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1 Inledning 
Privatisering eller utkontraktering av arbetsförmedlingsverksamheten är en internationell 
trend och det finns privata leverantörer inom förmedlingsverksamheten i ett flertal 
länder.1 I Australien och Nederländerna har den offentliga förmedlingsverksamheten helt 
ersatts av en marknad med privata leverantörer, medan i till exempel Storbritannien, 
Danmark, Tyskland och Sverige endast delar av verksamheten har överlåtits, eller 
utkontrakterats, till privata leverantörer. Under senaste åren har den politiska debatten 
kring svensk arbetsförmedling handlat om huruvida en privatisering skulle innebära ökad 
effektivitet och minskade kostnader. Den australiensiska modellen har i flera fall lyfts 
fram som en förebild. Syftet med denna rapport är att redogöra för erfarenheterna från 
den australiensiska modellen för arbetsförmedlingsverksamhet och utifrån detta beskriva 
eventuella effekter av en utökad privat marknad av förmedlingsverksamhet i Sverige. 

Försommaren 2013 reste en delegation från Arbetsförmedlingen till Australien för att lära 
mer och att träffa representanter från olika delar av systemet. Denna rapport kommer 
därför baseras på både intervjuer och på befintlig forskning. 

Nedan följer en genomgång av den teoretiska ansats som motiverar en privatisering eller 
utkontraktering av förmedlingsverksamhet. Även potentiella svårigheter som kan behöva 
hanteras vid en omläggning av system diskuteras. Därefter görs en översiktlig beskrivning 
av hur arbetet med arbetsförmedling i Australien är organiserat och hur utvecklingen till 
den nuvarande modellen har gått till. Slutligen diskuteras vilka lärdomar som kan dras av 
det australiensiska systemet. 

 

2 Skapandet av en konkurrensutsatt marknad  
Avsikten med att konkurrensutsätta förmedlingsverksamheten med hjälp av ett större 
antal privata leverantörer är att erbjuda de arbetssökande förbättrade möjligheter till 
individuellt anpassade åtgärder och att därigenom öka förutsättningarna för arbete. 
Förhoppningen är att införandet av flera leverantörer ska leda till nya, och mer effektiva, 
arbetssätt.  
 
Även om utkontraktering och privatisering ibland används synonymt, finns det flera 
skillnader. Privatisering innebär att tillgångar transfereras från staten till privata ägare. 
De privata företagen, eller organisationerna, behöver dock inte nödvändigtvis bedriva 
verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. Utkontraktering innebär att tjänster, som 
tidigare inte varit konkurrensutsatta, öppnas upp för konkurrens samtidigt som staten 
behåller en viss kontroll genom möjligheten att byta ut leverantörer som inte uppfyller de 
villkor som satts upp.2  
 

                                                             
1 Se exempelvis Considine (2001), Bruttel (2005), Sol och Westerveld (2005), Struyven och Steurs (2005) och 
Bredgaard och Larsen (2007, 2008). 
2 I Sverige, och i flera andra länder, har myndigheten det yttersta ansvaret för de tjänster som tillhandahålls av 
andra leverantörer. 
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En förutsättning för att utkontraktering ska vara effektivt är att kostnaderna för 
upphandling inte är större än vinsterna. Williamson (1979,1985) har visat att varje 
ekonomisk transaktion är förknippad med en kostnad utöver priset, en så kallad 
transaktionskostnad. När det gäller att köpa upp tjänster hos nya anordnare är exempel 
på transaktionskostnader de kostnader som uppkommer i samband med att 
överenskommelser ska göras, och därefter kontrolleras, för att säkerställa att leverantören 
uppfyller sina åtaganden. 
 
Utformningen av kontrakt och hur beställaren ska kunna kontrollera att leverantören 
uppfyller villkoren i kontraktet är således en viktig faktor för utkontraktering av 
verksamhet. Fullständiga kontrakt är i princip omöjliga att upprätta till följd av 
ofullständig information, vilket kan leda till problem om den ena parten har mer 
information än den andra och bestämmer sig för att utnyttja övertaget. Det är också 
viktigt att kontrakten definierar vilken kvalitet tjänsten ska ha. En aspekt som ofta lyfts 
fram som ett motiv till att lägga ut offentlig verksamhet på privata anordnare och 
leverantörer är att dessa har starkare incitament att hålla ner kostnader, vilket bör leda 
till utveckling och förnyelse av verksamheten.3 Det kan också innebära att incitamenten 
att hålla ner kostnader på bekostnad av kvaliteten är högre.4  Det är därför viktigt med 
kontrakt som kan säkerställa kvaliteten. Det har dock visat sig att ”kvalitet” är svårt att 
definiera och få studier har kunnat utvärdera hur kvaliteten påverkats av en 
utkontraktering eller privatisering.5  
 
Kontraktslängden påverkar enligt en teoretisk ansats  hur stora investeringar anordnaren 
är villig att göra. Ju kortare kontrakt, desto större blir leverantörernas risk och osäkerhet 
inför sina investeringar. Å andra sidan kan långa kontraktstider innebära att möjligheten 
att byta ut leverantörer minskar. Om leverantören får betalt efter prestation kan det 
medföra en stor osäkerhet eftersom betalningen till viss del kommer att påverkas av 
externa faktorer såsom utvecklingen på arbetsmarknaden. Utkontraktering kan således 
vara förknippad med en riskpremie, för både den upphandlande myndigheten och 
leverantören. När det gäller förmedlingstjänster är dock både inträdeskostnader, liksom 
fasta kostnader, relativt låga jämfört med många andra tjänster som utkontrakteras.  
 
För att kontrollera leverantörers verksamhet och incitament används antingen resultat- 
eller detaljstyrning.6 Vid resultatstyrning är ersättningsmodellen resultatbaserad och 
styrningen bygger på en tydlig incitamentsstruktur där leverantörer ersätts efter hur väl 
de lyckas med att hjälpa den arbetssökande, oavsett metod. Vid detaljstyrning ersätts 
leverantörer istället för tillhandahållandet av en viss aktivitet. Här ligger fokus på att i 
förväg definiera den tjänst och aktivitet som leverantörer ska erbjuda. Detaljstyrning 

                                                             
3 Se Shleifer (1998) och Hart m.fl. (1997). Söderström och Lundbäck (2001) och Fölster (2001) visar att 
etablering av nya leverantörer också kan motivera redan befintliga statliga anordnare att utnyttja sina resurser 
mer effektivt.  
4 Se Hart m.fl. (1997) och King och Pitchford (1998).  
5 I de flesta fall har det inte gjorts några mätningar på kvaliteten av tjänsten innan den blivit utlagd på privata 
leverantörer, vilket medfört att en jämförelse inte är möjlig. 
6 Se Arbetsförmedlingen (2013)  för ytterligare diskussion om skillnaderna mellan detalj- och resultatstyrning.  
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kräver således mer detaljerade kontrakt om vad tjänsten ska innehålla medan resultat-
styrning ger en större frihet för leverantörer när det gäller val av metod. Fördelarna med 
detaljstyrning är att det förenklar uppföljningen eftersom det redan i förväg är 
specificerat vad tjänsten ska bestå av och det finns en garanterad lägsta nivå. En nackdel 
är att det är svårt att skriva fullständiga kontrakt och att det krävs stora resurser för att 
kontrollera att leverantören levererar den tjänst som är beställd. 
 
En detaljstyrd verksamhet kräver också att beställaren redan vet vilka faktorer som är 
framgångsfaktorer. 7 Vid en resultatstyrd verksamhet överlåts det istället till leverantören 
att identifiera den mest effektiva metoden samtidigt som den ekonomiska risk som en 
metodutveckling medför läggs på leverantören. Resultatstyrning kräver å andra sidan att 
beställaren vet vad som ska mätas och att det går att fastställa att det är aktörens insats 
som resulterar i det mätbara utfallet. I system med ett stort antal leverantörer kan ett 
resultatbaserat ersättningssystem vara att föredra eftersom detaljstyrning kräver stora 
resurser för uppföljning och kontroll. Internationellt är det vanligaste styrmedlet vid 
förmedlingstjänster resultatbaserade kontrakt, oftast i kombination med en fast 
ersättningsdel.8 Kritiken mot resultatbaserade kontrakt är att de ökar risken för så kallad 
”cream-skimming9”, vilket innebär att leverantörerna prioriterar de arbetslösa som står 
närmast arbetsmarknaden för att maximera den resultatbaserade inkomsten. En annan 
kritik är att det finns risk för så kallad ”parking10”, vilket innebär att leverantörerna inte 
engagerar sig i, och undanhåller resurser för, de arbetssökande som man ändå inte tror 
kommer få ett arbete. 
 

