
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsförmedlingen måste 
förändras  
 
Saco har identifierat tio områden där snabba förändringar av 
arbetsförmedlingen är mycket angelägna. Målet är en väl fungerande 
arbetsförmedling och bra insatser för arbetssökande.  

 
Nedan listas de tio rubrikerna, därefter följer en kort beskrivning av Sacos 
ställningstaganden under respektive område. 

Tio områden 

1. Hushållning med Arbetsförmedlingens resurser 
2. Arbetsförmedling för nyexaminerade 
3. Effektiva arbetsmarknadspolitiska program 
4. Tidig kommunikation och snabba insatser  
5. Samordning och tillgänglighet 
6. Kontakter med arbetsgivare  
7. Specialistkunskaper 
8. Individerna i centrum 
9. Myndighetsmässigt bemötande 
10. Stöd till och samverkan med fackförbund 
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Tio områden, punkt för punkt 

1. Hushållning med Arbetsförmedlingens resurser 
Arbetsförmedlingens arbete är personalintensivt. Bra resultat förutsätter ofta 
stora arbetsinsatser, men resurserna är begränsade. Viktigt är därför att 
koncentrera resurserna till kärnuppgiften att förmedla jobb. Det handlar om att 
förse sökande med information om vakanser och arbetsgivare med information 
om lämpliga sökande.  

2. Arbetsförmedling för nyexaminerade 
Slopandet av bland annat studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen har 
väsentligt försämrat skyddet för nyexaminerade. Dessutom drabbas ofta de som 
är nya på arbetsmarknaden hårt när nyrekryteringarna minskar i samband med 
en konjunkturnedgång. Behovet av tidiga och kvalificerade 
arbetsmarknadspolitiska insatser är därför stort. 

 
Viktigt är att de nyexaminerades intressen inte hamnar vid sidan om när resurser 
ska prioriteras. Ett minimikrav är att Arbetsförmedlingen finns närvarande vid 
landets större högskolor och universitet. Det finns också ett stort behov av 
förebyggande arbete. Vid sidan om bra förmedlingsinsatser har praktik 
erfarenhetsmässigt visat sig vara ett av de bästa medlen mot nyexaminerades 
arbetslöshet. 

3. Effektiva arbetsmarknadspolitiska program  
I dåliga tider är det lätt att drabbas av en känsla att effektiviteten hos 
verksamheter och arbetsmarknadspolitiska program spelar mindre roll, eftersom 
jobb ändå inte finns. Det är inte sant. Erfarenheterna visar att även under djupa 
kriser så får många människor jobb. Arbetsmarknadsutbildning och andra 
åtgärder bör bara användas när de är det allra effektivaste sättet att se till att en 
viss individ får jobb. Verksamheter och program som leder till inlåsning är, ur ett 
individperspektiv, särskilt farliga i lågkonjunktur eftersom tiden i arbetslöshet 
spelar roll för chansen att få jobb. De bör inte användas som ett alternativ till 
sysselsättning. Korta och efterfrågeinriktade utbildningar är billigare, innebär 
lägre risk för inlåsning och att efterfrågeläget hinner ändras innan utbildningen är 
klar. Kostnadsfrågan är viktig eftersom utbildning är den i särklass dyraste 
programformen.  

 4. Tidig kommunikation och snabba insatser 
Tidiga och träffsäkra insatser är av stor betydelse för Arbetsförmedlingens 
framgång. Arbetssökandes behov av insatser varierar, men utan en tidig och 
kvalificerad kommunikation med sökande är det svårt att identifiera personer 
som exempelvis löper risk för långtidsarbetslöshet eller som av andra anledningar 
är i behov av olika slags program eller verksamheter.  

 
Självserviceverktygen på internet, förmedlingens databaser och verktygen för 
självinskrivning är bra, men ersätter inte det personliga mötet. Förmedlingens 
kunskapsinhämtning om sökandes behov och förutsättningar måste i huvudsak 
bygga på tidiga, kontinuerliga och personliga kontakter. För dessa kontakter kan 
statistiska analysverktyg för både riskbedömning (profiling) samt mest effektiva 
insats (targeting) vara utmärkta stöd. Att arbetsförmedlingen tidigt visar intresse 
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för den arbetssökandes situation är inte bara viktigt för att förmedlingen ska 
kunna göra ett bra jobb, det bidrar även till att stärka förmedlingens legitimitet. 

5. Samordning och tillgänglighet 
Arbetssökande bör erbjudas en så bra service som möjligt, oavsett var de bor. Ett 
problem är att enskilda förmedlingar och arbetsmarknadsområden inte alltid 
klarar av att upprätthålla kompetenser samt att få till stånd bra verksamheter och 
utbildningar för alla sökandegrupper. Detta drabbar inte minst akademiker på 
grund av deras ”udda” kompetenser. Alla resurser kan av naturliga skäl inte finnas 
på alla arbetsförmedlingar. Det är därför rimligt att Arbetsförmedlingen 
kraftsamlar på orter där många akademiker utbildas och är verksamma. Lika 
viktigt är att dessa resurser tillgängliggörs nationellt.  

