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Abstract 

 

Background 

Labour market policies in Sweden is a state responsibility. Even though the municipalities 

have created their own units for labour market issues. This has resulted in parallel systems, 

and the distribution of responsibility is in many ways unclear. Several studies within the topic 

have observed that the effects of the activation programs disposed by the municipalities are 

difficult to study, dependent there is not enough comparable data. Therefore statistics is now 

collected by Sveriges kommuner och Landsting.   

Purpose 

The purpose of this study is to examine if the statistics that are available today can be used to 

measure the effects of labour market actions. 

Method 

The study is based on the theory about Governance as decentralization. The hypothesis is that 

the amount of money that the municipalities spend on labour market cations should affect the 

effect. With effect means, in this study, that the participants reach work or studies. The study 

is made on two Swedish municipalities, Robertsfors and Ljusnarsberg. Those municipalities 

are selected therefor they are the municipalities in Sweden that 2015 spent most and less 

money on labour market actions. In an attempt to try if the statistics that are available today 

can be used, the study is using a quantitative method. Interviews with representatives from the 

municipalities have also been made in order to explain choices in submitting of the statistics.   

Results  

The results show that the statistics that are available not can be held for true. Both from the 

calculation example as from the interviews that is clear there are uncertainties with the 

statistics. From the theory of Governance, this study comes to the conclusion that 

decentralization and standardization are extremes.  
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1. Inledning 

Arbetsmarknadspolitik handlar om insatser för att alla ska ha möjligheten till arbete. Det kan 

handla om hur arbetssökande ska matchas mot lediga arbeten, hur personer med 

funktionsvariationer ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, hur arbetslöshetsförsäkringen 

ska fungera eller om vilka insatser som behövs för att få unga ut i arbete (regeringen, 2018). 

Målen för arbetsmarknadspolitiken beslutas av riksdag och regering och sedan är det 

Arbetsförmedlingens uppdrag att se till att de politiska besluten omvandlas till handling. Det 

råder inga tvivel i ansvarsfördelningen och även Sveriges kommuner och landsting är tydliga i 

frågan att arbetsmarknadspolitik är ett statligt ansvar (Sveriges kommuner och Landsting 

[SKL], 2017). Arbetsförmedlingen är således den statliga myndighet som har uppdraget att 

hjälpa arbetssökande att komma ut i arbete. Det är också tydligt uttryckt i uppdraget att 

personer som anses stå långt ifrån arbetsmarknaden ska prioriteras (Riksdagen, Förordning 

2007:1030). Vad det innebär att stå långt från arbetsmarknaden är däremot betydligt luddigare 

att hitta något svar på. I Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport för 2018 förtydligas 

uttrycket med förklaringen ”inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden”.  

Dessa särskilt utsatta sammanfattas sedan med grupperna Nyanlända, Utomeuropeiskt födda, 

Personer med förgymnasial utbildning, Personer med funktionsnedsättning samt gruppen 

Äldre (Arbetsförmedlingen, 2018, s.13). 

Vid sidan om Arbetsförmedlingens insatser så driver också de allra flesta kommuner 

arbetsmarknadsverksamhet i någon form. Framförallt är dessa kommunala 

arbetsmarknadsinsatser riktade till kommuninvånare som uppbär försörjningsstöd. 94 procent 

av Sveriges kommuner bedriver arbetsmarknadsåtgärder och totalt sett finns cirka 4700 

anställda i kommunerna som arbetar med dessa insatser (Vikman & Westerberg, 2017). Om 

nu arbetsmarknadspolitik så tydligt är ett statligt ansvar, varför engagerar sig då kommunerna 

i detta? En anledning kan vara att det handlar om att arbetslöshet är en dyr historia för 

kommunerna och att de av Arbetsförmedlingen anordnade statliga åtgärderna varken når 

samtliga arbetssökande eller ger tillräcklig effekt. Dessutom så finns det en förhoppning hos 

kommunerna att kommunala arbetsmarknadspolitiska satsningar kan underlätta kommunernas 

kompetensförsörjning (SKL, 2017). Den här studien kommer att titta lite närmare på 

relationen mellan stat och kommuner vad det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser, med 

fokus på kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken.  
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1.1 Bakgrund 

Att kommunerna blandat sig i arbetsmarknadspolitiken är inget nytt påfund. Några 

kommuner ägnade sig åt arbetsmarknadsinsatser redan på 1970-talet, men det var ganska få. 

Framförallt handlade det då om att försöka sänka kommunernas utgifter för ekonomiskt 

bistånd genom att anställa biståndstagare med olika former av statligt subventionerade 

anställningar (Vikman & Westerberg 2017). Under 1990-talets ekonomiska kris med höga 

arbetslöshetssiffror så blev kommunerna en allt viktigare aktör inom området och redan i 

början av 2000-talet så befann sig cirka 10 procent av den totala mängden arbetslösa i 

åtgärder anordnade i kommunal regi (Panican & Ulmestig, 2017). Det talas till och med om 

en decentraliseringstrend under 1990-talet där kommunerna rustade sina verksamheter och 

andelen kommuner med renodlade enheter för arbetsmarknadspolitiska insatser ökade från 20 

procent till 70 procent (Lundin, 2008). Den stora orsaken till att kommunerna kände sig 

manade att kliva in på ett nytt fält handlade om ekonomi. Vid hög arbetslöshet sjunker 

skatteintäkterna för kommunerna samtidigt som kostnaderna för försörjningsstöd stiger. Och 

just att arbetslöshet är kostsamt för kommunerna är därför ett viktigt incitament till varför 

kommunerna är aktiva i arbetet med arbetsmarknadsåtgärder (SKL, 2017). Kommunernas 

ekonomi baseras till stor del av inkomstskatter, vilket innebär att kommunerna är beroende av 

att så många som möjligt av invånarna arbetar. Att personer hamnar i arbetslöshet ökar också 

risken för att fler kommuninvånare tvingas att söka om försörjningsstöd från kommunen 

vilket då blir en utgift för kommunen. I de fall där personer blir beroende av försörjningsstöd 

innebär detta för kommunerna alltså både ett inkomstbortfall av skatteintäkter samt en 

kostnad ur skattebasen (Lundin, 2008). 

Kommunerna har också rollen som arbetsgivare. Kommunen har utifrån denna roll ett 

behov av arbetskraft. De statliga utbildningsinsatserna, som ska verka för att arbetssökande 

ska kunna rustas med kunskap för att kunna komma in på arbetsmarknaden, har dock av 

många kommuner ansetts ge för dålig effekt. Kommunerna har enkelt förklarat inte förtroende 

för att de statligt anordnade arbetsmarknadsutbildningarna ger den arbetskraft som 

kommunerna själva eller näringslivet som verkar i kommunerna har behov av. I alla fall inte i 

tillräckligt stor utsträckning. Så att kunna anordna egna insatser, för att bidra till den egna 

kompetensförsörjningen, har också varit en viktig orsak för kommunernas inblandning i 

arbetsmarknadspolitiken (SKL, 2017).  

Utanför Arbetsförmedlingens insatser så anordnar alltså många kommuner själva insatser 

så som praktik, vägledande insatser och arbetsmarknadsanställningar.  Dessa insatser är 

främst riktade till den delen av de arbetssökande som uppbär försörjningsstöd från kommunen 
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(Lundin, 2018). Orsaken till att kommunerna valt att satsa på egna program för 

försörjningsstödstagare är att Arbetsförmedlingens insatser för denna grupp inte anses 

tillräckligt effektfull (SKL, 2017). Så incitamentet för kommunerna att bygga upp egna 

verksamheter i form av arbetsmarknadsenheter handlade, i alla fall till en början, till stor del 

om att få människor att inte behöva uppbära försörjningsstöd (Panican & Ulmestig, 2017). 

Arbetsmarknadspolitiken är alltså ett statligt ansvar där Arbetsförmedlingen är 

myndigheten som ansvarar för att regeringens beslut ska utföras. Kommunerna har i många 

fall avtal med Arbetsförmedlingen om att anordna vissa insatser, som exempelvis vägledande 

insatser, och fungerar då som en utförare av ett uppdrag. Att det just har slutits avtal mellan 

Arbetsförmedlingen och kommunen om att kommunen ska vara utförare av insatser är viktigt 

eftersom kommunallagens kompetensbestämmelse, 2 kap 1§, annars förbjuder kommunerna 

att ge särskilda insatser till enskilda individer. Genom lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter så har kommunerna fått en möjlighet till att utföra sådana insatser om det finns 

en överenskommelse med Arbetsförmedlingen (SKL, 2017). Ändå anordnar alltså 

kommunerna även egna program, vid sidan av de med Arbetsförmedlingen överenskomna 

insatserna, för personer med försörjningsstöd som man anser inte får det stöd de behöver av 

Arbetsförmedlingen. Vilka lagstöd finns då för kommunerna att utföra sådana insatser? Här 

finns egentligen ganska lite att hitta men redan 1944 gavs kommunerna vissa möjligheter att 

själva agera för att hindra arbetslöshet genom lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Denna lag slog fast att varje kommun ska ha en arbetsmarknadsnämnd som ansvarar för att 

främja arbete på kommunal nivå som syftar till att förebygga arbetslöshet. Om det inte i 

kommunerna finns en sådan särskild nämnd så är det kommunstyrelsen som är kommunen 

arbetsmarknadsnämnd (SKL, 2017). Men framförallt är det socialtjänstlagen (SoL) som 

möjliggör de kommunala insatserna. 1998 gjordes förändringar i SoL som möjliggjorde att 

kommunerna kunde villkora försörjningsstödet mot att mottagaren skulle delta i någon form 

av aktiveringsprogram (Persson & Vikman, 2010). Framförallt så vände sig denna möjlighet 

till personer under 25 år, även om den var tillämpbar till personer i ålder däröver som ansågs 

stå långt ifrån arbetsmarknaden. 2013 gjordes sedan nya förändringar i lagen som helt tog bort 

åldersaspekten och samma krav kunde kommunerna nu ställa på alla försörjningsstödstagare 

oavsett ålder (Vikman & Westerberg, 2017). Öppningarna i socialtjänstlagen medförde att vi 

fick en tudelning inom svensk arbetsmarknadspolitik, där den statliga inriktades till dem som 

hade statlig försörjning genom arbetslöshetskassa etc. medan kommunernas 

arbetsmarknadspolitik riktade sig till arbetslösa försörjningsstödstagare (Panican & Ulmestig 

2017).  
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För att få till någon form av samsyn på uppdragen så slöt Sveriges kommuner och 

Landsting, (SKL), och Arbetsförmedlingen 2015 en nationell överenskommelse om 

samverkan på lokal och regional nivå. Denna överenskommelse skulle underlätta samverkan i 

frågor som var av både kommunalt och nationellt intresse. Överenskommelsen poängterar att 

särskild vikt ska läggas på att hitta samsyn i frågor som rör lokal- och regional utveckling, 

kompetensförsörjning, samt insatser för personer i behov av särskilt stöd för att nå 

arbetsmarknaden (SKL, 2017). I och med överenskommelsen så har alltså någon form av 

embryo för hur ett samarbete mellan kommuner och stat inom arbetsmarknadspolitiken skulle 

kunna formas, istället för att ha vitt skilda intressen där risken ständigt finns att gränslandet 

blir suddigt och huvudmannaskapet otydligt. 

2016 tillsatte regeringen så slutligen en utredning, Arbetsmarknadsutredningen, för att gå 

till botten med hur arbetsmarknadspolitiken i Sverige bör bedrivas (Regeringen, 2016). 

Uppdraget, som pågår och som skall redovisas i januari 2019, innebär bland annat att utreda 

hur det statliga åtagandet kan effektiviseras och tydliggöras. Samarbetet mellan aktörerna 

inom arbetsmarknadspolitiken ska också undersökas med särskild fokus på kommunernas roll 

och statens roll, och hur förutsättningarna för samverkan kan förbättras. 

Under Arbetsmarknadsutredningens gång har ett delbetänkande släppts, Vägledning för 

framtidens arbetsmarknad (SOU 2017:82). I det går att utläsa att kommunerna i allt större 

grad valt att utveckla parallella arbetsmarknadsinsatser med Arbetsförmedlingen och att just 

fokus på att lyfta människor från passivt bidragsberoende till egen försörjning är det största 

skälet till detta. Den tar också upp de lokala överenskommelser mellan kommun och 

arbetsförmedlingar som många valt att använda sig av. Dessa lokala överenskommelser är 

tecknade utifrån den överenskommelse jag ovan beskrivit som framförhandlad mellan SKL 

och Arbetsförmedlingen.  

Vid sidan av dessa överenskommelser tar utredningen vidare upp att regeringen har utsett 

en delegation, Delegationen för unga och nyanlända (DUA), som har till uppgift att stödja 

lokala överenskommelser och nya samverkansgrepp för att lösa arbetslöshet bland unga och 

nyanlända. DUA är en fristående och neutral part som ska främja samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och kommunerna bland annat genom att bevilja statsbidrag för att nya 

samarbetsformer ska kunna testas. Men även om Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande 

lyfter fram många goda exempel på samverkan, som till exempel jobbtorgen i Stockholm, så 

landar den i att det finns mycket kvar att önska vad det gäller samverkan mellan stat och 

kommun inom arbetsmarknadspolitiken. Framförallt brister samverkan på den strategiska 
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nivån där Arbetsförmedlingen och kommunerna tycks ha svårt att hitta en samsyn, då 

ansvarsfördelningen många gånger anses luddig. På operativ nivå tycks det fungera bättre, där 

handläggare från både stat och kommun ofta samverkar och gör sitt yttersta för att hjälpa 

sökande att komma närmare ett arbete. Men när det råder oklarheter i vems ansvar det handlar 

om blir det lätt att individer bollas mellan systemen. Ett exempel som behandlas är just 

försörjningsstödstagare som kommunen har kravet på att de ska stå till arbetsmarknadens 

förfogande, det vill säga ska aktivt söka arbete och göra vad man kan för att komma närmre 

arbetsmarknaden. Här kan då socialtjänsten kräva att personerna står inskrivna som 

arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kan å sin sida i vissa fall skriva ut 

personer som de anser inte står till arbetsmarknadens förfogande och hänvisa dessa personer 

till kommunen. Det innebär krasst sett att samma person kan bedömas olika av två 

myndigheter. Delbetänkandet talar om två parallella arbetsmarknadspolitiska system som 

tycks ha svårt att kroka arm. Både kommunerna och Arbetsförmedlingen kallar rådande 

situation för otydlig vad det gäller ansvarsfördelning. Delbetänkandets slutsats blir därmed att 

“det är därför av avgörande betydelse att ansvaret för Arbetsförmedlingen respektive 

kommunerna i arbetsmarknadspolitiken tydliggörs, särskilt för personer som står långt från 

arbetsmarknaden och mottar eller kan bli mottagare av ekonomiskt bistånd” (SOU, 2017:82, 

s.21).  

