019 gick samarbetspartierna för Januariavtalet, efter hot 

om en misstroendeförklaring, ut i en debattartikel i tidningen ”Aftonbladet” 

och reviderade två punkter i det ursprungliga förslaget enligt punkt 18. I 

debattartikeln beskrev företrädare för S, MP, C och L i form av Stefan 

Löfven, Per Bolund, Anders W Jonsson och Nyamko Sabuni hur de var 

”överens om Arbetsförmedlingen” (Aftonbladet 2019). 

Den första revideringen av det ursprungliga förslaget innebar att tidsplanen 

för reformeringen skjuts fram ett år till 2020 och det huvudsakliga 

regelverket ska beslutas under mandatperioden. Där tidigare lärdomar och 

goda erfarenheter från arbetet med fristående aktörer ska tas tillvara i arbetet 

med regelverket. 

Den andra revideringen innebar att reformeringen inte längre ska bygga på 

ett LOV-system. I debattartikeln beskrivs inte vilket system som istället 

ämnas implementeras. Utan istället beskrivs hur ”den eller de 

upphandlingsformer som är mest ändamålsenlig för respektive tjänst ska 

användas”. Vidare beskrivs i debattartikeln hur kvalité och kontroll ska vara 

styrande och att skattebetalarnas pengar ska användas effektiv. För detta 

beskrivs att det ska finnas en mångfald av aktörer men att de inte får vara fler 

aktörer än att det går att säkerställa kontroll av kvalitet och resultat. Till sist 

ska utformningen i regelverket möjliggöra till medverkan för aktörer på 

regional och lokal nivå (Aftonbladet 2019).  

Hur reformen är tänkt att se ut och vilket regelverk som ska implementeras är 
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i skrivande stund oklart och reformeringen kan fortfarande innebära att delar 

av LOV implementeras. Klart är dock att Arbetsförmedlingen genom 

reformförslaget är tänkt att reformernas i grunden och att detta ska ske 

genom någon form av privatiseringsreform.  

4.2 Vad innebär LOV? 
 

Det ursprungliga reformförslaget genom punkt 18 var tänkt att bygga på ett 

LOV-system. Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inrättades 2008 

som ett alternativ till upphandlingar enligt lag (2016:1145) om offentliga 

upphandlingar (LOU), som funnits i olika utföranden sedan 1994. Lagarna är 

i grunden lika och beskriver två olika sätt för hur privata utförare kan bli 

utförare av välfärdstjänster (SKR 1, 2019).  

I lagtexten stadgas att LOV i dess nuvarande utformning enligt 1kap 1§ 

omfattar tillämpning av ett valfrihetssystem tillgängligt för upphandlande 

myndigheter för vissa tjänster inom hälsovård och socialtjänster. Med 

valfrihetssystem menas enligt 1kap 1§ 2st. individers rätt att fritt välja mellan 

de leverantörer som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat 

kontrakt med. Den upphandlande myndigheten behöver inte tillämpa samma 

valfrihetssystem inom alla berörda områden. Lag (2016:1153) (Lindblom 

och Nordback 2018). Principerna för upphandlingarna i valfrihetssystemet 

ska enligt 1kap 2§ bygga på de EG-rättsliga grundprinciperna i form av 

konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet (SKR 2019, 

1). 

4.2.1 Skillnaden mellan LOV och LOU 

 

Upphandlingar enligt LOU gäller enligt lagens 1kap 2§ upphandlingar som 

genomförs av en upphandlande myndighet (offentliga upphandlingar). I 

upphandlingsförfarandet ska beställaren av framgår i lagens 6:e kapitel 
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formulerar vad som ska ingå i tjänsten och utförarna får sedan konkurrera om 

det mest attraktiva anbudet. Där det vanligast är priset i kombination med 

kvalitén som avgör (Lindblom och Nordback 2018). 

Lagstiftningen i LOV och LOU är till många delar är lika, med likheter 

gällande annonsering, anbud, kvalificering och överprövning. Men det finns 

även några viktiga skillnader. Den mest grundläggande skillnaden är att LOV 

enligt 3kap 2§ ställer krav på löpande annonseringen och att alla 

anbudsgivare som uppfyller kraven enligt 8kap 1§ ska antas. LOV innebär 

därmed en fri etableringsrätt, där alla anbudsgivare som uppfyller vissa 

grundläggande krav i kommunernas eller regionernas förfrågningsunderlag 

för tjänsten, tilldelas ett kontrakt för att utföra tjänsten. Lagen innebär även 

en valfrihet för medborgarna, som därmed får välja vilken utförare de vill ha 

enligt 1kap 1§ 2st. Medan LOU inte innebär en fri etableringsrätt och 

valfriheten blir därmed inte lika omfattande, då antalet utförare begränsas till 

de som upphandlats av den upphandlande myndigheten (SKR 2, 2019). 

