
Parlamentariska social- 
försäkringsutredningen

(S 2010:04)

One-stop shops i Europa
Samordning av sociala och arbetsmarknadspolitiska åtgärder utifrån ett 
organisations- och arbetsmarknadspolitiskt perspektiv

UNDERLAGSRAPPORT TILL  
DEN PARLAMENTARISKA  
SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN

O
ne-stop shops i E

uropa



Parlamentariska social- 
försäkringsutredningen

(S 2010:04)

One-stop shops i Europa
Samordning av sociala och arbetsmarknadspolitiska åtgärder  
utifrån ett organisations- och arbetsmarknadspolitiskt perspektiv



Underlagsrapport nr 11 till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Samtliga underlagsrapporter finns att ladda ned gratis på www.psfu.se eller kan beställas 
från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. E-post: psfu@social.ministry.se 

Tryckt av Elanders Sverige AB
Stockholm 2012
 



 

 

Förord 

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ska enligt reger-
ingens direktiv se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och 
arbetslöshet. Kommittén ska överväga förändringar som kan leda 
till mer hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. De förändr-
ingar som kan bli aktuella ska bidra till ökad sysselsättning och 
hållbara statsfinanser på lång sikt. 

Med syfte att inbjuda till bred debatt och för att skapa ett 
mångfacetterat underlag inför kommitténs betänkanden har en rad 
underlagsrapporter beställts från forskare, myndigheter och andra 
aktörer med kunskaper om sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. 
Analyser, slutsatser och rekommendationer i dessa underlags-
rapporter står för respektive författare och delas nödvändigtvis inte 
av den parlamentariska kommittén. 

Flera europeiska länder, liksom Sverige, lider av en relativt hög 
arbetslöshet. Särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är 
det för personer som varit arbetslösa en längre tid. I de flesta 
europeiska länder finns omfattande sociala skyddssystem och 
åtgärder för att arbetslösa personer ska komma in på arbets-
marknaden. I likhet med Sverige finns det till exempel ofta olika 
parallella ersättnings- och aktiveringssystem för försäkrade och 
oförsäkrade arbetslösa. Detta kan orsaka dubbelarbete för myndig-
heter och leda till att individer skickas fram och tillbaka mellan 
myndigheter och därmed hamnar ”mellan stolar”. Av denna anled-
ning har flera europeiska länder börjat samordna sociala- och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och utvecklat så kallade endörrs-
lösningar. Utgångspunkten för dessa reformer är att samordningen 
förväntas öka anställningsbarheten hos personer med svårigheter 
att komma in på arbetsmarknaden. Det växande behovet av 
samordning kan också ses som ett resultat av moderna välfärds-
staters långtgående specialisering av skyddssystemen.  
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Sammanfattning 

Syftet med rapporten är att analysera nationella reformer i Europa 
som syftar till att samordna arbetsmarknadsåtgärder med socialt 
och annat (t.ex. hälsorelaterat) stöd riktat till människor långt från 
arbetsmarknaden. De reformer som studeras är jobcentre i 
Danmark, LAFOS i Finland, UWV WERKbedrijf i Nederländerna, 
NAV-reformen i Norge, Jobcentre Plus i Storbritannien och Hartz-
reformen i Tyskland. Dessa reformer är för närvarande de största 
nationella samordningsreformerna i Europa. Analyserna görs 
utifrån ett organisations – och arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.  

Gemensamma ingångar: vad är det och varför finns de? 

Gemensamma ingångar kan ta många olika skepnader. Det kan röra 
sig om en gemensam ingång till en komplex organisation eller till 
flera olika organisationer, om att finnas tillhands fysiskt på ett 
ställe eller en virtuell samling av olika tjänster. Från att vara en 
organisatorisk modell flitigt använd på lokal nivå förefaller det som 
om gemensamma ingångar vid millennieskiftet fick ökat genomslag 
även på nationell nivå i Europa. I de diskussioner som föregick den 
ökade samordningen av sociala och arbetsmarknadsspecifika åtgärder 
lyfts ofta två argument: en generell ambition att öka anställnings-
barheten av de arbetslösa och att förbättra de organisatoriska 
förutsättningarna för en aktiv arbetsmarknadspolitik.  

Modeller för gemensamma ingångar i Europa 

De största och mest kända modellerna för gemensamma ingångar i 
Europa beskrivs och analyseras utifrån olika variabler som beskri-
ver modellernas organisation (utförda uppgifter, involverade 
aktörer, organisationens autonomi, närhet till medborgarna och 
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instrument) men även utifrån reformernas betydelse för utveck-
lingen av arbetsmarknadspolitiken (homogenisering av arbetslös-
hetsersättning, nya riskkategorier och aktivering).  

Likheter och skillnader i de gemensamma ingångarnas institutionella 
strukturer 

Likheter och skillnader i de institutionella strukturerna av de sam-
ordnade aktiveringslösningarna gör att man kan skilja ur två typer av 
gemensamma ingångar, en smal och en bred typ. Jobcentren i 
Danmark, Jobcentre Plus i Storbritannien och CWI i Nederländerna 
kan betecknas som lösningar där den gemensamma ingången är smal. 
Dessa gemensamma ingångar är huvudsakligen specialiserade på en 
enda tjänst, nämligen arbetsförmedlande tjänster. Sammanlägg-
ningen resulterar inte i ett samarbete över sektorsgränser och för 
att få stöd med t.ex. sociala problem måste klienterna fortfarande 
vända sig till andra ställen. NAV i Norge, LAFOS i Finland och 
gemensamma/särskilda verksamheter i Tyskland kan däremot 
betecknas som lösningar där den gemensamma ingången är bred. 
Uppgiftsprofilen spänner över stöd med sociala problem, hjälp med 
arbetslösheten och även annat nödvändigt stöd och samarbetet sker 
över sektorsgränser. Etablering av gemensamma ingångar är i regel 
en del i ett större reformpaket. Reformerna är mycket komplexa 
och för med sig en del nya utmaningar. Dessa består t.ex. i styrning 
och ansvarsfördelning, graden av integrering och specialisering, 
frågan om standardisering och flexibilitet och rollen de privata 
aktörerna intar. 

Argumenten bakom reformerna: exemplen Danmark och Norge 

Organisationsreformer framstår ofta som rent tekniska med fokus 
riktat främst på implementeringsprocesser och problem. Reformer är 
dock också en produkt av förhandlingar mellan olika aktörer som 
politiker, byråkrater, arbetsmarknadsparter, intresseföreningar m.m. 
En central faktor bakom reformen i Danmark var statens missnöje 
med den kommunala aktiveringspolitiken. I Norge var det snarare 
problem med en stelbent välfärdsadministration var en drivande faktor 
för förändring. Exemplen visar att trenden att införa gemensamma 
ingångar inte nödvändigtvis bygger på samma intentioner. 
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Kunskap om reformernas effekter på återgång till arbete eller studier 

Kunskap om organisatoriska reformers effekter på återgång till 
arbete eller studier är mycket begränsad. Frågan om kausalitet är 
komplicerad eftersom reformerna innehåller olika moment som har 
implikationer för innehållet av åtgärder. De flesta reformerna är 
dessutom nya och ännu inte har satt sig, samt att det pågår 
omorganisationer för att åtgärda problem som uppkommit under 
resans gång. I de flesta länderna genomfördes utvärderingar kort 
tid efter genomförandet av reformerna, men det kommer att ta 
några år till innan det finns tillförlitlig information om reformernas 
effekter på lång sikt. De nuvarande resultaten kan snarare ses som 
mycket preliminära. Olika metodologiska tillvägagångssätt är en 
annan orsak till divergerande resultat. Utgår man från distinktionen 
mellan en smal och en bred gemensam ingång kan man samman-
fatta resultaten som att ökad aktivering av de arbetslösa observeras 
i både varianterna av gemensamma ingångar, indikationer för en 
förbättring av klienternas självkännedom och arbetsförmåga däre-
mot enbart i modellen som förespråkar ett holistiskt angreppssätt 
(bred ingång). När det gäller återgång i arbete eller studier är 
resultaten för disträ för att kunna urskilja mönster. 

Vad kan Sverige lära sig av dessa erfarenheter? 

Även i Sverige har samverkan och samarbete varit på agendan i 
många år och många försök har också gjorts när det gäller sam-
ordning av verksamheter mellan kommun, landsting och stat i syfte 
att förbättra stödet till olika utsatta grupper. I genomsnitt var 
fjärde vuxen i Sverige uppger att de har två eller flera välfärds-
problem som t.ex. ekonomiskt utsatthet, arbetslöshet, ohälsa eller 
trångboddhet. Behovet av flera myndighetskontakter är särskilt 
relevant för utsatta grupper som utrikesfödda, lågutbildade, ung-
domar, långtidsarbetslösa och ensamstående föräldrar. Vilka är då 
förutsättningarna för en gemensam ingång i Sverige? 

Flera faktorer motverkar en samordning i den omfattning vi har 
sett i Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna eller Storbritannien. 
Ombildningen av flera av de stora statliga myndigheterna till s.k. 
enmyndigheter är ett exempel. Den centraliserade organisationen 
av myndigheterna har givna fördelar för myndigheterna men risken 
finns att förutsättningarna för samarbete på lokal nivå försvåras. 
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Även när det gäller ansvar för arbetsmarknadspolitiken är trenden 
ett återförande av arbetsmarknadspolitiken till den nationella nivån 
och ett minskat inflytande för den kommunala sektorn. 

Samverkan mellan statliga och kommunala myndigheter sker 
praktiken i begränsad omfattning. Kritik riktad mot kommunerna 
handlade om att de sällan kunnat uppvisa egna planer för hur de vill 
att servicen ska vara ordnad i kommunen. Kommunerna har 
därmed inte haft underlag för konstruktiva diskussioner med 
myndigheterna. Från de statliga myndigheternas och kommunernas 
håll konstateras att det saknas fungerande kontaktytor mellan de 
två nivåerna. Det finns dock en struktur, eller kontaktyta, som 
något liknar den finska lösningen med fristående samordnings-
förbund. Det handlar om en formaliserad form av samarbete 
(mellan Försäkringskassan, kommun och landsting) och bygger på 
lagen om finansiell samordning (2003:1210). Med de fristående 
samordningsförbunden finns det en struktur som har visat sig 
fungera bra och som har kapacitet att axla rollen av en gemensam 
ingång. En lärdom från de andra länderna för att det ska vara 
fruktbart är att det krävs ett tydligt politiskt ställningstagande och 
en politisk vilja att satsa på en sådan lösning och att denna ges 
legitimitet och resurser. Ett politiskt ställningstagande är också 
centralt för att förmå de statliga myndigheterna att helhjärtat ställa 
sig bakom samordning med kommunerna. 
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1 Inledning 

Många personer i Sverige står utanför arbetsmarknaden på grund av 
hälsoproblem eller arbetslöshet. Personer som saknar eller har en 
svag förankring på arbetsmarknaden har ofta flera olika problem 
samtidigt, t.ex. funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och ofull-
ständig utbildning. De kan därför behöva ett omfattande stöd i 
form av ekonomiska resurser, individanpassade vägar till syssel-
sättning eller utbildning, socialt stöd och andra åtgärder som kan 
leda till ökad social delaktighet och anställningsbarhet. Detta 
betyder i regel kontakt med flera olika myndigheter och andra 
aktörer. Ibland fungerar samverkan utan problem, men praktiken 
visar också att samverkan på många håll är förenad med problem 
och svårigheter som att samordna dessa system. 

Många EU-länder har, precis som Sverige, en relativt stor 
”kärna” av personer som har svårt att hitta arbete. Av dessa är 
många långtidsarbetslösa. Sociala skyddssystem och åtgärder för att 
arbetslösa personer ska komma in på arbetsmarknaden existerar i 
de flesta EU-länderna. I likhet med Sverige finns det dock också på 
många håll olika parallella ersättnings- och aktiveringssystem för 
försäkrade och oförsäkrade arbetslösa. Dessa kan orsaka dubbel-
arbete för myndigheterna, men kan också leda till att medborgare 
skickas fram och tillbaka mellan myndigheterna utan att få ända-
målsenlig hjälp på något ställe.  

Flera europeiska länder har av denna anledning börjat samordna 
sina sociala och arbetsmarknadspolitiska åtgärder och utvecklat s.k. 
”endörrslösningar”1. Utgångspunkten för dessa reformer är att 
samordningen förväntas öka anställningsbarheten hos personer 
med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Det växande 
behovet av samordning kan också ses som ett resultat av moderna 
välfärdsstaters långtgående specialisering av skyddssystemen. 

                                                                                                                                                               
1 Andra vanliga begrepp är en gemensam ingång, ”one-stop shops” eller institutionell 
samordning. 
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I denna rapport presenteras och analyseras olika nationella 
reformer som syftar till att samordna arbetsmarknadsåtgärder med 
socialt och annat (t.ex. hälsorelaterat) stöd riktat till människor 
långt från arbetsmarknaden. De reformer som studeras är jobcentre i 
Danmark, LAFOS i Finland, UWV WERKbedrijf i Nederländerna, 
NAV-reformen i Norge, Jobcentre Plus i Storbritannien och Hartz-
reformen i Tyskland. Dessa reformer är de största nationella 
samordningsreformerna i Europa syftande till att samla samhällets 
resurser och insatser för att hjälpa individer tillbaka till arbete eller 
studier. Även om reformerna utgår från skilda förutsättningar och 
har olika utformning finns det också likheter och inte minst många 
erfarenheter att ta del av. Reformerna ska studeras utifrån ett 
organisationsperspektiv men även utifrån deras konsekvenser för 
arbetsmarknadspolitiken som ett policyområde (kapitel 3 och 4). 
För Danmark och Norge ska dessutom argumenten och driv-
krafterna bakom reformerna beskrivas närmare (kapitel 5). Sedan 
presenteras befintlig kunskap om reformernas effekt på återgången 
till arbete eller studier, i den mån de har hunnit följas upp eller 
utvärderas (kapitel 6). Efter den internationella utblicken diskut-
eras organisations- och strukturförändringar som i Sverige skulle 
kunna förbättra individers möjligheter att återgå i arbete eller 
studier. Detta görs bl.a. utifrån ett service- och kontrollperspektiv 
samt utifrån ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och andra 
aktörer (kapitel 7). Avslutningsvis sammanfattas rapportens huvud-
resultat och slutsatser (kapitel 8). 
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2 Gemensamma ingångar: vad är 
det och varför finns de? 

Idén om samarbete mellan myndigheter är inte ny, varken i Sverige 
eller internationellt. Under den expansiva utbyggnaden av den 
svenska välfärdsstaten under slutet av 1960- och början av 1970-
talet var integration eller samordning den gällande organisatoriska 
principen när det t.ex. gällde socialtjänsten. Helhetssyn var det nya 
riktmärket, både som en organisatorisk princip som uttrycktes i en 
strävan mot samordning och som ett arbetssätt innebärande en 
utveckling bort från specialkunskaper till generalistkompetens hos 
socialarbetarna (Minas 2008). Konceptet med gemensamma ingångar 
diskuterades också under 1970-talet i Australien som en reaktion på 
klagomål som även i dag låter väldigt bekanta: 

From the moment I entered Parliament in 1974 /…/ I began hearing 
complaints about the number of agencies you had to visit /…/ And 
what focused my mind at the time was that so many people felt that if 
only they could go to one place and have all their business done in that 
one spot it would be a lot more efficient, it would be a lot more human 
and it would make a great deal more sense  

(Howard 1997, i Halligan och Wallis 2008:18) 

Med endörrslösning avsågs att en tjänst skulle tillhandahållas så 
fullständigt som möjligt, på ett enda ställe, under ett enda besök 
och med få handläggare involverade.  

Argumenten bakom utvecklingen mot ökad samordning av 
sociala och arbetsmarknadsspecifika åtgärder lyfter fram två aspek-
ter: en generell ambition att öka anställningsbarheten av de arbets-
lösa och att förbättra de organisatoriska förutsättningarna för en 
aktiv arbetsmarknadspolitik. Välfärd och arbete är alltmer samman-
flätade i åtgärder som ska främja den enskildes ställning på 
arbetsmarknaden (Ditch och Roberts 2002, COM 2006). Det finns 
en allmän konsensus inom EU om att socialpolitik riktad till 
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arbetslösa och andra grupper utanför arbetsmarknaden ska röra sig 
bort från passivt inkomststöd till aktiva åtgärder. Rätten till väl-
färdstjänster är i många länder villkorad till aktivt jobbsökande, 
deltagande i aktiveringsåtgärder och skyldigheten att ta jobb-
erbjudanden. Kretsen av arbetslösa som omfattas av aktiva åtgärder 
har vidgats över tid (Lødemel och Trickey 2000).  