Och ungefär där befinner vi oss idag i januari 2019 bara någon vecka ifrån att 

Arbetsmarknadsutredningen skall vara färdig. Någon mer officiell information har inte 

släppts, men det finns lite vägledande material som har läckt ut. Sveriges television släppte 

24:e oktober 2018 nyheten att man tagit del av dokument från utredningen som kommer att 

föreslå att delar av Arbetsförmedlingens uppdrag ska läggas ut på andra aktörer. 

Arbetslöshetskassorna ska själva få ta hand om kontrollen av de arbetssökandes aktiviteter 

medan kommunerna ska få ansvara för någon man kallar för sociala insatser vilket inrymmer 

arbetsträning. Slutligen föreslås att en helt ny myndighet inrättas, Myndigheten för 

kompetensförsörjning, som ska ha till uppgift att samordna kompetensförsörjningsinsatser. 

Men vem som ska ansvara för utförandet av tjänsterna för de arbetssökande är en fråga 

utredningen inte tar ställning till. Istället presenterar man två tänkbara spår för politiken att ta 

ställning till. Det ena är att Arbetsförmedlingen lägger ut alla tjänster till privata företag, 

medan det andra är att man istället fortsätter på liknande sätt som idag, det vill säga med egna 

insatser som kompletteras med insatser från privata aktörer (Sveriges television [SVT], 2018). 
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Om nu SVT:s avslöjande visar sig stämma, så läggs ett förslag till politiken där 

Arbetsförmedlingens roll kraftigt förändras och där också kommunerna tilldelas ett 

ansvarsområde. Med tanke på delbetänkandets slutsats om att en tydligare ansvarsfördelning 

mellan kommuner och stat är önskvärt så är det väl egentligen heller inte ett helt oväntat 

förslag. Vad som däremot blir intressant att ta del av är hur utredningen ser på hur 

kommunerna ska utföra sin del. Många kommuner verkar ju redan idag ha väl uppbyggda 

arbetsmarknadsenheter men det finns ändå kommuner som inte alls har satsat på sådana 

verksamheter (SKL, 2017). Framförallt handlar det om glesbygdskommuner där endast 60 % 

har egna enheter för arbetsmarknadsfrågor medan detta finns i princip i samtliga större 

kommuner (SKL, 2012). Om uppdraget tydligare tilldelas kommunerna så är det alltså inte 

alla kommuner som idag har uppbyggd organisation för det och att bygga upp nya 

verksamheter kan vara en kostsam historia. 

 

1.2 Syfte 

Mitt syfte med denna studie är att se hur väl kommunerna tycker att deras insatser 

fungerar och om det som anses framgångsrikt på lokal basis kan mätas som framgångsrikt 

även i en nationell databas. Syftet är också att belysa att effekten av de insatser som görs kan 

se väldigt olika ut beroende på ur vilken synvinkel man väljer att se på effekt. Det handlar 

alltså egentligen om att se om det kvantitativt går att mäta framgången med lokala 

arbetsmarknadsinsatser. 

 

1.3 Forskningsfråga 

Forskningsfrågan jag kommer att utgå ifrån är: Kan effekten av kommunernas 

arbetsmarknadsinsatser mätas på ett standardiserat sätt? 

För att kunna besvara denna forskningsfråga så kommer jag att arbeta med att försöka 

reda ut vad som avses med effekt, om staten och kommunens syn på effekt kan skilja sig åt 

samt hur effekt i så fall kan mätas.  

 

1.4 Hypoteser 

Utifrån forskningsfrågan är studien uppbyggd på hypotesen att en högre nettokostnad av 

arbetsmarknadsinsatser borde generera en högre effekt (se vidare resonemang om effekt i 

kapitel 3.5). Den grundläggande hypotesen för studien bygger dock på att en effektstudie på 
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nationell nivå i praktiken bör vara näst intill omöjlig att få till utifrån att standardisering och 

decentralisering kan ses som varandras motpoler. 

 

1.5 Avgränsningar 

Jag har valt att studera två olika kommuner: Robertsfors och Ljusnarsberg. Att jag valt 

just dessa kommuner beror på att det i Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande tas upp 

om kommunernas olika sätt att satsa på resurser för arbetsmarknadspolitiska frågor (SOU 

2017:82). Där nämns kommunerna Robertsfors och Ljusnarsberg som varandras motpoler vad 

det gäller att satsa kommunala resurser. Robertsfors nämns i delbetänkandet som den 

kommun som har lägst nettokostnad med 12 kronor per invånare för kommunala 

arbetsmarknadsåtgärder medan Ljusnarsberg är den kommun som har högst nettokostnad med 

1958 kr per invånare (siffror från 2015). Med nettokostnad så avses den kostnad kommunen 

har för arbetsmarknadsåtgärder efter det att statliga bidrag dragits bort (kolada.se). 

Kommunerna är dessutom relativt lika varandra vad det gäller invånarantal där Robertsfors 

har en befolkning på 6771 invånare i förhållande till Ljusnarsbergs 4928 (SCB, 2017).  

Förutom att dessa två kommuner är omnämnda i Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande 

så är de intressanta utifrån att det är två kommuner som har så pass få antal deltagare att de 

sällan eller aldrig skulle komma med i någon form av jämförande studier (Panican & 

Ulmestig, 2017). Det gör att de representerar gruppen kommuner som sällan kan komma till 

tals undersökningar på nationell nivå. Dessutom så är de intressanta att studera utifrån att det 

är två kommuner där Arbetsförmedlingen har dragit ned sin verksamhet och inte längre har 

något Arbetsförmedlingskontor som är öppet för arbetssökande. Endast begränsad service i 

form av bokade besök utförs i kommunerna (se figur 6). Det är en intressant parameter i 

sammanhanget eftersom det då kan medföra att kommunerna känner sig tvungna att ta över 

vissa statliga uppgifter. Det är också något som inte skulle finnas med om jag valt att fokusera 

på större kommuner där Arbetsförmedlingen i regel har bemannade kontor som finns öppna 

för de arbetssökande. 

 

1.6 Disposition 

Det första kapitlet går igenom det arbetsmarknadspolitiska området med syftet att försöka 

ringa in och förklara forskningsproblemet för läsaren. Här finns också forskningsfrågan 

definierad. Kaptitel 2 behandlar vilken forskning som tidigare gjorts vad det gäller 

kommunala arbetsmarknadsinsatser och belyser också vilka mätningar som utförs inom 
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området idag. Därefter behandlas i kapitel 3 teorin som uppsatsen vilar på. Governance som 

styrform och decentralisering som verktyg handlar det hela om, varför kopplingen mellan 

dessa gås igenom i detta kapitel. Här avhandlas också vad som avses med effekt utifrån olika 

synvinklar. Kapitel 4 är Metodkapitlet där det beskrivs hur studien lagts upp. Både den 

kvalitativa- och den kvalitativa studien gås igenom med förklaringar till varför vissa val 

gjorts. I kapitel 5 så kommer sedan en genomgång av de i studien undersökta kommunerna 

Robertsfors och Ljusnarsberg. En hel del information gås igenom och här läggs en hel rad 

kvantitativ data fram tillsammans med citat från intervjuerna. I kapitlet görs också ett försök 

till operationalisering, det vill säga ett försök till att få fram något mätbart utifrån 

forskningsfrågan. Sjätte kapitlet är analysen där resultatet från kapitel 5 gås igenom. Slutligen 

dras slutsatserna i kapitel 7 som också avslutas med en diskussion innehållandes lite förslag 

och förhoppningar.   
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2. Vad har efterfrågats och vad görs? 

2.1 Tidigare studier inom området 

Kommunala arbetsmarknadsinsatser är ett relativt outforskat område, men det finns ändå 

viss forskning gjord inom området. Bland annat finns en studie av den så kallade 

“Uppsalamodellen” som studerade effekterna av hårdare krav på aktivering av 

försörjningsstödstagare under 1990-talet i ett lokalt projekt (Milton & Bergström, 1998). 

Resultatet denna studie kom fram till var att det gick att hitta viss effekt på minskar 

försörjningsstöd på kort sikt, men det var svårt att mäta vad detta berodde på. Någon större 

effekt på hur många som gick vidare till reguljärt arbete eller studier tack vare projektet 

hittade studien inte. Sen kom 2006 en rapport från IFAU som belyser i vilken grad unga är 

hjälpta av arbetsmarknadspolitiska program (Forslund & Nordström Skans, 2006). I denna 

studie låg fokus på att se om insatser inom ramen för ungdomsgarantin, arbetsförmedlingens 

dåvarande program för unga, samt kommunal ungdomspraktik gav någon effekt. Studien kom 

fram till att någon större effekt verkade dessa program inte ha för ungdomar. 

Arbetsförmedlingens vanliga insatser, som matchning och arbetsmarknadsutbildningar, 

tycktes ha bättre effekt för denna målgrupp i de flesta avseenden. Därefter finns en rapport 

från 2008 som studerar de så kallade “jobbtorgen” i Stockholm (Johansson & Langenskiöld, 

2008). Jobbtorgen är en samlokalisering mellan Stockholms stad och Arbetsförmedlingen dit 

långtidsarbetslösa (och i många fall försörjningsstödstagare) hänvisats för att få vägledning, 

kortare utbildningsinsatser, och motiverande samtal för att kunna öka sina chanser att komma 

ut på arbetsmarknaden. Denna studie studerar alltså en äldre målgrupp än studien från 2006 

som var mer inriktad mot ungdomar. Även här pekar dock resultatet på att det är svårt att 

kunna påvisa någon större effekt på att utkomsten blir arbete. Däremot visar studien på att de 

som deltagit i många fall upplever att de tagit steg framåt mot att hitta ett arbete i form av att 

de ökat sitt självförtroende och därmed också söker fler arbeten. Sen kom 2010 en ny studie 

av aktiveringskrav på försörjningsstödstagare i Stockholm (Persson & Vikman, 2010). Här 

kom studien fram till att de som hade kravet på sig att delta i aktivitet faktiskt lämnade sitt 

beroende av bidrag något snabbare än de som inte var förlagda med samma krav. Resultatet 

var dock inte signifikant för alla utan särskilt vissa grupper tycktes få denna effekt, särskilt 

yngre personer och ensamstående individer utan barn. Denna studie är särskilt intressant 

eftersom det är den första svenska studien som egentligen uttrycker att det går att se ett visst 

samband mellan aktiveringskravet och sannolikheten att avsluta sitt bidragsberoende. 2012 

kom riksdagens rapport, Arbetsmarknadspolitik i kommunerna som är utförd på uppdrag av 
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arbetsmarknadsutskottet. Rapporten är en rejäl genomgång av kommunala insatser, 

uppföljningar samt utförda studier om kommunal arbetsmarknadspolitik. Rapportens slutsats 

kan sammanfattas med att det finns begränsat med forskning om området kommunala 

arbetsmarknadsinsatser och i den omfattning den existerar så är den svårtolkad eftersom den 

ofta fokuserar på många olika insatser istället för på enskilda. En orsak till att det finns 

begränsat med forskning är enligt rapporten att det saknas dokumentation att forska på 

eftersom enhetligt dokumentationssystem saknas. Ett problem som ringas in är att 

arbetsmarknadsinsatser i kommunal regi oftast riktas till försörjningsstödstagare vilket ur ett 

likvärdighetsperspektiv blir problematiskt. “Till sist kan det sägas att forskningsresultaten 

ofta är både omgärdade av osäkerhet och motsägelsefulla, vilket betyder att det behövs mer 

forskning inom detta växande politik- och praktikområde” (Thorén, 2012, s.44). Nästa studie 

kom 2017 och denna studie har kartlagt kommunal arbetsmarknadspolitik lite mer generellt 

istället för att studera specifika projekt (Vikman & Westerberg, 2017). Här konstateras att det 

råder stor variation på både hur mycket pengar kommunerna satsar på arbetsmarknadspolitik 

och hur många som anvisas till de anordnade insatserna. Framförallt så kommer denna studie 

fram till att det inte verkar finnas någon tydlig samsyn bland kommunerna över dessa frågor 

och insatser ska bedrivas. 2017 släpptes också rapporten Lokal arbetsmarknadspolitik – Vem 

gör vad, hur och för vem? (Panican & Ulmestig, 2017). Det är en kunskapssamanställning 

över det arbetsmarknadspolitiska området där mycket av den tidigare forskningen tas upp, 

men också en studie av 11 svenska kommuners arbetsmarknadsinsatser. Inte heller här 

presenteras speciellt mycket nytt, utan slutsatsen handlar mycket om att kommunernas 

insatser inte är likartade utan är uppbyggda på olika sätt och vänder sig till olika målgrupper. 

Lite nya rön framkommer dock och det är att den kommunala arbetsmarknadspolitiken tycks 

ha institutionaliserats. Det vill säga att kommunerna tycks ha byggt upp verksamheter som nu 

bedrivs i ändamålsenliga lokaler, med tydligare riktlinjer och av utbildad personal, på ett 

tydligare vis än vad som tidigare har kunnat påvisas.  

Slutligen så kom då 2018 rapporten Arbetsmarknadspolitik för arbetslösa mottagare av 

försörjningsstöd som fungerar lite som en sammanfattning av de studier som redogjorts för 

ovan samt vissa studier gjorda av Arbetsförmedlingen (Lundin, 2018). Slutsatsen i denna 

rapport är att kommunala arbetsmarknadsinsatser är ett relativt outforskat område där fler och 

bättre studier behöver göras innan några säkra slutsatser kan dras. Framförallt så hänvisas till 

kommunala olikheter som gör att det är svårt att hitta bra jämförelser. 
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Sammanfattningsvis kan det därför sägas att i princip all den forskning som redogjorts ovan 

gällande kommunal arbetsmarknadspolitik drar slutsatsen om att det är ett svårforskat område 

som är i behov av ett mer enhetligt datamaterial för att kunna studeras på ett säkrare sätt. 