3 Förmedlingsverksamheten i Australien 
Australien var ett av de första länderna inom OECD som konkurrensutsatte 
arbetsförmedlingsverksamheten år 1998. Department of Education, Employment and 
Workplace Relations (DEEWR) ansvarar för utkontraktering och uppföljning av 
arbetsförmedlingstjänster i Australien. Fyra tjänster upphandlas och erbjuds 
arbetssökande: Job Services Australia (JSA), Disability Employment Service (DES), 
Indigenous Employment Program och Remote Jobs and Communities. Service inom JSA 
utförs på omkring 2100 kontor av knappt 100 leverantörer över hela Australien. År 2009 
ersattes The Job Network (JN) av det nuvarande systemet Job Service Australia (JSA).11 
Denna rapport kommer fokusera på JSA när det gäller att beskriva systemet. 

                                                             
7 I Frankrike visar utvärderingar att de privata aktörerna presterat sämre än förväntat vilket har lett till en stor 
diskussion där leverantörerna menar att kontrakten är alltför detaljerade för att tillåta dem att utveckla nya 
metoder. Kritiken har hörsammats och kontrakten går nu mot mer resultatstyrning. 
8 Se Bruttel (2004), Struyen och Steurs (2005) och Finn (2008). I Sverige används just en resultatbaserad 
ersättningsmodell där viss del av ersättningen betalas ut oavsett resultat, även om det bör noteras att kraven på 
vad som ska levereras är relativt detaljerade jämfört med renodlad resultatstyrning. I Australien ökar den 
resultatbaserade delen när individens arbetslöshetstid ökar. I Nederländerna får aktören bonus om aktören 
lyckas få den arbetssökande i arbete tillräckligt snabbt. En ersättningsmodell där den privata aktören också 
tillhandahåller den arbetssökandes arbetslöshetsersättning anses annars vara den modell där incitamenten för 
aktören är som starkast.8 En sådan modell förekommer i Storbritannien. 
9 Se Considine (2001), Struyven och Steurs (2005), Bredgaard och Larsen (2008) och Finn (2008). 
10 Se Heckman m.fl. (2002). 
11 DEEWR, intervju.  
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Job Network (JN) skapades 1998 och bestod av 300 vinstdrivande och icke-vinstdrivande 
företag och organisationer som levererade arbetsförmedlingstjänster till arbetssökande. 
En av de kontrakterade organisationerna, Employment National, tog över en del av den 
personal som jobbat för den tidigare offentliga arbetsförmedlingen.12 De första två åren 
skedde lika många placeringar till förmedlingstjänster som tidigare men till en lägre 
kostnad.13 Profileringsverktyget Job Seeker Classification Instrument (JSCI) användes 
redan från starten och år 2000 infördes ett ratingssystem. I nästa upphandlingsrunda, år 
2000, förlorade de leverantörer med sämst ratingvärden sina kontrakt. År 2003, kördes 
en tredje kontraktsrunda (ESC3).  
 
Utvärderingar visar att det fanns problem med utformningen av systemet under den 
första kontraktsperioden. En ”black box”-metod användes vilket innebär att 
leverantörerna själva fritt fick bestämma metoder och det förekom ingen direkt kontroll 
av de tjänster som levererades. Ersättningssystemet var dock utformat på ett sätt så att 
leverantörerna hade få incitament att hjälpa de arbetssökande som varit arbetslösa i mer 
än fem månader. Under ESC3 omarbetades systemet och skiftet innebar att man gick från 
”black box” till en modell som med klara tidsramar och tydligare definitioner av vilka 
tjänster som skulle ingå. Dessutom skulle samtliga leverantörer kunna ansvara för de 
arbetssökande under hela arbetslöshetsperioden genom att erbjuda samtliga tjänster. 
Samtidigt infördes ökad kontroll och de arbetssökande intervjuades med jämna 
mellanrum. Systemet innebar också att viss del av de tillförda medlen var tvungna att gå 
till arbetssökande och inte kunde tas ut som vinst. Det finns indikationer på att antalet 
personer som kom i arbete ökade rejält under det andra året av ESC3. Job Network 
kritiserades dock generellt för att inte vara tillräckligt individualiserat.  Kritikerna 
menade att administrationsbördan på leverantörerna var alltför stor och att systemet inte 
tog tillräcklig hänsyn till de mest utsatta arbetssökande. Inte heller fanns det några 
incitament för att arbeta med arbetsgivare. 
 
Regeringsskiftet år 2008 innebar flera förändringar i arbetsmarknadspolitiken, bland 
annat infördes en ny modell för arbetsförmedlingsverksamhet, Job Service Australia 
(JSA). Grundtanken är att regeringen genomför arbetsmarknadspolitiken genom 
Centrelink (som betalar ut och kontrollerar ersättningar) och genom privata leverantörer 
som upphandlas av staten. Upphandlingen är reglerad och förmedlingsföretagen söker 
uppdrag vid en budgivning. Upphandlingen är reglerad på så vis att servicen som ska 
tillhandahållas sökande, och priset för den, är fastställd av staten.  
 
Normalt tilldelas kontrakt enligt en process som liknar den svenska LOU-processen och 
där sökanden tillåts välja leverantör. Leverantören lämnar en beskrivning av sin 
verksamhet och leverantören offererar också en marknadsandel (avseende sökande) som 

                                                             
12 Denna aktör kom senare att slås ut från marknaden till följd av dåliga resultat. 
13 Observera att detta inte nödvändigtvis inte behöver betyda att systemet var mer kostnadseffektivt, det finns 
andra studier som menar att detta snarare var ett resultat av att de arbetssökande fick mindre insatser än 
tidigare. 
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önskas för ett aktuellt område. Vid tilldelning anges sedan vilken marknadsandel som 
leverantören slutligen får. Antalet arbetssökande som väljer, eller anvisas, till 
leverantören tillåts sedan att variera +/- 30 procent utifrån denna tilldelning, därefter 
måste Centrelink aktivt styra sökandeflödet mot leverantörerna. Leverantörer försöker 
profilera sig i sina anbud, genom att beskriva vilka mervärden de kan erbjuda, till 
exempel via analyser av det lokala sökandeklientelet och egna specialiseringar och 
modeller baserat på detta. Om DEEWR anser att analysen är riktig och att beskrivna 
specialiseringarna som leverantören lämnar verkar bra betraktas det som ett mervärde 
och ökar möjligheterna för att få ett kontrakt. 
 
En viktig komponent i det australiensiska systemet är Star rating. Detta är ett 
rangordningssystem där leverantörerna rankas utefter sin prestation. Förutom att 
ratingen används av de arbetssökande i valet av leverantör används också poängen från 
ratingen av leverantörerna som direktkvalificering till nya marknadsandelar när nästa 
kontraktsrunda ska ske. Leverantörerna följer ratingen noga och redan i början på en 
kontraktsrunda har man fokus på att förbättra eller upprätthålla ratingen inför nästa 
kontraktsrunda. Ratingen publiceras varje halvår men skickas ut till leverantören varje 
kvartal. Många leverantörer försöker också simulera sin rating för att ha ständig kontroll 
på hur man ligger till. Uppfattningen bland flera av aktörerna i systemet är att 
leverantörerna har större fokus på nästa kontraktsrunda än att göra vinst i realtid och att 
ratingen är det som driver leverantörerna till att försöka prestera efter bästa förmåga. 
Incitamenten för att få ut personer i arbete är så stora till följd av ratingens påverkan att 
oönskat beteende såsom ”parking” helt upphört. 
 
Några av anledningarna till att ersätta JN med JSA var en önskan att förbättra den 
administrativa processen och kontrollsystemet. Till exempel innebär förändringen att 
allokeringen av arbetssökande i det nya systemet i högre grad bestäms av profileringen än 
av hur länge den arbetssökande varit arbetslös, ett ökat fokus på specialisering, att 
arbetssökande kan byta leverantör om samarbetet inte fungerar, ökad variation i 
jämförelse med tilldelad marknadsandelen och en ny betalningsmodell som ska öka 
incitamenten att arbeta med dem som står längst från arbetsmarknaden. Övergången till 
JSA innebar dock att många leverantörer har fått lägga ner sin verksamhet, framförallt 
beroende på kravet att de ska kunna tillhandahålla samtliga tjänster. En konsekvens av 
detta är att systemet tappade erfarenhet under de första åren. Under det första året föll 
antalet arbetssökande som fick arbete, men detta anses inte enbart bero på 
erfarenhetstapp utan även på finanskrisen. År 2013 finns det omkring 100 leverantörer på 
2 300 platser. 