Aktiveringen avser dock inte enbart bidragstagare. Det lyfts 
också fram, som en drivkraft bakom reformerna, att själva systemet 
måste aktiveras, dvs. tankesättet, handlingsprocedurer och attit-
yden hos personalen behöver anpassas (Bredgard och Larsen 2008). 
Trenden till ökad samordning av sociala och arbetsmarknads-
specifika åtgärder har vuxit sig starkare genom moderna välfärds-
staters allt mer specialiserade strukturer och ökar behovet av 
samarbete över etablerade sektionsgränser. Intentionen med 
samordning är en medborgarvänligare välfärdsförvaltning samtidigt 
som olika aktörers kompetenser och resurser ska komma till 
användning i en och samma organisation. Ytterligare ett argument 
är det kan öka den offentliga sektorns effektivitet genom minskade 
transaktionskostnader och minskat dubbelarbete.  

Båda argumenten (öka anställningsbarheten och förbättra de 
organisatoriska förutsättningarna) sammanfattas ofta i den gener-
ella avsikten att modernisera de sociala skyddssystemen. Man 
skiljer mellan olika vågor av reformer, där en första våg främst 
innebär en substantiell förändring av arbetsmarknadspolitiken och 
en förändrad balans mellan de arbetslösas skyldigheter och rättig-
heter genom t.ex. ökade krav på att söka jobb. Den senare vågen 
innebär snarare operationella reformer och rör omorganisation av 
t.ex. arbetsförmedlingens verksamhet och introduktion av nya 
servicemodeller (van Berkel och Borghi 2007). Den senare typen av 
reformer bygger på insikten att en ändring av arbetslöshetspolit-
ikens innehåll kräver en reform av styrnings- och implementerings-
strukturer.  

I praktiken tar dock endörrslösningar många olika skepnader. 
Det kan röra sig om en gemensam ingång till en komplex 
organisation eller till flera olika organisationer, eller om att finnas 
tillhands fysiskt på ett ställe eller en virtuell samling av olika 
tjänster (Askim m.fl. 2009). En annan distinktion är den mellan en 
endörrslösning vilket i praktiken innebär en reception som förser 
medborgarna med information om den fortsatta proceduren, en 
närbutik där olika bastjänster samlas under ett tak men där 
medborgare behöver remitteras vidare för att träffa specialister och 
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en endörrslösning där tjänster och stöd för t.ex. en särskild klient-
grupp tillhandahålls från början till slutet av handläggningskontakten 
(Kubicek och Hagen 2000). Från att vara en organisatorisk modell 
flitigt använd på lokal nivå (Bostedt 1994, OECD 1999, 2003) 
förefaller det som om endörrslösningar vid millennieskiftet fick ökat 
genomslag även på nationell nivå (Finn 2000, Clasen m.fl. 2001, 
OECD 2003, Wiggan 2007, Askim m.fl. 2009, Minas 2009, Minas 
m.fl. 2012).  

Slående är dock att trots modellens popularitet har det enbart 
gjorts enstaka försök att utveckla endörrslösningar som koncept. 
Två undantag kommer att nämnas i denna rapport som i sin olikhet 
utgör fruktbara komplement för att förstå samordningens 
betydelse i kontexten av social- och arbetsmarknadspolitik. Dess-
utom tar dessa två ansatser avstamp i huvudargumenten för etabl-
eringen av endörrslösningar: att öka de arbetslösas anställningsbarhet 
och att förbättra de organisatoriska förutsättningarna för en aktiv 
arbetsmarknadspolitik.  

Det handlar för det första om att se etableringen av endörrs-
lösningar som en del av en bredare utveckling av ett policyområde, 
men även att belysa konsekvenser av endörrslösningar ur ett 
välfärdstjänst- och klientperspektiv. Clasen och Cleggs (2011) 
analys av nutida arbetsmarknadsreformer ger möjlighet att belysa 
samordning i en bredare kontext och förstå vad samordning har för 
konsekvenser för arbetsmarknadspolitiken som sådan. Det gäller 
dels för utbudet av tjänster och ersättningar men också relationen 
mellan rättigheter och skyldigheter ur ett klientperspektiv. Clasen 
och Clegg urskiljer olika processer som leder till en samordning av 
arbetsmarknadspolitiken på tre nivåer ("triple integration"). För det 
första handlar det om processer som leder till homogenisering av 
ersättningssystem genom t.ex. sammanslagning av arbetslös-
hetsersättning med socialbidrag, eller om en harmonisering av 
behörighetskraven. Det vill säga i några länder sker en trans-
formering från ett parallellt ersättningssystem till ett enhetligt 
system för alla eller nästan alla arbetslösa. Den andra processen 
innebär en tätare koppling mellan ersättning/bidrag och aktiv-
eringsprogram med målet att förbättra integrationen på arbets-
marknaden. I vissa länder leder denna typ av process till etablering av 
enskilda administrativa enheter som inte enbart inkluderar arbetslösa 
utan också andra bidragsgrupper, dvs. endörrslösningar. Slutligen 
resulterar samordningsreformerna i att gränser mellan tidigare 
separata bidragsarrangemang suddas ut och nya riskkategorier 
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bildas som är bredare och omfattar allt fler i befolkningen. 
Endörrslösningar är i kontexten av dessa arbetsmarknadsreformer 
enbart en komponent i en större förändring.  

Det andra sättet att närma sig endörrslösningar är ur ett 
organisationsperspektiv. Askim m.fl. (2009) relaterar endörrs-
lösningar till koncept som samarbete, koordination och partner-
skap. Samarbete som övergripande koncept etableras i situationer 
där en organisation inte kan lösa en situation på egen hand utan 
behöver resurser från annat håll. Detta kan ske mer eller mindre 
strukturerat; tydliga strukturer kontra ad hoc samarbete; frivilligt 
samarbete kontra beordrat. Askim m.fl. ser endörrslösningar som 
en variant av samarbete, nämligen partnerskap. Partnerskap är 
samarbeten på frivillig basis mellan självständiga aktörer, och liknar 
ofta ett slags nätverk som löper såväl horisontellt som vertikalt 
mellan olika politisk-administrativa nivåer och samhällssektorer 
(Carrol och Steane 2000, McQuaid 2000). Utmärkande för 
partnerskap är vidare att relationen mellan parterna bygger på 
ömsesidighet och att de är beroende av att finnas på samma plats 
samtidigt. Det är dock angeläget att vidga bilden av endörrs-
lösningar och även inkludera samarbeten som bygger på hierarkiska 
strukturer, dvs. där endörrslösningar är beordrat av staten. 
Skillnaden mot partnerskap är då främst att de inte bygger på 
frivillighet.  

En kombination av dessa två ansatser kan förhoppningsvis ge 
insikter om vilka konsekvenser endörrslösningar riktade mot dem 
som står långt från arbetsmarknaden har. Variabler som ska fånga 
variationen i gemensamma ingångar som organisatorisk lösning är 
i) uppgifterna som ska utföras både när det gäller de antal politik-
områden den gemensamma ingången spänner över (bredden) och 
om arbetsprocessen omfattar hela handläggningsproceduren eller 
bara delar av den (djupet), ii) de involverade aktörerna, iii) organ-
isationens autonomi (frivillig kontra obligatorisk deltagande, frihet 
att organisera lokala kontor/aktiveringsåtgärder), iv) styrnings-
instrument (tillsyn, prestationsmål, finansiering) och v) närhet till 
medborgarna (i varje kommun eller ej) (Askim m.fl. 2009). 
Inspirerad av Clasen och Clegg ska dessutom undersökas om de 
gemensamma ingångarna innebär en vi) homogenisering av ersätt-
ningssystem och/eller klientgrupper, om de innebär en vii) samman-
läggning av passiva och aktiva arbetsmarknadsåtgärder och vii)om 
endörrslösningar innebär en tydligare s.k. ”work-first” orientering. 
Med det sista menas åtgärder som syftar till att så snabbt som 
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möjligt få människor i arbete och mer omgående förbereder del-
tagarna för arbetslivet. Dessa variabler används i nästföljande 
avsnitt där olika endörrslösningar beskrivs närmare.  

Det breda angreppssättet gör det dock nödvändig att vara tydlig 
med avgränsningen av innehållet i rapporten. Fokus ligger på 
organiseringen av endörrslösningar. Andra områden som tangeras 
av reformerna, som är intressanta och viktiga i ett bredare samman-
hang, kommer endast att antydas. Exempel på områden som inte 
kan analyseras närmare är vilken roll arbetsmarknadens parter 
spelar, handläggarnas situation eller omfattningen och konsekv-
enser av privatisering. 
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3 Modeller för gemensamma 
ingångar i Europa 

I det följande beskrivs de mest kända endörrsreformerna i Europa: 
jobcentren i Danmark (avsnitt 3.1), LAFOS i Finland (avsnitt 3.2), 
UWV WERKbedrijf i Nederländerna (avsnitt 3.3), NAV-reformen 
i Norge (avsnitt 3.4), Jobcentre Plus i Storbritannien (avsnitt 3.5) 
och Hartz-reformen i Tyskland (avsnitt 3.6). Beskrivningen görs 
utifrån de ovan nämnda nyckelvariablerna (uppgifter, involverade 
aktörer, organisationens autonomi, närhet till medborgarna och 
instrument) men även de indikatorerna som identifierades av 
Clasen och Clegg (homogenisering av arbetslöshetsersättning, nya 
riskkategorier och aktivering). En till kommentar är på sin plats. 
För att göra rättvisa åt utvecklingen och komplexiteten av de 
enskilda reformerna skulle det krävas sex rapporter istället för en. 
Framställningen här är av naturliga skäl översiktligt och kortfattat 
och kan enbart lyfta fram de mest centrala delar av reformerna.  

3.1 Jobcentre i Danmark 

Etableringen av jobcentre i Danmark ska ses mot bakgrund av ett 
länge existerande dualt arbetsmarknadspolitiskt system. Staten tog 
hand om de försäkrade arbetslösa och de danska kommunerna hade 
det arbetsmarknadspolitiska ansvaret för de oförsäkrade (Damgaard 
2003). Det duala arbetsmarknadspolitiska systemet försvårade dock 
implementeringen av en förstärkt arbetslinje, som introducerades 
på nationell nivå under 1990-talet. Kommunerna, som har autonomi 
i att organisera aktiveringsåtgärder och bedöma enskilda klienters 
avstånd till arbetsmarknaden, använde sig dock i sitt arbete av en 
strategi som kan benämnas som en humankapitalstrategi. Klientens 
sociala situation stod i förgrunden och arbetet gick ut på att på 
längre sikt stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden vilket 
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innebar att man t.ex. erbjöd individuellt stöd eller träning av olika 
slag. I många fall ställdes inga krav på deltagande i aktiveringsåt-
gärder eftersom klienterna inte bedömdes stå till arbetsmarknadens 
förfogande. Missnöjet med kommunernas sätt att arbeta från 
statens sida var utbrett.1 Politiker på nationell nivå ansåg att 
kommunerna inte tillräckligt snabbt fick tillbaka bidragstagare i 
arbete (Bredgaard och Larsen 2008). I och med tillträdet av en 
mitten-höger regering 2001 genomfördes genomgripande för-
ändringar. Regeringen annonserade att man ville lägga ner den 
ineffektiva kommunala ”aktiveringsindustrin” och istället imple-
mentera ett striktare program grundat på tankarna om s.k. work-
first policy. Programmet kallades ”Flere i Arbeijde”. Reformen 
ingick i en omfattande strukturreform där många kommuner slogs 
samman och minskade i antal från 271 till 98. Aktivering av alla 
arbetslösa skulle ske i så kallade jobcentre som etablerades i varje 
kommun (2005). Jobcentre innebar att arbetsförmedlingens arbete 
med aktivering av arbetslösa i ett första skede samlokaliserades med 
kommunala arbetsmarknadsenheter – men att de fortfarande var 
två särskilda organisationer. Enbart i några få pilotkommuner 
fungerade kommunen som ensam huvudman för aktivering av alla 
arbetslösa. Hösten 2009 bestämde regeringen att alla jobcentre 
skulle organiseras enligt pilotkommunernas modell. Modellen med 
en kommunalisering av arbetsförmedlingen innebar en decentrali-
sering av det operationella ansvaret men samtidigt behöll och 
förstärkte staten sin strategiska kontroll över verksamheten 
(Bredgaard och Larsen 2008). 

Jobcentre är kommunala verksamheter och ansvarar för arbets-
lösa som tar emot olika typer av bidrag eller ersättningar 
(arbetslöshetsersättning, sjukersätting, aktivitetsersättning, för-
sörjningsstöd m.m.) men även för sysselsatta som vill byta jobb. 
Uppgiftsprofilen är tämligen smal eftersom verksamheten enbart 
fokuserar på arbetsförmedlande tjänster. Socialt stöd och utbetal-
ning av försörjningsstöd sker oförändrat genom de kommunala 
socialkontoren och utbetalning av arbetslöshetsersättning sker via 
arbetslöshetskassorna. Jobcentre organiserar och genomför akti-
veringsprogram, men är också ålagda att lägga ut program för vissa 
klientgrupper på privata aktörer. Varje jobcentre är kopplat till ett 
lokalt arbetsmarknadsråd som ger stöd beträffande jobcentrets 
utbud av arbetsmarknadsåtgärder och följer arbetets resultat, 

                                                                                                                                                               
1 Se avsnitt 5.1.  
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sprider erfarenheter och etablerar samarbeten över kommungränser 
m.m. (MPLOY 2011). När det gäller djupet av uppgifterna (dvs. i 
vilken mån en arbetslös får hjälp i hela handläggningskedjan av 
arbetsförmedlande tjänster) erbjuds stöd med jobbsökande, 
formulerande av en arbetsplan och kontakt med utföraren av 
åtgärden. Det ges däremot inte någon hjälp när det gäller t.ex. 
sociala problem eller utbetalning av ersättning eller bidrag. Vad 
gäller vilka aktörer som är involverade i jobcentre som organisa-
torisk konstruktion så är det danska fallet enkelt: kommunerna är 
ensam huvudman. Frågan om autonomi är däremot mycket mer 
komplex. Etablering av jobcentre är inte frivillig och jobcentre 
finns därför varje kommun med undantag av sju mindre kommuner 
som bildar gemensamma jobcentre med grannkommuner (närhet 
till medborgare). På ett retoriskt plan har visserligen de lokala 
jobcentren det operationella ansvaret för implementeringen av 
aktiveringspolitiken. Men regeringen har genom ökad tillsyn, årliga 
granskningar, formulerandet av prestationsmål och produktions- 
och resultatmätningar de facto minskat handlingsutrymmet för 
lokala politiker och handläggarna.  

Ett centralt styrinstrument i det danska fallet är finansieringen 
av bidragssystemet, vilket reformerades parallellt med etableringen 
av jobcentren. Finansiering av socialbidrag ändrades 2006 till ett 
system som belönar snabb aktivering av bidragsmottagare. Utgift-
erna som kommunerna får ersatta av staten graderas; mer för dem 
som är i aktivering än för dem som inte är det. Staten har till en 
början det största finansieringsansvaret, men om den arbetslöse 
inte erhåller arbete eller aktivering övergår ansvaret till kommunen. 
Tanken med den nya finansieringen är att skapa ekonomiska 
incitament för kommunerna att snabbare hjälpa de arbetslösa att 
hitta ett arbete eller aktiveras i någon form av åtgärd (Svarer och 
Rosholm 2010). Uppfyller jobbcenter inte de ålagda resultaten kan 
det ansvariga departementet i yttersta fall lägga över verksamheten 
till en privat aktör. Resultaten av jobcentrens verksamhet offentlig-
görs.  