Studierna har egentligen inte kunnat påvisa något annat resultat än att det råder en osäkerhet 

kring effekterna, då det råder olikheter mellan vilka insatser som bedrivs av kommunerna. Att 

det finns både olika synsätt och insatser innebär också problemet för forskarna att veta vad 

som ska mätas. Därför handlar slutsatserna mycket om att en översyn av 

arbetsmarknadsområdet behövs. Förtydligande om statligt kontra kommunalt ansvar samt 

önskemål om större samsyn utifrån kommunernas sida på hur insatser ska dokumenteras är 

återkommande.  

 

2.2 Vilka mätningar görs idag? 

Lundin nämner i sin rapport att det på senare år tagits en del intressanta initiativ för att 

samla in enhetlig data gällande kommunala arbetsmarknadsinsatser. Dels så har IFAU börjat 

samla in data från kommunerna för ett större forskningsprojekt, och dels har SKL börjat samla 

in enhetlig data gällande kommunala arbetsmarknadsinsatser (Lundin, 2017). Kommunerna 

behöver idag alltså lämna ifrån sig data till så väl IFAU som till SKL. Förutom dessa två 

instanser så framgår det ur socialstyrelsens riktlinjer för registrering av socialbidragstagare att 

kommunerna från och med 2017 har en skyldighet att lämna uppgifter om de 

arbetsmarknadsinsatser som anordnas i kommunal regi för försörjningsstödstagare. 

Gemensamma definitioner för hur dessa skall registrerar till socialstyrelsen finns i riktlinjerna 

(Socialstyrelsen, 2017). Således finns det idag tre nationella insamlingar av data som görs av 

kommunala arbetsmarknadsinsatser, vid sidan av de redovisningar man kan anta att respektive 

kommun har på sina egna verksamheter. 

Eftersom flera instanser, (IFAU, SKL & Socialstyrelsen), mäter kommunala 

arbetsmarknadsinsatser idag så är det intressant att jämföra dessa för att se om de är enhetliga 

i vad som efterfrågas.  

 

Socialstyrelsen vill veta vilka insatser som försörjningsstödstagare, 18-64 år, befunnit sig 

i under den tid de uppburit ekonomiskt bistånd. Mätningarna gäller enbart personer som är 

anvisade till de kommunala insatserna och ej de som deltar i Arbetsförmedlingens insatser. 

För att kommunerna ska kunna registrera dessa data enhetligt har sex olika klassificeringar 

tagits fram av socialstyrelsen. Dessa är: Arbetsförberedande insatser (kartläggning och 
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träning), Arbetspraktik, Jobbsökaraktivitet, Kurs, Studie- och yrkesvägledning, samt Övriga 

kommunala arbetsmarknadsinsatser. 

 

IFAU har i sitt datainsamlande bett kommunerna att registrera in under följande rubriker: 

Arbetsprövning/Arbetsträning/Förberedande insats, Jobbsökaraktivitet (inklusive coachning 

och studievägledning), Kurs, utbildning eller studier, Matchning, Praktik, Stöd till ordinarie 

anställningar med eller utan lönesubvention (för personer med funktionsnedsättning), Stöd till 

ordinarie anställningar med eller utan lönesubvention (för personer utan 

funktionsnedsättning), Kommunala arbetsmarknadsanställningar, Feriejobb/Ungdomspraktik, 

Språkträning, Språkinsatser eller SFI, Validering, samt Övriga insatser. 

 

SKL har också bett kommunerna klassificera in sina insatser och då under dessa rubriker: 

Arbetsprövning/Arbetsträning, Jobbsökaraktivitet (inklusive coachning), Kurs, Matchning, 

Praktik hos offentlig arbetsgivare, Praktik hos privata arbetsgivare, Studie-, yrkes- och 

arbetsvägledning, Kommunala arbetsmarknadsanställningar, Feriejobb/praktik, 

Administrativt stöd och verksamhetsutveckling, samt Övriga insatser. 

 

Även om klassificeringarna till mångt och mycket påminner om varandra är det inte helt 

tydligt vad de avser och det finns klara skillnader i vad som efterfrågas. Till detta kommer 

sedan allt det som de kommunala politikerna vill veta. 

 

2.3 Svårigheterna 

Att föra statistik över arbetsmarknadsinsatser bör vara en självklarhet för varje anordnare 

för att kunna påvisa någon form av resultat. Däremot kan svårigheter uppstå när det är oklart 

vad det är för data som kan komma att efterfrågas. Med alla ovanstående 

insatsklassificeringar så säger det sig självt att det krävs ett komplext system för att kunna 

samla in all data på ett relevant sätt för att slutligen kunna mäta efter alla efterfrågade 

parametrar. I rapporten Arbetar kommunerna på samma sätt? tar författarna upp problemet 

med att den kommunala arbetsmarknadsstatistiken som presenteras i Kolada (KAS) 

rapporteras in av varje kommun och därmed är avhängd kommunernas registrering vad det 

gäller deltagarna och insatserna dessa deltar i (Vikman & Westerberg, 2017). 
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3. Teori 

Teorikapitlets syfte är att påvisa hur de styrformer som idag är rådande påverkar 

möjligheterna för staten att kunna få kommunerna att arbeta utefter standardiserade former. 

Det har inom forskningen talats om en statlig styrning som gått “from Government to 

Governance”. Ett uttryck som försvenskats till att gå från centralstyrning till interaktiv 

samhällsstyrning. Det handlar om att hitta lösningar för att lösa komplexa samhällsproblem 

som kräver samsyn och samarbete och där fokus riktas på att lösa frågan istället för att 

fokusera på vem som ska lösa den (Montin & Hedlund, 2009). Governanceperspektivet har 

inom statsvetenskapen växt fram under de senaste årtiondena som ett intressant verktyg att 

analysera förändringar i det politiska landskapet (Pierre, 2009). Den interaktiva styrningen 

(Governance) har inom svensk politik varit ett naturligt inslag, i alla fall under de senaste 

decennierna, då stat och kommuner ofta tillsammans med olika intresseorganisationer försökt 

hitta lösningar på vem som ska vara styrande (Montin & Hedlind, 2009). Utifrån att min 

forskning berör ett politikområde som verkar befinna sig i rörelse från stat till kommun så har 

jag funnit teorierna om Governance som lämpliga att utgå ifrån i mitt arbete. Jag kommer att 

använda mig av Governance som en förklaring till varför det är svårt att få ihop 

decentraliserad styrning med standardiserade mätningar.  

3.1 Governance 

Governance handlar mycket om en anpassning till dagens komplexa samhällssystem där 

staten inte längre är ensam aktör utan behöver samverka med andra. Governance handlar om 

ett styrsätt där institutioner behöver samverka med varandra och med omvärlden för att klara 

av att behålla välfärden (Stoker, 1998). Samordning och styrning är ledorden för 

Governancebegreppet och fokus ligger här på hur saker och ting kan lösas genom samordning 

av såväl offentliga som privata aktörer (Pierre, 2010). 

Det handlar enkelt förklarat om att staten behövt anpassa sig till dagens komplexa 

samhälle för att kunna lösa frågor på ett effektivare sätt, och det kräver samverkan med andra 

så som exempelvis kommuner men också med civilsamhälle och privata aktörer. Jag tolkar 

det som att staten idag inte ensam har de resurser som krävs för att klara av helheten och 

därmed tvingas man också släppa på en del av kontrollen. Governance handlar till mångt och 

mycket om decentralisering, förskjutning av ansvar från statlig myndighet till en nivå närmare 

medborgaren (Montin, 2013). Staten har i och med Governance fått en lite annorlunda roll än 

tidigare, där man snarare blir samordnare för att uppnå en så effektiv välfärd som möjligt. 
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Farorna med Governance kan vara att om det inte finns en klar styrning för vem som gör vad 

så finns det risk för glapp (Stoker, 1998).  

 

3.2 Decentralisering 

Decentralisering är ett sammanfattande begrepp för lokalt självbestämmande, att förflytta 

besluten närmare medborgarna, möjligheten till lokala variationer samt en ökad tilltro till sunt 

förnuft hos individen. Motsatsen till decentralisering är idag inte- det man lätt kan tro- 

centralisering, utan istället används termer som rättighetslagstiftning och standardisering som 

sådant som behöver hanteras på nationell nivå (Pierre, 2010).  Det handlar alltså om ett sorts 

maktförskjutande från staten ut till regions- eller lokalnivå för att beslut ska kunna tas av de 

som befinner sig närmare själva sakfrågan. Där har vi själva vinsten av decentralisering. Det 

man däremot tappar är enligheten och möjligheten att uppnå lika standard eftersom detta är 

beroende av en betydligt högre central styrning och kontroll. Decentraliseringen av ansvar 

från stat till kommun innebär en minskad kontrollmöjlighet för staten (Pierre, 2009).  

Det finns dock olika sätt att decentralisera. Vid decentralisering så kan staten välja om 

den vill låta kommunerna själva besluta vad de ska utföra (eller inte utföra), eller så kan staten 

välja att styra med lagstiftning som gör att kommunerna har regler och mål att förhålla sig till 

men fortfarande möjligheten att själva organisera verksamheten så som man själv tycker det 

bäst lämpar sig. Begreppet reglering används som en måttstock på i vilken grad 

kommunernas inflytande ökar över offentlig verksamhet (Pierre, 2010).  

Det skiljs också på formell och reell decentralisering, där den formella decentraliseringen 

avser den handlingsfrihet och möjlighet till självbestämmande den tilldelats av staten genom 

kommunicerade beslut. Med reell decentralisering däremot menas de befogenheter som 

kommunerna ej tilldelats, utan helt sonika har tagit sig (Pierre, 2010). 

Det skulle alltså innebära att reell decentralisering är hur kommunerna väljer att tolka en 

uppgift och således kan ta ett större ansvar över frågor som de egentligen inte tilldelats något 

ansvar för. I sådana fall kan termen spontan decentralisering användas. Ett sådant exempel är 

den kommunala näringslivspolitiken som länge ansågs vara en statlig angelägenhet. Men 

många kommuner drabbades hårt när industrin krisade på 1970- och 1980-talet och började då 

blanda sig i näringslivsfrågor. Sådana initiativ ställde sig staten inledningsvis inte positiv till, 

men med tiden har man kommit till insikt att kommunerna har en viktig roll att spela även i 

dessa frågor (Pierre, 2010).  
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3.3 Governance som decentralisering 

Governance är i sig ingen metod, utan ett begrepp för att förklara institutioners relationer 

med andra aktörer. Governance-teorin ser politiskt beslutsfattande som en process mellan 

staten och samhället. Det är en alltmer komplex situation, där maktfördelningen inte alltid är 

helt given, som växt fram som en anpassning av välfärden (Stoker, 1998). Governance 

handlar om styrning och hur man på ett effektivare sätt kan fördela ansvaret och arbetet så att 

utkomsten blir bästa tänkbara. Det är processerna snarare än institutioner som står i fokus för 

Governance, men även om så är fallet så har statens sätt att organisera uppgifterna stor 

påverkan på styrningen. Om exempelvis staten decentraliserar en arbetsuppgift till kommunen 

så innebär det att med den styrning som kommunen då besitter så blir denne en mer intressant 

samarbetspartner för näringsliv och civilsamhälle. Så decentraliseringen har en betydelse för 

hur Governance organiseras (Pierre, 2010). Det skulle alltså innebära att om staten väljer att 

lägga ut ansvaret på vissa arbetsmarknadsåtgärder på kommunerna så kommer deras 

legitimitet för att bedriva dessa verksamheter att öka. Decentraliseringen är till mångt och 

mycket ett sätt för staten att bemästra välfärden. Att istället ge kommuner förtroendet att 

själva hitta lösningar och från statligt håll enbart stå för mål- och resultatstyrning är ett sätt att 

försöka effektivisera (Petersson, 2007). Mycket av den decentralisering som utfördes i 

Sverige under 1990-talet gjordes för att stärka bandet mellan politiska institutioner och de 

aktörer som fanns i dess närhet (Pierre, 2010). Det handlade alltså om att skapa nätverk med 

samtliga inblandade för att kunna skapa nya former av Governance.  Man pratar också om 

multi-level governance eftersom styrningen sker från olika nivåer. I Sverige kan vi idag tala 

om i alla fall fyra nivåer (i större kommuner med kommundelsnämnder fem) med kommunen, 

regionerna, staten och slutligen EU (Pierre, 2010).  

Statens alltmer positiva syn på decentralisering har ökat i takt med kommunernas krav på 

självbestämmande. Tilltron till kommunernas professionalism inom specifika 

verksamhetsområden är en viktig faktor till decentraliseringen. Det har helt enkelt inte funnits 

skäl att behålla en stark statlig styrning inom områden där kommunerna behöver anpassa sin 

verksamhet efter lokala förutsättningar och då har staten genom decentralisering istället gett 

kommunerna ett friare spelrum (Pierre, 2010). Här finns alltså en klar koppling mellan 

Governance som styrform och decentralisering som ett medel för detta. Varför det anses 

relevant är för att mycket av det som efterfrågas i tidigare forskning, det vill säga samsyn på 

insatser och metoder, förutsätter en tydlig central styrning. Om kommunala 

arbetsmarknadsinsatser kan förklaras med decentralisering så skulle detta kunna påvisa att 

någon lika standard är svår att uppnå, och att jämförande studier mellan svenska kommuner i 
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så fall är mycket svår att få till. Det skulle också kunna ge en indikation på att recentralisering 

av vissa områden av arbetsmarknadspolitiken kanske är nästa steg för att kunna uppnå de 

önskemål om lika standard som tycks finnas. Teorin i sig kan alltså inte hjälpa mig att mäta 

effekten av kommunala arbetsmarknadsinsatser, men det kan ge en förklaring till varför 

jämförande studier är svåra att genomföra.  