 
För detta måste Arbetsförmedlingen utveckla förmågan att logistiskt styra 
sökande och arbetsgivare till förmedlare och insatser som inte alltid finns på den 
egna orten. Detta fordrar kunskap om resurserna inom den egna organisationen. 
Viktigt är också att Arbetsförmedlingens ledning, genom strategiska satsningar, 
gör det möjligt för enskilda arbetsmarknadsområden att bygga upp 
specialistkompetenser som kan vara nyttiga för ett större upptagningsområde. 
Utan sådana resurser riskerar många nationellt viktiga verksamheter att aldrig bli 
av. 

 6. Kontakter med arbetsgivare  
För att Arbetsförmedlingen ska klara att matcha sökande med vakanser krävs att 
förmedlingen har kunskapen om vilka jobb som de sökande kan söka. 
Arbetsförmedlingen måste därför se till att arbetsgivarna kommer tillbaka, men 
måste även aktivt söka upp jobben. Om förmedlingen ska kunna etablera och 
förbättra relationer med arbetsgivare måste det finnas arbetsförmedlare som 
förstår sig på deras behov. En och samma förmedlare kan inte ha överblick över 
hela arbetsmarknaden. Därför måste inslagen av arbetsdelning och specialisering 
öka. 

7. Specialistkunskaper  
Det är viktigt att ta fasta på att goda kunskaper om arbetssökandes utbildningar, 
yrken och erfarenheter också är en förutsättning för effektiv förmedling. Om 
Arbetsförmedlingen ska kunna stödja arbetssökande med skiftande och specifika 
behov krävs att den kan tillhandahålla olika specialistkompetenser. En viktig 
förutsättning är att förmedlare arbetar med metoder som främjar 
kunskapsuppbyggnad, exempelvis genom arbetsdelning och specialisering. 
Möjligheterna att för detta upphandla förmedlingstjänster bör utnyttjas.  

 
Den nya Rehabiliteringskedjan medför på sikt nya grupper av arbetssökande. 
Förändringen innebär bland annat behov av olika slags specialister och nya 
arbetssätt. Förändringen förutsätter naturligtvis även ett utvecklat samarbete med 
Försäkringskassan.  
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8. Individerna i centrum  
Prioriteringarna måste styras av arbetssökandes individuella behov och inte av 
prioriteringslistor över vilka grupper som anses mest utsatta. Viktigt är att 
Arbetsförmedlingen tar alla arbetssökande på lika stort allvar. Arbetslöshet kan 
vara destruktivt och nedbrytande också för akademiker. Därför är bra insatser, 
också för akademiker, ett sätt att hushålla med de resurser enskilda individer och 
samhället har investerat i utbildning. 

 9. Myndighetsmässigt bemötande  
Beakta allas likhet inför lagen och agera sakligt och professionellt. Detta är 
självklara krav, men verkligheten är ofta en annan. Arbetssökande behandlas på 
olika sätt, efter olika principer och att det förekommer att sökande upplever att 
handläggning och bemötande är kränkande. De regionala skillnaderna avseende 
detta är fortfarande utmärkande. Arbetet för en högre grad av 
myndighetsmässighet måste vara prioriterat. Arbetsförmedlare måste få 
utbildning och stöd för att klara detta. Insatserna för detta måste samordnas 
nationellt.  

10. Stöd till och samverkan med fackförbund 
Arbetsförmedlingen bör, tillsammans med arbetsmarknadens parter, snarast se 
över behovet av branschråd samt diskutera de befintliga branschrådens olika 
roller och funktioner. Många av Sacoförbunden efterfrågar kunniga personer, som 
på nationell nivå kan fungera som kontaktpersoner med ansvar för olika 
branscher och detta behov bör tillgodoses. Det samma gäller behovet av 
kompetens om förbundsmedlemmarnas olika branscher inom Arbetsför-
medlingen, exempelvis inom så kallade specialförmedlingar.  Det är vidare viktigt 
att förmedlingen stödjer, och när behov finns samverkar, med fackförbund som 
driver arbetsmarknadsinriktade projekt för medlemmar. Förbundsaktiviteter av 
det här slaget konkurrerar inte med, utan kompletterar den vanliga 
arbetsförmedlingen.  
 
Deltagare i projekt bör inte riskera att bli av med ersättningen så länge ett projekt 
inte är hindrar arbetssökande. Samverkan kan till exempel handla om att 
Arbetsförmedlingen hjälper förbund att hitta lämpliga projektdeltagare. Den kan 
också handla om att förmedlingen bidrar ekonomiskt till utbildning och 
handledning av mentorer/coacher vars utbildning och erfarenheter 
överensstämmer med förbundets profil. Behovet av samverkan och stöd gäller 
även omställningsåtgärder organiserade av Trygghetsrådet, Trygghetsstiftelsen 
med flera. Det är också viktigt att samverka kring individuella handlingsplaner så 
att budskapen inte blir motstridiga.  
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Avslutning 

Dessa tio punkter, för områden där Saco vill se en snabb förändring av 
Arbetsförmedlingen, har arbetats fram inom Sacos arbetsgrupp för 
arbetsmarknadsbevakning under hösten 2008. I arbetsgruppen medverkar 
representanter för Sacoförbunden. 
 
För mer information om Sacos ståndpunkter i arbetsmarknadsfrågor, kontakta 
gärna: 
 
Ossian Wennström 
ansvarig för arbetsmarknads- och integrationspolitik,  
på 08-613 48 03 alt ossian.wennstrom@saco.se  
 
 
Besök också gärna www.saco.se    
 
23 januari 2009 

http://www.saco.se/
mailto:ossian.wennstrom@saco.se
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