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Två huvudpunkter

• Användningen av privata aktörer
• Anställningsstöden



Privatiseringsförslag

• Lägg ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form
• Låt privata förmedlingsaktörer sköta förmedlingen av jobb
• Förmedlingspeng
• Arbetsförmedlingen certifierar och utvärderar de privata aktörerna
• Arbetsförmedlingen nu i ond cirkel

- bristande arbetsgivarkontakter – fler arbetssökande – ännu sämre
arbetsgivarkontakter – ännu fler arbetssökande och så vidare



Erfarenheter av privata aktörer

• Australien brukar ses som en förebild
• Privatiseringar också i till exempel Nederländerna, Storbritannien och 

Tyskland
• Privata aktörer fungerar inte generellt bättre än statliga
• Viktigt hur förmedlingspengen utformas

- stor fast del: risk för ”parking”
- stor prestationsdel: risk för ”cream-skimming”

• Utvärdering och utrensning av ineffektiva aktörer är centralt  



Anställningsstöd

• Den mest effektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärden
• Generösa anställningsstöd i Sverige
• Varför används de inte mer?
• Arbetsmarknadsekonomiska rådets företagsenkät
• 20 procent av svarande företag använde inte anställningsstöd därför 

att de inte kände till dem
• Nya eller omdöpta anställningsstöd har blivit en vedertagen metod 

för nya regeringar att visa handlingskraft



Effekten av tidigare anställningar med stöd på 
benägenheten att anställa med stöd i framtiden, procent

Svarsandel

Mycket mer benägen 11,0

Mer benägen 34,4

Inte mer benägen än tidigare 39,4

Mindre benägen 6,1

Mycket mindre benägen 3,7

Vet ej/ej svar 5,4



Förändringar som skulle kunna få företag som 
inte tidigare använt anställningsstöd att göra det 
framöver, procent

Svarsandel

Större anställningsstöd 17,7

Lägre bruttolön 12,2

Anställningsstöd under längre tid 20,2

Mindre arbetskrävande kontakter med myndigheter 22,5

Större möjligheter till provperiod före avtal om anställning med stöd 32,7

Bemanningsföretag tar arbetsgivaransvaret 11,0

Arbetsförmedlingen tar arbetsgivaransvaret 22,9

Inga krav på ansvar för utbildning/handledning 9,8

Handledningsstöd 12,7

Annat 27,4

Ej svar 10,3
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