 

3.4 Governance och effekt 

I stycket om Governance som decentralisering (3.3) omnämns att statens alltmer positiva 

syn på decentralisering har ökat i takt med kommunernas krav på självbestämmande (Pierre, 

2010). Det handlar här om att kommunerna utövat påtryckning gentemot staten för att få till 

effektivare sätt att hantera vissa områden och att staten gått dem till mötes. Kraven på 

förändring kommer alltså i grund och botten nerifrån. Liknande exempel finns att beskåda 

runt om i Europa där regionalisering blivit ett vanligt begrepp. Regionaliseringen har också 

ofta växt fram från lokala krav. I Europaparlamentets publikation om regionalisering i Europa 

lyfts det fram att det inte är centralmakterna som varit drivande i regionaliseringsprocesserna 

utan istället har denna process startats av att ekonomiskt starka regioner växt fram och sett 

fördelar med att själva driva fram förändringar (Marcou, m fl., 2000). I Europaparlamentets 

rapport tas olika möjliga framväxter av regionalisering fram och en av de typer som nämns är 

Regional decentralisation. Denna typ av regionalisering handlar det enligt rapporten om när 

befintliga lokala myndigheter går samman och skapar en ny regional nivå. Sverige lyfts fram 

som ett land där detta förekommit och Region Skåne omnämns som exempel (Marcou, m fl., 

2000). Jämförelsen med Marcous rapport om regionalisering är intressant eftersom det 

framförallt är från kommuner i regioner med stark tillväxt som velat utmana staten om att 

driva arbetsförmedling. Så väl Trelleborg som Helsingborg har försökt av de Skånska 

kommunerna och i Västra Götalandsregionen gick kommunerna samman och försökte som 

gemensam region att få ta över ansvaret. Starka regioners framväxt har alltså enligt Marcou en 

påverkan på varför staten decentraliserat ansvar. De lokala kraven har krävt andra styrformer 

än det centraliserade och Governance handlar till mångt och mycket om decentralisering, 

förskjutning av ansvar från statlig myndighet till en nivå närmare medborgaren (Montin, 

2013). Här i ligger kopplingen mellan Governance och effekt. Det handlar om att 

effektivisera, att få ut mesta möjliga nytta av befintliga resurser. Fokus inom Governance 

ligger på att samordna av insatser från såväl offentliga som privata aktörer (Pierre, 2010).  
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3.5 Effekt utifrån olika perspektiv 

För att kunna studera effekten av arbetsmarknadspolitiska insatser så måste först utredas 

vad som menas med effekt. Ordet effekt åsyftar enligt nationalencyklopedin en följd eller 

verkan på något. När det handlar om arbetsmarknadsåtgärders effekt handlar det enkelt 

förklarat av att mäta hur effektiva insatserna är, det vill säga vilket resultat de ger i 

förhållande till det önskade resultatet. För att veta vilket som är det önskade resultatet så 

måste målen studeras. Arbetsförmedlingen som statlig myndighet styrs av regleringsbrevet 

som myndigheten årligen tilldelas av regeringen. Regleringsbreven innehåller en rad punkter 

som arbetsförmedlingen ska arbeta utifrån. 2019 finns bland annat angivet att extra fokus ska 

läggas på etableringen av nyanlända, arbetslivsinriktad etablering samt att fler personer med 

funktionsnedsättningar ska få arbete (Ekonomistyrningsverket [ESV], 2019). Hur väl 

Arbetsförmedlingen klarar av sitt uppdrag mäts i hur många som går ut i arbete, eller som 

finns i olika åtgärder. Detta redovisas i form av prognoser tillbaka till regeringen löpande 

under året (ESV, 2019). Effekt sett ur Arbetsförmedlingens perspektiv handlar alltså om hur 

väl myndigheten klarar av att uppfylla regeringen mål utifrån budgetramen. 

Effekt utifrån kommunernas synvinkel kan däremot skilja sig beroende på kommun. 

Vissa kommuner har en framtagen arbetsmarknadsstrategi som styr målen. Som ett exempel 

kan nämnas Falköpings kommun som i sin arbetsmarknadsstrategi presenterar två mål för de 

kommunala insatserna: 1. Målgrupperna ska vara i arbete/praktik eller studier inom 90 dagar 

efter att dem kommit i kontakt med kommunens nya organisation för arbetsmarknadsfrågor. 

2. Målgruppen som erhåller försörjningsstöd ska minska (Falköping, 2016). Alla kommuner 

har dock ingen framtagen arbetsmarknadsstrategi. Enligt SKL så handlar dock kommunernas 

motiv att bedriva arbetsmarknadspolitiska insatser mycket om ekonomi (SKL, 2017). Det 

finns alltså skäl att anta att en effektiv kommunal arbetsmarknadsåtgärd också handlar om att 

få individen till egen försörjning, bort från eventuella bidrag och att istället bidra till 

kommunkassan i form av skatt. Samma slutsats dras också i Arbetsmarknadsutredningens 

delbetänkande där det framgår att kommunernas främsta skäl att utveckla 

arbetsmarknadsåtgärder vid sidan av de statliga är att lyfta människor från passivt 

bidragsberoende till egen försörjning (SOU 2017:82). Det innebär att både staten och 

kommunen har målsättningen att få personer ut i arbete som gemensamt mål. Rimligtvis går 

denna målsättning hand i hand med den arbetssökande individens egen målsättning. Om då 

målet är att få så många som möjligt ut på arbetsmarknaden så snart som möjligt så borde 

effektiviteten av insatserna vara ganska lätt att mäta? Här visar sig dock en svårighet när det 

gäller att jämföra kommunala insatser med de statliga. Medan Arbetsförmedlingen har 
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nationella mål, så styrs kommunerna av sina egna. Alla kommuner har inte samma mål vilket 

gör det svårt att ställa dem mot varandra. Att den ekonomiska aspekten, att minska 

försörjningsstödet och öka skatteintäkterna, är en drivkraft gör också att det kanske inte 

nödvändigtvis enbart är arbete som är ett lyckat resultat. Att få en person från försörjningsstöd 

till Arbetsförmedlingens insatser för att där kunna ta del av någon form av statlig ersättning 

skulle ju för en kommun kunna innebära att den nått sitt mål. Försörjningsstödet har ju då 

minskat och kostnaden har förskjutits från kommun till stat. 

Exemplet från Falköping ovan visar på mål som skulle kunna tolkas på detta sätt. Första 

målpunkten kan uppnås genom att en praktikplats tas fram inom 90 dagar. Den säger inget om 

ett krav på att individen ska till arbete eller studier, utan även praktik anses som ett gott 

resultat. Mål nummer två handlar helt om att sänka kommunens utgifter för 

försörjningsstödet. 

I statistikdatabasen Koladas arbetsmarknadsstatistik för kommunala insatser redovisas 

inte varken hur snabbt personer kommit i åtgärd eller vilken typ av ersättning de har. Här 

handlar effekt frågorna i stället om resultat vid avslut. Hur många av de kommunerna arbetat 

med som gått till arbete eller studier mäts. Även hur många ärenden som gått till annan 

myndighet, hur många som avslutats efter att uppdraget anses slutfört, samt hur många som 

avslutas av övriga orsaker finns att läsa ut (kolada.se). Den kommunala 

arbetsmarknadsstatistiken har i fallet Falköping därför ingenting med de kommunala målen att 

göra. Att jämföra effekt mellan olika kommunala insatser visar sig därmed vara svårt. Det 

handlar om precis samma dilemma som Europaparlamentets publikation om regionalisering 

åsyftar med ”These problems demonstrate the need for a rigorous method of comparison, 

based on the creation of viable definitions and criteria for comparison” (Marcou, m fl., 2000, 

s.21). 
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4. Metod 

Studiens syfte är att se hur väl kommunerna tycker att deras insatser fungerar och om det som 

anses framgångsrikt på lokal basis kan mätas som framgångsrikt även i en nationell databas. 

Syftet är också att belysa att effekten av de insatser som görs kan se väldigt olika ut beroende 

på ur vilken synvinkel man väljer att se på effekt. Det handlar alltså egentligen om att se om 

det kvantitativt går att mäta framgången med lokala arbetsmarknadsinsatser. För att syftet ska 

kunna uppnår så kommer studien att belysa hur olika kommuners arbetsmarknadsinsatser 

mäts idag och om dessa är jämförbara mot varandra, samt försöka hitta stöd för om deras 

arbetsmarknadsinsatser har någon effekt eller ej. Tidigare studier inom området efterfrågat 

jämförbar data på nationell nivå för att kunna utföra tillförlitliga effektstudier. Sådan 

datainsamling har sedan dess kommit igång i allt större omfattning, och finns nu tillgänglig. 

Just nu pågår Arbetsmarknadsutredningen som har som syfte att ta fram förslag om hur 

framtidens arbetsmarknadspolitik ska bedrivas. Den här studien har valt att fokusera på att 

jämföra två kommuner som i Arbetsmarknadsrapporten framstår som varandras motpoler, den 

svenska kommun som satsar mest pengar per kommuninvånare på arbetsmarknadsåtgärder 

respektive den kommun i Sverige som satsar minst dito. Den kvantitativa datainsamlingen 

kommer utföras i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. De flesta av Sveriges 

kommuner redovisar data i databasen Kolada. Sedan 2014 så finns det i Kolada obligatoriska 

frågor om kommunal arbetsmarknadsstatistik. Det är också denna databas som Lundins 

rapport avser när den omnämner att SKL sammanställer enhetliga data på kommunnivå 

(Lundin, 2017). I tjänsten öppna jämförelser som finns i Kolada finns möjligheten att plocka 

ut jämförbar data. Detta sammantaget gör att databasen Kolada får anses som lämplig för 

undersökningen. Därför kommer det ur Kolada att plockas ut för studien relevanta uppgifter 

som studiens undersökningskommuner lämnat, för att sedan kunna jämföra dem och se om 

där kan hittas stöd för eventuella effekter av insatserna. Förutom statistikdatabasen Kolada tar 

den här studien, under stycket om pågående insamlingar om data gällande kommunala 

arbetsmarknadsinsatser, upp IFAU och Socialstyrelsens insamlingar. Den insamling IFAU gör 

finns ännu inga möjligheter att ta del av, men Socialstyrelsens öppna jämförelser finns 

tillgänglig. Därför kommer studien att hämta material även ifrån Socialstyrelsens databas 

Öppna jämförelser. Inhämtad data från Kolada samt Socialstyrelsen kommer sedan att 

jämföras med varandra. 
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Därefter kommer även en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med representanter 

från respektive kommun att utföras för att kunna ställa frågor om vad som efterfrågas av 

lokalpolitikerna i respektive kommun, vilken typ av utvärderingar de gör på lokal nivå, samt 

hur de mäter den data de idag registrerar in i Kolada. Detta anses relevant för att kunna få 

fram information som dels inte går att läsa ut i den kvantitativa undersökningen, men också 

för att kunna ställa frågor om den data som ligger till grund för den kvantitativa 

undersökningen. En intervju ger också möjligheterna att få kommunernas synpunkter på 

begreppet effekt som har en central roll i studien. Intervjuerna utförs först efter att jag gjort 

den kvantitativa analysen, för att jag ska ha så stor möjlighet som möjligt att kunna ställa rätt 

frågor. Själva designen av studien bygger alltså på valet att först plocka ut kvantitativa data 

ifrån statistikdatabasen Kolada, därefter analyserar den, för att sedan börja sammanställa en 

intervjumall för intervjustudien. Dessa designval ligger i linje med vad som förespråkas i 

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys (Hjerm & Lindgren, 2010). De två kommuner 

som valts ut att undersöka är dessutom små kommuner som till antalet har relativt få ärenden 

igång. Enligt databasen Kolada har Ljusnarberg för 2017 redovisat 96 ärenden och 

Robertsfors 63 ärenden. I rapporten Lokal arbetsmarknadsstatistik har man valt att enbart 

utföra undersökningar på kommuner som redovisat ett antal på 300 ärenden per år eller där 

över. Detta motiverar rapportförfattarna med att det är omöjligt att göra skattningar av 

effekter i kommuner som har färre än 300 deltagare i arbetsmarknadsåtgärder per år (Panican 

& Ulmestig, 2017). Eftersom all data som finns tillgänglig både i Kolada och Öppna 

jämförelser redan är bearbetad så handlar det i analysen inte om att göra operationaliseringar. 

Reabiliteten kan heller inte påverkas vad det gäller detta material då det redan finns insamlat 

och är fritt fram att ta del av. Däremot så är det intressant att ställa data från de båda 

databaserna mot varandra för att kunna dra slutsatser gällande validitet (Hjerm & Lindgren, 

2010). Därefter kommer analyser av resultaten från det insamlande datamaterialet att göras 

och jämförelser med de svaren från intervjuerna. Slutligen kommer studien med utgångspunkt 

i teorier om Governance och decentralisering analysera och dra slutsatser. 

Ingång till studien bygger egentligen på hypotesen att en studie på nationell nivå med 

nationella intressen som mätpunkt borde vara svår att få till utan tydliga krav på kommunerna 

att arbeta på ett standardiserat sätt. Denna hypotes är ingen som växt fram under arbetet med 

studien, utan de har sin grund i att jag tidigare läst studier inom området och funderat i dessa 

banor. Det har då varit otydligt för mig hur staten kan vara den som tydligt har ansvar för ett 

politikområde men att kommunerna ändå har valt att skapa egna verksamheter inom samma 

område utan något som helst tvång för detta. Teorin är vald utifrån att jag velat hitta 
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förklaringar till varför jag utgår från denna hypotes. Det innebär att min studie är deduktiv, 

det vill säga den prövar om min hypotes kan vara riktig (Hjerm & Lindgren, 2010). 

 

4.1 Kvantitativ datainhämtning 

Den statistik kommunerna själva rapporterar in till SKL sammanställs i databasen 

Kolada. I denna databas finns ett särskilt område som kallas kommunal 

arbetsmarknadsstatistik. Förutom den statistik som kommunerna själva rapporterar in så 

hämtas till denna databas även statistik från andra källor som Arbetsförmedlingen och 

Statistiska centralbyrån (kolada.se). Siffrorna från denna databas har använts i flera av de 

studier som det redogjorts för i kapitlet 2. Valet att använda dessa data som kvantitativt 

material är därför baserat på att det är denna databas som tidigare forskning ofta refererar till. 