3.1 Profilering 
Den australiensiska modellen för arbetsförmedling innebär att den arbetssökande 
besöker Centrelink (eller ansöker online) som beslutar om ersättning till sökande. 
Centrelinks lokala kontor är den första kontaktpunkten för alla personer som behöver ta 
del av arbetsförmedling. Till Centrelinks uppgifter hör att registrera de individer som 
rapporterar att de är arbetslösa, att fatta beslut om rätt till ersättning samt att bedöma 
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vilka hinder på arbetsmarknaden som den arbetssökande står inför. Därefter ska 
handläggaren hänvisa dem (som inte väljer själva) till leverantörer som tillhandahåller 
olika tjänster.14 
 
För de som ansöker om ersättning används profileringsverktyget, JSCI, som baseras på 
ett intervjuformulär med 18 variabler. Information inhämtas dels genom direkta frågor 
till den arbetssökande, dels från registerdata. En del frågor är frivilliga att besvara, som 
till exempel frågor om etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, hälsostatus och om 
personen tidigare varit straffad. Varje variabel poängssätts och ju högre poäng desto 
högre stream. En person som varit arbetslös i 24 månader eller längre får exempelvis 12 
poäng medan någon som varit arbetslös i mindre än ett år får noll poäng. Grundtanken är 
att dessa instrument ska fungera som stöd för att bestämma den arbetssökandes 
möjligheter att ta ett arbete och vilka möjligheter den arbetssökande har att få ett arbete. 
JSCI klassificerar de arbetssökande i fyra så kallad Streams (1-4) beroende på hur svårt 
de antas ha att få ett arbete: 
 

- Arbetssökande som är redo att ta ett arbete - Stream 1. 
- Arbetssökande med små yrkesrelaterade hinder – Stream 2. 
- Arbetssökande med betydande yrkesrelaterade och icke-yrkesrelaterade hinder – 

Stream 3. 
- Arbetssökande med stora yrkesrelaterade och icke-yrkesrelaterade hinder – 

Stream 4. 

Efter klassificeringen har de arbetssökande som begär ersättning möjlighet att välja 
vilken leverantör de vill ha och Centrelink kan vägleda den arbetssökande i valet av 
leverantör. De som inte gör något aktivt val blir slumpmässigt tilldelade en leverantör.15 
Därefter sker ett möte med leverantören, som också ser till att utbetalningen av 
ersättningen startar. För arbetssökande i Stream 1 görs en handlingsplan, Employment 
Pathway Plan (EPP) redan på Centrelink. För övriga upprättas handlingsplanen hos 
leverantören vid det första mötet.  
 
Arbetssökande som hamnar i Stream 1 förväntas klara sig själva utan hjälp från 
leverantören fram till dess att de varit arbetslösa längre än tre månader.16 Den 
arbetssökande ska under de första tre månaderna besöka Centrelink varannan vecka för 

                                                             
14 Av det arbete som sker på Centrelink handlar 20 procent om ersättningsfrågor. Ersättningen administreras av 
DHS och leverantörerna. Varje gång någon begär ersättning för inkomst tas ett beslut. Från intervju med 
Centrelink (2013). 
15 Leverantörerna är i sina kontrakt garanterade en viss marknadsandel vilket också styr fördelningen av 
arbetssökande. 
16 Hälften av de arbetssökande ingår i Stream 1, vilket innebär att de flesta är redo att ta ett arbete men långt 
ifrån alla. Dagens ersättningssystem gör att denna grupp inte får individanpassad vägledning eftersom det skulle 
kosta för mycket. Uppgifterna bygger på en intervju med NESA (2013). National Employment Services 
Association (NESA) är en medlemsorganisation för leverantörer av arbetsförmedlingstjänster. Organisationen 
grundades år 1997, är frivillig och kan jämföras med en branschorganisation för leverantörerna. Över 90 procent 
av samtliga leverantörer är anslutna och organisationen används för att kunna förhandla som en enad röst.  
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intervju, en så kallad Personal Contact Interview (PCI).17 För övriga gäller att en 
personlig kontakt med Centrelink ska ske var 8:e eller 12:e vecka.18 Arbetslösa som inte 
varit arbetslösa under så lång tid får en jobbsökardagbok, så kallad Job Seeker Diary 
(JSD) som anger hur många arbeten som den arbetssökande ska söka, ofta tio sökta jobb 
var fjortonde dag.19  
 
Om en individ i Stream 1 fortfarande är arbetslös efter tre månader anordnas ett möte 
med leverantören och den arbetssökande. En så kallad Skill assessment upprättas och 
handlingsplanen revideras utifrån detta. Den nya handlingsplanen reglerar (minst) 
månatlig kontakt och ska också innehålla intensifierad aktivitet (Intensive Activity) som 
innebär att leverantören måste arrangera aktivitet för den arbetssökande efter fyra 
månader i arbetslöshet. Aktiviteten ska motsvara 40 timmar20 på en tvåveckorsperiod. 
Den här aktiviteten kan vara utbildning i att söka arbete men det kan också vara 
yrkesutbildning.  
 
För Stream 2 och 3 upprättas handlingsplanen hos anordnaren. Handlingsplanen ska 
innehålla en plan för åtminstone en månatlig kontakt redan från början. Vanligtvis 
innehåller den även en strategi för arbetssökandet. De individer som ingår i Stream 4 är 
arbetssökande med stora svårigheter och som står långt från arbetsmarknaden. 
Handlingsplan upprättas även för denna grupp hos leverantören och möten ska ske varje 
månad.  
 
JSA har i och med systemet med streams byggts på ett sätt så att klassificeringen, och 
därigenom ersättningen, inte har någon direkt koppling till hur länge individen varit 
arbetslös. Istället är det rationellt att försöka identifiera så många ”barriärer” som 
möjligt, det vill säga hur många faktorer som individen måste få hjälp med för att kunna 
få ett arbete. En risk med systemet är att leverantörerna överdriver antalet ”barriärer” 
som den arbetssökande har att arbeta med. Detta försöker myndigheterna att kontrollera. 
Om det finns anledning att tro att den arbetssökande fått en felaktig profilering kan den 
arbetssökande omprofileras. Som betalningsmodellen är utformad finns det incitament 
för leverantörerna att försöka få över individer som blivit profilerade i Stream 1 till 
Stream 2, men detta beteende övervakas och kontrolleras av myndigheterna. Det har 
förekommit kritik från leverantörerna att Centrelink inte använder profileringsverktyget 
på rätt sätt (exempelvis att profileringen ibland görs på telefon) men 90 procent av alla 
profileringar har visat sig vara korrekta.21 
 
När den arbetssökande varit arbetslös i ett år sker automatiskt en omprofilering (Stream 
Service Review) av den arbetssökande. Den arbetssökande kan då hamna i en högre 

                                                             
17 PCI-diskussionen är jobbfokuserad där sökaktivitet och handlingsplanen gås igenom. Eventuellt arbetade 
timmar redovisas. Dagboken täcker tolv veckor. Om den arbetssökande missar att rapportera dagboken två 
gånger är det tillräcklig grund för en sanktion. 
18 Generellt tar ett avstämningssamtal ungefär 2,5 minut och fokuserar framförallt på vad som förändrats sedan 
sist. Från intervju med Centrelink (2013). 
19 Antalet regleras av var den arbetssökande bor och vilken arbetsmarknad som denne befinner sig på. 
20 Denna förändring annonserades 2011, tidigare var det 60 timmar. 
21 DEEWR, intervju. 
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stream och få tillgång till nya tjänster eller så påbörjas Working Experience Phase 
(WEPh). Detta innebär att den arbetssökande ska delta i aktiviteter under 26 veckor av ett 
år. Under den här tiden ska den arbetssökande träffa sin leverantör varannan månad och 
leverantören ska fortsätta hjälpa till med arbetssökandet. Under tiden i Work Experience 
Phase stannar de arbetsökande hos leverantören och är skyldiga att delta i aktiviteter 
under sex månader varje år. Aktiviteten ska ge arbetslivserfarenhet med hjälp av 
deltidsarbete, frivilligarbete och Work for the Dole som de viktigaste inslagen. Även 
arbetsmarknadsutbildning kan erbjudas. 
 