De danska jobbcenter medförde inte en homogenisering av 
ersättningssystem och inte heller ett gemensamt administrativt sys-
tem för aktiva och passiva arbetsmarknadsprogram. Alla arbetslösa, 
oavsett ersättningsform, aktiveras dock på samma ställe och genom 
samma rutiner. Handläggningsprocessen standardiserades nationellt 
genom t.ex. ett profileringssystem där klienterna oberoende av 
ersättningssystem delas in i olika kategorier beroende på hur långt 
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från arbetsmarknaden man står, och aktiveringsåtgärderna styrs 
utifrån den kategori man har tilldelats. Tidpunkten när en arbetslös 
senast ska aktiveras är också bestämd centralt, men själva insatsens 
innehåll är upp till kommunerna (MPLOY 2011). Som vi kommer 
att se senare var en stark drivkraft bakom etableringen av jobcentre 
viljan att förstärka arbetslinjen i arbetet med arbetslösa bidrags-
tagare. En första undersökning visar också att arbetets inriktning 
har ändrats till en tydligare work-first orientering bland lokal-
politikerna men också bland de lokala handläggarna (Bredgaard och 
Larsen 2008). Konsekvenserna av etableringen av jobcentre är med 
andra ord mest kännbara för socialbidragstagare.  

3.2 LAFOS i Finland  

I Finland har reformer riktade mot den statliga arbetsförmedlingen 
och de lokala socialkontoren varit på agendan i många år, pådrivna 
av kampen mot den strukturella arbetslösheten (Karjalainen och 
Saikku 2011). Finland upplevde några dramatiska år i början av 
1990-talet med snabbt stigande arbetslöshet och sjunkande syssel-
sättningsgrad. Arbetslösheten, framförallt långtidsarbetslösheten, 
bet sig fast och var ett av de centrala politiska problemen i den 
finska välfärdsstaten. Den höga arbetslösheten och den demo-
grafiska utmaningen (i och med att en stor del av den aktiva 
befolkningen är på väg att lämna arbetsmarknaden) ledde till att 
den finska regeringen startade en översyn av tidigare aktiverings-
insatser. Man presenterade ett sysselsättningsprogram där bl.a. en 
ny modell för arbetsförmedlingens verksamhet föreslogs. Modellen 
byggde på samarbete mellan kommuner, arbetsförmedling, försäk-
ringskassan och frivilliga organisationer (Arbetsmarknadsd-
epartementet 2003). En första försöksverksamhet startade 2002 
och 2003 i 18 kommuner då man på lokal nivå samlade kommun-
ernas, arbetsförmedlingens och försäkringskassans insatser för 
långvarigt arbetslösa i en gemensam enhet. Därefter delade man 
upp de nya centren för att skilja ut de arbetslösa som behövde mer 
stöd från dem som stod närmare arbetsmarknaden och inte 
behövde stöd i samma utsträckning. Den aktiva arbetsmarknads-
politiken förändrades från att vara ett sektorbaserat politikområde 
till ett politikområde som sträcker sig över flera departement och 
baseras på nya horisontella och kooperativa strukturer. Den 
underliggande idén är att inte enbart de arbetslösas skyldigheter 
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behöver förstärkas utan också de arbetslösas möjligheter till indivi-
duellt stöd. Till arbetslösa med mer omfattande hjälpbehov 
inrättades de s.k. Labour Force Service Centres (LAFOS). 

LAFOS samlar kommunernas socialtjänst, arbetsförmedling, 
försäkringskassan, frivilliga organisationer och privata företag och 
erbjuder arbetslösa med komplexa problem stöd av multi-
professionella arbetslag. Uppdragsprofilen är bred och kombinerar 
arbetsmarknadsrelaterat stöd med socialt stöd och hjälp med 
hälsorelaterade problem. Bidrag eller ersättning betalas dock inte ut 
genom LAFOS. Arbetet kännetecknas också av intensiv rådgivning 
och stöd. När det gäller de involverade aktörerna framträder en 
komplex bild, där man beroende på individens behov samlar de 
aktörer som behövs. Ett LAFOS består av en till tio kommuner. 
Basen i LAFOS består av socialarbetare och handläggare från 
arbetsförmedlingen, men även sjuksköterskor från vårdscentralen 
kan vara anställda och handläggare från försäkringskassan är invol-
verade på konsultbasis. Enskilda LAFOS har en relativt stor 
autonomi i hur man strukturerar organisationen. LAFOS finns dock 
inte i hela landet utan etableras lokalt på frivillig basis genom att 
arbetsförmedlingen och kommunen tecknar ett avtal (Karjalainen 
och Saikku 2011). År 2010 fanns det 39 LAFOS, vilka innefattade 
138 av de totalt 320 kommunerna och involverade 40 av 74 statliga 
arbetsförmedlingar (Karjalainen 2012). Storleken varierar, men 
oavsett storlek har alla LAFOS tillgång till arbetsförmedlingens 
utbud av arbetsmarknadsprogram. En annan dimension av närhet är 
att klienterna måste bli remitterade dit från en ”moderorgani-
sation”, dvs. från arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller den 
kommunala socialtjänsten. Av totalt 52 000 långvarigt arbetslösa 
2007 var 26 000 registrerade vid ett LAFOS (Karjalainen och 
Saikku 2011). Detta motsvarar cirka hälften av de arbetslösa som 
tar emot arbetslöshetsstöd (ej ersättning) (OECD 2009). I det 
senaste regeringsprogrammet aviserades att LAFOS ska expanderas 
över hela landet och till skillnad från den nuvarande modellen 
bygga på en lagändring och därmed inte längre vara frivilligt 
(Regeringsprogram 2011). 

Organisationen kan beskrivas som ett nätverk av professioner 
som arbetar med egen personal, egna metoder och egen budget. 
Finansieringen delas mellan den kommunala socialtjänsten och 
arbetsförmedlingen. LAFOS existerar vid sidan av moderorganisa-
tionerna och befinner sig mellan olika sektorer i vad som skulle 
kunna kallas för ”ingenmansland”. Ansvarsfördelningen för och 
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mellan moderorganisationerna ändrades inte, inga lagändringar och 
inga förändringar i administrationen skedde. På nationell nivå finns 
en styrningsgrupp bestående av representanter från de olika 
ansvariga aktörerna (arbetsdepartementet, social- och hälsodeparte-
mentet, försäkringskassan och Finska kommun- och regionför-
bundet). Styrningsgruppens uppgift är att besluta om nya LAFOS 
och att följa dessa. Styrningsgruppen var tänkt att spela en central 
roll i ledningen av LAFOS, men har snarare blivit ett forum för 
förhandlingar och formulering av rekommendationer. De årliga 
prestationsmålen som arbets- och ekonomidepartementet sätter för 
arbetsförmedlingens verksamhet gäller också för LAFOS. Likaså 
finns det prestationsmål på regional nivå samt på kommunal nivå 
(Karjalainen 2012). 

På lokal nivå är basen för samarbetet ett kontrakt mellan arbets-
förmedling och kommun. Båda aktörerna tillhandahåller samma 
antal personal och finansierar hälften av utgifterna vardera. Även 
här finns en styrningsgrupp och en managementgrupp (med en 
något oklar ansvarsuppdelning sinsemellan). Om det i början ofta 
var ett delat ledarskap (en chef från varje organisation) har man 
alltmer övergått till en gemensam ledning med representanter från 
respektive huvudman (nominerad av personalen). De olika repre-
sentanterna kan endast fatta beslut om den verksamhetsdel som 
han eller hon representerar.  

Etableringen av LAFOS innebär inte en sammanläggning av 
ersättningssystem eller en sammanläggning av aktiva och passiva 
arbetsmarknadsprogram. Den resulterade i en ny servicestruktur 
för en särskild klientgrupp. I viss mån standardiserades handlägg-
ningsprocedurer eftersom alla nya klienter möter en arbetsförmed-
lare och en socialarbetare i ett gemensamt samtal där en individuell 
aktiveringsplan upprättas. Men eftersom LAFOS ännu inte finns i 
hela landet så är även effekten av standardiseringen begränsad. 
LAFOS riktar sig generellt mot långtidsarbetslösa oavsett ersätt-
ningssystem. Målgruppen är dock vagt definierad och det händer att 
även arbetsföra klienter med multipla problem hänvisas till LAFOS 
(OECD 2009). LAFOS ingår i en satsning av den finska regeringen 
för att öka aktiveringen av de arbetslösa med ett tydligt fokus på de 
arbetslösas behov av individuellt stöd. Det går alltså att skönja en 
striktare arbetslinje men inte nödvändigtvist i den strikta bemärkelse 
som work-first innebär. I work-first-ansatsen prioriteras arbets-
förberedande insatser före utvecklingen av humankapitalet, dvs. 
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vidareutbildning eller individuella stödåtgärder. Detta är inte syfte 
med LAFOS.  

3.3 UWV WERKbedrijf i Nederländerna 

Utvecklingen av det nederländska socialpolitiska systemet har de 
senaste femton åren varit omvälvande. Bakgrunden till de arbets-
marknadspolitiska reformerna var ett allmänt missnöje med social-
försäkrings- och arbetsförmedlingstjänsternas funktionssätt och 
den höga andelen arbetslösa, framförallt bland långvarigt arbetslösa 
och de som fick handikappersättning (Finn 2000). En översyn över 
arbetsförmedlingen och socialförsäkringssystemet i början av 2000-
talet utmynnade i den så kallade SUWI-reformen (”Structurr, 
Uitvoering, Werk en Inkomen”). Reformen sjösattes 2002 och 
innebar omfattande och komplexa förändringar av hela det 
socialpolitiska systemet. Målet med reformen var att sätta arbete 
före bidrag, att aktivera socialförsäkringssystemet och att erbjuda 
kundorienterad service (Peters och van Selm 2004). Samtidigt ville 
man öka de privata inslagen i socialförsäkringssystemet, vilket 
skedde genom en långtgående privatisering av den aktiva arbets-
marknadspolitiken (Schils 2007). Redan innan reformen hade en del 
ansvar för aktivering av arbetslösa överförts till antingen kommun-
erna (när det gällde socialbidragstagare) eller till socialförsäkringarna 
(försäkrade arbetslösa). Med reformen blev en del av arbets-
förmedlingen privatiserad och därmed en privat aktör bland många 
andra. Den lyckades dock inte att hävda sig och blev slutligen 
uppköpt av ett företag (van Berkel 2011). Den resterande delen 
omorganiserades i (130) gemensamma ingångar, s.k. ”Centrum 
voor Werk en Inkomen” (CWI). Dessa CWI riktade sig till alla 
arbetslösa och bildade den första länken (första dörren) i en kedja 
till arbete och inkomst som förutom CWI bestod av kommunerna, 
socialförsäkringsmyndigheten (UWV) och de privata arbetsför-
medlingarna.  

Handläggarna från socialförsäkringsmyndigheten och kommun-
erna fanns vid CWI. Dessa registrerade de arbetslösa, tog emot 
ansökningar, bedömde de arbetslösas situation på arbetsmarknaden 
och var framförallt ansvariga för att förhindra ett bidragsberoende. 
Fram till 2009 delades de arbetslösa vid CWI in i två kategorier, de 
som stod nära arbetsmarknaden och de som behövde mer hjälp. 
Den första gruppen tog CWI hand om, genom att hjälpa de arbets-
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lösa att aktivt söka jobb. Ansökningar om bidrag/ersättning 
behandlades inte av CWI utan skickades vidare till kommunen och 
socialförsäkringsmyndigheten. Arbetet var strukturerat och stand-
ardiserat genom användandet av mallar, datasystem och individuella 
reintegrationskontrakt (Peters och van Selm 2004, Schils 2007). 
Autonomin i CWI var relativt begränsad, men det fanns visst 
utrymme för att i undantagsfall erbjuda klienter deltagande i 
träningskurser. Det krävdes dock att socialförsäkringsmyndigheten 
tillstyrkte och betalade för utbildningen (Schils 2007). CWI 
betecknades som ett oberoende offentligt organ. Detta innebar att 
departementet inte var ansvarigt för beslut som fattas vid CWI, 
men uppgifter och budget var centralt fastlagda. Styrning skedde 
genom SUWI-lagen, men också genom överenskommelser på olika 
nivåer och mellan olika partner (t.ex. mellan social- och 
arbetsdepartementet och CWI, socialförsäkringsmyndigheten och 
kommunerna, dessa tre parter eller enbart kommunerna och CWI). 
Den andra gruppen arbetslösa skickades antingen till socialför-
säkringsmyndigheten (om de var försäkrade) eller till kommunen 
om det rörde sig om socialbidrag. Vid socialförsäkringsagenturen 
tog en reintegrationshandläggare (som dock satt vid CWI) över 
utredningsarbetet. Individuella kontrakt med klienterna utgjorde är 
ett centralt element i arbetet. Alla aktiveringsåtgärder ska vara 
utlagda på privata aktörer och klienterna kan själva välja utförare av 
åtgärden. I motsats till socialförsäkringsmyndigheten är det för 
kommunerna inte obligatoriskt att lägga ut åtgärder på privata 
aktörer, utan handläggarna kan fritt välja hur man vill hjälpa den 
arbetslöse.  

I ett nästa steg blev socialförsäkringsmyndigheten och CWI 
sammanslagna (2009) till UWV WERKbedrijf (UWV Work 
Company). Efter sammanslagningen upphörde CWI att existera 
som en självständig organisation. Det första mötet med de 
arbetslösa organiserades nu vid s.k. arbetstorg ("werkpleinen") i de 
lokala och regionala UWV WERKbedrijf. UWV WERKbedrijf är 
dock för närvarande i en stor omorganisation pga. budgetned-
skärningar. Konsekvenserna av omorganiseringen är ännu inte helt 
kända, men den kommer att innebära en betydande minskning i 
antalet kontor (från 100 till cirka 30) och en betydande minskning 
av antalet aktiveringsprogram för de försäkrade arbetslösa (van 
Berkel 2012). Oavsett hur den fortsatta organisationen kommer att 
se ut så har utvecklingen över tid inneburit en sammanläggning av 
klientgrupper och av aktiva och passiva arbetsmarknadsprogram. 
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Det senare dock enbart för de försäkrade arbetslösa. En work-first-
orientering har blivit mer framträdande och arbetsprocesserna 
standardiserade för den första tiden av arbetslösheten där alla 
arbetslösa befann sig vid CWI. Hur arbetsprocesserna i den nya 
organisationen kommer att se ut är däremot oklart.  

3.4 NAV i Norge  

Även i Norge har samordningen av arbetsmarknadstjänster och 
socialtjänster varit omdiskuterad. Det som stod i fokus för 
debatten var för det första att allt fler stod utanför arbetsmark-
naden och att antalet personer som tog emot olika former av bidrag 
ökade. För det andra att det fanns stora gråzoner i ansvarsfördel-
ningen mellan den statliga arbetsförmedlingen och den statliga 
försäkringskassan. Människorna blev ”kastebollar” mellan förvalt-
ningarna utan att få ändamålsenlig hjälp (Christensen och Lægreid 
2010). Fram till 2005 fanns i Norge en traditionell uppdelning 
mellan den statliga arbetsförmedlingen, den statliga försäkrings-
kassan och den kommunala socialtjänsten. Möjligheten att sam-
ordna eller förena de statliga myndigheterna och den kommunala 
socialtjänsten var föremål för en utredning (2001). År 2005 
presenterades ett slutligt förslag om en gemensam välfärdsför-
valtning (Johansson 2006). NAV (som står för Ny Arbeids- og 
Velferdsforvaltning) har inneburit genomgripande förändringar på 
central, regional och lokal nivå. På central nivå har det skett en 
sammanslagning av departement och myndigheter. Arbetsmarknads-
departementet och socialdepartementet har slagits samman till ett 
nytt Arbeids- og inkluderingsdepartement (2006). Likaså har 
arbeidsetatet (den norska motsvarigheten till arbetsförmedlingen) 
och Trygdeetatet (motsvarighet till försäkringskassan) sammanförts 
till arbeids- och velferdsdirektoratet (NAV) och även på fylkesnivå 
(länsnivå) finns en NAV-organisation. Reformen innebar dock inte 
enbart en sammanslagning av två statliga myndigheter, utan också en 
obligatorisk samlokalisering av NAV-kontor med kommunala 
socialkontor (Christensen och Lægreid 2011). Det lokala sam-
arbetet mellan kommunerna och NAV är obligatoriskt och kräver 
åtminstone att kommunerna inkluderar ekonomiskt bistånd i 
NAV-kontoren. Men kommunerna är fria att lägga till fler delar av 
socialtjänsten som t.ex. missbruk, bostadsbidrag, stöd till flyktingar 
och ekonomisk rådgivning (Alm Andreassen 2008).  
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NAV-kontoren får fritt välja ledarskapsmodell och den vidare 
utformningen av den lokala välfärdsadministrationen.  