Det innebär att studien utgår från samma dataurval som flera andra. SKL hänvisar också 

aktörer som efterfrågar statistik om kommunala arbetsmarknadsinsatser till denna databas och 

databasen är i grunden också skapad för att det funnits en efterfrågan på sådan statistik 

(skl.se). Förutom Kolada så har data även hämtats ur socialstyrelsens databas Öppna 

jämförelser. Eftersom denna studies syfte egentligen utgår från att se om det är möjligt att 

mäta effekt utifrån ett enhetligt nationellt synsätt vad det gäller kommunala insatser så har 

valet att använda sig av det nationella material som finns varit givet. 

 

4.2 Intervjuer 

Intervjuer är en sorts samtal med ett särskilt syfte, nämligen att samla in information 

(Starrin & Renck, 1996). Vid en intervjustudie så är det frågorna som är det väsentliga. 

Fördelen är att man i förväg konstruerar frågor utifrån vad det är man vill ha svar på. 

Skillnaden mellan en renodlad intervju och ett samtal är att vid intervjun finns förbestämda 

frågor som man som intervjuare i tur och ordning ställer. Vid ett samtal handlar det mer om 

att från enbart ha ett givet tema att samtala kring. Då kan samtalet därunder ta olika vägar. 

Vid intervjun har intervjuaren hela tiden som uppgift att styra med frågorna (Eneroth, 1992). 

Intervjuer som datainsamlingsmetod har sin fördel i att den är flexibel. Till skillnad mot en 

enkätstudie, där frågorna också är förformulerade, så finns i intervjun möjligheten att ställa 

följdfrågor för att få utvecklade svar eller förtydliganden. En nackdel däremot med intervjuer 

är att de gärna tar lång tid att planera, utföra och att analysera, varför en mindre studie ofta 

inte har utrymme för mer en några intervjuer (Bell & Waters, 2016). 
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Förberedelserna inför en intervjustudie bygger på samma principer som gäller för en 

enkätstudie. Först ska viktiga teman och frågeställningar väljas ut, sen behöver en 

analysmetod väljas och därefter behöver en tidsplan läggas upp. En pilotintervju är också bra 

att genomföra för att se att frågeställningarna fungerar och att intervjun fungerar så som man 

tänkt. Innan sen själva intervjuerna påbörjas är det viktigt att gå igenom de etiska aspekterna. 

De som intervjuas ska medvetandegöras om syftet med studien, om att det är frivilligt att delta 

och de ska också ge sitt samtycke till att deras svar kommer med i undersökningen (Bell & 

Waters, 2016). 

Själva intervjun kan vara strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad. Här handlar 

det om att göra val utifrån dels vad man vill ha fram, hur man som intervjuare ska ta emot 

svaren som framkommer under intervjuerna. En ostrukturerad intervju kan ge mycket 

information men ställer också höga krav på den som utför intervjun. Här behöver inte allt som 

framkommer noteras, utan det räcker ofta med att man som intervjuare noterar det som anses 

relevant. En ostrukturerad intervju ska dock inte per automatik jämföras med det som ovan 

beskrivits som ett samtal. En ostrukturerad intervju kan bygga på givna frågor, men att 

intervjuaren under intervjuns gång låter följdfrågor och kontrollfrågor komma fritt samt att 

respondenten ges utrymme att prata fritt utefter vad som väcks hos denne (Bell & Waters, 

2016). 

 

4.3 Kvalitativ datainhämtning 

De intervjuer som utförts i denna uppsats är utförda utifrån en ostrukturerad 

intervjumetod. Intervjuerna har utförts utifrån en framtagen intervjumall med givna frågor dit 

samtalet hela tiden har kunnat styras och med kontroll att samtliga frågeställningar verkligen 

har besvarats, men respondenterna har getts en frihet att själva få prata relativt fritt. Frågorna 

har på så sätt också kunnat läggas in i samtalet där de har passat in. Intervjuerna har heller inte 

spelats in eller noterats ner i sin helhet utan enbart de bitar som har ansetts relevanta har 

noterats ner. För att säkerställa att det som noterats överensstämmer med det respondenten 

framfört har kontrollfrågor ställts. Att välja en ostrukturerad metod vid datainsamlandet ställer 

höga krav på intervjuaren (Bell & Waters, 2016). Det kan tyckas som både djärvt och 

dumdristigt att ge sig på en sådan form av datainsamling till en C-uppsats men då jag som 

utförare av studien har över 10 års erfarenhet av arbete med arbetsmarknadspolitiska frågor 

anser jag mig ha den kunskap som krävs för att kunna plocka ut det för studien relevanta ur en 

ostrukturerad intervju. Att jag är van den terminologi och de begrepp som används vid 
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samtalet gör att också att respondenten kan känna att intervjun kan flyta på likt ett samtal. 

Kontrollfrågor har förekommit för att säkerställa vissa svar, men har inte behövt användas i 

samma utsträckning som en inom området ovan intervjuare kanske hade behövt. 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Oavsett metodval för datainsamling behöver man göra en avvägning för hur giltig och 

tillförlitlig den information som framkommer vid insamlingen är. Begreppet Reliabilitet 

handlar enkelt förklarat om hur tillförlitligt det är att resultatet skulle bli det samma oberoende 

av när undersökningen görs, om samma försutsättningar och omständigheterna i övrigt är de 

samma. Validitetsbegreppet handlar istället, förenklat, om ett mått på om frågan mäter det jag 

avser att mäta (Bell & Waters, 2016).   

Vad det gäller den kvalitativa delen av studien så är all data hämtad från 

statistikdatabaser. Dessa data är alltså redan insamlade och det finns därmed ingen risk att 

påverka reabiliteten. Detta utifrån att studiens insamlingsmetod inte kan påverka resultatet på 

något sätt. 

För att ha bästa möjliga förutsättningar för att undersökningens tillförlitlighet har 

intervjufrågorna för den kvantitativa datainsamlingen noggrant valts utifrån vad studien 

önskar svar på. Det kvalitativa materialet har gåtts igenom och utifrån de frågor som väckts 

har intervjuns frågeställningar författats. Intervjuerna har sedan utförts med ett par dagars 

mellanrum för att få så lika förutsättningar som möjligt. Tanken var att försöka utföra 

intervjuerna på samma dag, men då en av respondenterna hade semester denna dag var detta 

inte möjligt. Att jag som intervjuare har förkunskaper inom det arbetsmarknadspolitiska 

området kan göra att mina frågeställningar påverkats utifrån mitt eget personliga tyckande. 

Detta har jag varit medveten om när frågeställningarna författats och vikt har lagts vid att 

verkligen försöka få frågeställningarna att vara så opåverkade av mina egna åsikter som 

möjligt. Vid intervjuerna har jag presenterat mig som student vid Karlstads universitet, vilket 

jag också är, och inte nämnt att jag också själv är yrkesverksam inom branschen. Detta val har 

gjorts för att för undvika risken att respondenternas svar präglas av vetskapen att vi 

representerar samma yrkeskår och därmed kanske räknar med viss förförståelse. Innan 

intervjuerna genomfördes utfördes en pilotstudie i enlighet med det rekommenderade 

tillvägagångssättet för kvalitativa intervjuer (Bell & Waters, 2016). Pilotstudien genomfördes 

med en anställd kollega i en grannkommun för att säkerställa att de framtagna frågorna 

fungerade. Det var också ett bra sätt att pröva att det ostrukturerade intervjuvalet fungerade 
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och att väsentliga noteringar hanns med att göras. Efter pilotintervjun gavs också återkoppling 

av respondenter och vissa justeringar av grundfrågorna gjordes för att de skulle bli tydligare 

för respondenten att förstå. 

 

4.5 Operationalisering 

I denna studie har valet gjorts att effekt avser när deltagare har börjat arbeta eller 

studera. Detta val är gjort utifrån att dessa deltagare då lämnar insatserna för det bästa utfallet 

utifrån kommunens synvinkel. Personer till anställning innebär att skattepengar kommer in till 

kommunkassan och personer som går till studier innebär att de efter avslutade studier kan bli 

en resurs för kommunen som arbetsgivare eller för företag verksamma inom kommunen 

(SKL, 2017). Studien utgår också från att arbete bör vara målet för de deltagare som aktivt är 

arbetssökande. Nettokostnaden av arbetsmarknadsinsatsernas påverkan av effekten är en 

intressant variabel. Detta utifrån hypotesen att ju mer pengar kommunerna satsar på 

kommunala arbetsmarknadsinsatser desto bättre utfall borde de ge. En högre nettokostnad 

borde alltså tala för högre effekt.  

Jag har valt att göra en kvantitativ studie av tillgänglig statistik från databasen Kolada. 

Detta utifrån att denna statistikdatabas är skapad för att kunna vara ett material för nationella 

jämförelser (SKL, 2017). Jämförelsestudien kommer att göras på de två svenska kommuner 

som i arbetsmarknadsutredningens delbetänkande Vägledning för framtidens arbetsmarknad 

tar upp dessa två som den kommun som satsar mest respektive minst pengar per invånare på 

arbetsmarknadsinsatser (SOU, 2107:82). Enligt hypotesen att nettokostnad har en påverkan på 

resultatet har därför dessa kommuner valts ut. Förutom den kvantitativa studien så har också 

kvalitativa intervjuer gjorts med representanter från de båda kommunerna. Detta val gjordes 

utifrån att jag ansåg det intressant att få lite djupare svar utifrån det som kunde läsas ut ur det 

kvantitativa materialet. Framförallt var skälet att jag såg det som viktigt att få fram uppgifter 

om hur kommunerna ser på den nationella statistik som samlas in samt att få fram uppgifter 

om vad som anses som effekt lokalt sett. Intervjufrågorna författades efter att det kvantitativa 

materialet hade gåtts igenom. 
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5. Robertsfors och Ljusnarsbergs 

kommuner 

Robertsfors och Ljusnarsbergs kommuner är omnämnda i Arbetsmarknadsutredningens 

delbetänkande som två motpoler vad det gäller ekonomisk satsning på kommunala 

arbetsmarknadsåtgärder. Robertsfors var den svenska kommun som satsade minst pengar på 

arbetsmarknadsinsatser med 12 kronor per invånare, medan Ljusnarsberg satsade mest med 

hela 1958 kronor per invånare. Siffrorna är hämtade från 2015 då genomsnittsnettokostnaden 

för kommunala arbetsmarknadsåtgärder var 432 kronor per invånare (SOU 2017:82).  

Detta anser jag vara intressant och relevant att utgå ifrån med hypotesen att den 

kommunen som satsar mest pengar på arbetsmarknadsåtgärder rimligen borde ha bäst utfall. 

Kommunerna är också intressanta utifrån att de båda får anses som små kommuner vad det 

gäller invånarantal. Robertsfors har 6784 invånare och Ljusnarsberg 4942 invånare (SCB, 

2017). Sådana små kommuner lämpar sig inte för kvantitativa studier eftersom de oftast inte 

hanterar ett tillräckligt stort antal ärenden för att effektutvärderingar ska kunna göras (Panican 

& Ulmestig, 2017). Jag anser det dock som ytterst intressant eftersom små kommuner ofta 

står inför helt andra förutsättningar än vad större kommuner gör. Det gör också att min studie 

lägger fokus på kommuner som normalt sett sällan blir aktuella för effektstudier, i alla fall 

inte där mätningar görs på enskilda kommuner. 

Datamaterialet är hämtade från databasen Kolada under rubriken kommunal 

arbetsmarknadsstatistik (KAS). Med nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder avses 

bruttokostnad minus bruttointäkt för kommunens sysselsättningsfrämjande insatser och 

arbetsmarknadsåtgärder som finansieras helt eller delvis av kommunen. Kostnader för 

personal inom arbetsmarknadsverksamheten ingår liksom kostnad för personal anställd med 

arbetsmarknadsåtgärder för att minska arbetslösheten. Kommunala kostnader för 

medlemsavgift i samordningsförbund igår också (kolada.se). Här menas alltså kostnaden som 

kommunen får kvar efter att intäkter, så som exempelvis statsbidrag för praktik eller 

subventionerade anställningar och ersättningar för uppdrag, har räknats av.  

En jämförelse har gjorts av de inrapporterade siffrorna från Robertsfors och Ljusnarsberg 

om kommunal arbetsmarknadsstatistik (KAS) som dessa båda kommuner har inrapporterat till 

Kolada. Nettokostnaderna som omnämndes i Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande var 

hämtade från 2015, men eftersom Robertsfors inte har några andra inrapporterade data för 

detta år, har denna studie istället valt att jämföra siffrorna för 2017. Nettokostnaderna för 
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detta år tyder på att kommunerna närmat sig varandra, men det finns ändå en väsentlig 

skillnad. Robertsfors nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder 2017 var 104 kronor per 

invånare medan Ljusnarsbergs nettokostnad slutade på 1367 kronor per invånare.  

 

Figur 1. Intäkter och kostnader för arbetsmarknadsåtgärder 2017 i kronor per invånare. 

 

 

I och med att Ljusnarsberg satsar betydligt mer pengar än Robertsfors på 

arbetsmarknadsåtgärder så finns det skäl att tro att kommunen också har bättre förutsättningar 

för att lyckas med arbetet. Bättre förutsättningar för arbetet borde ju rimligen också ha en 

påverkan på resultatet. I tabellen nedan (Figur 2) visas resultatet av alla avslutade 

arbetsmarknadsinsatser i de båda kommunerna och sett hur många som avslutats till arbete 

eller studier. Även detta resultat är hämtat ur kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 

 

 

Figur 2. Resultat efter avslut 2017 i procent. 

 

 

 

Resultatet ovan är uppseendeväckande utifrån att det är den kommun som satsar minst 

pengar på arbetsmarknadsåtgärder som uppvisar flest avslutade ärenden procentuellt sett till 

arbete eller studier. Därför är det också av vikt att undersöka vilket antal ärendet som ligger 

till grund för procentsatserna i Figur 2. Dessa presenteras i tabellen nedan (Figur 3).  
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Figur 3. Resultat vid avslut i antal 2017. 

 

 

Här syns tydligt att Ljusnarsberg har betydligt fler som avslutats till arbete under 2017 än 

vad Robertsfors har. Men eftersom man också har betydligt fler avslut totalt så blir 

procentsatsen totalt sett lägre. Resultatet för de kommunala arbetsmarknadsinsatserna kan 

således tolkas olika beroende på hur ingående man väljer att studera siffrorna. 