Vid arbetslöshet längre än två år erbjuds aktiviteter som täcker 11 av 12 månader. 
Leverantörerna träffar de arbetssökande som är i arbetslivsinriktade aktiviteter varannan 
månad och samtalar med dem oftare. Den arbetssökande stannar hos leverantören till 
dess att den får ett arbete, det finns ingen tidsgräns. Det går att byta leverantör och det är 
framförallt om den arbetssökande och leverantören har en dålig relation, eller om den 
arbetssökande inte är nöjd, som byten sker. I de fall när en arbetssökande inte dyker upp 
som avtalat rapporteras det till Department of Human Services (DHS) som är ansvarigt 
departement när det gäller ersättningar. Det har tidigare varit problem med att få 
leverantörerna att rapportera in frånvaro men uppfattningen hos ansvariga myndigheter 
är att det blivit bättre.22  

3.2 Betalningsmodellen – ersättningen till privata 
leverantörer 
Generellt är den australiensiska betalningsmodellen resultatbaserad med en högre 
betalning för de arbetssökande som står längst från arbetsmarknaden.23 
Betalningsmodellen bygger på flera olika typer av ersättningar, men de mest 
förekommande är: Service fee, Outcome fee, Placement fee och Employment Pathway 
Fund.24 
 
En del av ersättningen (service fee) utbetalas löpande (varje kvartal) och ska täcka 
kostnader för administration och kontakter. För arbetssökande i Stream 1 skiljer sig de 
kvartalsvisa utbetalningarna markant medan de för resterande streams är mer jämnt 
fördelade över året. Den resultatbaserade ersättningen börjar med en 
placeringsersättning (placement fee) som betalas ut när den arbetssökande fått arbete och 
arbetat ”nästan full tid” i två veckor. För individer i Stream 1 betalas inte denna 
ersättning ut om den arbetssökande får ett arbete under de första tre månaderna. 
Ytterligare en resultatbaserad ersättning (outcome fee) betalas ut när en arbetssökande 
fått ett arbete. Halva ersättningen betalas ut efter 13 veckor och om individen fortfarande 
är sysselsatt efter 26 veckor betalas resterande del av ersättningen. För Stream 1 betalas 
dock ingen outcome fee ut innan den arbetssökande varit arbetslös i mer än ett år. 
 

                                                             
22 DHS, intervju och Centrelink, intervju. 
23 När betalningsmodellen skapades utgick man ifrån hur mycket pengar som var avsatta och jobbade under 
tesen att de som behövde mest skulle få mest. Från intervju med DEEWR (2013). 
24 Se Bilaga  för ett exempel för hur ersättningsnivåerna ser ut. 
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Förutom den ersättning som utgår när den arbetssökande varit i arbete en viss tid finns 
det också en resultatbonus (outcome bonus) som utgår till leverantören om den 
arbetssökande får ett arbete inom ett område som av staten karakteriserats som ett 
bristyrke. Pathway outcome, dvs delar av outcome fee, kan man få om den arbetssökande 
arbetar deltid under perioden. Dessutom kan ersättning utbetalas om leverantören visar 
att man arbetat med den arbetssökandes hinder. En annan ersättning är Off Benefit 
Outcome som leverantören får när den arbetssökande inte längre får bidrag. För att 
uppmuntra till tillfälliga arbeten så får den arbetssökande behålla delar av sin ersättning 
även en tid efter att individen fått arbete. 
  
Employment Pathway Fund är medel som ska användas för att hjälpa de arbetssökande 
att komma närmare arbetsmarknaden. Outnyttjade medel kan inte tas ut som vinst men 
kan sparas för senare användning fram till dess att kontraktet löper ut. Utbetalningen till 
leverantören sker när de arbetssökande går in i en stream (för Stream 1, efter 13 veckor) 
och sedan när de går in i Working Experience Phase (WEPh). Arbetsgivare kan genom 
Employment Pathway Fund få en lönesubvention under maximalt sex månader.25 I 
vilken utsträckning lönebidrag används för att få ut arbetssökande i arbete är inte kartlagt 
och huruvida leverantörerna använder lönesubventionen för att säkerställa sin ersättning 
tycks oklart.26 Generellt får Employment Pathway Fund användas till de utgifter som 
leverantören anser vara viktiga.27  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att ersättningen till leverantörerna, framförallt för 
arbetssökande i Stream 1, är relativt låg.28 Argumenten som lyfts fram för att hålla 
ersättningarna låga är att: i) en viss del av ersättningen betalas för de som ändå inte får 
sysselsättning och en del betalas det för i onödan, ii) en högre ersättning ökar 
incitamenten för så kallat ”gaming behaviour”, iii) outcomes fee är inte det enda 
incitamentet för leverantörerna, de måste fortsätta att prestera för att hålla sin rating. 
Många leverantörer hävdar att det finns anledning att gå tillbaka något och göra vissa 
justeringar av betalningsmodellen. Exempelvis oroas många av att en  hög andel av de 
arbetssökande befinner sig i Working Experience Phase, vilket är en del av programmet 
som inte är särskilt lönsam.29 
 

                                                             
25 Leverantörens uppfattning är att de som anställs med hjälp av en lönesubvention också får fortsatt anställning 
efter sex månader. Leverantören försöker satsa på arbetsgivare där de tror på en långsiktig lösning. Om den 
arbetssökande kommer tillbaka till leverantören redan inom de sex månaderna försöker leverantören få fram en 
ny anställning med lönesubvention för att inte gå miste om sin utbetalning av ersättning. Från intervju med 
MAX Employment. 
26 Leverantörerna själva hävdar i flera fall att lönebidrag inte används systematiskt i syfte att enbart säkra 
ersättningen utan att det alltid finns en tanke om en långsiktig lösning. När det gäller andelen arbetssökande 
som får bidraget menar leverantörerna att det är väldigt få och att det ses som en sista utväg. Från intervju med 
MAX Employment  och Salvation Army.  I diskussion med NESA framkom en annan bild nämligen att 
lönebidrag ofta används i första hand för att få ut ersättning. 
27 Leverantörerna menar att det finns underliggande krav från DEEWR hur medlen ska spenderas. Om 
leverantören spenderar fonden på ett sätt som DEEWR inte anser är bra så kommer det få konsekvenser. Från 
intervju med MAX Employment.  
28 Se separat papper där en jämförelse mellan Sverige och Australien görs. 
29 NESA, intervju. 
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3.3 Ersättningar till arbetssökande 
Till skillnad mot många andra länder är arbetslöshetsersättningen i Australien 
behovsprövad och skattefinansierad. Individer kan begära individuell ersättning och 
behovsprövningen som grundas på hela familjens inkomst. Trots detta kvalificerar sig de 
allra flesta för ersättning eftersom inkomstgränsen är satt till flera gånger över den 
genomsnittliga årslönen. Ersättningsnivån är dock låg och många menar att den inte går 
att leva på.30 Mellan åren 2001 och 2009 sjönk den relativa ersättningsnivån med flera 
procentenheter. Detta skulle kunna tala för en höjning av ersättningen. Men flera 
argument framhålls för att hålla fast vid den låga nivån. Exempelvis att ersättningen 
redan är generös i den mening att de flesta uppfyller kraven och att trenden går åt motsatt 
håll i flera OECD-länder där ersättningsnivån sänks för att öka incitamenten för 
sysselsättning. Ersättningssystemet är uppbyggt så att incitamenten att gå från 
arbetslöshet till deltid påverkas positivt, men att gå från deltid till heltid påverkas 
negativt. Den grundläggande inställningen i systemet är att de som kan arbeta ska arbeta 
och att bidragsberoendet ska minska.31 
 

4 Vad vet vi om effekterna av en privat 
marknad för förmedlingstjänster i Australien? 
Det finns inga studier som visar för hur utkontrakteringen av den australiensiska 
arbetsförmedlingen har påverkat de arbetssökandes möjligheter att få arbete. Det är 
därför svårt att veta om systemet ökat effektiviteten och om det har blivit mer 
kostnadseffektivt.  Att införandet har medfört stora förändringar när det gäller behovet av 
kontroll, rutiner för upphandling och säkerställandet av kvalitet är dock klart.  

4.1 Privata leverantörer 
I Australien gjordes initialt stora ansträngningar för att göra marknaden för nya 
anordnare så attraktiv som möjligt. Över tid har Australien infört en tuffare kravställning 
i sin upphandling för att förhindra oseriösa verksamheter. Det har medfört att det blivit 
svårare att träda in på marknaden och att antalet leverantörer har blivit färre och större.  
 