5 Resultatanalys 

 

Hur de offentliga arbetsmarknadstjänsterna som idag tillhandahålls av 

Arbetsförmedlingen kommer vara organiserad i framtiden är i skrivande 

stund oklart. Klart är däremot att det från politiskt håll tydligt signalerats att 

någon typ av förändring genom marknadisering med största sannolikhet 

kommer ske. Detta genom Januariavtalets punkt 18 som tydligt beskriver att 

en reformering av Arbetsförmedlingen genom marknadisering är på gång. 

Revideringen av reformeringens ursprungliga förslaget innebär dock en 

osäkerhet kring vilket system reformen ska organiseras utifrån, vilken roll 

olika aktörer kommer att få och hur stort inflytande 

Arbetsmarknadsutredningen kommer få. Men troligt är att reformeringen och 
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marknadiseringen kommer ske enligt någon form av integrerat LOV- eller 

LOU-system. 

5.1 Statens roll förändras 
 

Även om det idag inte går att säga hur reformeringen av Arbetsförmedlingen 

kommer se ut kan grunden för reformeringen förklaras utifrån Sörensens 

teoretiska utgångspunkt. För det första kan reformeringen förstås utifrån 

Sörensens grundläggande argument om att globaliseringsprocessen och dess 

förändringar sker i samspel med staters politik (Sörensen 2004 24). Det visas 

tydligt genom att reformförslaget om marknadisering är sprunget ur en 

sakpolitisk överenskommelse som ligger till grund för regeringsbildningen. 

Även om andra faktorer spelar in så innebär detta att det är statens politik 

som i praktiken är pådrivandet för NPM-trendens utveckling av 

marknadiseringen. Pådrivandet av de politiskt konstruerade marknaderna kan 

i förlängningen även innebära att staten blir känsligare för 

marknadiseingslobbying i vilken näringslivet, genom politiska metoder, 

påverkar politiker till mer marknadsstyrning. Detta kan i förlängningen bli 

problematisk för statens makt att sätta den politiska agendan (Hall 2012: 

296-298). 

Som tidigare nämnts är det även oklart huruvida Arbetsmarknadsutredningen 

(SOU 2019:3) haft något inflytande på punkt 18 i Januariavtalet eller inte. 

Punkt 18 kan dock till stora delar liknas med det Arbetsmarknadsutredningen 

beskriver som modell 2 för hur externa aktörer kan överta den del av 

Arbetsförmedlingens verksamhet som inte innefattar myndighetsutövning. 

Modell 2 beskrivs som ett avtal med minimal statlig styrning, där de privata 

utförarna får ett helhetsansvar för den arbetssökandes insatser för att få denne 

i arbete eller utbildning. Det offentliga låter enligt modellen de externa 

aktörerna att i hög utsträckning besluta om innehållet i och omfattningen av 

tjänsten (SOU 2019:3: 797). Denna modell för Arbetsförmedlingens 
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reformering kan också förklaras utifrån Sörensens teori. Där beskrivs att den 

ekonomiska globaliseringen leder till ett närmande mellan marknaden och 

staten genom integrerandet av marknadsförhållanden på områden som 

tidigare var offentligt kontrollerade, samt att detta sedan leder till 

privatiseringar av offentliga verksamheter (Sörensen 2004: 35-37).  

Sörensens menar sedan att den ekonomiska globaliseringen medfört mer 

marknadsorienterade ekonomier, där statens roll gått från ekonomisk 

direktstyrning till mer policystyrning via regleringar. Detta visas i det 

ursprungliga punkt 18, där överlämnandet av uppgiften att rusta och matcha 

arbetssökande till varaktig sysselsättning var tänkt att flyttas från 

Arbetsförmedlingen, som är en statligt styrd myndighet, till externa aktörer 

genom en statligt konstruerad marknad. Skapandet av en marknad skulle då 

innebära en förskjutning, där statens roll snarare skulle blir att ”reglera 

avregleringen” genom att sätta ramarna inom vilka de externa aktörerna får 

verka (Sörensen 2004: 32-33). Statens förändrade roll kan även ses vid 

exempelvis införanden av LOV, där den statliga styrningen begränsas genom 

att valet av utförare överlåts till de arbetssökande (SOU 2019:3: 797).  