Fler i arbete är ett av de centrala målen med NAV-reformen vid 
sidan av att sätta brukarnas behov i centrum och att skapa en 
enhetlig och mer effektiv välfärdsförvaltning. NAV-reformen är en 
omfattande förvaltningspolitisk reform och berör 17 000 anställda. 
Reformen omfattar alla medborgare i yrkesaktiv ålder som ansöker 
om eller mottar ersättning från staten eller bidrag från kommun-
erna. Tjänsterna som de lokala NAV-kontoren hanterar är 
omfattande och inkluderar alla offentliga välfärdstjänster. Ambi-
tionen är att kombinera bredden med djupet i arbetsuppgifterna 
(Alm Andreasson och Fossetol 2009). En av huvudpoängerna med 
NAV-reformen är just att brukarna ska möta en integrerad arbets- 
och välfärdsförvaltning, dvs. i mötet med brukarna ska de gamla 
sektorsgränserna vara utsuddade. Det fanns i början t.o.m. fysiskt 
bara en dörr in till det enskilda kontoret. Kontoren är uppdelade i 
en mottagning som tar emot alla ärenden och som ska vara 
bemannad med de mest erfarna i personalgruppen och en del för 
uppföljning där man tar hand om klienter som behöver hjälp över 
en längre tidsperiod. Hur detta sker mer konkret varierar mellan 
kontoren. Vissa kontor har t.ex. inrättat särskilda ungdoms- eller 
flerkulturgrupper (Alm Andreasson och Fossetol 2009:174). 
Tanken är att handläggarna skulle röra sig bort från sina tradi-
tionella sakområden och se sin roll snarare som vägledare (Helgoy, 
Kildal och Nilssen 2010). En omorganisation av NAV-reformen 
som genomfördes 2008 påverkade djupet av de utförda uppgifterna 
men också idén om en gemensam ingång. Regionala specialenheter 
inrättades för ärenden som inte krävde personliga kontakter och 
som behövde specialkunskaper (t.ex. pensionsärenden). Argumentet 
som framfördes var att specialenheterna skulle kunna garantera en 
rättssäker och likvärdig behandling av ärenden, vara mer ekonomiska 
och resurser skulle frigöras för själva klientarbetet. Vidare 
etablerades regionala förvaltningsenheter som övertog utbetalning av 
ersättningar och mycket av handläggningsproceduren från de lokala 
NAV-kontoren. På NAV-kontoren behöll man information, rådgiv-
ning, mottagandet av ansökningar och framförallt uppföljning av 
klienterna. Förvaltnings- och specialistenheterna skulle avlasta 
NAV-kontoren, något som också betydde att personalstyrkan 
reducerades och kompetens förflyttades. Istället för en gemensam 
ingång fanns det nu olika vägar att ta kontakt med välfärds-
förvaltningen (Christensen och Lægreid 2011:17).  
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När det gäller aktiveringsåtgärder så kan alla arbetslösa skickas 
från NAV-kontoret till de reguljära arbetsmarknadsprogrammen, 
därutöver har regeringen introducerat program för särskilda mål-
grupper och även kommunerna kan ha egna program. Ett exempel 
är kvalificeringsprogrammet. Programmet fokuserar på långvariga 
socialbidragstagare som erbjuds aktiveringsåtgärder genom NAV-
kontoren (OECD 2009). När det gäller NAV-kontorens autonomi 
så har kontoren stor frihet att hitta egna organisatoriska lösningar 
och på detta sätt utforma en till de lokala villkoren anpassad 
välfärdsförvaltning. Autonomin är dock inbäddad i tydliga rikt-
linjer från den centrala nivån (Alm Andreasson och Fossetol 2009). 
Detta innebär att resultatet av reformen är en mycket institu-
tionaliserad samordning som samtidigt öppnar för stora lokala 
variationer.  

Huvudaktörerna i reformen är den nya välfärdsförvaltningen 
och kommunerna. Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun 
ändrades dock inte. Kommunen är fortfarande ansvarig för den 
kommunala socialtjänsten och socialbidraget och staten har behållit 
ansvaret för arbetsmarknadspolitik och nationella försäkrings-
system. NAV-kontorens budget är dessutom uppdelad (SKL 
2008). Likaså kan ledarskapet vara gemensamt eller delat. I motsats 
till Finlands LAFOS är etableringen av NAV-kontor inte frivillig 
utan obligatorisk.  

Vad innebar då reformen ur ett arbetsmarknadspolitiskt pers-
pektiv? De olika ersättningssystemen berördes inte av reformen 
och det uppstod inte heller nya klientgrupper. I viss mån kan man 
dock tala om en sammanläggning av aktiv och passiv arbetsmark-
nadspolitik även om denna effekt av reformen blivit svagare med de 
nyligen etablerade regionala förvaltningsenheterna. NAV-reformen 
är först och främst en strukturreform med förhoppningen att nya 
strukturer ska leda till en förbättring av verksamheterna. 

3.5 Jobcentre Plus i Storbritannien 

Även i Storbritannien har arbetsmarknadspolitiken präglats av stora 
reformer som delvis innebar en ökat samordning av tjänster. 
Reformerna är dock inbäddade i en politisk och administrativ 
struktur som har präglats och präglas av en stark centralstyrd 
offentlig organisation (SOU 2007:2, Wright 2011). Vidare har 
betoningen på arbetslinjen varit en mycket tydlig politisk linje sedan 
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1990-talet. Två separata system existerade under 1990-talet när det 
gäller arbetsförmedlande tjänster och utbetalning av bidrag/ersätt-
ning. För det första fanns de s.k. "benefit agencies" som tog hand 
om ersättningar till arbetslösa som inte stod till arbetsmarknadens 
förfogande. Inget deltagande i aktiveringsåtgärder krävdes. För det 
andra fanns det lokala jobcentre som behandlade ersättningar och 
aktivering av arbetsföra arbetslösa. Samarbetet mellan dessa två 
välfärdsaktörer kan beskrivas som ad-hoc, delvis beroende på att de 
arbetade med olika målgrupper (Wiggan 2007). Flera genom-
gripande förändringar av välfärdssystemen genomfördes av den 
Labour-regering som tillträdde 1997. Förändringarna rörde t.ex. 
introduktionen av ett nytt försörjningssystem (Jobseekers’ 
Allowance) som innebar ett ersättningssystem för oförsäkrade och 
försäkrade arbetslösa, striktare betoning på arbetslinjen (introduk-
tionen av New Deal program som innebar aktiveringskrav för en 
större grupp arbetslösa), samt större möjligheter för privata 
arbetsförmedlare och samordning av tjänster. Etableringen av 
Jobcentre Plus föregicks av en experimentfas, det s.k. ONE-pro-
grammet där ett institutionaliserat samarbete mellan benefit 
agencies och de lokala jobcentren testades. Jobcentre Plus är en 
fördjupning av detta experiment i och med att två tidigare separata 
organisationer slogs ihop. Anledning till den radikala omstrukture-
ringen var att olika målsättningar, arbetskulturer och praktiker, IT 
system osv innebar ett ihärdigt hinder för ett närmare samarbete. 
På liknande sätt som i Norge och Finland föregicks etableringen av 
Jobcentre Plus av en sammanslagning av de ansvariga departemen-
ten (Department for Education and Employment och Department 
for Social Security) till ett departement för arbete och pension 
(Department for Work and Pensions (DWP). Reformen innebar 
att 1 500 arbetsförmedlingar och 600 socialkontor omvandlades till 
860 Jobcentre Plus-kontor i hela landet (inklusive Skottland och 
Wales), vilket involverade 100 000 anställda (Wiggan 2007).  

Målet med Jobcentre plus är att skapa en tätare och striktare 
koppling mellan arbete och välfärd för en bred population. Mycket 
vikt läggs också på att bemöta klienterna på ett professionellt sätt. 
Uppgifterna som ska utföras handlar i första hand om att få ut de 
arbetslösa i jobb och i andra hand om att betala ut ersättningar. 
Socialt stöd eller hälsorelaterat stöd utges av externa aktörer. Mål-
sättningarna manifesteras i prestationsmål som fokuserar på inträde 
på arbetsmarknaden, sysselsättningsmål m.m. och som årligen fast-
ställs av departementet för arbete och pension. Jobcentre Plus är 
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strikt centralt styrda. Likaså är rutiner vid mottagning, introduk-
tion av individuell rådgivare som ska kartlägga den enskildes 
möjligheter och problem, standardiserade instrument som arbets-
fokuserade intervjuer, täta uppföljningar och snabbt inträdande 
sanktioner ett led i den striktare arbetslinjen. När det gäller de 
aktörer som är involverade så är bilden komplex och varierar i landet 
framförallt genom möjligheten att lokalt lägga ut aktiveringsprogram 
till olika privata, offentliga eller frivilliga organisationer. Jobcentre 
Plus arbetar i ett komplext nätverk av partnerskap med vinstdrivande 
och icke-vinstdrivande aktörer som är utförare av en stor del av 
aktiveringsprogrammen. Närmast en tredjedel av all aktivering 
skedde 2005/2006 genom externa utförare (Finn och Schulte 
2008). För att minska antalet aktörer förändrades systemet 2006 till 
att introducera huvudentreprenörer ("prime contractors"), som i 
sin tur kan teckna kontrakt med underleverantörer.  

Etableringen av Jobcentre Plus var en del av ett större paket av 
arbetsmarknadspolitiska reformer. Andra delar rörde sig om en 
sammanläggning av alla ersättningar till en organisation, en över-
föring av arbetsföra arbetslösa till ett nytt försörjningssystem, en 
vidgning av aktiveringskrav till en större population kopplat till en 
hårdare arbetslinje (work-first), dessutom kopplades aktivering och 
ersättning ihop för dem som tidigare bedömdes som ej arbetsföra. I 
Jobcentre plus är arbetsprocesserna standardiserade. Klienterna 
slussas genom en första telefonmottagning där individens behov 
utreds för att sedan möta en individuell rådgivare och en 
ekonomihandläggare där den ena utreder hinder och möjligheter 
till inträde i arbetslivet och den andra tar hand om ersättningar och 
bidrag (Taylor och Hartfree 2003).  

3.6 Hartz-reform i Tyskland  

I slutet av 1990-talet präglades Tyskland av hög arbetslöshet, ett 
växande antal bidragstagare och en situation där många arbetslösa 
passivt tog emot arbetslöshetsersättningen. När en skandal kring 
den federala arbetsförmedlingen avslöjade att man hade förskönat 
arbetslöshetstalen tillsattes en parlamentarisk kommission under 
ledning av Peter Hartz för att utarbeta förslag som skulle effekti-
visera arbetsmarknadspolitiken. Hartz-reform består av flera olika 
element som introducerades stegvis: 
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 Hartz I/II (2003) innebar introducering av nya arbetsmarknads-
politiska program och instrument. 

 I Hartz III (2004) genomfördes en omorganisering av den 
federala arbetsförmedlingen i en agentur för arbete.  

 Hartz IV (2004) medförde en sammanläggning av arbetslöshets-
hjälpen (ej försäkring) och socialbidrag till ett behovsprövat 
arbetslöshetsstöd II. 

 Hartz V (2005) innebar försöket att etablera en gemensam 
ingång för alla arbetssökande (Knuth 2009). 

Nedan fokuseras på etableringen av endörrslösningar som, i likhet 
med NAV i Norge, är en komplex reform med flera stora 
förändringar över tid och som fortfarande inte verkar ha funnit sin 
slutgiltiga form. Det ska dock poängteras att även om Tyskland är 
en federal förbundsstat så tillämpas en politisk-administrativ 
modell som i någon form liknar den nordiska. Med detta menas att 
den kommunala självstyrelsen är utpräglad. Dess fundament 
bestäms på delstatsnivå med en kommunallag för varje delstat och 
styrelseformen kan därför variera (Gustafsson 1996). Efter en 
reform 2006 är det inte längre möjligt för staten att lägga nya 
uppgifter på kommunerna, utan detta kan endast göras av delstat-
erna (Schmachtenberg 2008).  

Etableringen av en gemensam ingång för alla arbetslösa var den 
parlamentariska kommissionens mål och även intentionen hos den 
röd-gröna regeringen, som initierade kommissionen. Den förverk-
ligades dock aldrig. Oenighet kring var det politiska och admini-
strativa ansvaret skulle ligga resulterade först i en kompromiss där 
två lösningar tilläts parallellt: de s.k. arbetsgemenskaperna (ARGE) 
där kommuner och lokala arbetsförmedlingar bildade ett konsortium 
(bolag) och tillsammans organiserade tjänster och service åt 
målgruppen. Den andra lösningen bestod i ett experiment begränsat 
till sex år med en rent kommunal lösning (69 s.k. options-
kommuner). En utvärdering skulle sedan visa vilket alternativ som 
var bäst. Kommuner kunde dock inte tvingas till samarbete med 
arbetsförmedlingen och i några kommuner utvecklades en tredje 
modell där kommuner och arbetsförmedlingar i lösa samarbeten 
förmedlade tjänster och service till de arbetslösa (Kirsch m.fl. 
2010). Det visade sig dock ganska snabbt att försöket med en 
gemensam ingång inte hade lyckats. Nästan omedelbart efter 
införandet av reformen överklagade fem delstater konstruktionen 
med arbetsgemenskaperna till författningsdomstolen. Huvud-
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argumenten var att arbetsgemenskapernas karaktär inte var förenlig 
med konstitutionen eftersom kommunala och statliga uppgifter 
sammanblandades till den grad att respektive ansvarsområden blev 
svåra att särskilja. Dessutom inskränktes den kommunala själv-
bestämmanderätten (Knuth 2009). Författningsdomstolen biföll 
delstaternas klagan och en ändring i konstitutionen genomfördes. I 
den nya konstitutionen formuleras två varianter av gemensamma 
ingångar: ”gemensamma verksamheter” och ”särskilda verksam-
heter”. Dessa etablerades i januari 2011. I den förstnämnda lösningen 
är arbetsförmedlingen och kommunerna fortfarande gemensamma 
huvudmän, men i dag finns en tydligare men också mer komplicerad 
struktur när det gäller respektive organisations ansvarsområde. 
Generellt ansvarar arbetsförmedlingarna för bidraget och arbets-
marknadspolitiska program och kommunerna för kostnaderna för 
el och hyra samt sociala åtgärder. I den sistnämnda varianten är 
kommunerna ensamma huvudmän och hanterar också alla arbets-
uppgifter själva. Antalet kommuner som kan bli optionskommuner 
har också ökat till en fjärdedel av alla kommuner. Vid sidan av 
arbetsförmedlingen och kommunerna sker även samarbete med 
frivilliga organisationer. 

Reformen riktar sig till arbetsföra arbetslösa som inte är 
berättigade till arbetslöshetsersättning. Stödet man kan få är av 
både materiell och immateriell art, dvs. bidrag och stöd/rådgivning 
genom en individuell handläggning där en personlig vägledare 
försöker hjälpa personen komma tillbaka till arbetsmarknaden. På 
samma sätt som i Norge sågs i början en fullständig integrerad 
lösning som idealmodellen, framförallt i de kommunala verksam-
heterna. Detta stötte dock i realiteten på många problem och i dag 
skiljs i de flesta verksamheterna bidragshandläggningen från den 
övriga handläggningen (Fachhochschule Frankfurt am Main m.fl. 
2008). Ett huvudelement är det individuella arbetet och därmed 
flexibiliteten i val av arbetsmarknadspolitiska instrument. Organi-
seringen av handläggningsstrategier återspeglar dock i viss mån 
traditionella mönster. I de gemensamma verksamheterna (den 
tidigare varianten) fanns i större utsträckning en specialiserad hand-
läggning, däremot angav majoriteten av de enbart kommunala verk-
samheterna att handläggarna är generalister (Deutscher Bundestag 
2008). Frågan om styrning av de gemensamma och särskilda 
verksamheterna är komplicerad, vilket även kompliceras av den 
federala strukturen. Framförallt styrning av de gemensamma verk-
samheterna kännetecknas av ett komplext samspel mellan aktörer 
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på federal-, delstats- och kommunnivå och upplevs som konflikt-
fyllt (Deutscher Bundestag 2008). På liknande sätt som i Finland 
och Norge behöll arbetsförmedlingen och kommunerna beslutande-
rätten inom respektive ansvarsområde och respektive ansvarsområde 
styrs ytterst av arbetsdepartementet eller delstaten. I fallet med de 
särskilda verksamheterna är styrningen enklare eftersom enbart 
delstater och kommuner förhandlar med varandra. Det komplexa 
samspelet i de gemensamma verksamheterna har effekten att många 
fler kommuner ansökte om att bli optionskommuner än det tillåtna 
antalet (Knut 2009). På grund av de olika verksamhetstyperna 
förekommer en del variation i utformning och organisering av 
handläggningen.  