Intervjuer med olika aktörer inom det australiensiska systemet indikerar att leverantörer 
fortfarande lämnar marknaden, främst tillföljd av att de inte presterat tillräckligt bra eller 
inte genererat tillräcklig vinst. Missnöjet bland leverantörerna har ökat sedan införandet 
av JSA. De huvudsakliga problem som beskrivs är mättnad av marknaden (sannolikt 
tycker man att man tilldelas för små volymer), att tjänsternas utformning försvårar 
samarbete mellan leverantörerna, att ersättningsnivåerna är låga och fördelningsnyckeln 

                                                             
30 Den vanligaste ersättningen för arbetslösa som söker arbete, New Start Allowance (NSA), uppgick 2012 till 
500 AUD/2 veckor (3 200 kr) för en ensamstående person. Ensamstående med barn hemma eller personer över 
60 år kan få 540 AUD/2 veckor (3 300 kr) och 450 AUD/2 veckor (2 750 kr) vardera för sammanboende. Har 
individen mer än 5 000 AUD (30 600 SEK) på banken tar det 1-13 veckor till dess att den arbetssökande beviljas 
ersättning. Annars sker utbetalningen först när den arbetssökande skrivit in sig och besökt leverantören. 
31 DEEWR, intervju. 
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för sökande inte tillräckligt bra.32 Många leverantörer menar att antalet leverantörer 
kommer att fortsätta minska om ingen förändring genomförs.33 
 
Det finns indikationer på att systemet minskar leverantörernas möjlighet att specialisera 
sin verksamhet till vissa grupper av arbetssökande. En leverantör som vill specialisera sig 
vill ofta ha en liten marknadsandel och om de skickar in en sådan ansökan riskerar de att 
den avslås. Många små leverantörer slås därför ut vilket ytterligare bidrar till ett system 
med färre leverantörer.34  
 
Marknaden för förmedlingstjänster i Australien består av både vinstdrivande företag och 
icke-vinstdrivande organisationer. De icke-vinstdrivande leverantörerna återinvesterar 
överskottet av sin verksamhet och drivs delvis med hjälp av välgörenhet. En skillnad 
mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande leverantörer är att de icke-vinstdrivande 
leverantörerna inte är lika positiva till bonussystem efter prestation som övriga 
leverantörer.35 Personalomsättningen är också mindre hos icke-vinstdrivande 
leverantörerna.36 En förklaring kan vara att icke-vinstdrivande företag eller 
organisationer i större utsträckning drar till sig personer som vill arbeta för att hjälpa 
andra och drivs av ett så kallat ”kall”. De icke-vinstdrivande organisationerna drivs dock 
som vilket företag som helst och alla studier visar på en konvergens mellan de båda 
bolagsformerna.37 En förklaring är sannolikt att samtliga leverantörer bedöms efter 
samma parametrar och har samma krav på sin verksamhet.38 
 

4.2 Kostnader 
Ett syfte med att utkontraktera delar, eller hela, den statliga arbetsförmedlingen till 
privata leverantörer är att få ner kostnaderna och samtidigt göra verksamheten mer 
kostnadseffektiv. Att mäta hur kostnaderna faktiskt har påverkas har visat sig vara 
förknippat med stora svårigheter. Det finns svårigheter både med att identifiera vilka 
kostnader som uppkommit till följd av förändringen och vilka kostnader som skulle ha 
tillkommit utan en utkontraktering.  
 
När förmedlingstjänsterna utkontrakterades halverades dock kostnaderna för de 
arbetsmarknadspolitiska programmen. De minskade kostnaderna är dock inte 

                                                             
32 DEEWR, intervju och NESA, intervju. 
33 NESA, intervju och Cambell Page, intervju. 
34 Salvation Army, intervju. 
35 Communicare, intervju. 
36 NESA, intervju. 
37 Considine (2001) konstaterar att de icke-vinstdrivande organisationerna har fått anpassa sin affärsstruktur 
och sitt arbetssätt så att de klarar att konkurrera på marknaden. 
38 Det finns en diskussion mellan de olika leverantörerna och de leverantörer som driver vinstdrivande 
verksamhet vill ha till en förändring i skattesystemet eftersom de menar att de icke-vinstdrivande 
leverantörerna har en stor fördel. Dessa menar å andra sidan att de har en nackdel eftersom de enligt lag inte 
kan ta ut någon vinst ur företaget. NESA:s ståndpunkt att det finns olika för- och nackdelar med de olika 
bolagsformerna men att det antagligen tar ut varandra.  
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nödvändigtvis ett utryck för att programmen blivit mer kostnadseffektiva utan kan även 
bero på att arbetssökande fick ta del av kortare och billigare insatser.39  
 
För att skapa en marknad som sänker kostnaderna genom ökad konkurrens krävs att 
transaktionskostnaderna inte överstiger den minskning i utgifter som en 
konkurrensutsatt marknad är tänkt att medföra. Erfarenheterna från flera länder visar på 
höga transaktionskostnader när det gäller att skapa en fungerande marknad för 
arbetsförmedling.40 En av förklaringarna till de höga kostnaderna verkar ligga i att både 
upphandlingsförfarande och kontrollsystem kräver administration.41 En undersökning 
från 2008 visar att leverantörerna i Australien lägger 25 procent av sin tid på 
administration. En studie från 2010 visar på fortsatt hög administration, leverantörerna 
använder hälften av sin tid till administration. Dessutom visade studien att 30 procent av 
administrationen även gjordes en gång till hos Centrelink. Bilden förstärks ytterligare av 
intervjuerna med olika leverantörer som visar att administrationsbördan är fortsatt 
stor.42  
 
Ett sätt att försöka öka vinsterna och sänka kostnaderna kan vara att dra ner på 
personalomkostnader. I Australien är lönerna på marknaden relativt låga och branschen 
har hög personalomsättning, på omkring 30 procent per år.43 Vidareutbildning av 
personalen förekommer nästan inte alls. Ett sätt att sänka transaktionskostnaderna skulle 
kunna vara att eftersträva mer stabila leverantörsrelationer med exempelvis längre 
kontrakt. Detta går å andra sidan emot den grundläggande idén med att utkontraktera 
och konkurrensutsätta verksamhet.  
 

4.3 Kundval 
På en marknad med många leverantörer och resultatbaserade kontakt kan det vara svårt 
att säkerställa en tillräckligt hög kvalitet på tjänsten. Ett sätt att försöka kontrollera 
kvalitet är genom kundval. Kvalitetsgranskningen ligger då framförallt på den 
arbetssökande. Ett nödvändigt villkor för att detta ska fungera är att antalet anordnare 
som de arbetssökande har att välja mellan är tillräckligt stort och att den arbetssökande 
har full information om hur leverantörerna presterar. Ett annat grundläggande krav är att 
den arbetssökande har rätt att byta leverantör. För att kundval ska resultera i ökad 
kvalitet krävs att kunden har en uppfattning om vilka leverantörer som har bäst resultat 
och att de har samma värdering som samhället om vilka resultat som är ” bäst”.44 
 

                                                             
39 Se OECD (2012). 
40 Se Breedgaard och Larsen (2006), Bruttel (2005), Struyven (2007) och Bredgaard och Larsen (2008).  
41 Sol (2005) visar i att konkurrensutsatta förmedlingstjänster genererar nya byråkratiska processer för att 
kontrollera, utvärdera och reglera marknaden. 
42 Intervjuer med Salvation Army , MAX Employment Canberra, Job Find och  NESA. 
43 NESA, intervju. 
44 Det kan finnas risk för att vissa grupper av arbetssökande värderar leverantörer som låter de vara ifred högre 
än de leverantörer som har högst sannolikhet att få ut dem i arbete. 
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I Australien används, som tidigare nämnts, ett ratingsystem i vilket leverantörerna 
betygssätts och rangordnas efter prestationer. Denna rangordning är offentlig och de 
arbetssökande kan använda sig av ratingsystemet för att göra välgrundade val. 
Erfarenheten visar dock att endast en tredjedel av de arbetssökande gör sitt val utifrån 
ratingen av leverantörer.45 En studie av Bredgaard och Larsen (2006) visar att de 
arbetssökandes val beror på tillfälligheter som geografisk tillgänglighet snarare än på 
kvaliteten hos leverantörerna.  
 
Sammantaget visar erfarenheterna från Australien att kundval inte (nödvändigtvis) 
räcker för att upprätthålla en hög kvalitet. Konsekvenserna av större valfrihet för kunden 
är också ökade transaktionskostnader. 
 