Den ekonomiska globaliseringen bidragande till fenomen som 

marknadisering sätter välfärdsstaten i en ny kontext och förändrar därmed 

dess roll. Välfärdsstatens roll kan ses som mer begränsad men går ändå att 

upprätthålla då det i slutändan ändå tycks vara staten som genom regleringar 

sätter ramarna för marknaderna. 

5.1.1 Innebörden av LOV på andra områden 

 

Sörensens övergripande teoretiska utgångspunkt i att statens roll förändras 

visar här grunden för marknadiseringen av offentlig verksamhet. För att 

förklara marknadiseringens innebörd i det aktuella fallet är det viktigt att 

studera dess påverkan på andra områden. Marknadisering inom andra 
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välfärdsområden har beskrivits av Statskontoret i en undersökning från 2012. 

Där tillskrevs de på uppdrag av regeringen att undersöka vad lagen om 

valfrihetssystem (LOV) inneburit för utvecklingen av kostnader och 

effektivitet i kommunernas verksamheter när det gäller tjänster inom 

socialtjänsten (där LOV är frivilligt för kommunerna att tillämpa). 

Statskontorets utredning kom med sitt slutbetänkande 2012 (2012:15) i 

vilken de utifrån kvantitativa ansatser och kvalitativa inslag kom fram till 

flera viktiga slutsatser om effekterna av implementeringen av LOV för 

kommuners socialtjänster (Statskontoret 2012: 7-8). 

Den första slutsatsen de fann i undersökningen var att LOV tenderar att ge 

mer nöjda brukare. Även fast kvalitén i verksamheter är svåra att mäta visar 

resultaten i deras analys att äldre i kommunernas hemtjänst generellt var 

nöjdare efter implementeringen av LOV, vilket antingen kan vara uttryck för 

ökad kvalité eller för en uppskattning över möjligheten att få välja utförare.  

Några andra observationen i undersökningen är att LOV inneburit att 

kvalitetssäkringen läggs över på brukarna själva som förväntas byta utförare 

om de är missnöjda. LOV tenderade även skapa starkare incitament att följa 

upp verksamheterna genom kommunernas ersättningssystem. Vidare 

beskrivs hur LOV till skillnad från LOU skapar något högre kostnader 

eftersom systemet inte medför samma grad av priskonkurrens mellan 

utförarna. Å andra sidan beskrivs hur LOV kan öka förutsättningar för bättre 

kostnadskontroll genom införandet av LOV som i regel medför ett ökat fokus 

på de ekonomiska villkoren för verksamheter, som omfattas av LOV 

(Statskontoret 2012 8-11). 

Sammanfattningsvis beskriver Statskontorets rapport att det är oklart 

huruvida LOV leder till ökad effektivitet. Undersökning visar också hur det 

framför allt är andra faktorer än LOV som påverkar effektivitetsutvecklingen 

i kommunerna då produktivitetsutvecklingen inte ger stöd för några 

skillnader med LOV (Statskontoret 2012: 11). 
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5.2 Marknadisering 
 

Marknadisering inom NPM-trenden innebär enligt analysmodellen av Halls 

definition att statens organisation utvecklas efter marknadens ideal. Detta 

genom skapandet a offentligt konstruerade marknader med ett fokus på 

kundorientering, i vilka konkurrensutsättning antas skapa 

kostnadseffektivitet och kunders efterfrågan ska styra marknaden. 

Konkurrensutsättning och kundorientering beskrivs av Ulrika Winblad, Anna 

Mankell & Fredrik Olsson i deras artikel ”Privatisering av välfärdstjänster: 

hur garanteras kvalitet i vård och omsorg?” även vara de bakomliggande 

motiven för LOV och LOU.  

Vid införandet av LOV beskriver de att det initiala syftet var att öka 

inflytandet för den enskilde brukaren. I lagpropositionen beskrev regeringen 

hur LOV skulle ses som en del i strävandet mot att sätta brukaren i fokus, 

genom att makten att välja utförare förskjuts från politiker och tjänstemän till 

brukarna själva. Valfrihet skulle leda till nytänkande och mångfald samt 

skapa konkurrensutsättning mellan de privata aktörerna och incitament till 

bättre kvalité för att locka till sig kunder. Mottagaren av välfärdstjänsten 

(kunderna) skulle därmed stå för kvalitetskontrollen genom att välja de bästa 

utförarna och därigenom slås ut de sämsta från välfärdsmarknaden - det vill 

säga ”rösta med fötterna” (Winblad et al. 2015: 536). Fokuset på 

kundorientering beskrivs även av Konkurrensverket. De beskriver också att 

syftet med LOV är att erbjuda tjänster med bästa möjliga kvalité, ökad 

valfrihet för brukaren att bestämma vem som ska utföra tjänsten, ökad 

konkurrensen och underlätta konkurrenskraft för små och medelstora företag 

(Konkurrensverket 2011). 