Hartz-reformens alla delar innebar en genomgripande föränd-
ring av arbetsmarknadspolitiken i Tyskland både när det gäller dess 
organisation, ersättningssystem och innehållet i olika arbetsmarknads-
program. Reformen innebar en sammanläggning av ersättningssystem 
och en sammanläggning av aktiva och passiva arbetsmarknads-
program, det senare dock enbart för de tidigare socialbidragstagarna. 
Hartz-reformen som helhet innebar också en tydlig work-first 
orientering, även här med särskilt fokus på gruppen tidigare 
socialbidragstagare snarare än försäkrade arbetslösa (Huber m.fl. 
2009), samtidigt som man betonar betydelsen av en holistisk 
ansats. Särskilt de gemensamma verksamheterna utmärker sig 
genom att erbjuda snabba insatser, de använder sig oftare av sank-
tioner och inriktar arbetet mot vakanta arbetsplatser. De 
kommunala verksamheterna däremot inriktar sig starkare mot de 
arbetslösas behov (Deutscher Bundestag 2008). Det finns dock 
tecken på att de båda lösningarna över tid har närmat sig varandra. 
Handläggning renodlas i mottagning, administrativa uppgifter och 
en arbetsförmedlande del som bl.a. innehåller en standardiserad 
profilering av kunderna och tecknandet av ett kontrakt (Osiander 
och Steinke 2011). Standardisering av handläggningsproceduren 
skulle frigöra tid för en intensivare uppföljning av de arbetslösa. 
Även här är dock skillnaderna tydliga i de två modellerna. De rent 
kommunala lösningarna tillåter i större utsträckning lokala varia-
tioner och präglas mindre av försök till standardisering. Den 
motsatta trenden karakteriserar istället de gemensamma verksam-
heterna. Majoriteten av de gemensamma verksamheterna ser lika-
dana ut: de orienterar sig mot en kundcentrummodell som var 
bruklig vid den nationella arbetsagenturen och i handläggning skiljs 
mellan arbetslösa som står arbetsmarknaden relativt nära och de 
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som står längre från arbetsmarknaden. En sammanfattning av 
beskrivningen finns i följande tabell. 
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4 Likheter och skillnader i de 
gemensamma ingångarnas 
institutionella strukturer 

Som beskrivningen visar skiljer sig de institutionella strukturerna 
av de samordnade aktiveringslösningarna mellan länderna, men det 
finns även likheter sinsemellan som är värda att lyfta fram. Nedan 
sammanfattas de olika gemensamma ingångarna först utifrån ett 
organisationsperspektiv. Detta görs genom att knyta an till de 
indikatorer som tidigare använts för att beskriva de gemensamma 
ingångarnas organisation: uppgifterna som ska utföras, involverade 
aktörer, organisationens autonomi, styrningsinstrument och närhet 
till medborgarna. Sedan sammanfattas de olika gemensamma ingång-
arna utifrån ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Här används 
indikatorerna homogenisering av ersättningssystem och/eller klient-
grupper, sammanläggning av passiva och aktiva arbetsmarknads-
åtgärder samt tydligare work-first orientering.  

4.1 Utifrån ett organisationsperspektiv 

Uppgiftsbeskrivningarna för de presenterade endörrslösningarna i 
Danmark, Nederländerna och Storbritannien är smala, och rör sig 
huvudsakligen om att få arbetslösa i arbete. Sammanläggningen 
resulterar inte i ett samarbete över sektorsgränser och för att få 
stöd med t.ex. sociala problem måste klienterna fortfarande vända 
sig till andra ställen. Ambitionen i framförallt Danmark och 
Storbritannien var också klart uttalat att implementera en striktare 
arbetslinje. Inkluderar man också djupet av uppgifterna så utmärker 
sig LAFOS, NAV och verksamheterna i Tyskland genom att 
förena båda aspekterna, dvs. hela handläggningsproceduren genom-
förs vid den gemensamma ingången och samarbete sker över 
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sektorsgränser. Det måste dock tilläggas att etableringen av 
förvaltnings- och specialenheterna i Norge ledde till ett avsmal-
nande av uppgiftsprofilen på NAV-kontoren. Fokus på arbets-
marknaden i Danmark, Storbritannien och Nederländerna är också 
synligt i typen av aktörer som är involverade i samarbete; det rör 
sig om arbetsmarknadsråd (i Danmark) och mestadels privata 
utförare för aktiveringsåtgärder.  

Autonomin i endörrslösningarna i Danmark, Storbritannien och 
Nederländerna är över lag låg. Autonomi är kopplat till olika 
former av styrning och därmed till vertikala och horisontella 
besluts- och koordineringsstrukturer som kan spänna över olika 
politiska och administrativa nivåer. Traditionella styrningsinstr-
ument som lagar, men i stor utsträckning också nya styrnings-
instrument (t.ex. prestationsmal, förhandlingar mellan olika 
partner) som härrör från New Public Management-traditionen, är 
utmärkande för regleringen av de gemensamma ingångarna. 
Danmark är ett intressant exempel där man betecknat styrning av 
jobcentren som en decentraliserad centralisering, dvs. en förflytt-
ning av ansvar för ett politikområde från nationell till lokal nivå 
kombinerat med en centralisering av styrning (Larsen 2011). 
Jobcentre i Danmark har på ett retoriskt plan autonomi över verk-
samhetens organisation men i praktiken styrs jobcentren genom 
centrala direktiv, tillsyn och krav på prestation kopplat till finans-
ieringen av aktiveringsåtgärder och bidrag/ersättningar. Finland 
valde en annan väg med en nätverkskonstruktion baserad på 
kontrakt mellan kommun och arbetsförmedling på lokal nivå. 
Social- och arbetsmarknadslagstiftningen förblev oförändrad, likaså 
ansvarsfördelningen mellan kommuner, arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan. Styrningsgrupper på lokal nivå existerar och 
ansvarar för planering och den gemensamma budgeten medan en 
nationell styrningsgrupp utfärdar rekommendationer om LAFOS 
verksamheter. Inte heller i Norge påverkades arbets- och ansvars-
fördelningen mellan stat och kommun av NAV-reformen. 
Kommunerna är fortfarande ansvariga för den kommunala social-
tjänsten och socialbidraget och staten har behållit ansvaret för 
arbetsmarknadspolitik och nationella försäkringssystem. NAV, 
LAFOS och verksamheterna i Tyskland har frihet att organisera 
aktiviteterna och verksamheten på lokal nivå. Friheten leder dock 
också till ett ofullständigt nät av LAFOS i Finland och olika 
varianter av samarbeten mellan socialkontor och arbetsförmedlingar i 
Tyskland.  



  Likheter och skillnader i de gemensamma ingångarnas institutionella strukturer 
 
 

41 

Närhet är en viktig dimension med tanke på att gemensamma 
ingångar ska vara till för klienterna och underlättar kontakten 
mellan välfärdsförvaltningar och den enskilde. Frivillighet i etabl-
eringen av gemensamma ingångar leder i Finlands fall till en 
avsaknad av LAFOS i vissa delar av landet. Detta ska dock åtgärdas. 
Även de senaste reorganiseringsstrategierna i Nederländerna lär 
medföra en bristande täckning av gemensamma ingångar i landet.  

Om man ska försöka klassificera olika typer av endörrslösningar 
kan man beteckna Jobcentren i Danmark, Jobcentre Plus i 
Storbritannien och CWI i Nederländerna som lösningar där den 
gemensamma ingången är smal. För att använda Kubiceks och 
Hagens (2001) liknelse rör det sig om lokala specialistaffärer, 
specialiserade på en enda tjänst. Vid behov av ytterligare hjälp är det 
nödvändigt att skicka klienten vidare. NAV, LAFOS och 
gemensamma/särskilda verksamheter i Tyskland uppfyller då snarare 
kriterierna för en äkta gemensam ingång med förbehållen att lokala 
variationer i utformning av de tyska verksamheterna är tämligen 
stora och att LAFOS inte existerar i hela Finland. Fortsättningsvis 
refereras till distinktionen mellan den smala och den breda dörren 
(Tabell 2).  
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4.2 Utifrån ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv  

Etableringar av endörrslösningar är i regel en del i ett större 
reformpaket där en del rör innehållet av politikområdet, dvs. lag-
stiftning, program och instrument, medan en annan del rör 
implementering och administrering av bidrag/ersättningar och 
tjänster. Den sistnämnda typen av reformer kallas ofta för opera-
tionella reformer och syftar till förändringar i samarbetsstrukturer, 
införandet av beställar-utförarmodeller, decentralisering av upp-
gifter till lägre administrativa nivåer osv. (van Berkel och Borghi 
2008). Värt att nämna är också att reformerna ofta förankras i hela 
det politiska och administrativa systemet, dvs. departement slås 
ihop (Norge, Finland och Storbritannien). Operationella reformer 
kan dock få implikationer för innehållet – även utan att lagstiftning 
ändras. Tydligast blir det när etablering av endörrslösningar leder 
till sammanläggning av tidigare separata klientgrupper, vilket sker i 
alla länder om än på olika sätt. I Finland t.ex. sammanförs arbets-
lösa som står långt från arbetsmarknaden, arbetsföra arbetslösa blir 
en kategori i Storbritannien och Tyskland, alla arbetslösa förs 
samman i Danmark och Nederländerna och alla medborgare som 
behöver ha kontakt med välfärdsstaten i Norge. En följd av att föra 
ihop olika kategorier av klienter eller kunder är en ökad möjlighet 
till standardisering av handläggningsprocedurer och mer likriktad 
och förhoppningsvis mer rättssäker hantering av ärenden. En annan 
följd är att krav på t.ex. aktivt arbetssökande kan ställas på klienter 
som tidigare inte omfattades av sådana. Denna utveckling är sär-
skilt tydligt i Danmark och i Storbritannien.  

Vidare ledde etableringen av endörrslösningar i Tyskland, 
Storbritannien och delvis Norge till en viss samlokalisering av aktiv 
och passiv arbetsmarknadspolitik. I den senaste omorganiseringen 
flyttades dock utbetalningen av ersättningar från NAV-kontoren 
till förvaltningsenheterna, däremot ligger socialbidrag kvar på 
NAV-kontoren. En annan central dimension är i vilken grad aktiv-
eringsåtgärder administreras i endörrslösningar och relationen till 
externa utförare. När det gäller anlitandet av privata utförare så har 
Danmark, Storbritannien och Nederländerna gått längst. De två 
sistnämnda länderna har dock backat något eftersom den långt-
gående privatiseringen orsakade problem. Sammanläggning av 
klientgrupper leder också till att gränser mellan tidigare separata 
bidragsarrangemang suddas ut och att nya riskkategorier som är 
bredare och omfattar allt fler i befolkningen bildas.  
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I Tyskland homogeniserades ersättningssystem då arbetslös-
hetshjälpen och socialbidraget slogs ihop till ett nytt system. Den 
s.k. arbetslöshetshjälpen II innebar en finansiell försämring för de 
arbetslösa som tidigare mottog arbetslöshetshjälpen (dvs. den 
största delen av de nya bidragstagarna) eftersom bidraget är 
behovsprövat och lägre än den tidigare ersättningen. Ur ett social-
politiskt perspektiv är denna reform intressant eftersom det rör sig 
om ett brott mot den historiska uppbyggnaden av det tyska 
socialförsäkringssystemet. Det nya bidraget brottades därför med 
ett legitimitetsproblem från allra första början. När det gäller 
work-first orienteringen av de nya reformerna förekommer denna 
tydligast i Storbritannien och Danmark.  

4.3 Gemensamma utmaningar  

De beskrivna operativa reformerna förde med sig en del nya 
utmaningar och några principiella problemområden som tas upp i 
detta avsnitt.  

Ett principiellt problemområde rör styrning och ansvarsfördel-
ning; vertikalt och horisontellt. Ska ansvaret för en gemensam 
ingång ligga på lokal eller statlig nivå eller ska ansvaret delas (och i 
sådana fall hur) och hur jämbördiga är de olika parterna? I de 
existerande gemensamma ingångarna finns olika lösningar. I 
Tyskland delas ansvaret för de gemensamma verksamheterna och 
ligger på kommunal nivå för de särskilda verksamheterna. I 
Nederländerna hade CWI status som ett oberoende offentlig organ. 
I Finland etablerades en nätverkskonstruktion. I Norge fungerar 
NAV som ett partnerskap mellan stat och kommun, medan refor-
merna i Storbritannien präglas av stark centralstyrning.  

De olika lösningarna för naturligtvis med sig olika typer av 
problem. Nätverkskonstruktionen i Finland innebär t.ex. att sam-
arbetet bygger på kontrakt mellan jämbördiga partner. Det finns 
inte enbart ett centrum i nätverket utan varje partner utgör en 
autonom aktör. I praktiken har det dock visat sig att arbets-
departementet är den tyngre parten i förhandlingarna och den som 
sätter agendan för samarbetet (Karjalainen och Saikku 2011). Det 
betyder att målsättningarna för LAFOS domineras av arbetsmark-
nadsrelaterade mål och att socialpolitiska målsättningar tenderar att 
hamna i skymundan. Även i Norge finns det tecken på svårigheter 
med att skapa omfattande och integrerade samarbeten när de 
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traditionella hierarkiska strukturerna förblir starka. Det förekommer 
spänningar i samarbetet mellan den nationella nivåns önskemål om 
standardisering och kommunernas behov av flexibilitet och anpassning 
till lokala förhållanden. Samma problem med ansvarsfördelningen 
mellan statliga myndigheter och kommuner rapporterades från 
CWI i Nederländerna. I Tyskland gick några kommuner till för-
fattningsdomstolen eftersom de ansåg det kommunala självstyret 
hotat. Även efter domen anses ansvarsfördelningen vara ett av de 
stora problemområdena med reformen.  

Vidare förekommer problem med den strategiska och operativa 
styrningen av endörrslösningar. I Finland är de nationella och 
lokala styrnings- och managementgruppernas roller oklara, de 
överlappar varandra och mandaten är otydliga. Bristen på ett tydligt 
mandat begränsar den nationella styrningsgruppens uppgifter till 
att enbart formulera rekommendationer. De olika ledarskaps-
modellerna med antingen en chef (från arbetsförmedlingen eller 
kommunen) eller i form av ett delat ledarskap är problemfyllda. I 
det första fallet – som är det vanligaste – har chefen enbart besluts-
rätt över det egna området, exempelvis har en kommunal chef 
ingen auktoritet när det gäller arbetsförmedlingens verksamhet.  

Styrning av verksamheterna genom finansiering är en annan 
aspekt som vållat nya utmaningar. Genom ett nytt finansierings-
system i Nederländerna får kommunerna socialbidrags- och 
aktiveringskostnader ersatt av staten i efterhand i form av ett fast 
belopp. Systemet ger drivkrafter att hålla bidragstiderna korta, men 
gör kommunerna beroende av den arbetsförmågebedömning och 
planering som genomfördes på CWI innan socialbidragsklienter 
hänvisades till kommunerna. Klagomål har framförts om att 
bedömningarna tog lång tid och är av dålig kvalitet. Relaterat till 
finansiering ses också problem med att ersätta kommuner med 
aktiveringskostnaderna i proportion till andelen bidragstagare i 
aktiveringsåtgärder och samtidigt skära ner kostnaderna för att 
kunna organisera aktiveringsprogram (Danmark). Det tvingar 
kommunerna att ordna korta åtgärder. En risk som påtalas med 
denna politik är att kommunerna kan komma att koncentrera sig 
mer på de bidragstagare som står närmare arbetsmarknaden än att 
hjälpa dem med komplexa problem.  

Tätt förknippat med ansvarsfördelningen är frågan om ansvars-
tagandet. Ett centralt problem för organisationer som ska brygga 
över sektorsgränser är att skapa trovärdiga strukturer för ansvars-
tagandet. För LAFOS var ansvarsfrågan ett problem från första 
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början. Varje partner i nätverket använde egna interna handlägg-
ningssystem, utvärderingsmallar och informationssystem. Det 
fanns inga möjligheter att dela datasystem eller att skicka informa-
tion mellan organisationerna. Först senare introducerades ett 
nationellt datasystem för LAFOS. Samma problem med ett delat 
ansvarssystem rapporteras från NAV-kontoren.  