4.4 Uppföljning och kontrollsystem 
För att delta i upphandlingen om arbetsförmedlingstjänster krävs att leverantören kan 
leverera samtliga tjänster. Däremot behöver de inte leverera samtliga tjänster på samma 
plats. I kontrakten specificeras vilka tjänster som ska ingå men inte på vilket sätt de ska 
levereras. Den resultatbaserade ersättningen till leverantörer för arbetssökande som gått 
till arbete utgår enbart om leverantören kan styrka detta genom ett intyg från 
arbetsgivaren. Leverantörer får ofta lägga ner mycket tid på att få in intyg, framförallt när 
det gäller arbetsgivare som leverantörerna inte har någon relation till.46  
 
För att minska förekomsten av leverantörsbedrägerier används en risk- och 
väsentlighetsanlys. Modellen innehåller variabler som t.ex. bedrägeribenägenhet, 
finansiell ställning och risken att leverantören försvinner från marknaden.47 Uppföljning 
koncentreras sedan till de leverantörer som riskmodellen pekar ut.  Erfarenheten visar att 
kvaliteten ökar med ökad kontroll.  
 
Departementet DEEWR, som har möte med leverantörerna minst två gånger per år, 
använder sig mycket av så kallad ”analys av inkommen information” (desktop 
monitoring) för att försöka hitta de leverantörer som sticker ut. För att kontrollera 
leverantörerna används tipstelefoner som ger anställda hos leverantörer möjlighet att 
ringa och tipsa om oegentligheter hos sina arbetsgivare. Detta kan ske både anonymt 
elektroniskt eller genom anonyma telefonsamtal.48 Tipsen används i första hand för att 
öka kontrollen av leverantören. Andra sätt att kontrollera leverantörer är genom att 
besöka dem. Erfarenheten har dock visat att besök inte är ett särskilt effektivt sätt att 
kontrollera leverantörernas verksamhet.  
 

                                                             
45 Centrelink, intervju och DEEWR, intervju. 
46 MAX Employment, intervju. Att så mycket tid läggs på att få in intygen är ett av de stora problemen med 
systemet från leverantörernas synvinkel.  
47 DEEWR, intervju. 
48 Denna möjlighet har funnits i 15 månader och det har varit positivt för branschen att kunna sköta vissa av sina 
brister ”in-house” och inte alltid gå genom media. Från intervju med NESA . 
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Även enkäter till de arbetssökande används för att kontrollera leverantören. Enkäterna 
går ut till 2000 personer och i dessa tillfrågas arbetssökande om den information som 
leverantörerna angivit stämmer överens med den tidigare arbetssökandes uppfattning, 
exempelvis när det gäller tidpunkten som individen fick arbete. Enkäten har dock visat på 
att ett problem som noterats är att leverantören och den arbetssökande upplever saker 
olika även när det inte förekommer några oegentligheter. 
 
Hur stor kostnaden är för att kontrollera leverantörerna är svår att beräkna men i och 
med införandet av riskanalyser är förhoppningen att kostnaderna för kontroll ska kunna 
minska.  
 

4.5 Service och kundnöjdhet 
Ett ytterligare syfte med att upphandla tjänster hos privata aktörer är att öka 
individanpassningen av de tjänster som erbjuds. Bredgaard och Larsen (2008) menar 
dock att det finns risk för att utkontraktering kan leda till en standardisering. 
Resonemanget stöds av McQuaid m.fl. (2007) som menar att en standardisering är 
nödvändig i processer där man försöker rationalisera verksamheter för att göra dem 
mindre kostsamma. Att kategorisera personer efter hur nära arbetsmarknaden de står är 
en förutsättning för att hitta ett transparent ersättningssystem som skapar incitament för 
leverantörer att jobba även med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Författarna menar att detta kan leda till att arbetssökande behandlas efter 
grupptillhörighet istället för sina individuella behov. Å andra sidan finns det studier som 
visar att nya leverantörer kan öka flexibiliteten i systemen genom att söka, och arbeta, 
med nya lösningar.49  

 

Ett av skälen till omläggningen av det australiensiska systemet (från Job Network till Job 
Service Australia) var att öka flexibiliteten och individualiseringen i 
arbetsmarknadspolitiken. Leverantörerna menar dock att de låga ersättningarna har 
tvingat fram en standardisering för att spara tid och hålla nere på kostnaderna. Ett 
exempel är handlingsplanerna som har gått från att vara individuella till att mer likna ett 
standardiserat formulär.50 Tillsammans med den tunga administrationen förhindras 
också en utveckling av metoderna. 
 
Ett annat problem med systemet är att den korta period som kontrakten täcker innebär 
att leverantörerna inte vågar sig på stora investeringar. Betalningsmodellen uppmuntrar 
inte heller till specialisering vilket flera av aktörerna i systemet anser skulle påverka 
effektiviteten i positiv riktning. En ökad specialisering skulle antagligen ge större 
möjligheter till individuellt anpassade insatser. 
 
Kundnöjdheten bygger på en urvalsundersökning av de arbetssökande som fått ett arbete 
men resultaten publiceras inte. Däremot ingår de som en faktor för att beräkna 
                                                             
49 Se exempelvis Hirst m.fl.(2002), Joyze och Pettigrew (2002) och Considine (2011). 
50 Intervjuer med Cambell Page, MAX Employment, och NESA. 
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leverantörers rating. Resultaten används framförallt för att kunna förbättra servicen.51 
Förutom den undersökning som görs när det gäller kundnöjdhet finns det också möjlighet 
för de arbetssökande att dela med sig av sina erfarenheter från olika leverantörer på en 
webbsida.  
 
Det förekommer en del klagomål från arbetssökande om den service som de får men 
leverantörerna menar att det ofta beror på att de arbetssökande har för stora 
förväntningar på leverantörerna. Detta gäller framförallt för personer i stream 1 (där 
ersättningen till leverantörerna är väldigt låg) där leverantörerna inte har skyldighet att 
göra särskilt mycket. Många leverantörer anser att kunskapen bland de arbetssökande 
när det gäller systemet för förmedlingstjänster är låg. Leverantörerna menar att många av 
de arbetssökande inte vet att de är uppdelade i streams och än mindre vilken stream de 
tillhör eller vad det innebär.  
 
Service till arbetssökande ges generellt både på telefon och genom personliga möten. 
Leverantörer kan förutom att förmedla arbeten också hjälpa till med tjänster som är 
nödvändiga för att de arbetssökande ska kunna få ett arbete såsom till exempel sjukvård 
och inköp av kläder. De anställda hos leverantörerna lägger ner stor del av sin tid på att 
arbeta med arbetsgivare. Enligt intervjuer med leverantörer bör förmedlarna använda 40 
procent av sin tid på arbetsgivarna och 60 procent av sin tid på de arbetssökande.52 Flera 
leverantörer har satt som minimikrav att arbetsförmedlarna ska använda åtminstone en 
timme om dagen till arbetsgivarkontakter. Att ha nära kontakt med arbetsgivare anses 
som en viktig faktor för att nå framgång med att få ut personer i arbeten. Leverantörernas 
undersökningar visar att arbetet med arbetsgivarna ökar möjligheterna att få ut 
arbetssökande till jobb med 30 procent.53 Att arbetsgivare blir uppringda av alla olika 
leverantörer anses dock generellt som ett problem av leverantörerna. När det gäller 
andelen arbetssökande som hittar sitt arbete på egen hand uppgår det till omkring 70 
procent.  
 
De framgångsfaktorer när det gäller de anställdas arbete med att få ut arbetssökande till 
arbete som lyfts fram är flera. Att arbeta med provision och i centraliserade team har visat 
på positiva effekter liksom förmågan att bygga relationer och skapa tillit. När det gäller 
arbetsgivarkontakter så är en rak och ärlig kommunikation om den arbetssökandes 
förutsättningar helt avgörande för ett lyckat utfall. Leverantörerna efterfrågar anställda 
som både har säljerfarenhet och förmågan att entusiasmera.  
 