Marknadisering var även syftet med LOU vid införandet. Det grundläggande 

syftet var enligt Winblad et al. att utse den aktör eller de aktörer som kunde 

utföra tjänsten på det mest effektiva sättet, vilket framhölls i propositionen 
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som föregick den ursprungliga lagen om offentlig upphandling från 1992, 

samt att ökad konkurrens genom anbudsupphandling förväntades minska 

kostnaderna och öka produktiviteten inom den kommunala verksamheten 

(Winblad et al 2015: 535). Dock var resonemanget om kostnadseffektivitet, 

som var centralt vid införandet av LOU, inte lika centralt vid införandet av 

LOV där det centrala argumentet om kostnadseffektivitet bytts ut till att 

istället fokusera på konkurrensutsättnings främjande av mångfald och kvalité 

(Winblad et al. 2015: 532-536). 

5.2.1 Skapandet av offentliga marknader 

 

Skapandet av offentliga marknader genom LOV eller LOU förklaras utifrån 

Halls analysmodell för marknadisering. Där LOV kan relateras till Halls 

beskrivning av uppkomsten av så kallade kvasi-marknader, i vilka företag 

tillåts bedriva offentliga tjänster inom politiskt konstruerade marknader där 

de offentliga medlen följer kundvalen (Hall 2012: 32-33). 

Konkurrensutsättning genom skapandet av en kvasi-marknad inom NPM 

innebär en lukrativ marknad, som även kan skapas genom LOU 

(upphandlingar), där privata aktörer blir underleverantörer till det offentliga. 

I dessa marknader antas konkurrensutsättningen och resultatstyrning skapa 

kostnadseffektivitet. Detta var också tanken i det ursprungliga 

reformförslaget med LOV där de ekonomiska incitamenten genom 

resultatbaserad ersättning och fri etablering skulle främja effektivitet.  

Motivet att konkurrensutsätta utifrån kostnadseffektivitet kan dock 

ifrågasättas utifrån slutsatserna i SOU 2019:3 och Statskontorets 

undersökning av LOV (2012:15). Båda visar att det inte finns någon 

övertygande evidens som pekar på att överförandet av offentlig verksamhet 

till privata aktörer skulle innebära förbättrad effektivitet. Vidare beskrivs i 

SOU 2019:3 att det inte finns någon evidens för skillnader mellan LOV och 
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LOU, som idag är de vanligaste alternativen för inkluderandet av externa 

aktörer i offentliga verksamheter.  

Däremot beskrivs i SOU 2019:3 att privata utförare kan bidra till ökad 

innovation och individanpassning om de ekonomiska incitamenten i form av 

de privata utförarnas vinstintressen kan tillgodoses. Detta tillgodoses enligt 

SOU 2019:3 genom att den ekonomiska ersättningen är värd risken som 

innovation och individanpassning innebär. Ett system där de ekonomiska 

incitamenten utgår från resultaten skulle därmed kunna främja detta. Dock 

skulle en kvasi-marknad med helt resultatbaserad ersättning, som LOV-

systemet enligt det ursprungliga punkt 18, enligt SOU 2019:3 endast främja 

innovation och individanpassning om den ekonomiska ersättningen är 

tillräckligt hög, med hänvisning till den ekonomiska risken. Vilket troligtvis 

skulle innebära en hög kostnad ur ett statligt perspektiv. Ett alternativ 

beskrivs i SOU 2019:3 vara en bonusbaserad resultatbaserade ersättningen i 

kombination med en tillräckligt hög fast ersättning, då den fasta ersättningen 

innebär en basinkomst som gör att risken att främja innovation och 

individanpassning inte blir allt för stor.  

5.2.2 Kundorientering 

 

Vidare beskriver Hall hur en marknadisering av offentlig verksamhet innebär 

ett ökat fokus på kundorientering. Med den nyliberala förställningen att det 

är kundernas efterfrågan som ska styra marknaden. Idéen kan ses som 

grundläggande i det ursprungliga LOV-förslaget i punkt 18 som enligt 

slutsatserna i Statskontorets undersökning innebär att kvalitetsgranskningen 

läggs över på kunderna/ brukarna. Att öka individualiseringen och ge 

brukarna själva ansvaret för delar av kvalitetsgranskningen skulle kunna 

motiveras utifrån Rothsteins beskrivning av den marknadslika modellen, där 

legitimitet för den offentliga verksamheten antas skapas genom att 
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medborgarna ges möjlighet att ”rösta med fötterna”. Detta stöds även av 

SOU 2019:3 o Statskontorets utredning 2012:15, som båda säger att ett 

valfrihetssystem tenderar att leda till ökad kundnöjdhet.  