För att få en lite bättre förståelse för vad som kan ligga bakom dessa siffror har 

telefonintervjuer utförts med representanter från de båda kommunerna. De är utvalda som 

lämpliga av respektive kommuns telefonväxelpersonal efter att lämplig person att svara på 

frågor om kommunens arbetsmarknadsåtgärder efterfrågats. 190104 ringde jag till Robertsfors 

kommun och kopplades då till en arbetskonsulent inom kommunen. Denne berättade att hen 

sett siffrorna om Robertsfors låga nettokostnad i arbetsmarknadsutredningens delbetänkande 

(SOU, 2017:82) men att hen inte lagt någon större vikt vid detta, då arbetsmarknadspolitiska 

satsningar i kommunal regi är ett relativt nytt påfund i Robertsfors kommun. 

Arbetskonsulenten berättade att Robertsfors anslöt sig till Samordningsförbundet 

Umeåregionen från och med 2017-01-01 och att det egentligen är därifrån man kan tala om en 

arbetsmarknadsenhet inom kommunen. Samordningsförbundet är också den väg man drivit 

arbetsmarknadsinsatserna i mångt och mycket. Den egna statistik de för läggs in i 

Försäkringskassans system SUS som används av samordningsförbunden. Det är där resultaten 

förs in och någon annan statistik förs ej. Arbetsmarknadsenheten i Robertsfors använder heller 

inget eget datasystem som statistik och resultat kan plockas ut från enligt arbetskonsulenten. 

“Vi är en så pass liten kommun att vi har bra koll ändå. Vi har pratat på någon form av 

system för Arbetsmarknadsenheten i och med att det har funnits nationella pengar att söka för 

detta genom Delegationen för unga och nyanlända, men det har ännu inte prioriterats”. 

Samordningsförbundet Umeåregionen sammanställer sitt resultat i ett socialt bokslut som 

finns att ta del av. Ur detta bokslut kan man ta del av liknande statistik som i Koladas KAS 
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och här redovisas hur många ärenden som avslutats till arbete, studier eller andra 

behovsanpassade lösningar. Här kan också utläsas vilken typ av ersättning personerna hade 

när man trädde in i insatserna och vilken typ av ersättning de hade när de avslutades.  

Förutom siffror så innehåller bokslutet en rad exempel på goda exempel och på resultat som 

framkommit ur brukarundersökningar. Det gör att det är lättare att ta till sig nyttan av 

insatserna. Det sociala bokslutet är dock fört för samordningsförbundets Umeåregionens 

totala verksamheter så några specifika siffror just för Robertsfors går ej att plocka ut 

(Samordningsförbundet Umeåregionen, 2017). 

Siffrorna Robertsfors redovisat till Koladas KAS kunde Arbetskonsulenten inte specifikt 

förklara hur de hade plockats fram, men ansåg att det många gånger finns problem när sådan 

statistik ska rapporteras in. “Statistik är ju statistik och många gånger är det svårt att veta hur 

det är tänkt. Personer som passar in under flera olika rubriker, hur ska dem registreras? Och 

hur registreras ärenden som startas upp och avslutas flera gånger under en period? Det är 

mycket som blir oklart”. Ett liknande svar fick jag av chefen för Arbetsmarknadsenheten och 

integration (AMI) i Ljusnarsbergs kommun vid min telefonintervju 190107. Här ser man 

också att det finns svårigheter i att se den inrapporterade statistiken som helt sanningsenlig. 

”Vi försöker att ha koll och mata in så korrekt som möjligt men det är klart att det blir lite 

höftat. Många gånger är det svårt att förstå hur personer ska klassificeras”.  

Att kommuner medverkar som en aktör i samordningsförbund är inget unikt. 247 av 

Sveriges 290 kommuner är medlemmar i ett samordningsförbund. Samordningsförbund kan 

bildas lokalt eller regionalt och styrs av representanter från Kommun, Arbetsförmedling, 

Försäkringskassa samt Landsting/Region. Dessa förbund driver ingen direkt individinriktad 

verksamhet utan finansierar tillsammans insatser som sedan bedrivs av en eller flera av 

parterna. Samordningsförbunden har sin grund i lagen om finansiell samordning, och 

grundidén med samordningsförbunden är att man genom projekt ska hitta arbetsmetoder som 

på sikt ska implementeras i ordinarie verksamhet hos parterna. Samverkan är ett ledord och 

syftet är att hitta effektivare samverkansformer som leder till snabbare och effektivare insatser 

för individen (finsam.se). Det som däremot är intressant är att mycket av de 

arbetsmarknadsinsatser man utför i Robertsfors utförs i samordningsförbundets regi. De 

siffror man själva matar in som arbetsmarknadsinsatser gäller samma individer som finns 

inräknade i samordningsförbundets statistik. Någon renodlad kommunal statistik i den 

bemärkelsen att det är egna verksamheter som mäts är det därför inte tal om. Det som mäts 

egentligen är kommunala invånare som befinner sig i antingen kommunens egen regi eller i 

Samordningsförbundets verksamhet (där kommunen är en delfinansiär). 
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Figur 4. Anvisningar, deltagare samt anställda 2017. 

 

 

I ovanstående tabell (figur 4) redovisas en jämförelse mellan de två 

undersökningskommunerna och vad det gäller antal anställda som arbetar med 

arbetsmarknadsfrågor samt anställda med arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsenheten i 

Robertsfors driver också en rad projekt baserade på pengar från Europeiska socialfonden 

(ESF). Ett nytt projekt där man ska samverka med Arbetsförmedlingen och näringslivet för att 

underlätta för nyanlända och individer som anses stå långt från arbetsmarknaden att närma sig 

ett arbete eller studier. Robertsfors kommun deltar också i något man kallar för BEAS, en 

beredningsgrupp bestående av personal från Kommunen, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan samt Vårdcentralen. BEAS är en del av Samordningsförbundet 

Umeåregionen. Så trots att här har satsas relativ lite av de kommunala skattepengarna så tycks 

det finnas en hel del insatser för kommunens invånare att ta del av. Men ju fler olika insatser 

och projekt som finns igång, desto svårare bör det ju också vara att hålla isär när det ska 

redovisas in i de nationella systemen. Särskilt när det inte finns någon specifikt datasystem att 

hämta ut uppgifterna ifrån. 

I Ljusnarsberg har man mer verksamhet direkt under arbetsmarknadsenheten och ett 

tydligt fokus på arbetsmarknadsanställningar enligt chefen för AMI. Det gör också att 

kostnaderna tydligare hamnar under den kommunala förvaltningen. 

Figur 4 visar också hur många som anvisats under året samt varifrån anvisningen skedde. 

Det som kan konstateras är att Ljusnarsberg har ett högre antal anvisade totalt sett och att 

betydligt fler är anvisade av socialtjänsten än vad som är fallet i Robertsfors. Antalet anställda 

med arbetsmarknadsanställningar är också betydligt högre, vilket skulle kunna vara en del av 

förklaringen till varför nettokostnaden för arbetsmarknadsanställningar är betydligt högre där. 

Chefen för AMI på Ljusnarsbergs kommun är, på samma fråga som arbetskonsulenten i 
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Robertsfors gällande kommunens nettokostnad, också tydlig med att just 

arbetsmarknadsanställningar är någon som prioriterats i kommunen. 

Intressant är nu att jämföra dessa siffror med siffrorna som finns att hämta i 

Socialstyrelsens databas Öppna jämförelser. Där redovisas hur arbetsmarknadsinsatser kan 

erbjudas personer med ekonomiskt bistånd. På frågan Erbjuder kommunen minst en 

kommunal arbetsmarknadsinsats till personer över 24 år svarar man i Robertsfors kommun 

Ja. Däremot svarar man Delvis i Ljusnarsbergs kommun (se figur 5). 

 

Figur 5. Erbjuder kommunen arbetsmarknadsinsatser för personer med ekonomiskt bistånd 

(Socialstyrelsen, Öppna jämförelser). 

   

 

Det kan tyckas märkligt att Ljusnarsberg, som har redovisat att socialtjänsten remitterat in 

klart fler ärenden än vad jämförelsekommunen Robertsfors gjort, samtidigt redovisar att de 

inte mer än delvis kan erbjuda arbetsmarknadsinsatser i kommunal regi. Enligt chefen för 

AMI så har dock socialtjänsten i Ljusnarsberg kommit fram till att enbart 25 % av de som 

söker ekonomiskt bistånd som skulle kunna ta ett arbete på en reguljär arbetsmarknad. Det 

kan utifrån ett sådant resultat finnas skäl att tro att socialsekreterarna är av åsikten att 

personerna som idag uppbär ekonomiskt bistånd i Ljusnarsbergs kommun inte står till 

arbetsmarknadens förfogande. Det skulle kunna innebära att dessa personer utan insatser från 

andra instanser, exempelvis vårdinsatser eller utbildningsinsatser, inte är redo för att matchas 

mot arbetsmarknaden och därför heller inte anvisas till kommunens egen 

arbetsmarknadsverksamhet. Hade de sökande av ekonomiskt bistånd ansetts stå närmare 

arbetsmarknaden hade antagligen fler remitterats till kommunens egen 

arbetsmarknadsverksamhet. Men det kan också ställas mot att man i Robertsfors tydligt har 

räknat samordningsförbundets verksamheter när man rapporterat in statistik. I 

samordningsförbundens regi finns verksamheter som i större utsträcknings vänder sig till 
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personer som hamnat eller riskerar att hamna mellan olika myndigheter, och här finns också 

ett tydligare uttalat rehabiliteringsuppdrag (finsam.se). Om man i Ljusnarsberg hade valt att ta 

med även insatser arrangerade av samordningsförbundet så kan det finnas skäl att tro att 

resultatet i Socialstyrelsens Öppna jämförelser kunde ha sett annorlunda ut. 

 

5.1 Insatserna jämfört med de nationella klassificeringarna. 

Arbetsmarknadsenheten i Robertsfors kommun har som uppdrag att samordna och driva 

arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Samverkan är ett nyckelord för enheten och för att 

kunna bedriva ett bra arbete så betonas vikten av samverkan med andra aktörer som 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Vårdgivare, Näringsliv, Föreningar, Skolor och 

Andra kommunala inrättningar. Samverkan sker utifrån överenskommelser som Delegationen 

för unga och nyanlända (DUA), Umeåregionens samordningsförbund samt 

Beredningsgruppen till arbete eller studier. På arbetsmarknadsenheten i Robertsfors kommun 

ansvarar arbetskonsulenten för att en individuell plan upprättas för individen. Fokus ligger på 

att hitta vägar till arbete eller studier genom vägledande insatser och individuella samtal. Med 

utgångspunkt i den individuella planen ska stöd erbjudas så att individen ska kunna nå något 

av de tre spåren arbete/sysselsättning, studier eller arbetslivinriktad rehabilitering 

(robertsfors.se). Enligt kommunens arbetskonsulent handlar arbetet på kommunens 

arbetsmarknadsenhet mycket om att matcha individer mot de lokala arbetsgivarna. Hen 

upplever inte att det råder någon konkurrens gentemot Arbetsförmedlingen vad det gäller att 

kommunen har företagskontakter, utan att det sker i samförstånd. “Vi har ett jättebra 

samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi sitter dessutom samlokaliserade så det är nära till 

varandra om vi behöver prata ihop oss”. Men däremot så har Arbetsförmedlingens roll 

förändrats i Robertsfors. Den lokala arbetsförmedlingen har inte längre öppet för 

spontanbesök utan tar endast emot bokade besök. Den som vill anmäla sig som arbetssökande 

hänvisas till arbetsförmedlingens webbplats eller till arbetsförmedlingen i Umeå. Och att 

arbetsförmedlingen dragit sig ett steg tillbaka i Robertsfors märks enligt Arbetskonsulenten. 

“Ja, arbetsförmedlingen har ju lämnat eller skurit ned på service i många småkommuner 

vilket är en bidragande orsak till att kommunerna behöver ta ett annat ansvar”. 
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Figur 6. Arbetsförmedlingens kontor januari 2018 (Från SKL). 

  

 

Arbetsmarknadsenheten i Ljusnarsbergs kommun har som uppdrag från politiken att 

samverka med olika myndigheter för att öka sysselsättningen, integrationen och 

utbildningsgraden samt att minska arbetslösheten och bidragsberoendet för kommunens 

invånare. För att uppnå detta ska man ge stödjande, stärkande och motiverande insatser till 

den enskilde. Exempel på sådana insatser kan vara praktik, sysselsättning eller 

vuxenutbildning (ljusnarsberg.se).  Även Ljusnarsberg ingår i ett samordningsförbund, 

SOFINT - Samordningsförbundet i norra Örebro län, där man tillsammans med 

grannkommunerna Nora, Hällefors och Lindesberg samverkar med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Region Örebro län för att ge stöd åt personer som behöver stöttning av 

flera myndigheter för att kunna komma närmare egen försörjning (Samordningsförbundet för 

Norra Örebro län). Precis som i Umeåregionen så har SOFINT utfört egna utvärderingar av 

sina insatser. Totalt finns utvärderingar gjorda för fyra olika projekt var och en för sig samt en 

som sammanställer dessa fyra projekt totalt. Här finns ekonomiska beräkningar som visar på 

satsade pengar, men också på samhällsekonomiska vinster. Det som framgår som tydligt här 

är att vinsterna måste ses i ett bredare perspektiv än det som ryms i enbart inom den enskilda 

myndighetens budget, även om går att hitta vinster enbart för den kommunala satsningen i 

projekten. Den främsta vinnaren är dock individen som ökar sin disponibla inkomst rejält i 

snitt (Payoff, 2009).  
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De båda undersökningskommunerna bedriver alltså, både i egen regi, och i olika 

samarbetsformer med andra aktörer en rad insatser som till mångt och mycket går i linje med 

de insatser som klassificerats fram av Socialstyrelsen, SKL och IFAU. Däremot skiljer det lite 

i den ordagranna terminologin, även om innebörden tycks vara ungefär den samma.  

 

5.2 Beräkningsförsöket 

För att försöka göra någon form av jämförande beräkning av kommunerna Robertsfors 

och Ljusnarsberg så läggs effektfokuset i denna studie på resultat utifrån nettokostnad. 