4.6 Förekomsten av oönskade effekter har minskat till följd 
av ratingens betydelse 
I ett system med privata eller andra alternativa leverantörer är det en utmaning att hitta 
en balans mellan ökad effektivitet och flexibilitet och oönskade fenomen som ”cream-
                                                             
51 DEEWR, intervju. 
52 MAX Employment, intervju. 
53 Job Find, intervju. 
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skimming” och ”parking” utan att överreglera marknaden.54 Reglering är kostsamt och 
har potentiella negativa effekter på marknadsmekanismerna. Samtliga aktörer inom 
modellen, både från beställare till leverantörer, poängterar att systemet vilar på rating. 
Leverantörerna är väldigt måna om sin rating eftersom det är den som avgör hur stor 
marknadsandel som leverantörerna får i nästa upphandlingsrunda och generellt försöker 
leverantörerna därför sköta sitt uppdrag. Ratingen och vikten av att prestera är, enligt 
aktörerna, så viktig att problemen med fenomen som ”parking” har försvunnit. Det finns 
inte längre tillräckligt mycket att tjäna på att parkera de arbetssökande, vinsten att få dem 
i arbete är mycket högre.55 
 
Tidigare förekom fusk när det gäller en form av resultatersättning kallad ”provider 
brokered outcome”.56 En genomgång visade att upp till hälften av ersättningarna var 
utbetalda på felaktiga grunder. Provider brokered outcome togs bort i juli 2012. 
 

5 Slutsatser 
Det finns inga vetenskapliga belägg, varken internationella eller svenska, för att privat 
arbetsförmedling presterar bättre än offentlig arbetsförmedling. Detta gäller även 
australiensisk förmedlingsverksamhet och det går därför inte att dra några slutsatser om 
effektiviteten ökat efter omläggningen, än mindre om systemet är kostnadseffektivt. 
 
Utvecklingen från en offentlig till en privat arbetsförmedling i Australien visar att det tar 
lång tid att bygga upp en fungerande, privat marknad av arbetsförmedlingstjänster. 
Upphandlingen och utkontrakteringen av förmedlingstjänster påbörjades 1998 och så 
sent som 2009 gjordes en stor omläggning av systemet för att komma tillrätta med 
problem som identifierats. I den tidigare betalningsmodellen gjorde ersättningsnivåerna 
till leverantören att incitamenten att arbeta med de mest utsatta var alldeles för låga, 
vilket resulterade i att dessa individer i de flesta fall inte fick någon hjälp. Men även om 
den australiensiska modellen visar att en utkontraktering inte är oproblematisk så finns 
det trots allt en del erfarenheter som kan tas tillvara.  
 
En av förutsättningarna för ett fungerande system i Australien är en omfattande 
kontrollfunktion, ett fungerande ratingsystem, en träffsäker profileringsmodell och en 
betalningsmodell som ger önskvärda incitament. Att hitta rutiner för kontroll och 
uppföljning av leverantörer för att förhindra oseriösa anordnare på marknaden är en 
process som tycks ta lång tid. En erfarenhet från det australiensiska systemet som kan 
användas inom andra system med utkontrakterade tjänster är de väl utvecklade 
modellerna för uppföljning av leverantörer. ”Analys av inkommen information” är ett sätt 
att granska leverantörens dokumentation för att upptäcka avvikelser i förhållande till 
                                                             
54 Se Bruttel (2005), Sol (2005) och Bredgaard och Larsen (2007). 
55 När det gäller oseriösa leverantörer är departementets syn att det fanns sådana tidigare men att det är ett 
problem som man kommit till rätta med. De leverantörer som i dagsläget lämnar marknaden gör det för att de 
presterar dåligt. Från intervju med DEEWR (2013). 
56 Provider brokered outcome innebär att leverantören får en extra ersättning om den arbetssökande får ett jobb 
som inte hade utlysts utan leverantörens medverkan. 
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avtalen. Den australiensiska erfarenheten visar att detta tycks vara ett effektivt sätt att 
granska i vilken utsträckning som avtalen följs. Eftersom det inte finns några beräkningar 
av vad exempelvis kontrollsystem faktiskt kostar, samtidigt som administrationen är hög, 
är det svårt att få en uppfattning om hur kostsamt kontrollsystemet är. Samtliga aktörer i 
systemet tycks dock vara överens om att man nu har hittat en kontrollform som fungerar. 
Tidigare incitament där ”parkering” av arbetslösa kunde löna sig är försvunna och 
drivkraften i att ha en hög ”rating” för att vinna nya marknadsandelar i framtida 
upphandlingar är så hög att oönskade beteenden minimeras.  
 
Det australiensiska systemet visar att det finns stora fördelar med resultatstyrning, även 
för målgrupper som står långt från arbetsmarknaden. Genom att fokusera på resultat 
ökar effektiviteten i tjänsterna. Sverige har mycket att lära vad det gäller att mäta resultat 
på andra sätt än arbete. I det australiensiska systemet belönas bland annat att bryta 
”barriärer” som hindrar en person från att ta ett jobb. Leverantörer kan få ersättning, inte 
bara om de får en arbetssökande i arbete, utan också om de kan visa upp dokumentation 
på att de hjälpt den arbetssökande med att undanröja hinder eller barriärer och på så vis 
hjälpt individen att komma närmare arbetsmarknaden.  
 
En utökad privat marknad för förmedlingstjänster i Sverige skulle sannolikt innebära 
stora förändringar av det nuvarande systemet. Från de erfarenheter som kan dras från det 
australiensiska systemet kan flera konsekvenser identifieras. I Australien sköter 
Centrelink huvuddelen av kontrollen av de arbetssökande medan de privata 
leverantörerna sköter matchning mot jobb. I Sverige hänger kontrollen av att de som 
uppbär ersättning är aktivt arbetssökande samman med stöd i matchning mot jobb. 
Arbetsförmedlaren agerar som ett stöd i jobbsökandet samtidigt som hon/han följer upp 
att klienten är aktivt arbetssökande. Att dela på dessa uppgifter kan leda till mycket 
dubbelarbete och därmed ökade kostnader. En annan slutsats som går att dra när det 
gäller skillnader i det svenska och det australiensiska systemet är att det är stora 
skillnader både när det gäller aktivitetsnivå och ersättning som betalas ut i en jämförelse 
av kompletterande aktörer i Sverige och leverantörer i det australiensiska systemet. De 
kompletterande aktörerna förväntas träffa deltagare betydligt oftare och får högre 
ersättning under den begränsade tidsperioden de har hand om klienterna. Om all 
arbetsförmedling skulle upphandlas är det troligt att ersättningen till leverantörerna i 
Sverige skulle behöva sänkas kraftigt för att inte kostnaderna skulle bli allt för höga.  
 
Även när det gäller de som arbetar med att förmedla arbeten och stötta de arbetslösa i 
Australien och Sverige kan en skillnad noteras. Arbetsförmedlarna som är anställda hos 
de privata leverantörerna i Australien har låg utbildningsnivå, är relativt lågavlönade, har 
liten arbetslivserfarenhet och branschen har hög personalomsättning. I Sverige har 
utvecklingen istället gått i motsatt riktning med högre utbildningskrav på nyanställda 
arbetsförmedlare. En annan skillnad är att kundnöjdhet inte är något som det 
australiensiska systemet arbetar med aktivt medan det är en faktor som den svenska 
Arbetsförmedlingen lägger stor vikt vid.  
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Trots att Australien har kommit långt i sin utveckling av systemet för förmedlingstjänster 
i privat regi pågår ett ständigt förbättringsarbete. En fråga som flera av leverantörerna 
driver hårt är det inte går att utöka verksamheten under kontraktstiden. Till skillnad mot 
tidigare när tilldelningen av antalet arbetssökande ökade ju fler arbetssökande 
leverantören lyckades placera, påverkas i nuvarande system inte marknadsandelarna 
under kontraktstiden. En annan stor fråga för branschen är att arbetsgivarna känner sig 
jagade av alla leverantörer som kontaktar dem och här efterfrågas en samarbetslösning 
för att komma tillrätta med problemet.  
 
Av de australiensiska erfarenheterna kan konstateras att en utkontraktering av 
arbetsförmedlingsverksamhet är en komplex process som både tar tid, är kostsam och 
som inte behöver betyda vare sig ökad specialisering eller ökad effektivitet. För att 
förhindra att de privata leverantörerna inte enbart ska försöka fånga de mest attraktiva 
kunderna har Australien tvingats införa ett omfattande kontrollsystem. Det 
australiensiska exemplet visar också att det vid en privatisering är en utmaningen att 
behålla kvalitetsnivån samtidigt som man sänker kostnaderna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



 

Sida: 21 av 24 
 

Referenser 
Arbetsförmedlingen (2012), Arbetsmarknadsrapport 2012, Arbetsförmedlingen, 
Stockholm. 

Arbetsförmedlingen (2013), Arbetsmarknadsrapport 2013, Arbetsförmedlingen, 
Stockholm. 

Arbetsförmedlingen (2013), Rapport om fördjupad granskning av kompletterande 
aktörer, Arbetsförmedlingen, Stockholm. 