En ökad marknadisering och kundorientering medför dock enligt Hall ett 

ökat fokus på output-sidan på bekostnad av input-sidan, genom en 

avpolitisering och ökad individualisering. Huruvida en individualisering ska 

ses som önskvärt kan diskuteras, då individualisering genom valfrihet enligt 

den marknadslika modellen för legitimitetsskapande kan antas bidra till ökad 

legitimitet och enligt slutsatserna i SOU 2019:3 och Statskontorets 

undersökning 2012:15 tenderar leda till ökad nöjdhet. Däremot kan en 

avpolitisering vara problematisk utifrån en demokratisynpunkt, då vår 

representativa demokrati bygger på att makten ska ligga hos de demokratiskt 

valda representanterna och inte hos tjänstemän eller externa aktörer. 

5.3 Reformeringen utifrån ett legitimitetsperspektiv 
 

För att välfärdsstaten ska kunna upprätthålla dess skattefinansierade 

välfärdstjänster är en grundläggande komponent att de har legitimitet i form 

av medborgarnas förtroende för de offentliga åtgärderna (Rothstein 2017: 

23). Detta blir särskilt viktigt med hänsyn till att offentliga verksamheter ofta 

arbetar i en monopolsituation, som bara i sig riskerar att skapa 

legitimitetsproblem. Medborgarnas förtroende för centrala 

välfärdsmyndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och dess 

verksamhet är därmed ytterst viktigt för välfärdsstatens upprätthållande. 

Negativa förtroendesiffror bör väcka debatt om förändringar.  

5.3.1 Arbetsförmedlingens förtroende 

 

Allmänhetens förtroende för Arbetsförmedlingens har genom åren uppmätts i 

en rad olika undersökningar. Bland annat i Medieakademins 
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förtroendebarometer, Kantar Sifos anseendeindex och SOM-institutets årliga 

undersökningar. 

Medieakademins förtroendebarometer 2019 

I Medieakademins förtroendebarometer från 2019 undersöktes allmänhetens 

förtroende för institutioner, politiska partier, massmedier och företag. Där 

förtroendet för dessa mättes genom frågeformulering: ”Hur stort förtroende 

har du för det sätt på vilket följande verksamheter sköter sitt arbete?”.  

Där den svarande fick välja mellan fem fasta svarsalternativ: 

• Mycket stort förtroende  

• Ganska stort förtroende  

• Varken stort eller litet förtroende  

• Ganska litet förtroende  

• Mycket litet förtroende 

Undersökningen visade på ett i förhållande lågt förtroende för 

Arbetsförmedlingen, som i 2019 års undersökning endast hade 12% av 

svarspersonerna som uppgav att de hade mycket eller ganska stort förtroende 

för myndigheten. Av de utvalda myndigheterna i undersökningen hade 

Arbetsförmedlingen lägst förtroende på 12%, efter Migrationsverket som 

uppmätte ett förtroende hos 13% och försäkringskassan som uppmätte 20%. 

Detta kan relateras till de myndigheter som låg i topp i form av Skatteverket 

på 65% och Valmyndigheten på 59% förtroende. Arbetsförmedlingens 

förtroende kan över tid även konstateras som lågt, då myndigheten sedan 

2011 kontinuerligt uppmätt ett av de lägsta förtroendena på ca 15-11% 

(Förtroendebarometern 2019). 

Anseendeindex för myndigheterna 2019 
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I en annan årlig undersökning från Kantar sifo undersöker de ett så kallade 

anseendeindex för svenska myndigheter, som mäter allmänhetens 

tilltro/intryck och bedömning av kvalitén och framgång för olika 

myndigheter. I undersökningen mäter de sedan anseende som en 

framgångsfaktor genom ett mått i frihetsgrader, där ett högt anseende innebär 

ett högt frihetsvärde. I undersökning för Anseendeindexet för myndigheter 

2019 definierar Kantar sifo att ett anseendeindex på 50 eller högre är ett högt 

anseende för myndigheter. Vilket uppmättes för till exempel 

Kustbevakningen, Skatteverket, Strålningsmyndigheten, SMHI och 

Konsumentverket.  

I undersökningen ställs fem frågor, som enligt Kantar Sifo, skapar en 

anseendemodell som undersöker både emotionella och rationella. Dessa fem 

frågor gör sig gällande: 

• Övergripande värdering  

• Personligt intryck  

• Lita på  

• Kvalitet, tjänster och produkter  

• Framgång 

Arbetsförmedlingen var i undersökningen den myndigheten som 2019 

uppmätte lägst anseendeindex av de myndigheter som ingick i 

undersökningen och fick i mätningen ett anseendeindex på -24. Förutom 

Arbetsförmedlingen var det i undersökningen endast Migrationsverket (-22) 

och Försäkringskassan (-18) som fick negativa anseendeindex (Kantar Sifo 

anseendeindex 2019). 