Resultat hämtar jag från Koladas definitioner som då är antal personer som 1. Har börjat 

arbeta, 2. Har börjat studera, 3. Har överförts till annan myndighet, 4. Kategoriseras som ett 

slutfört uppdrag, 5. Övriga avslutsorsaker. Kategori 1 innebär att personen gått i arbete och 

då kommer att uppbära lön. Detta borde vara det bästa utfallet både utifrån det kommunala 

synsättet på effektivitet. Kategori 2 innebär studier, vilket också borde innebära att den egna 

försörjningen är tryggad genom antingen bidrag eller studielån. Antagligen det näst bästa 

alternativet utifrån kommunal synvinkel då studierna bör innebära att försörjningsstöd ej 

utgår. Utifrån individens egna perspektiv kanske rent av det bästa då studierna på sikt kan 

leda till ett bättre arbete, bättre lön och så vidare. Övriga kategorier kan mycket väl vara 

lyckade exempel, men rent effektmässigt mycket svårare att mäta. Till annan myndighet 

innebär att man under sin tid i åtgärd gått från en huvudman till en annan. Skulle kunna vara 

att man lämnat försörjningsstöd och övergått till Arbetsförmedlingen, men skulle också kunna 

innebära det omvända. Uppdrag slutfört innebär att man avslutat insatsen och återgått till 

samma huvudman som man remitterades in av (kolada.se). Utifrån ovanstående resonemang 

så utgår studien på att kategori 1 till arbete och kategori 2 till studier är de mest effektiva 

resultaten. 

Under 2017 deltog 63 personer i Robertsfors i någon form av kommunala 

arbetsmarknadsåtgärder. Av dessa började 22 personer att arbeta och 8 personer att studera. 

Det innebär att 30 personer anvisade till kommunala arbetsmarknadsinsatser gick till arbete 

eller studier i Robertsfors kommun under 2017. Robertsfors har under 2017 en nettokostnad 

på 104 kr. Med nettokostnad menas kostnader för arbetsmarknadsåtgärder minus intäkter för 

detsamma fördelat på kommunens invånarantal (kolada.se). År 2017 hade Robertsfors 6784 

invånare. Det skulle då innebära att kommunens nettokostnader för arbetsmarknadsåtgärder 

skulle uppgå till 705 536 kronor. Delar man då den totala nettokostnaden med antalet som 

lämnat insatserna för arbete eller studier skulle det innebära 705 536 / 30 = 23 518. 
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Nettokostnaden för kommunen för varje person som lämnat för arbete eller studier skulle i 

Robertsfors kommun 2017 alltså landa på 23 518 kronor. En summa som en anställd person 

folkbokförd i kommunen ganska snabbt återbetalar i form av skatteintänkter med andra ord. 

I Ljusnarsberg skulle samma typ av beräkning bli att 49 börjat arbeta och 2 börjat studera. 

Totalt 51 personer till en nettokostnad av 1367 kr per invånare. År 2017 hade Ljusnarsbergs 

kommun 4942 invånare. 4982 invånare multiplicerat med 1367 kronor per invånare innebär 

en totalkostnad på 6 810 394 kronor. Delar vi denna kostnad på antalet som gått till arbete 

eller studier så skulle kostnaden bli 133 537.  

Det skulle alltså innebära att Ljusnarsberg satsar nästan 6 gånger så mycket skattepengar 

för att få ut personer från sina kommunala arbetsmarknadsinsatser än vad Robertsfors gör för 

att uppnå samma resultat. 

Eftersom den ekonomiska faktorn som enligt SKL (2017) är ett viktigt skäl till att 

kommunerna har arbetsmarknadsinsatser så är det också intressant att studera 

försörjningsstödet. Kommunernas utbetalda försörjningsstöd kan också utläsas ur Kolada. 

Siffrorna för Robertsfors och Ljusnarsbergs kommuner kan utläsas ur tabellen nedan (figur 7). 

 

Figur 7. Kostnad ekonomiskt bistånd per invånare 2014-2018. 

 

 

Ljusnarsberg har en betydligt högre kostnad för försörjningsstöd än Robertsfors 2017, där 

kostnaden per person är mer än dubbelt så hög. Tendensen i Ljusnarsberg är att 

försörjningsstödet sedan 2014 stadigt ökat medan det i Robertsfors har pendlat lite grann men 

legat relativt konstant. Det finns ingen tydlig minskning i någon av kommunerna som tyder på 

att de pengar som satsats på arbetsmarknadsinsatser har påverkat försörjningsstödet. Det ska 

dock sägas att några siffror för 2018 ännu inte finns och eftersom de siffror som studien utgått 

ifrån vad det gäller nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder är hämtade från 2017 finns det 

skäl att tro att eventuella effekter först kan utläsas fullt ut 2018. 

Från samma statistik (Kolada) hämtas att Robertsfors kommun år 2017 hade 4 stycken 

årsarbetare som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Medianlönen för 

arbetsmarknadskonsulenter i Sverige ligger 2019 inom spannet 30000-32999 kr/månad 

(lonestatistik.se). En låg beräkning på att arbetskonsulenterna då låg på 25000 kronor/månad 
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2017 skulle innebära en årslön på 300.000 kronor. 4 årsanställda innebär 1 200 000 kronor 

och då gäller det enbart lön och inte lönekostnad. Anställd personal inom 

arbetsmarknadsverksamheterna ska räknas med i kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder 

enligt anvisningarna från SCB (Kolada.se). Men hur kan då kommunen redovisa en 

nettokostnad på drygt 700 000 kronor om enbart arbetsmarknadsverksamhetens 

grundbemanning kostar mycket mer? Jo, enligt Arbetskonsulenten på Robertsfors kommun så 

handlar det om att arbetsmarknadsverksamheten till mångt och mycket är förlagt till 

Umeåregionens samordningsförbund där kommunen enbart är en av flera finansiärer.  

I Ljusnarsberg arbetar 5 personer med arbetsmarknadsfrågor och de är samtliga anställda 

i kommunen enligt chefen för AMI. Enligt samma beräkning som använts för lönekostnad för 

Robertsfors ovan så skulle det innebära 1 500 000 kronor i ren lön. Så egentligen borde 

lönekostnader läggas till i fallet Robertsfors eller dras av i fallet Ljusnarsberg för att de båda 

ska kunna jämföras.  

Rörigt blir det också när antalet personer som varit inne i de kommunala insatserna 

jämförs med resultaten. I Ljusnarsberg har 63 unika personer deltagit i någon form av 

kommunala arbetsmarknadsåtgärder under 2017. En hopräkning av personerna per 

avslutskategori, enlig 1-5 ovan, ger summan 46 personer. Det innebär alltså att 63 personer 

deltagit under 2017 och att 46 av dessa har avslutas. Övriga 17 personer bör då finnas kvar i 

verksamheten 2018. Ljusnarsberg har redovisat att 96 unika personer deltagit i kommunala 

arbetsmarknadsåtgärder under 2017. Samma summering av samma kategorier ger 

totalsumman 110 personer. Ljusnarsberg har alltså redovisat 14 fler avslutade personer än vad 

man uppger har deltagit. 

 

Figur 8. Antal deltagare, antal per avslut samt antal anställda.  
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Figur 9. Antal deltagare samt antal avslutade. 

  

 

Den kvalitativa delen av undersökningen, intervjuerna har sammanställts utifrån kodning 

och tematisering. Intervjuerna var ostrukturerade så till vida att de hölls i form av ett samtal. 

Det fanns dock förformulerade frågor som samtalet styrdes tillbaka mot vilket gör att de får 

anses ha varit en styrd eller fokuserad intervju (Bell & Waters, 2016). Frågorna formulerades 

efter att den kvantitativa analysen var utförd vilket gjorde att de var riktade för att få ut vissa 

svar på frågor som uppstått. Exempel på frågor som ställdes: Finns det någon kommunal 

arbetsmarknadsstrategi?, Hur fungerar samarbetet med Arbetsförmedlingen?, Utförs någon 

form av brukarundersökningar i verksamheterna?, samt Hur ser ni på den statistik som ska 

rapporteras in nationellt?   Under intervjuerna noterades sådant som ansågs relevant för 

studien. Vissa meningar togs i sin helhet medan det i vissa fall enbart handlade om vissa ord. 

Intervjuerna sammanställdes senare i dokumentform och skrevs ut. Ur svaren har sedan 

kodningar gjorts. Dessa kodningar har sedan legat till grund för att kunna utföra 

tematiseringar. Se exempel på tematiseringen i figuren nedan (Figur 10). 
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Figur 10. Urklipp från tematiseringen. 

 

   

 

Utifrån det som framkom vid intervjuerna så kan det konstateras att kommunerna 

upplever att de gör mycket bra för individer som har behov av deras insatser. I båda 

kommunerna så upplever man att samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerar ganska bra 

trots allt, men samtidigt så säger de också att det blir allt mer en kommunal angelägenhet med 

arbetsmarknadsfrågor. Arbetsförmedlingarna har flytt de båda orterna och endast bokade 

besök tas emot. Om någon har behov av att spontanbesöka arbetsförmedlingen så måste man 

resa till grannkommunerna (Umeå eller Ludvika). Att kommunerna upplever att de måste ta 

ett större ansvar är tydligt. Vad det gäller att rapportera in statistik så uppger båda 

kommunerna att man rapporterar in statistik och upplever att i alla fall det mesta blir rätt. Att 

det ibland är lite krångligt att veta vem som ska klassificeras in vart upplevs från båda 

kommunerna, men man tror ändå att man på det stora hela sköter inrapporteringen rätt så bra. 

Båda kommunerna är dock tydliga med att man gör mycket bra för individen som kanske inte 

alltid kan läsas ut i siffror. Stegförflyttning talas det om och att den är svår att mäta. 
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6. Analys 

Det är klart och tydligt att arbetsmarknadspolitik är ett statligt ansvar. Ändå arbetar idag de 

flesta av landets kommuner med arbetsmarknadsinsatser i någon form (SKL, 2017). Som skäl 

till detta anges den ekonomiska aspekten, att arbetslöshet helt enkelt är en dyr och kostsam 

historia för kommunerna och att många därför sett det som direkt nödvändigt att arbeta med 

dessa insatser. Ett andra skäl som kommit fram är att kommunerna själva har ett 

kompetensförsörjningsbehov och helt enkelt ansett sig tvungna att trygga sin framtida 

personalförsörjning genom exempelvis utbildningsinsatser och praktik. Ett tredje skäl är att 

det funnits ett missnöje med Arbetsförmedlingens insatser som styrts centralt ifrån och som 

varken har ansetts som tillräckligt effektiva eller ens varit tillgängliga för samtliga 

arbetssökande (Vikman & Westerberg, 2017). 

Kommunernas åtaganden gällande arbetsmarknadsinsatser har varit frivilliga och 

lagstiftningen de har vilat på har varit väldigt vag. Framförallt är det förändringarna i 

socialtjänstlagen (1998 & 2013) som har möjliggjort för kommunerna att bedriva sådana 

insatser, samt lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:43) som gett kommunerna rätt 

att anordna insatser beslutade av arbetsförmedlingen (Vikman & Westerberg, 2017). Vi kan 

se att i figur 4 att hela 62 procent av de anvisade till kommunala arbetsmarknadsåtgärderna i 

Robertsfors och 44 procent av de dito i Ljusnarsberg är anvisade av Arbetsförmedlingen. Det 

tyder på att det framförallt inte är socialtjänstlagen som tillämpas vid inskrivandet utan att 

kommunerna har en betydande roll som utförare av insatser åt Arbetsförmedlingen. Däremot 

säger det inget om dessa personer som anvisats av Arbetsförmedlingen har försörjningsstöd 

eller ej, då de mycket väl kan ha sin försörjning, eller delar av den, hos socialtjänsten. Just 

drivkraften att få ner utgifterna för försörjningsstödskostnader är en drivkraft för kommunerna 

(SKL, 2017). Det kan också konstateras i målen för Ljusnarsbergs kommun där ett minskat 

bidragsberoende omnämns (ljusnarsberg.se). En intressant aspekt är också att 

Arbetsförmedlingen i båda undersökningskommunerna har dragit ned på sin verksamhet och 

nu enbart tar emot förbokade besök. Personer som vill skriva in sig som arbetssökande eller 

ha annan service från myndigheten hänvisas nu till kontor i annan kommun eller till 

Arbetsförmedlingens webbplats. 

Det handlar alltså om att kommuner gett sig in på ett statligt område och börjat engagera 

sig i sådana frågor de inte ålagts. Arbetsmarknadspolitiska frågor går mycket hand i hand med 

näringspolitik som beskrivits som ett exempelområde på där kommunerna gått i bräschen för 

en decentralisering, utan statlig planering (Pierre, 2010). Är då så fallet även för 
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arbetsmarknadspolitiska frågor? Ja, utifrån Governance så är det mycket som talar för det. Det 

handlar om det som i litteraturen kallas för spontan decentralisering, men också det som kallas 

för reell decentralisering (Pierre, 2010). Kommunerna har tagit sig befogenheter, snarare än 

man tilldelats. Staten har varit tydlig med att detta är en arbetsuppgift som åligger dem, men i 

takt med att kommunerna ändå börjat engagera sig i dessa frågor så har regelverken från 

statligt håll luckrats upp så att svängrummet för dessa kommunala insatser har blivit större. 

Ett argument för detta har varit just närhetsprincipen, att kommunerna har en bättre 

lokalkännedom och på ett bättre sätt kan anpassa insatserna till de i kommunen rådande 

omständigheterna (Vikman & Westerberg, 2017). Detta går hand i hand med 

decentraliseringsbegreppet som kan sammanfattas med föreställningar om just lokalt 

självbestämmande, möjligheten för medborgarna att vara närmare beslutsfattandet samt 

möjligheten till lokala variationer beroende på behov (Pierre, 2010). 

Men decentralisering innebär också att den centrala styrningens fördelar försvinner. Som 

motsats till decentralisering har begrepp som rättviselagstiftning och lika standard nämnts. I 

riksdagsrapporten Arbetsmarknadspolitik i kommunerna inringas problemet med att ”… 

arbetssättet behäftas med bristande behandling utifrån ett likvärdighets perspektiv” (Panican 

& Ulmestig, 2017, s.34). Här måste ett vägval göras vad man vill uppnå. Om man väljer att ha 

den centrala styrningen så kommer man inte att kunna anpassa verksamheterna till de lokala 

behoven, medan om man väljer att decentralisera besluten till lokal nivå så kommer inte mål 

som lika standard att kunna nås eftersom detta kräver en mer central styrning och kontroll 

(Pierre, 2010). Den statliga styrningen är och föränderlig och kan ändras om kommunerna inte 

lyckas leverera det som staten förväntar sig. För den statliga styrningen har egentligen inte 

minskat utan snarare förändrats framförallt från regelstyrning till målstyrning (Montin, 2013). 