Bredgaard T och Larsen F (2007), “Implementing public employment policy: What 
happens when non-public agencies take over?”, International Journal of Sociology and 
Social Policy 27(7/8): 287-300.  

Bredgaard T och Larsen F (2008), “Quasi-markets in employment policy: Do the deliver 
on promises?”, Social Policy and Society 7(3): 341-352. 

Bruttel O (2004), Contracting out the public employment services and the consequences 
for hard to place jobseekers: Experience from Australia, The Netherlands and the UK, 
Discussion Paper ESPA. 

Bruttel O (2005), “Are employment zones successful?: Evidence from the first four years”, 
Local Economy 20:4:389-403. 

Considine M (2001), Enterprising States: The Public Management of Welfare to Work. 
Cambridge University Press, 2001. 

Considine M (2011), “Quasi-markets and services delivery flexibility following a decade of 
employment assistance reform in Australia”, Journal of Social Policy 40(4):1-23. 

Finn D (2008), The British ‘welfare market’. Lessons from contracting out welfare to work 
programmes in Australia and the Netherlands, University of Portmouth, Portmouth.  

Fölster S (2001), Högre tillväxt med privat drift, Stockholm Industriernas 
utredningsinstitut. 

Hart O, Shleifer A and Vishny R W (1997), ”The proper scope of government: Theory and 
application to prisons”, The Quarterly Journal of Economics 112(4):1127-1161. 

Heckman J, Heinrich C, Smith J (2002), “The performance of performance standards”,  
Journal of Human Resources 38(4):778-811. 

Hirst A, Tarling R, Lefaucheux  M, Rowland B, McGregor A, Glass A, Tu T, Simm C, Shaw 
H, och R Engineer (2002), Employment Zones: A Study of Local Delivery Agents and 
Case Studies, Department for Work and Pensions, Report WAE124. 

Joyze L och Pettigrew N (2002), Personal advice in New deal 25+ and Employment zones, 
Department for work and pensions report WAE 139. 

King S och Pitchford R (1998),”Privatisation in Australia: Understanding the Incentives in 
Public and Private Firms”, The Australian Economic Review 31(4):313-328. 



Sida: 22 av 24 

McQuaid R W, Lindsay C, Dutton M, McCracke M (2007), Best practice in inter-agency 
co-operation on employability, Employment Research Institute, Napier University, 
Edinburgh. 

OECD (2012), Activating jobseekers – How Australia does it, OECD Publishing. 

Shleifer A (1998), “State versus Private Ownership", Journal of Economic Perspectives, 
American Economic Association 12(4):133-150. 

Sol E (2005), Contracting out the public employment service from a governance 
perspective, in Bredgaard T and Larsen F (red), Employment policy from different 
angles. DJØF Publishing Copenhagen, Copenhagen. 

Sol E och Westerveld M (2005), Contractualism in Employment Services: A New Form 
of Welfare State Governance. The Hague: Kluwer Law International. 

Struyven L och Steurs G (2005), “Design and redesign of a quasi-market for the 
reintegration of jobseekers: Empirical evidence from Australia and the Netherlands”, 
Journal of European Social Policy 15(3):211-229. 

Struyven L (2007), Between efficieny and equality: New public-private arrangements in 
employment assistance for the unemployment, i de Koning (red), The evaluation of active 
labour market policies, measures, public-private partnership and benchmarking. 
Edward Elgar Publishing, Chelterham. 

Söderström L och Lundbäck  M (2001), En företagsam välfärd, Svenskt Näringslivs 
Rapportserie, Stockholm. 

Muntliga källor 
Cambell Page, Sydney, intervju 2013-06-14. 
 
Centrelink, Canberra, intervju 2013-06-12. 
 
Communicare, Sydney, intervju 2013-06-13. 
 
Department of Eduaction, Employment and Workplace Relations (DEEWR), Sydney, 
intervju 2013-06-11 och Canberra 2013-06-12. 
 
Department of Human Services (DHS), Canberra, intervju 2013-06-12. 
 
Jobfind, Bankstown, intervju 2013-06-13. 
 
MAX Employment, Canberra, intervju 2013-06-11. 
 
National Employment Services Association (NESA), Canberra, intervju, 2013-06-12. 
 
The Salvation Army, Canberra, intervju, 2013-06-12. 
  



 

Sida: 23 av 24 
 

Bilaga  
Betalningsmodellen 
Generellt är den australiensiska betalningsmodellen resultatbaserad med en högre 
betalning för de arbetssökande som står längst från arbetsmarknaden. 
Betalningsmodellen bygger på flera olika typer av ersättningar, men de mest 
förekommande är: Service fee, Outcome fee, Placement fee och Employment Pathway 
Fund.  
 
Service fee  
En del av ersättningen, så kallad service fee, utbetalas löpande (varje kvartal) och ska 
täcka kostnader för administration och kontakter. För Stream 1 skiljer sig de kvartalsvisa 
utbetalningarna markant medan de för resterande streams är mer jämnt fördelade över 
året.  
Stream 1: 63 AUD + 528 AUD + 94 AUD + 96 AUD = 781 AUD = 5103 SEK per år 
Stream 2: 885 AUD = 5783 SEK 
Stream 3: 1120 AUD = 7319 SEK 
Stream 4:  1919 AUD = 12540 SEK  
Working Experience Phase: 456 AUD + 66 AUD+ 133 AUD+ 67 AUD = 722 AUD = 4718 
SEK 
 
Placement fee 
Den resultatbaserade ersättningen börjar med en placement fee som betalas ut när den 
arbetssökande arbetat ”nästan full tid” i två veckor. För individer i Stream 1 betalas dock 
inte denna ersättning ut om den arbetssökande får ett arbete under de första tre 
månaderna.  
Stream 1: ingen ersättning betalas ut de första tre månaderna, därefter 440 AUD = 2875 
SEK 
Stream 2-4 (och under WEPh): 550 AUD = 3594 SEK 
 
Outcome fee 
En ytterligare resultatbaserad ersättning, så kallad outcome fee, betalas ut när en 
arbetssökande fått ett arbete. Halva ersättningen betalas ut efter 13 veckor och om 
individen fortfarande är sysselsatt efter 26 veckor betalas den andra halvan av 
ersättningen. För Stream 1 betalas dock ingen outcome fee ut innan den arbetssökande 
varit arbetslös i mer än ett år. 
 
Stream 1: ingen ersättning betalas ut före WEPh, därefter 854 + 854 = 1708 AUD = 11161 
SEK 
Stream 2: <12 mån arbetslöshet: 1008 + 1008 AUD = 2016 AUD = 13174 SEK (längre 
arbetslöshet något mer)  
Stream 3 och 4: <12 mån arbetslöshet: 1750 + 1750 = 22817 SEK 

   12-60 mån = 2500 + 2500 =  5000 = 32673 SEK 
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     < 60 mån = 3300 + 3300 = 6600 AUD = 43129 SEK 
Noterbart är att om den arbetssökande hittat arbetet själv sjunker ersättningen med 
omkring 350 AUD = 2287 SEK. En bonusutbetalning sker också om jobbet kommer 
direkt efter training. 
 
Övriga prestationsbaserade ersättningar 
Förutom den ersättningen som utgår när den arbetssökande varit i arbete en viss tid – 
outcome fee – finns det också en outcome bonus som utgår till leverantören om den 
arbetssökande får ett arbete inom ett område som av staten karakteriserats som ett 
bristyrke. Pathway outcome, dvs delar av outcome fee, kan man få om den arbetssökande 
arbetar deltid under perioden. Dessutom kan ersättning fås om leverantören visar att 
man arbetat med den arbetssökandes hinder. En annan ersättning är Off Benefit Outcome 
som leverantören får när den arbetssökande inte längre får bidrag. 
  
Employment Pathway Fund  
Employment Pathway Fund Är medel som ska användas för att hjälpa de arbetssökande 
att komma närmare arbetsmarknaden. Outnyttjade medel kan inte användas som vinst 
men kan sparas för senare användning fram till dess att kontraktet löper ut. 
Utbetalningen till leverantören sker när de arbetssökande går in i en stream (för Stream 1, 
efter 13 veckor) och sedan när de går in i WEPh. 
 
Stream 1: 11 AUD = 72 SEK 
Stream 2: 550 AUD =3594 SEK 
Stream 3 och 4: 1100 AUD = 7188 SEK (plus ytterligare 550 AUD för de i stream 4 som 
får en förlängning med 6 månader). 
WEPh: 500 AUD = 3267 SEK 
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