I Arbetsförmedlingens årsredovisning från 2018 beskriver myndigheten 

själva deras resultat i Kantar Sifos anseendeindex. Där de beskriver hur 

myndigheten 2018 fick ett index på -25 vilket var en förbättring från 2017 då 
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de uppmätte ett index på -30 (Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018). 

Trotts att Arbetsförmedlingen förbättrade sitt anseendeindex 2019 till -24, 

ligger myndigheten dock långt under medelvärdet som 2019 låg på 32 

(Kantar Sifo anseendeindex 2019). 

SOM-undersökningen 2017 

Allmänhetens bedömning av hur väl svenska offentliga förvaltningar 

fungerar beskrivs också av Sören Holmberg i SOM-rapport nr 72 ”sprickor i 

fasaden”, som baseras på SOM-undersökningen från 2017. I rapporten 

beskriver Holmberg hur bedömningen av förvaltningen blivit mer negativ 

sedan 2010. Där Migrationsverket och Arbetsförmedlingen under längre tid 

varit de myndigheter som ligger lägst (Andersson et al. 2018: 103). 

Under perioden 2010-2017 var det endast var 17% i svenska folkets 

bedömningsbetyg som tyckte att Arbetsförmedlingen sköte sina uppgifter 

bra, medan 52% tyckte de gjorde ett dåligt jobb. Detta gav ett betyg på -35, 

som var lägst av alla myndigheter i undersökningen. Återigen var 

Arbetsförmedlingens bottenbetyg här följd av Migrationsverket som i 

undersökningen uppmätte näst lägst resultat på -31 (Andersson et al. 2018: 

108). 

Arbetsförmedlingen fick även lägst resultat på frågan om hur olika partiers 

sympatisörer bedömer hur ett antal myndigheter/ verksamheter sköte sin 

uppgift 2017. Arbetsförmedlingen hade lågt betyg hos samtliga partiers 

sympatisörer och i en sammanvägd bedömning var det endast 12% som 

ansåg att de sköter sina uppgifter bra, medan 67% ansåg att de sköter sina 

uppgifter dåligt (Andersson et al. 2018: 113). 

5.3.2 Den marknadslika modellen för legitimitetsskapande 

 

Ett grundläggande motiv till att reformera Arbetsförmedlingen genom 

marknadisering av dess verksamhet kan därför förstås utifrån myndighetens 
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låga förtroende som presenteras i undersökningarna. I de tre 

undersökningarna för myndigheters förtroende som lyfts fram kan det snabbt 

konstateras att Arbetsförmedlingen, tillsammans med Migrationsverket, har 

klart lägst förtroende för dess verksamhet hos allmänheten. Vilket enligt 

definitionen av legitimitet som presenteras i uppsatsen innebär att 

Arbetsförmedlingen har låg legitimitet.  

För att skapa legitimitet i en offentlig myndighet beskriver Rothstein hur 

idealtypen med den markandslika modellen innebär en förskjutning där 

legitimitet antas skapas genom att medborgarna tillåts ”rösta med fötterna”. 

Där kunden/ medborgaren blir huvudaktören i en organisation med 

konkurrerande aktörer som genom kundanpassning skapar legitimitet. En 

marknadisering med skapandet av en offentlig marknad genom antingen 

LOU eller LOV skulle därmed kunna motiveras utifrån ett 

legitimitetsperspektiv. En förskjutning mot den markandslika modellen kan 

motivera en marknadisering av en offentlig myndighets verksamhet med lågt 

förtroende. Vidare kan det grundläggande argumentet för marknadisering om 

ökad effektivitet, som dock kan ifrågasättas, också motivera en 

marknadisering, då Rothstein beskriver hur legitimitet i offentliga 

verksamheter antas skapas genom bland annat effektivitet (Rothstein 2017: 

23).   