En annan utmaning är graden av integrering kontra specialisering, 
vilken är kopplad till hur många tjänster och bidrag/ersättningar 
som ska inkluderas i en gemensam ingång. Denna fråga rör av 
naturliga skäl mer de lösningarna som har ambitionen att integrera 
tjänster och bidrag/ersättningar över sektorsgränser. Frågan är 
viktig eftersom den vidrör kärnan med endörrslösningar. Frågan 
rör dock också tjänstemännen och deras roll i de nya verk-
samheterna. Nya organisationskulturer behövde etableras med 
olika professioner samlade på ett enda ställe med förväntningar på 
personalen om att från att ha varit specialister axla rollen som 
generalister. De senaste omorganiseringarna i Norge visar tydligt 
på de problem som en gemensam ingång kan leda till om dörren 
står på vid gavel. Medborgarna fick möta långa väntetider och 
tjänstemän kände att de inte fått tillräckligt med tid att lära sig alla 
sakområden. Samtidigt innebar etableringen av speciella förvaltnings- 
och specialenheter att ärendehanteringen blir mer komplicerad, tar 
längre tid och att kompetent personal flyttas från de lokala till de 
regionala kontoren vilket därmed underminerar kompetensen på 
NAV-kontoren.  

Ytterligare en återkommande konflikt är önskemålet om stand-
ardisering, som främst framförs av statliga aktörer, i relation till 
kommunernas behov av flexibilitet. Denna konflikt berör ytterst 
maktrelationen mellan statliga myndigheter och kommuner, men 
handlar också om olika sätt att se på och arbeta med arbetslösas 
återgång i arbete. Mest tydlig har denna konflikt varit i Danmark, 
men den återfinns också i Norge (se ovan) och Tyskland. De 
gemensamma verksamheterna i Tyskland uppvisar en lednings-
struktur och en arbetsstrategi som utmärker sig genom enhetlighet 
och standardisering. Tjänstemännen upplever dock den starka 
standardiseringen i handläggningsproceduren som begränsande 
(Deutscher Bundestag 2008). Däremot präglas de rent kommunala 
verksamheterna av större variationer både i ledningsstrukturen och 
i aktiveringsstrategierna. Här riktar sig kritiken främst mot en 
bristande jämförbarhet (Deutscher Bundestag 2008). 
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En sista punkt som bör nämnas är rollen för privata aktörer. Här 
finns en stor variation med avseende på vilket sätt och till vilken 
grad privata aktörer är inkluderade i de gemensamma ingångarna. 
Mest långtgående privatiseringar förekommer i Nederländerna och 
Storbritannien, medan privata aktörer inte förekommer i samma 
utsträckning i Norge och Finland. Den fullständiga privatiseringen 
av den aktiva arbetsmarknadspolitiken i Nederländerna orsakade 
dock nya allvarliga problem. En långtgående etablering av privata 
aktörer satte igång en tävling om de billigaste programmen och de 
”bästa” (mest arbetsföra) arbetslösa, medan gruppen arbetslösa 
med komplexa problem lämnades utanför aktiveringsåtgärderna 
eftersom de ansågs oattraktiva och för dyra (van Berkel 2011). Den 
obligatoriska privatiseringen avskaffades igen, i alla fall för kom-
munerna. En liknande överetablering av privata aktörer observerades 
i Storbritannien. Under 2005–2006 utfördes cirka 1/3 av alla 
aktiveringsåtgärder genom mer än 1 000 kontrakt. För att få 
systemet mer överskådligt har ett system med huvudleverantörer 
som i sin tur kan lägga ut uppdrag till underleverantörer införts. 
Antalet kontrakt minskades inte, dock ägs nu marknaden av färre 
men större aktörer (Finn och Schulte 2008).  
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5 Argumenten bakom reformerna: 
exemplen Danmark och Norge 

I följande avsnitt redogörs för argumenten bakom utformningen av 
endörrslösningar i Danmark och Norge. En anledning till att titta 
närmare på motiven är att reformer lätt framstår som rent tekniska 
övningar med fokus riktat främst på implementeringsprocesser och 
problem och därmed ignorerar den roll enskilda aktörer har. Reformer 
är dock lika mycket en produkt av samspelet och förhandlingar mellan 
olika aktörer som politiker, byråkrater, arbetsmarknadsparter, 
intresseföreningar m.m. som en produkt av regelverk, principer och 
strukturer. Vidare visas att gemensamma trender som att införa 
endörrslösningar inte nödvändigtvis bygger på samma intentioner.  

En granskning av argumenten bakom reformerna i Norge och 
Danmark är särskilt intressant eftersom kontexten för de nordiska 
reformerna till stor del är gemensam. Möjligheten att lära av 
varandra är mot denna bakgrund stor. Det är möjligt att urskilja en 
uppsättning gemensamma principer som är och har varit centrala i de 
nordiska välfärdsstaterna när det gäller social- och arbetsmarknads-
politiken. Samhällsorganisationen i de nordiska länderna brukar 
liknas vid ett timglas, där toppen och basen utgörs av stat respektive 
kommuner och den regionala nivån representerar midjan där-
emellan (SOU 1998:166). De nordiska staterna präglas m.a.o. av 
starka centralstater samtidigt som ansvaret för utförandet av en 
stor del av välfärdstjänsterna är decentraliserat till den lokala nivån 
som präglas av stor självständighet. Vidare är arbetslinjen och den 
aktiva arbetsmarknadspolitiken en gemensam grundpelare, liksom 
arbetsmarknadens autonomi och ett välfungerande samarbete 
mellan staten och arbetsmarknadens organisationer. Många likheter 
förenar också de nordiska länderna när det gäller senare arbets-
marknadspolitiska reformer. Det gäller exempelvis en allmänt 
stärkt arbetslinje, ett ökat fokus på de arbetslösas skyldigheter 
gentemot staten, begränsningar i ersättningssystem vid arbets-
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löshet och utveckling av skräddarsydda lösningar för varje enskild 
arbetslös (Johansson 2006).  

Vad ligger då bakom olikheterna i de ovan beskrivna opera-
tionella reformerna? Vilka argument fördes fram i den offentliga 
debatten? I princip krävs det enskilda berättelser för att förstå 
utvecklingen i respektive land. Det är nödvändigt att lyfta fram 
särdrag som skiljer länderna ifrån varandra och som ligger i botten 
för t.ex. hur ansvarsfördelningen mellan staten och kommuner 
regleras när det gäller endörrslösningar. Ett viktigt särdrag är t.ex. 
relationen mellan ansvarig minister och de statliga myndigheterna 
(ministerstyre).1 Ett annat särdrag är en starkare centralstyrning i 
Danmark än i Norge vad det gäller socialbidragssystem eller 
kommunernas roll i organiseringen av arbetsmarknadspolitiska 
program. När det gäller organisering av aktiveringsprogram har t.ex. 
de danska kommunerna sedan 1970-talet haft en skyldighet att 
anordna aktiveringsåtgärder och fungera som en arbetsförmedling 
för socialbidragstagare. Likaså är styrningen av bidragsbelopp sedan 
länge reglerad genom nationella standarder. I kontrast till detta 
finns det i Norge enbart rekommendationer angående bidragets 
storlek för enskilda hushåll och därmed en större handlingsfrihet 
för de lokala kontoren att sätta bidragsnivåer.  

5.1 Missnöjet med kommunal aktiveringspolitik 
bakom etableringen av Jobcentre i Danmark  

Flera centrala argument lyfts fram i diskussionen kring etableringen 
av de danska Jobcentre (se t.ex. Carstensen och Møller Pedersen 
2008, Larsen 2009). Nedan kommer dock enbart argument som har 
direkt relevans för rapportens frågeställning beröras, nämligen att 
reformen ger staten strategisk kontroll över den kommunala impl-
ementeringen av arbetsmarknads- och socialpolitiken, samt möjlig-
heten att förstärka implementeringen av en work-first ansats.  

Backgrunden är att det parallella aktiveringssystemet under flera 
år försvårat implementeringen av den genomgripande policyför-
ändring som skedde i början av 1990-talet och som handlade om att 
ta avstånd från ett passivt och inrätta ett aktivt välfärdssystem. Den 
lokala autonomin i att organisera aktiveringsåtgärder kombinerat 
med en avvikande bedömning av socialbidragstagarnas situation 

                                                                                                                                                               
1 Ministerstyre tillåts inte i Sverige och Finland men i Norge och Danmark. 
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från socialarbetarnas sida ledde till implementeringsproblem. Kom-
munerna tenderade att arbeta utifrån en humankapitalansats. 
Många arbetslösa socialbidragstagare ansågs inte stå till arbets-
marknadens förfogande och placerades inte i aktiveringsprogram 
(Larsen m.fl. 2001). Missnöjet i den centrala politiska och admin-
istrativa apparaten växte:  

“/…/ systemet må indrettes, så vi har vished for, at de regler som 
Folketinget fastsætter bliver efterlevet… Ingen minister kan leve med 
at skulle stå til regnskab for noget, som han eller hun ikke har 
indflydelse på. Vi skal have overensstemmelse mellem den centrale og 
lokale prioritering”  
(tal på det årliga mötet för socialchefer 2003, www.bm.dk, i Larsen 2011). 

 Att lämna över ansvaret för aktivering av alla arbetslösa till den 
kommunala nivån kan i detta läge te sig paradoxalt. Kommunala 
jobcentre innebar dock en möjlighet att lösa två problem samtidigt: 
att öka den centrala styrningen över den kommunala verksamheten 
och att komma undan det operationella ansvaret för arbetsförmedl-
ingarna.  

Det danska KL (kommunernas landsorganisation) kämpade hårt 
för att överta ansvaret för arbetsförmedlingarna. Man räknade 
kanske med att de förhållandevis goda ekonomiska förutsätt-
ningarna som arbetsförmedlingen brukade ha skulle gälla även fort-
sättningsvis. Däremot var hållningen bland kommunerna ute i 
landet mer blandad. I slutändan blev kommunerna överkörda. Från 
centralt statligt håll kopplade man samman utvärderingen som 
skulle visa om de rent kommunala jobbtorgen eller den blandade 
lösningen fungerade bättre och det nya tillsynssystemet och presta-
tionsmålen. Kommunerna blev då tvungna att acceptera hela 
paketet för att inte riskera att förlora i konkurrensen med de job-
centre som hade en gemensam kommunal och statlig utformning.  

5.2 Stelbent välfärdsadministration bakom 
etableringen av NAV- kontoren 

Fasen innan den norska NAV-reformen beslutades är intressant ur 
flera perspektiv, bl.a. för att det var den norska riksdagen och inte 
regeringen som tog initiativ till reformen genom att be regeringen 
att utreda möjligheter till en gemensam välfärdsadministration. Det 
finns flera förklaringar till riksdagens initiativ. En är att samord-
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ningsproblemen i sig har en lång historia. Bristande samordning, 
både inom och mellan förvaltningarna, var ett återkommande tema 
och dess konsekvenser för kostnadseffektiviteten, för dubbelarbete 
och för människor som slussas runt utan att få hjälp på något ställe 
hade uppmärksammats vid ett flertal tillfällen. Samordnings-
problemen hade också varit föremål för flera utredningar sedan 
1980-talet (Kruuse-Meyer 2005). Förändringarna hade dock inte 
gått längre än till olika försöksverksamheter. En annan förklaring 
är att riksdagen i ökad utsträckning fick rapporter från brukar-
organisationer och anställda om problematiken och förde upp 
samordning på dagordning, dvs. initiativet kom underifrån 
(Christensen 2008). En tredje förklaring är att flera partier 
(Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet och Arbeiderpartiet) 
började engagera sig i frågan (Christensen 2008). Riksdagen 
fokuserade framförallt på det s.k. ”studsbollsargumentet”, dvs. att 
människor slussades mellan olika myndigheter utan att någon tog 
ett tydligt ansvar. Man var övertygad om att en gemensam ingång 
skulle vara lösningen, utan att ha en närmare föreställning om hur 
den skulle se ut.  

Regeringens svar var att inrätta en utredningsgrupp bestående av 
flera departement (social-, arbets- och administrations-, kommunal- 
och regional-, hälso-, och finansdepartementet) under ledning av en 
utomstående forskare. Arbetet var inte konfliktfritt. Det fanns t.ex. 
spänningar mellan moderniseringsdepartementet (som upprättats 
2004) och socialdepartementet samt mellan moderniserings-
departementet och kommunal- och regionaldepartementet. Kon-
flikterna handlade bl.a. om standardisering kontra lokal variation. 
Regeringens förslag till riksdagen innebar dock en lösning som mer 
fokuserade på arbetslinjen än att ta hänsyn till medborgarnas behov 
av en medborgarvänlig välfärdsadministration. Förslaget innehöll 
inte en gemensam ingång, istället behölls den dåvarande konstruk-
tionen med en något förändrad arbetsdelning mellan myndigheterna 
och en gemensam mottagning tillsammans med kommunerna 
(Christensen 2008).  

Regeringens förslag avvisades av riksdagen och skickades till-
baka för fortsatt utredning. Riksdagen var missnöjd med att 
studsbollsproblematiken inte var löst. Regeringen tillsatte då en 
offentlig utredning som skulle arbeta vidare med frågan. Denna 
utredning la fram fyra olika modeller för samordning (NOU 
2004:13), men regeringen bestämde sig för att inte gå vidare med 
dessa. Anledning till detta var att förutsättningarna hade ändrats 
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genom etableringen av arbets- och socialdepartementet. Ansvaret 
för arbetsmarknaden och socialpolitiken var samlat vid ett och 
samma departement vilket öppnade vägen för en fortsatt sam-
ordning. Centralt var också att den ansvarige ministern (Dagfinn 
Høybråten) hade en bakgrund dels som direktör för den nationella 
socialförsäkringen och dels som direktör för den norska föreningen 
för kommuner och landsting. Høybråten prioriterade en lösning 
som byggde på en fusion av socialförsäkringen och arbets-
förmedlingen, en autonom kommunal socialtjänst och uppbyggnad 
av gemensamma ingångar på kommunal nivå. Avgörande för att 
riksdagen slutligen godtog regeringens förslag var framförallt att 
Høybråten ändrade inriktningen i utredningen från ett fokus på 
arbetslinjen till brukarorientering och ett starkare fokus på kom-
munalt självstyre och på kommunernas deltagande i den nya 
organisationsmodellen.  
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6 Kunskap om reformernas 
effekter på återgång till arbete 
eller studier 

Vad vet vi då om effekterna av reformerna på återgång till arbete 
eller studier? Studier av endörrslösningar existerar i olika utsträck-
ning, de handlar om olika aspekter av reformerna och använder sig 
av olika metoder. I den mån det finns kommer huvudfokus att ligga 
på utfallsmått som beskriver återgång till arbete eller studier, men 
även andra mått kommer att tangeras. Syftet med detta avsnitt är 
alltså inte att göra en genomgång av litteraturen om enskilda 
aktiveringsprogram eller enskilda moment i arbete med arbetslösas 
återgång i arbete i de sex länderna. En sådan genomgång ligger 
utanför ramen för denna rapport. 

Rent generellt är vår kunskap om organisatoriska reformers 
effekter på återgång i arbete eller studier begränsad. Frågan om 
kausalitet är komplicerad eftersom reformerna är mycket kom-
plexa, innehåller olika moment såsom sammanläggning av tidigare 
separata organisationer, introduktion av nya styrningsinstrument, 
regelverk och arbetsrutiner, introduktion av prestationssystem 
och/eller nya policys (work-first) som har implikationer för inne-
hållet av åtgärder och sanktioner m.m.  

För att göra bilden ännu mer komplicerad måste det påpekas att 
de flesta reformerna är nya och de ännu inte har satt sig. Dessutom 
pågår omorganisationer för att åtgärda problem som dök upp under 
resans gång. Som påtalats av Markussen och flera (2011) kan det 
förväntas effekter av reformerna i olika faser: effekter före etabler-
ingen av reformen (planeringsfasen), första tiden efter etableringen 
(kaos) och efter etableringen där organisationerna inte har kommit 
till rätta med reformerna. Istället för att tala om effekter är det 
därför mer lämpligt att benämna det som presenteras i följande 
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avsnitt för indikationer. Notera också att den finansiella krisen kan 
antas ha påverkat arbetet med att hjälpa arbetslösa att hitta jobb. 