Den spontana decentraliseringen är möjlig tack vare att det kommunala självstyret i Sverige 

har en mycket stark status och finns också inskriven i regeringsformen (Pierre, 2010).  

Någonstans här befinner sig arbetsmarknadspolitiken i början av 2019. Den pågående 

arbetsmarknadsutredningen är ett bevis om något på att det finns olika synsätt på hur 

arbetsmarknadspolitik ska bedrivas. Kommunerna har genom spontan decentralisering gett sig 

in på ett område, där man anser sig behövas och staten har valt att släppa på svångremmen för 

att ge kommunerna handlingsutrymme. Statens har egentligen inte så mycket val eftersom 

deras formella ställning har försvagats, och man väljer då att försöka få till samverkan och 

dialog (Pierre, 2010). Klassisk Governance-styrning med andra ord. 

 



 

40 
 

Här kommer vi också till själva kärnpunkten i forskningsproblemet, nämligen hur ska 

effekten av kommunala arbetsmarknadsinsatser kunna mätas? Lundin tar i sin rapport upp 

forskningsbehovet av kommunala arbetsmarknadsinsatser och nämner avsaknaden av 

systematisk data som ett problem för att kunna utföra sådan forskning (Lundin, 2017). 

Likadant sker i riksdagsrapporten från 2012 där avsaknaden av enhetliga 

dokumentationssystem tas upp (Thorén, 2012). Flera datainsamlingar är på gång, som jag har 

redogjort för, men det är tydligt att det inte finns någon tydlig standard för vad som 

efterfrågas. Eftersom kommunerna själva dels inte har något enhetligt sätt att se på insatserna, 

och dels har en uppsjö av olika insatser som ofta bygger på någon form av projektpengar så är 

enhetlig dokumentation svårt. Men om då staten börjat släppa på det centrala styret och låtit 

kommunerna få en allt större roll i dessa frågor, så bör just standardisering vara något som blir 

svårt att uppnå. Här har beslutsfattarna ett dilemma att betänka. Hur ska kommunala insatser 

kunna mätas på ett enhetligt sätt, när det många gånger är de lokala intressena som styr? I 

fallen Robertsfors och Ljusnarsberg verkar man ha tolkat verksamhet som drivs i 

samordningsförbundens regi på olika sätt vilket i allra högsta grad påverkar siffrorna. 

Validiteten i denna studie kan starkt ifrågasättas eftersom det är tydligt att det finns olika 

tolkningar av svaren (Hjerm & Lindgren, 2010). Men det är också uppenbart att det i de 

kommunerna jag undersökt bedrivs en rad olika projekt som anses som både nödvändiga och 

lyckade på lokal nivå. Dock har ingen av de undersökta kommunerna något eget 

journalsystem för de insatser man bedriver utan den statistik man kan plocka fram får tas ur 

pärmar och excellsammanställningar. Den kommunala självbestämmande principen är stark 

och kommunerna har hittat ett politikområde man anser sig nödgad att gå in i. Här kan också 

Arbetsförmedlingens nedskärningar spela in. Arbetskonsulenten i Robertsfors var tydlig i 

intervjun om att Arbetsförmedlingens nedskärningar lokalt varit ett starkt skäl att kommunen 

börjat starta verksamhet inom det arbetsmarknadspolitiska området. Fördelarna med 

decentralisering är att man får ner möjligheten att utforma insatserna på lokal nivå. Däremot 

så är det inte alltid så enkelt att mäta resultaten. Ibland kanske människor som deltar i dessa 

projekt tagit stora steg i riktningen mot att nå arbetsmarknaden, men dessa steg är svår att 

mäta utan kvalitativa studier. Här i ligger dilemmat med decentralisering. “Decentraliserar 

man, kan man inte uppnå mål som lika standard och enlighet eftersom de målen förutsätter 

central politisk kontroll. Centraliserar man, kan man inte anpassa den offentliga servicen efter 

lokala behov eftersom alla beslut fattas lokalt (Pierre, 2010, s.247). 
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7. Slutsatser och avslutande diskussion 

7.1 Slutsatser 

Att dra slutsatser utifrån forskningsfrågan, Kan effekten av kommunernas 

arbetsmarknadsinsatser mätas på ett standardiserat sätt?, är inte helt okomplicerat. 

Underlaget är ett sammelsurium och att veta vad som är bästa underlaget för att mäta 

effekterna kan tolkas olika. Rent teoretiskt borde det ju vara rimligt att ha en kommunal 

samsyn på vad som ska mätas och hur, men utifrån teorin om Governance som 

decentralisering så ser det mörkt ut. 

Slutsatsen måste därför bli att någon standardiserad mätning, utifrån vald teori, inte är 

möjlig. Dels så diskvalificerar sig själva studien på att underlaget är alldeles för lågt för att en 

renodlad kvantitativ studie. I tidigare studier inom området har inga kommuner med färre än 

300 deltagare valts ut eftersom detta omöjliggör skattningar av effekt (Panican & Ulmestig, 

2017). Dels så visar beräkningsförsöket på att de data som finns inte är tillförlitlig. Det 

innebär ändå att reliabiliteten kan vara god då samma resultat antagligen kommer framkomma 

vid samma typ av mätning (Bell & Waters, 2016). Att inte större kommuner valts kan tyckas 

dumt, men om så varit fallet hade det också varit svårare att påvisa att materialet i databasen 

inte kan anses tillförlitlig. Den kvalitativa delen av studien har stärkt hypotesen om 

standardiserade svar är svårt att få in ifrån kommunerna så länge det inte finns ordentliga 

krav. Utifrån teorin om Governance som decentralisering tycks den vara svårt att få ihop 

decentralisering med standardisering (Pierre, 2010). Det innebär då att, utifrån vald teori, det 

som tidigare undersökningar inom området eftersökt nämligen enhetlig och standardiserad 

data inte är rimligt att få fram. Governance som teori har sin tilltro i att decentralisering sker 

för att effektivisera (Pierre, 2010). Tolkningen kan därför göras att staten måste ha tilltro till 

att effekten sker lokalt. Decentralisering går däremot stick i stäv med lika standard (Pierre, 

2010). Tolkningen blir här att en standardiserad datainsamling därmed kräver en annan 

styrform från staten för att bli möjlig. Det innebär att om formerna för en nationellt mätbar 

statistik ska hittas så behövs ett enhetligt synsätt på vad som bedrivs, och vilka namn dessa 

åtgärder ska ha, som samtliga kommuner rättar sig efter. Detta kan mycket väl bli verklighet i 

framtiden, men dagens datainsamlingsförsök faller utifrån en synvinkel med Governance som 

teori. 

Många bra verksamheter verkar bedrivas, men det är svårt att särskilja insatser som 

arbetsträning, arbetspraktik och arbetsprövning. Med terminologier som påminner om 

varandra, men som kan ha vitt skild betydelse säger det sig själv att risken är stor att personer 
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förs in under fel kategori. Detta framkommer också i intervjuerna med studiens 

undersökningskommuner där just osäkerheten om hur man ska klassificera insatser nämns 

från båda håll. Intervjuerna bekräftade till mångt och mycket det som framkom ur det 

kvantitativa, nämligen att det är svårt att mäta framsteg hos en individ. Endast när individen 

går ut i egen försörjning så anses det i den kvantitativa statistiken som ett effektivt resultat, 

men ur en mer kvalitativ synvinkel så kan individen ha tagit enorma steg framåt som påverkat 

dennes livssituation enormt. Här kan det jämföras med exemplet om ett projekt i Storfors som 

tas upp i Thoréns (2012) rapport Arbetsmarknadspolitik i kommunerna. I det fallet handlar det 

om utvärderingen av ett projekt som haft målet att få ut 50 procent av deltagarna i arbete och 

25 procent till studier. Målen uppnåddes inte men trots detta bedömdes projektet som 

framgångsrikt eftersom de inre kvalitativa målen hade uppfyllts (Thorén, 2012, s.88). Även 

här kan det knytas an till att besluten om vad som anses framgångsrikt har tilldelats de som 

står närmast projektet att bedöma. Att de mätbara kvantitativa målen ej var uppnådda hade en 

centralstyrning kunnat se, men att det fanns andra mer kvalitativa mål som hade uppnåtts som 

gjorde att projektet ändå ansågs lyckat hade inte fungerat utan decentralisering av ansvaret.  

Samordningsförbudet Umeåregionens sociala bokslut var tydligt och gav bra exempel 

från lyckade fall i verksamheterna. Bokslutet är mer kvalitativt utformat och kan då på ett 

enklare sätt förklara nyttan för läsaren. Här kan också utläsas hur deltagarna gjort 

stegförflyttningar framåt i sin utveckling och man kan på så sätt mäta på fler sätt än enbart 

avslutsorsak. Likaså har Samordningsförbundet i Norra Örebro län genom revisionsföretaget 

Payoff gjort bra utvärderingar av sina projekt. Här har man använt sig av samhällsekonomiska 

kalkyler för att kunna påvisa samhällsekonomiska vinster med sina satsningar.  

Arbetsförmedlingens neddragningar har slagit hårt mot många kommuner där kontoren 

dragit ned sina öppettider eller i vissa fall stängt helt (se figur 6). Även om 

arbetsförmedlingen har omfattande digital service så krävs många gånger det fysiska kontoret. 

Enligt SKL är detta ett bekymmer för många kommuner och särskilt har det påverkat 

nyanlända personer som ingår i introduktionsprogrammet (SKL, 2018). Detta bekräftades 

också av Robertsfors kommun där Arbetsförmedlingens neddragningar nämndes som ett skäl 

till att kommunen valt att satsa mer på arbetsmarknadsinsatser. Ett liknande svar gavs av 

Ljusnarsbergs kommun där man tydligt märkte av att Arbetsförmedlingen inte alls har tiden 

för ett nära samarbete på samma sätt som tidigare. Båda kommunerna har uppgett att de tar ett 

stort ansvar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden eftersom de båda upplever att 

denna målgrupp inte får det stöd de behöver av Arbetsförmedlingen. Detta går stick i stäv 
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med Arbetsförmedlingens uppdrag där det tydligt framgår att personer som står långt från 

arbetsmarknaden ska prioriteras (Riksdagen, Förordning 2007:1030).  

Det är lätt att få intrycket att det arbetsmarknadspolitiska området är i en förändring där 

inblandade aktörer famlar efter ansvarsfrågan. Staten står fortsatt som ansvarig för 

arbetsmarknadspolitiken, men kommunernas intrång på området har gjort att det ansvaret 

ändå känns lite luddigt.  

Den sammanfattande slutsatsen på min forskningsfråga blir därför att effekt först kan 

mätas när det finns en samsyn på vad som avses med effekt. För kommunerna tycks det 

handla om ekonomiska aspekter, att personer ska hållas från försörjningsstöd. Eller att hitta 

arbetskraft för egna verksamheter för att på så sätt trygga den egna kompetensförsörjningen 

(SKL, 2017).  Staten är van att kunna få statistik levererad av arbetsförmedlingen. I 

arbetsförmedlingens uppdrag är det tydligt formulerat vad målen med verksamheten är 

(Ekonomistyrningsverket, 2019). Men när det gäller att ställa samma krav på kommunerna, så 

har man svårt att klara det. Individen däremot, som det hela egentligen handlar om, finns det 

mycket som talar för är nöjd med effekterna. Det finns många goda exempel att läsa om i fall 

där personer har tagit stora steg i rätt riktning. 

 

7.2 Avslutande diskussion 

Ungefär samtidigt som denna uppsats skall redovisas, kommer 

arbetsmarknadsutredningen att stå färdig. Förhoppningsvis så är den fullmatad av kloka idéer, 

och med tydliga direktiv på hur de kommunala arbetsmarknadsinsatserna framledes ska kunna 

arrangeras. Jag har också en förhoppning om att framtida forskning ska kunna mäta effekterna 

på ett mer enhetligt sätt, precis som tidigare forskning sett behovet av. Jag ser dock att detta 

idag inte är möjligt utan att det först sätts en enhetlig agenda över hur 

arbetsmarknadspolitiken ska hanteras i kommunerna. Effektmätningen som efterfrågas i en 

rad studier tycks det idag mycket handla om frågeställningen: Är kommunerna bättre än staten 

på att bedriva arbetsmarknadsinsatser? Istället borde kanske debatten handla om vilka effekter 

som verkligen är intressanta att mäta. De som är intressanta ur ett statligt perspektiv kan vara 

vitt skilda de som är intressanta ur ett kommunalt perspektiv. Kommunerna har ju egentligen 

genom SKL ett sätt att mäta, men problemet tycks vara att det att man har svårt att förhålla sig 

till det. Tydligare krav på kommunerna vad man ska förhålla sig till för kategorier kan vara ett 

sätt. Men sådana krav skulle också ställa krav på staten att skjuta till medel för dessa 

kommunala insatser på ett helt annat sätt. Varken Robertsfors eller Ljusnarsberg har idag 
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något datasystem för att journalföra arbetsmarknadsinsatser. För små kommuner kan 

kostnader vara ett stort hinder, och i kommunala prioriteringar så finns det gott om andra 

utgifter som kommer före. Ett krav på dokumentation av arbetsmarknadsinsatser skulle kunna 

vara en väg att gå, och det är till viss del också igångsatt av socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 

2017). Dock måste det sättas upp tydliga riktlinjer om vilka klassificeringar som ska gälla. 

Det hjälper knappast kommunerna om olika uppgiftsinsamlare efterfrågar olika typer av 

benämningar av samma saker. Jag avslutar med citatet från europaparlamentets rapport om 

decentralisering som jag tycker sammanfattar slutsaten bra: ”These problems demonstrate the 

need for a rigorous method of comparison, based on the creation of viable definitions and 

criteria for comparison” (Marcou, m fl., 2000. S.21). 
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