En potentiell risk med detta beskrivs av Rothstein vara att en marknadisering 

riskerar att leda till social segregering (Rothstein 2017: 29). Dels genom 

ojämna informationsflöden men också genom regional segregering, i vilken 

överlämnandet till privata aktörer, beroende på utformning, skulle kunna 

medföra ojämna arbetsmarknadstjänster. Till exempel skulle ett LOV-system 

med resultatbaserad ersättning utan subventioneringar kunna leda till en 

exkludering av arbetsförmedlingstjänster i regioner med hög arbetslöshet och 

svagt näringsliv. Där de ekonomiska incitamenten är låga och de privata 

aktörernas motivation genom deras vinstintresse därmed inte kan tillgodoses. 
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Legitimitetsproblemet som riskerar uppkomma för välfärdsstaten genom att 

offentliga verksamheter ofta arbetar i en monopolsituation är något som den 

markandslika idealtypsmodellen för legitimitetsskapande ämnar lösa genom 

skapandet av offentliga marknader (marknadisering), med den 

individualistiska grundtanken är att medborgarna själva ska välja utförare. 

Idealtypen visar därmed att behovet av legitimitet och förtroende i 

genomförandeprocessen kan förklara förvaltnings organisationsmönster med 

marknadisering (Rothstein 2017: 23-24). 

6 Resultatdiskussion 

 

Utifrån det som framkommer i uppsatsens resultatanalys kan det för det 

första konstateras att markandiseringen genom punkt 18 kan förstås utifrån 

Sörensen teori om att statens roll förändras och utifrån Halls beskrivning av 

marknadisering inom NPM-trenden. Reformförslaget innebär enligt 

analysmodellerna ett införande av en statligt konstruerad marknad som ger 

ett ökat fokus på kundorientering, vilket medför en förändrad roll för staten. 

Vidare kan det konstateras att organisationsmönstret med marknadisering av 

Arbetsförmedlingen kan motiveras utifrån behovet av legitimitetsskapande 

genom Arbetsförmedlingens låga förtroende hos den svenska allmänheten. 

Där argumenten i den marknadslika modellen för legitimitetsskapande, i 

kombination stödet för detta som beskrivs i Arbetsmarknadsutredningen o 

Statskontorets utredning, kan motivera någon form av marknadisering.  

Slutsatserna i Arbetsmarknadsutredningen från 2019 och Statskontorets 

undersökning från 2012 visar dock båda att det inte finns någon stark evidens 

för att offentliga marknader enligt LOV-system skulle bidra till förbättrad 

effektivitet jämfört med LOU-system eller att privata aktörer i offentligt 

konstruerade marknader skulle vara mer effektiva än offentliga aktörer.  
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Effekterna av marknadisering genom LOV på andra områden visar däremot 

att innovation och individanpassning kan främjas av externa aktörer om de 

ekonomiska förutsättningarna och incitamenten är rätt (SOU 2019:3: 731-

732). Samtidigt valfrihetssystemet tenderar att leda till ökad kundnöjdhet 

(SOU 2019:3: 734) och att en stor del av del av kvalitetssäkringen läggs över 

på brukarna som får ”rösta med fötterna” (Statskontoret 2012 7-11). 

Ett av den markandslika modellens potentiella problem är risken för 

segregering. I det ursprungliga reformförslaget i punkt 18 var de 

grundläggande ekonomiska incitamenten för att effektiviteten skulle 

garanteras att aktörerna inom kvasi-marknaden skulle få betalt utifrån hur väl 

de lyckas med deras uppdrag, utifrån den enskilda ”kundens” behov. Den 

helt resultatbaserad ersättning skulle kunna vara problematisk i regioner där 

näringslivet och arbetstillfällena är kraftigt begränsade – där behovet av 

arbetsförmedling är som störst och de ekonomiska incitamenten utifrån en 

resultatbaserad ersättning som lägst. I dessa regioner skulle resultatbaserad 

ersättning utan subventioneringar kunna leda till segregering då de privata 

aktörernas grundläggande vinstintresse kan vara svårt att tillgodose. 

Problemet skulle dock kunna motverkas genom exempelvis 

subventioneringar för etablering i dessa regioner och/eller genom att någon 

form av offentlig arbetsförmedling fortsatt tillhandahålls. I 

Arbetsmarknadsutredningen (SOU 2019:3) framhåll till exempel hur de anser 

det vore önskvärt med en kombination av offentliga och externa aktörer som 

genom ett utförarneutralt utbud tillhandahöll välfärdstjänsterna för 

arbetsförmedling.  

Ett annat potentiellt problem med införandet av en kvasi-marknad beskriver 

Hall vara känsligheten för marknadiseingslobbying, där näringslivet påverkar 

politiken mot mer marknadsstyrning genom politiska metoder. Detta kan 

även kopplas till avpolitiseringen. Genom markandiseringens ökade fokus på 

outputsidan riskerar den politiska makten att minska eftersom de politiska 
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processerna är mer fokuserade på inputsidan (Hall 2012: 35). En 

marknadisering av offentlig verksamhet kan därmed medföra att 

välfärdsstaten utsätts för ökad påtryckning genom lobbying och utökad 

marknadsstyrning vilket kan anses som problematiskt ur en 

demokratisynpunkt, eftersom marknadens vinstintressen då riskerar få ett 

betydande inflytande över de skattefinansierade välfärdstjänsterna. 