När det gäller de danska jobcentre så är ingen utvärdering 
genomförd. Innan man bestämde sig för den nuvarande rent 
kommunala lösningen av jobcentren var en utvärdering av två olika 
modeller planerad; kommunala jobcentre mot en modell där 
arbetsförmedling och kommuner var gemensamma huvudmän. 
Regeringen beslutade dock att inte avvakta utvärderingen utan 
bestämde sig för den rent kommunala lösningen. Kunskaps-
underlaget om reformens effekter är mycket svagt när det gäller 
återgång till arbete eller studier. En kvalitativ studie har undersökt i 
vilken mån etableringen av jobcentre påverkade kommunal-
politikernas och de anställdas uppfattning om arbetslöshet som ett 
problem (Larsen 2011). Ett resultat från den studien är en tydlig 
omorientering i inställningen till arbetslöshet från att i första hand 
se de individuella förhållandena bakom socialbidragstagandet till att 
ålägga klienterna deltagande i aktiveringsprogram, utfärda sank-
tioner och använda aktivering som ett test för arbetsvilja och 
arbetsförmåga. Detta gäller för både kommunalpolitikerna och för 
socialarbetarna. Andra resultat från samma studie är en minskning 
av den lokala variationen i bedömningen av de arbetslösas situation, 
en ökning av aktiveringsgraden men också större svårigheter att 
jobba utifrån ett holistiskt synsätt. Budgetnedskärningar tvingade 
kommunerna att lägga ner längre utbildningsprogram och istället 
erbjuda kortare åtgärdsprogram. Ytterligare ett resultat är en större 
homogenisering av klienternas arbetsförmågebedömning genom 
standardiseringen av instrument och handläggningsprocedurer. I 
detta sammanhang konstaterades i en annan undersökning att 
andelen sanktioner som utfärdas har ökat dramatiskt mellan 2006 
och 2010, en utveckling som speciellt gäller socialbidragstagare som 
står nära arbetsmarknaden. För denna grupp har andelen sanktioner 
trefaldigats, medan den har varit stabil för gruppen försäkrade 
arbetslösa (Jørgensen och Baadsgaard 2012).  

Vad gäller Finland och servicecentren för arbetslösa med multipla 
problem (LAFOS) ser bilden något annorlunda ut. Två utvärder-
ingsstudier har genomförts. En som fokuserade på organisatoriska 
aspekter (Valtakari m.fl. 2008) och en som satte arbetsmarknaden i 
centrum (Arnkil m.fl. 2008). Detta ska ses mot bakgrund av att 
målsättningen med reformen är komplex och inkluderar både ett 
nytt sätt att organisera samarbete mellan olika aktörer och också en 
ambitiös målsättning när det gäller stöd till arbetslösa klienter i en 
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utsatt livssituation. Det betyder att utvärderingarna handlar om 
olika aspekter av reformen, så som funktionssättet hos de multi-
professionella grupperna, styrningsmekanismerna, klientperspekt-
ivet och effekterna på utträde ur bidragstagandet (Arnkil och 
Sangar 2009, Karjalainen och Saikku 2011). Avseende reformens 
relevans för arbetsmarknaden kan flera resultat nämnas. För det 
första minskade den strukturella arbetslösheten mellan 2004 och 
2006, men det påpekas i utvärderingen att det inte är möjligt att 
förklara nedgången med etableringen av själva servicecentren. För 
det andra observeras på samma sätt som i Danmark en ökad 
aktivering av de arbetslösa (i Finland från 10 procent 2005 till 
35 procent 2007). För det tredje visade utvärderingen på en stor 
brukartillfredsställelse med tjänsterna. Över 80 procent av 
klienterna upplevde (2002–2003) att de blev bemötta på ett bra sätt 
och fick individuellt stöd på samma ställe (Lahti 2004). Det 
positiva omdömet hos klienterna höll också i sig över tid och det 
finns indikationer på att klienterna bedömde sin anställningsbarhet 
som förbättrad genom det samlade individanpassade stöd de fick. 
Det fastslogs också att reformen bidrog till ett förbättrat samarbete 
mellan de olika parterna. När det gäller de arbetslösas inträde i 
arbetslivet såg bilden dock inte så ljus ut (Tabell 3). Enligt 
klienterna upplevdes rehabilitering och aktiveringsåtgärder som 
mest meningsfullt för att uppnå ökad arbetslivserfarenhet och 
nödvändiga arbetslivsfärdigheter, men problemet att aktiverings-
program inte öppnade vägen till den öppna arbetsmarknaden 
kvarstod. Gapet mellan klienternas färdigheter och kraven på 
arbetsmarknaden kvarstod och vissa klienter hamnade i en fruktlös 
rundgång mellan olika åtgärder. Inträdet på den reguljära 
arbetsmarknaden visade sig vara relativt konstant över tid och låg 
vid 10 procent.  
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Källa: Karjalainen och Saikku 2011. 

 
 
Sammanfattningsvis är effekterna av LAFOS motsägelsefulla. 
Tjänsternas kvalitet har förbättrats, multiprofessionella grupper 
leder till en bättre förståelse och planering av klientarbetet, 
klienterna känner sig sedda och får en bättre insikt om den egna 
situationen. Mycket vikt lades inledningsvis på den individuella 
klienten och på att förbättra dennes färdigheter och personliga 
förhållanden samtidigt som de olika professionella grupperna fick 
lära sig att utveckla en gemensam organisationskultur. Resultaten 
indikerar dock att arbetet i större grad bör involvera det omgivande 
samhället. Det som saknas och identifieras som en brist är inkluder-
ing av arbetsgivare och privata utförare i samarbetet, dessa var 
mycket svårare att inkludera i arbetet (Karjalainen och Saikku 2011). 

Beskrivningen av utvecklingen i Nederländerna visade på många, 
tätt på varandra följande, reformer utan någon tydlig samman-
hängande strategi (van Berkel 2011). Även här saknas en utvärder-
ing av CWI och dess effekter. Det finns dock en del studier som 
belyser delar av reformpaketet som är värda att nämnas och som 
berör grundtanken om att skapa individuella stödåtgärder åt lång-
variga bidragstagare. En studie pekar på den komplicerade position 
som CWI hade som aktör mellan den nationellt styrda social-
försäkringsmyndigheten å ena sidan och 400 kommuner å andra 
sidan; en balansgång mellan krav på standardisering och flexibla 
lösningar. Framförallt kommunerna var missnöjda. Med det nya 
finansieringssystemet blev kommunerna beroende av CWI:s 
bedömningar av den arbetslöses arbetsmarknadsförmåga och 
åtgärdernas kvalitet. Olämpliga eller för sent insatta åtgärder 
orsakade längre bidragstagande och det var kommunerna och inte 
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CWI som fick stå för kostnaderna (Blommesteijn m.fl. 2005, i van 
Berkel 2011). Andra studier pekar på att reformen inte förbättrade 
tillgången till aktiveringsåtgärder eller återgång till arbete utan 
snarare hade motsatt effekt. Skyldigheten att anlita privata arbets-
förmedlare resulterade i en överetablering av privata aktörer.1 
Tävlan om de lägsta priserna styrde upphandlingsprocedurerna, 
ledde till att arbetslösa som stod nära arbetsmarknaden var mer 
attraktiva (billiga) än arbetslösa med komplexa problem och styrde 
utbudet av aktiveringsprogram (de Koning 2009). Kommunernas 
och socialförsäkringsmyndighetens osäkerhet i att formulera 
offerter och definiera kvalitetskriterier när det gäller åtgärder 
spädde på problemen. Även om andelen arbetslösa som deltog i 
aktiveringsåtgärder ökade var resultaten en besvikelse när det gäller 
återgång till arbete. Det finns inga belägg för att denna del av 
reformen har ökat återgång till arbete på kort sikt (de Koning 2009).  

Ett ambitiöst utvärderingsprogram följer den norska NAV-
reformen. Hittills har de flesta studier haft fokus på styrnings-
system och implementering på lokal nivå. Utvärdering av arbets-
marknadseffekter kan av förståeliga skäl genomföras först några år 
efter införandet av reformen. Eftersom de sista NAV-kontoren 
etablerades först 2011 kommer det dröja innan de första resultaten 
kommer att presenteras och även dessa kommer enbart att kunna 
visa på korttidseffekter. Preliminära resultat från undersökningar 
som gjordes under genomförandefasen (2003–2006) visar på små 
effekter, både när det gäller bidragstagandets varaktighet och 
övergång till sysselsättning (Markussen m.fl., 2011).  

Etableringen av Jobcentre Plus i Storbritannien åtföljdes av 
utvärderingar som tog fasta på målen att få ut de arbetslösa i arbete, 
att förbättra servicestrukturen till de hjälpsökande och att hjälpa 
arbetsgivarna med att fylla vakanta arbetsplatser. Även här gjordes 
de första utvärderingarna under implementeringsfasen (Corkett 
m.fl. 2005, Karagiannaki 2006). Eftersom Jobcentre Plus-kontoren 
etablerades successivt mellan 2003 och 2006 fanns möjligheten att 
jämföra distrikt med och utan de nya integrerade kontoren. Ett 
principiellt problem med dessa utvärderingar är att det är svårt att 
isolera effekten av integrerade jobcentre från andra åtgärder som 
successivt infördes (som t.ex. New Deal Program 25 + i 2002, 
Pathways to Work Pilots 2003 som riktar sig mot funktions-
hindrade och Working Neighbourhood Pilots i 2004), men även av 

                                                                                                                                                               
1 Som beskrevs tidigare upphävdes senare obligatoriet för kommunerna. 
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förändringar i innehållet av arbetsmarknadspolitiken (reducering av 
ersättningar) (Wright 2011).  

Det finns utvärderingar som fokuserar på enskilda steg i arbetet 
på Jobcentre Plus (t.ex. Corkett m.fl. 2005, Rosenthal och Peccei 
2006) och andra som fokuserar på enskilda element och klient-
grupper (t.ex. Hasluck och Green 2007). Studierna använder sig av 
olika metoder och när det gäller inträdet på arbetsmarknaden 
uppvisar de olika resultat. Corkett m.fl. kom fram till att distrikt 
med Jobcentre Plus presterar bättre än distrikt utan Jobcentre Plus-
kontor när det gäller funktionshindrade arbetslösa. Inga skillnader 
mellan Jobcentre Plus-kontor och distrikt utan Jobcentre Plus-
kontor redovisas för gruppen ensamstående föräldrar och arbets-
sökande. Det senare resultatet förklaras med att de s.k. arbets-
fokuserade intervjuerna genomförs med båda grupperna oavsett om 
jobcentre är av den nya sorten, dvs. Jobcentre Plus, eller den äldre. 
Studierna visar också att Jobcentre Plus inverkade negativt på den 
service klienterna fick. Resultaten förbättrades dock över tid och de 
första resultaten förklaras med att kontoren befann sig i etabler-
ingsfasen. Även Karagiannaki (2006) studerade inträde i arbetslivet 
men använde andra mått. Karagiannakis studie bygger på graden av 
integrering inom ett distrikt (procent av kontor som var Jobcentre 
Plus) i motsats till Corkett m.fl. som skilde på distrikt med och 
utan Jobcentre Plus-kontor. Dessutom använde Karagiannaki olika 
statistiska analysmetoder vilka gav olika resultat (inga skillnader 
mellan Jobcentre Plus-kontor och distrikt utan Jobcentre Plus-
kontor för gruppen ensamstående föräldrar och arbetssökande, 
positiv effekt för jobbinträde för arbetslösa som inte är sjuka eller 
ensamstående föräldrar). Utvärderingen visar på korttidseffekter. 
Två andra resultat är att modellen med integrerade tjänster inverkar 
negativt på noggrannheten vid utbetalningar av ersättningar 
(oavsett vilken) och att integrerade jobcentre har en negativ 
inverkan på klientservice. För att komma åt effekter orsakade av 
etableringsfasen skattades en modell enbart med distrikt där antalet 
Jobcentre Plus kontor var konstant över en vis tid. Resultaten visar 
att den negativa effekten på klientservice försvinner men kvarstår 
på utbetalning av ersättningar.  

Det har dock uppmärksammats att de positiva resultaten för 
jobbinträde till stor del återfinns hos gruppen arbetsföra arbetslösa 
i en tid då arbetsmarknaden blomstrade. Dessa arbetslösa använder 
sig i ringa utsträckning av åtgärder som tillhandahålls av Jobcentre 
Plus (Hasluck och Green 2007, Wright 2011). Därmed är frågan 
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hur man hjälper de mest utsatta olöst och röster har höjts för mer 
individanpassade och flexibla lösningar (National Audit Office 
2007).  

En mycket omfattande och detaljrik utvärdering följde Hartz-
reformen i Tyskland. På samma sätt som i Finland och Norge 
fokuserade utvärderingen både på organisatoriska och på arbets-
marknadspolitiska aspekter. I likhet med i Danmark bestämde man 
sig för ett tidsbegränsat experiment med två olika modeller (en rent 
kommunal modell och en modell där kommunen och arbetsför-
medlingen gemensamt stod för verksamheten) och att en utvärder-
ing skulle avgöra vilken modell som fungerade bäst och varför. De 
två modellernas effekter på integration i arbetslivet (här skiljdes 
mellan den reguljära arbetsmarknaden och olika subventionerade 
sysselsättningar), förbättring av arbetsförmågan och social stabilis-
ering skulle studeras. En mängd olika metodologiska tillvägagångs-
sätt användes i utvärderingen. Resultaten är därför mycket 
komplexa och det är inte möjligt att här redovisa alla resultat.  

Det var modellen med gemensamma verksamheter som lyckades 
bäst med att hjälpa bidragstagarna att lämna bidragsberoendet och 
att integrera de arbetslösa i arbetslivet (ej subventionerad syssel-
sättning) (Deutscher Bundestag 2008). Bland mottagare av Hartz 
IV i oktober 2006 hade de som handlades inom en rent kommunal 
modell en högre sannolikhet att ett år senare fortfarande vara 
bidragstagare, vilket gällde för män och kvinnor i samma 
omfattning (Fachhochschule Frankfurt am Main m.fl. 2008). En 
negativ effekt, mer påtaglig för män, var också observerbar på 
sannolikheten att hitta sysselsättning för arbetslösa i kommunala 
verksamheter. För kvinnor fanns däremot inga skillnader mellan de 
två organisationsmodellerna när det gäller inträde i arbetslivet. En 
positiv effekt visar däremot de kommunala verksamheterna för 
utträde till en subventionerad sysselsättning efter arbetslöshet eller 
deltagande i en åtgärd. Också när det gäller att förbättra arbets-
förmågan har den kommunala modellen bättre resultat än den 
gemensamma. Detta gäller dock framförallt aspekter som har med 
hälsa att göra och mindre med kvalifikationer, kompetens eller 
resurser vid arbetssökande.  

Kopplar man dessa resultat till organisationsvariabler och sär-
skiljer män och kvinnor framträder intressanta skillnader. Profil-
eringssystemet som togs över från den nationella agenturen för 
arbete (ett system där den arbetslöses position på arbetsmarknaden 
bestäms) visar en negativ effekt på kvinnors chanser att lämna 
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bidragsberoende. En handläggning där den enskilde handläggaren 
ansvarar för alla delar av proceduren (generalister) ökar sannolik-
heten hos män och äldre att komma ut på arbetsmarknaden oavsett 
organisationsmodell, dock inte för kvinnor. En aktiverande hand-
läggning (definierat som arbetsmarknadsorienterad förmedlings-
hjälp, dvs. insatser som träning, arbetsförmågebedömning, praktik 
osv.) höjer också sannolikheten att påbörja en anställning 
(Fachhochschule Frankfurt am Main m.fl. 2008). Ett försök att 
förklara skillnaderna görs delvis genom att koppla resultaten till de 
olika styrningsstrukturerna. Standardisering i organisations-
strukturer, enhetliga regelverk, tydlighet för de anställda och 
möjlighet att jämföra och att reagera på olikheter skulle delvis kunna 
ligga bakom de bättre resultaten för de gemensamma verksam-
heterna. En annan möjlig förklaring som diskuteras i evalueringen är 
de olika typer av handläggningsstrategier som utkristalliserats. De 
kommunala verksamheterna uppvisar en större benägenhet att vara 
mer socialt integrerande jämfört med de gemensamma verksam-
heterna som snabbare sätter in aktiverande åtgärder. För detta talar 
att de arbetslösa oftare förmedlas till subventionerad sysselsättning. 
Ytterligare en förklaring kan vara en synergieffekt av att föra 
samman kommunala kontakter och kunskaper med förmedlings-
kompetenser från arbetsförmedlingar.  