7 Slutsats 

 

Sammanfattningsvis kan reformeringen av Arbetsförmedlingen, utifrån det 

som framkommer från uppsatsens empiriska material i relation till 

analysmodellerna om Sörensens teori och Halls definition, förklaras genom 

marknadiseringen som en del i NPM-trenden. Reformeringen är tänkt att leda 

till skapandet av en offentligt konstruerad marknad med ett ökat fokus på 

kundorientering. I marknadiseringen kan staten ses som styrande för 

utvecklingen mot marknadens ideal, vilket medför en förändrad roll med mer 

indirekt policystyrning. Utvecklingen med marknadisering av 

Arbetsförmedlingen inom NPM-trenden kan vidare motiveras utifrån en 

legitimitetsgrund med hänvisning till Arbetsförmedlingens låga förtroende. 

Där marknadiseringen innebär att välfärdsstatens legitimitetsgrund förskjuts 

mot den marknadslika idealtypen för legitimitetsskapande.  

Hur reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att se ut och organiseras 

är i slutändan en fråga för politiken. Effektivitetsskapande är idag något som 

ses som ett grundläggande argument för konkurrensutsättning genom 

skapandet av offentliga marknader inom marknadisering, samt som en 

grundläggande komponent för legitimitetsskapande. Men att motivera 

utvecklingstrenden med marknadiseringens konkurrensutsättning ur en 

effektivitetsaspekt kan ifrågasättas utifrån de omfattande undersökningarna, i 

form av Arbetsmarknadsutredningen och statskontorets undersökning av 
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LOV:s påverkan för kommunala socialtjänster. I utredningarna framhålls 

istället att det inte finns någon övertygande evidens som tyder på att externa 

utförare skulle vara mer effektiva än offentliga eller att LOV skulle vara 

effektivare än LOU.  

Det finns därför ett behov av ökad tydlighet för evidensen kring utförare och 

organisation utifrån ett effektivitetsperspektiv. Detta är viktigt eftersom om 

det inte finns någon effektivitetsskillnad mellan LOV och LOU, eller mellan 

externa och offentliga utförare så kan ”effektivitet” inte motivera en 

marknadisering. Det skulle kunna innebära att andra mer ideologiska värden 

skulle kunna tillåtas vara styrande för offentlig marknadisering. Framtida 

forskning om skillnaderna mellan LOU och LOV utifrån ett 

effektivitetsperspektiv, samt forskning för ökad evidens om 

effektivitetsskillnaderna mellan offentliga utförare och externa utförare, är 

därför vara önskvärda. 

Arbetsförmedlingens kontinuerligt låga förtroende visar på ett 

legitimitetsproblem som kräver någon form av förändring. Utifrån 

slutsatserna i Arbetsmarknadsutredningen 2019 och Statskontorets 

undersökning 2012:15 om marknadiseringens främjande av kundnöjdhet, 

tillsammans med antagandet för legitimitetsskapande enligt den 

markandslika modellen, finns det därför goda för argument för någon form 

av marknadiseringsreform. Arbetsmarknadsutredningens rekommendation 

om ett utförarneutralt utbud av både externa och offentliga utförare kan 

utifrån de olika för- och nackdelarna ses som ett rimligt alternativ för en 

omorganisation av Arbetsförmedlingen. Dessutom skulle ett utförarneutralt 

utbud kunna bidra med mer evidens till debatten om effektivitetsskillnader 

mellan offentliga och privata aktörer, samt göra att offentliga aktörer skulle 

kunna användas för att motverka segregering i ett LOV-system och fungera 

som en alternativ aktör i både ett LOU-system och ett LOV-system. Ett 
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utförarneutralt utbud skulle därför kunna ses som en eftersträvansvärd eller 

önskvärd modell för att skapa legitimitet och bidra till ökad evidens. 

Det finns mycket som talar för att en reformering av Arbetsförmedlingens 

verksamhet är nödvändig. Formen för omorganiseringen är inte självklar. 

Även om det finns stöd för grundidén i punkt 18 med marknadisering finns 

det även stöd för kritik mot implementeringen enligt det ursprungliga 

reformförslaget. Stöd för marknadisering kan i fallet Arbetsförmedlingen 

framförallt återfinnas i en legitimitetsaspekt, som verkar generera störst 

vinning, snarare än i argumentet om effektivitet.  
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