Kunskapen om reformernas effekter på återgång i arbete eller 
studier är på det hela taget mycket fragmentarisk och det är svårt 
att urskilja en reform som är mer framgångsrik än en annan. I de 
flesta länderna är utvärderingar genomförda kort tid efter genom-
förandet av reformerna, och det kommer att ta några år till innan 
det finns tillförlitlig information om reformernas effekter, fram-
förallt på lång sikt. De nuvarande resultaten kan snarare ses som 
mycket preliminära. Olika metodologiska tillvägagångssätt är en 
annan orsak till divergerande resultat. Ytterligare en kommentar i 
anslutning till detta bör nämnas. Utvärderingen i Tyskland jäm-
förde de rent kommunala verksamheterna (där kommuner tar hand 
om arbetsförmedling och förmedling av sociala tjänster) med en 
modell där kommuner och arbetsförmedling tillsammans är huvud-
man och inte med den tidigare separata arbetsuppdelningen. Detta 
innebär att fokus är annorlunda än t.ex. vid utvärderingen i Norge 
och i Finland där man jämför den integrerade modellen mot den 
tidigare separata välfärdsstatsstrukturen.  
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Eftersom reformerna skiljer sig åt utifrån ambitionsnivå och 
komplexitet görs en närmare sammanfattning utifrån dimension-
erna den smala dörren och den breda dörren (se Tabell 4).  

Här sammanfattas de mycket osystematiska resultaten som har 
betydelse för en individs position på arbetsmarknaden, dvs. 
aktivering av de arbetslösa och konsekvenser för jobbinträde. Ökad 
aktivering av de arbetslösa observeras i både varianterna av endörrs-
lösningar, indikationer för en förbättring av klienternas själv-
kännedom och arbetsförmåga däremot enbart i modellen som 
förespråkar ett holistiskt angreppssätt. Den smala varianten verkar 
skapa nya gränssnitt, nya stuprör som kan orsaka förseningar i 
handläggningsproceduren eller fungera som återvändsgränd för 
vissa klientgrupper. En tydlig skillnad framkom i Tyskland mellan 
de rent kommunala endörrslösningarna och de gemensamma 
endörrslösningarna. De gemensamma präglades starkare av den 
tidigare arbetsförmedlingens arbets- och organisationsstruktur 
vilket innebär ett striktare fokus på insatser och större standard-
isering och enhetlighet i organisationen. Kommunala verksamheter 
präglas starkare av den kommunala organisations- och arbets-
strukturen med större fokus på social integration och större lokal 
variation. Dessa skillnader återspeglas i resultaten. Kommunerna är 
bättre på att förbättra arbetsförmåga och förmedla dem som står 
längre från arbetsmarknaden till alternativa (subventionerade) 
sysselsättningar. Arbetssättet på de gemensamma endörrslösning-
arna verkar gynna män (profileringssystem visar negativa effekter 
för kvinnor att avsluta bidragstagande). Resultaten i Norge är än så 
länge mycket preliminära och visar på små effekter som pekar åt 
olika håll. Fortsatta problem för gruppen långtidsarbetslösa visas 
både i Finland och i Storbritannien. I Storbritannien verkar 
systemet särskilt gynna dem som står nära arbetsmarknaden, även 
om det påpekas att reformen sammanföll med en period av god 
ekonomi och att dessa arbetslösa som hittade jobb endast i liten 
utsträckning använde sig av jobbcentren. 
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7 Vad kan Sverige lära sig av dessa 
erfarenheter? 

En relevant fråga är vad Sverige kan dra för lärdomar av de andra 
ländernas erfarenheter? Är en gemensam ingång överhuvudtaget 
önskvärd? Genomgången av befintlig kunskap har än så länge inte 
visat på övertygande effekter för återgång till arbete eller studier, så 
varför följa en trend om den ändå inte leder till en förbättring?  

Samarbete, samverkan eller samordning har varit på agendan i 
Sverige i många år. Kommunala och statliga initiativ till samverkan 
över sektorsgränser har tagits flera gånger under de senaste decenni-
erna (se t.ex. Fridolf 2004). Personer med komplexa problem ansågs 
länge vara i särskilt behov av samordnade insatser och tidigare 
beräkningar visade att cirka fem procent av befolkningen i arbetsför 
ålder skulle behöva samverkan. Dessa fem procent utgjordes av 
personer med ett långvarigt behov av offentlig försörjning (över 12 
månader) såsom sjukpenning eller sjukersättning, a-kassa och 
ekonomiskt bistånd (Fridolf 2004). Breddas perspektivet till att 
också omfatta personer med offentlig försörjning som har kontakt 
med minst två av verksamheterna försäkringskassa, arbetsför-
medling och socialtjänst består gruppen av mer än tio procent av 
befolkningen i arbetsför ålder (Socialstyrelsen 2001). Även i Social 
Rapport (2010) noterades att i genomsnitt var fjärde vuxen i 
Sverige uppger att de har två eller flera välfärdsproblem som t.ex. 
ekonomiskt utsatthet, arbetslöshet, ohälsa eller trångboddhet. 
Behovet av flera myndighetskontakter är speciellt relevant för 
utsatta grupper som utrikesfödda, lågutbildade, ungdomar, lång-
tidsarbetslösa och ensamstående föräldrar. 

Många försök har också gjorts när det gäller samordning av 
verksamheter mellan kommun, landsting och stat i syfte att för-
bättra stödet till olika utsatta grupper samt göra samhälls-
ekonomiska besparingar. Trots detta kvarstår problemet med att 
människor hamnar i rundgång eller i gråzoner mellan myndigheter 
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och i ett läge med ökad arbetslöshet kommer den grupp av 
människor som behöver insatser från flera håll att bli ännu större. 
Behov av att förbättra samordning mellan myndigheter i Sverige 
består därmed.  

Vilka är då förutsättningarna? Som de tidigare avsnitten visat 
har de sex länderna utformat nya organisationsstrukturer utifrån 
sina egna förhållanden. På samma sätt finns också i Sverige polit-
iska, administrativa och professionella strukturer som skapar speci-
fika förutsättningar för samarbetet mellan myndigheter. I ljuset av 
de reformer som presenterades tidigare diskuteras därför ansvars-
fördelningen mellan politiska och administrativa nivåer ur ett 
svenskt perspektiv. Vidare lyfts den svenska kontexten fram vad 
det gäller ansvarsfördelning för den aktiva arbetsmarknadspolitiken 
och dess betydelse för en potentiell samordning av arbetsmark-
nadsåtgärder samt socialt stöd och annat stöd riktat mot människor 
långt från arbetsmarknaden. En tredje aspekt som belyses är 
befintlig samordning, involverade aktörer och balans mellan stand-
ardisering och flexibilitet. Det ska dock påpekas att diskussionen 
inte kan ge en fullständig bild av samverkan, dess omfattning och 
olika utformning i Sverige utan kommer snarare lyfta fram enskilda 
aspekter.  

7.1 Ansvarsfördelning mellan politiska och 
administrativa nivåer  

En central komponent av det svenska politiska och administrativa 
systemet är de få och förhållandevis stora kommuner. Dessa 
präglas av jämförelsevis stor självständighet (kommunalt självstyre) 
och av att det politiska beslutsfattandet är relativt oberoende av 
den nationella politiken (Bergmark och Minas 2007). Det brukar 
betonas att beslut på lokal nivå ökar förutsättningarna att anpassa 
politiken till lokala förutsättningar och variationer, vilket i sin tur 
medför en högre effektivitet. Under decennier har utvecklingen 
också präglats av beslut som kan beskrivas som decentraliserande. 
Mängden uppgifter för den lokala sektorn har ökat under lång tid 
och lagstiftningen har på många håll medfört ökat handlings-
utrymme för kommuner och landsting.  

En annan central komponent är de statliga myndigheternas fri-
stående ställning i den svenska förvaltningen. Även här var decentr-
alisering av befogenheter och resurser från centrala statliga myndig-
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heter till regionala och lokala statliga myndigheter ett av de 
viktigare förvaltningspolitiska målen under 1980-talet och under 
1990-talets början (Statskontoret 2005). De förändringar som har 
genomförts därefter har dock förändrat bilden av en decentraliserad 
förvaltning och trenden mot decentralisering har bytts mot centr-
alisering. Under senare delen av 1990-talet skedde ett flertal sam-
manslagningar av lokala och regionala myndigheter som ombildades 
till myndigheter med större geografiskt ansvarsområde. Ombild-
ningen av flera av de stora statliga myndigheterna till s.k. enmyndig-
heter innebär att befogenheter och beslut har flyttats från lägre till 
högre nivåer i myndighetshierarkin. Ett centralt huvudkontor styr 
över alla lokala enheter med konsekvensen att utrymmet för 
regionala beslut och variationer har minskat (SOU 2009:92). 
Relevant för den här rapporten är Arbetsförmedlingens och 
Försäkringskassans ombildning. Den centraliserade organisationen 
av dessa båda myndigheter har givna fördelar för myndigheterna, 
bl.a. möjligheter till besparingar och enklare kontroll av verksam-
heterna, men risken finns att förutsättningarna för samarbete på 
lokal nivå försvåras. Förlust av närhet till medborgarna och 
lokalkännedom är några nackdelar som identifierats (Statskontoret 
2012). I många kommuner saknas i dag kontor med dagligt öppet-
hållande och även om myndigheterna finns representerade i ett 
lokalt kontor så är serviceutbudet ofta begränsat (SOU 2009:92). 
Regeringen har i propositionen Offentlig förvaltning för demokrati, 
delaktighet och tillväxt (prop. 2009/10:175) angivit att utgångs-
punkten för myndigheternas service ska vara en så långt som 
möjligt likvärdig tillgång till service för alla. Detta kan uppnås bl.a. 
genom ökad samverkan.  

I praktiken sker dock samverkan mellan statliga och kommunala 
myndigheter i begränsad omfattning. År 2011 fanns det 38 
samtjänstavtal mellan statliga och kommunala myndigheter registr-
erade hos Kammarkollegiet (Statskontoret 2012). Handläggarna i 
de kommunala förvaltningarna upplever att organiseringen av olika 
frågor är geografiskt splittrad i landet och att det därför är svårt att 
hitta handläggare/samarbetspart (SKL 2011a). Det finns också 
kritik riktad mot att kommunerna sällan har kunnat visa upp någon 
egen plan för hur de vill att servicen ska vara ordnad i kommunen. 
Kommunerna har därmed inte haft underlag för konstruktiva 
diskussioner med myndigheterna utan endast klagat på neddrag-
ningar (SOU 2009:92).  
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På politisk nivå är bilden splittrad. Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) har sedan flera år velat få till stånd en försöks-
verksamhet för att samordna de lokala insatserna för arbetslösa. Så 
sent som i mars 2010 uppmanade SKL och 45 kommuner och 
kommunalförbund regeringen att initiera en försöksverksamhet. 
Försök med olika former av endörrslösningar existerar också på 
lokal nivå (SKL 2011b). Hos de statliga myndigheterna är intresset 
däremot svalare. I remissvaret till SOU 2009:92 avstyrker t.ex. 
Försäkringskassan bestämt en generell tjänstesamverkan med 
kommunerna samt kravet att kommunal och statlig service ska sam-
lokaliseras (Försäkringskassan 2010). Man upplever från Försäkrings-
kassans sida att: 

[F]örutsättningarna, och intresset, från olika kommuner att delta i ett 
utvecklingsarbete i den riktning som myndigheterna för närvarande 
driver är därför med all sannolikhet väldigt varierande, eftersom det är 
en så stor variation i kommunernas storlek med allt ifrån storstads-
kommuner till mycket små glesbygdskommuner 

(Försäkringskassan 2010, 8). 

I en ny rapport från statskontoret (2012) pekas på att det är relativt 
ovanligt med samverkan mellan statliga och kommunala myndig-
heter trots att merparten av myndigheterna ser en nytta med att 
statliga och kommunala myndigheter samverkar för att ge service 
till medborgare och företag. Som förklaring till detta nämns, från 
båda håll, att det saknas fungerande kontaktytor mellan de två 
nivåerna 

Så långt kan det konstateras att flera faktorer motverkar en sam-
ordning i den omfattning vi har sett i Norge, Danmark, Tyskland, 
Nederländerna eller Storbritannien. Det finns dock en struktur, 
eller kontaktyta, som något liknar den finska lösningen med 
fristående samordningsförbund.  

Samordningsförbunden är en formaliserad form av samarbete 
och bygger på lagen om finansiell samordning (2003:1210). Lagen 
ger Försäkringskassan, kommun och landsting möjlighet att sam-
verka inom rehabiliteringsområdet (Finsam). För att Finsam ska 
kunna bedrivas krävs att alla parterna deltar och att ett sam-
ordningsförbund bildas. Samordningsförbundet leds av en styrelse 
där alla parterna finns representerade. Likt LAFOS är det upp till 
de lokala samverkansparterna att själva bestämma om de vill bilda 
förbund eller inte. I juni 2010 existerade 82 samordningsförbund, 
vilka inkluderande totalt 213 kommuner (Försäkringskassan 2011). 
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Det betyder att i dagsläget är de flesta kommuner medlemmar i 
något samordningsförbund. De samverkande parterna behåller sitt 
ansvar för rehabilitering och annat stöd till individen, och befinner 
sig likt LAFOS vid sidan av moderorganisationerna. Samordnings-
förbunden svarar inte för någon myndighetsutövning utan endast 
för beslut som berör enskilda individer, t.ex. om försörjning eller 
deltagande i insatser. 

Syftet med samordningsförbunden är att möta de lokala 
behoven av insatser mer effektivt och bidra till att utveckla nya 
synsätt utifrån individens behov av rehabilitering (ISF 2010). 
Samordningsförbundet har en självständig beslutsfunktion i för-
hållande till moderorganisationerna och agerar både som beställare 
och gör övergripande prioriteringar och skapar förutsättningar för 
en fungerande samverkan (Statskontoret 2008). Parterna dispone-
rar och beslutar om en gemensam budget. Försäkringskassan står 
för statens andel (inklusive Arbetsförmedlingens andel) vilket är 
hälften av de avsatta medlen, och landstinget och kommunen bidrar 
med varsin fjärdedel. Flera utvärderingar har följt samordnings-
förbundens arbete (Statskontoret 2005, 2006, 2007, 2008; ISF 2010, 
2011).  

7.2 Ansvar för arbetsmarknadspolitik  

En annan aspekt som bör lyftas fram är de traditionella strukturer 
när det gäller ansvar för en aktiv arbetsmarknadspolitik som 
påverkade utformningen av reformerna i våra grannländer. 
Framförallt Danmark och Finland är intressanta att jämföra med 
Sverige vad gäller kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken. De 
danska kommunerna fick redan under 1970-talet det arbets-
marknadspolitiska ansvaret för oförsäkrade socialbidragstagare 
under 25 år. Åtgärderna omfattade utbildningsprogram och arbets-
marknadsåtgärder och ansvaret byggdes senare ut till att också 
omfatta äldre socialbidragstagare. Samtidigt kännetecknas social-
bidragssystemet av en strikt central styrning i Danmark. Mot 
bakgrund av denna struktur ter sig den danska kommunaliseringen 
av arbetsförmedlingen under strikt statlig styrning inte lika 
överraskande. En liknande lösning skulle inte ha varit möjligt i den 
finska kontexten. Även här regleras socialbidrag striktare än i 
Sverige genom statligt reglering, men kommunerna fick inte ansvar 
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för aktiveringspolitiken förrän mycket sent och då inte alls i samma 
utsträckning som i Danmark.  

Hur ser då bilden ut i Sverige? Traditionellt sett karakteriseras 
den svenska arbetsmarknadspolitiken av att vara en nationell 
angelägenhet (i alla fall sedan 1940-talet). Svensk arbetsmarknads-
politik utmärks av att samtliga ekonomiska resurser för den som 
söker arbete ska finnas tillgängliga inom samma myndighet – 
Arbetsförmedlingen. Arbetsgivare och arbetssökande som behöver 
hjälp kan vända sig till en enda instans, som förfogar över och 
samordnar alla statliga arbetsmarknadsinsatser. Sedan början av 
1990-talet har dock förändringstakten i arbetsmarknadspolitiken 
varit hög. Regelverket har ändrats många gånger och det har skett 
en kontinuerlig decentralisering av ansvar för vissa delar av 
arbetsmarknadspolitiken. Kommunerna tog över ansvaret för arbets-
marknadspolitiska insatser riktad mot arbetslösa ungdomar under 20 
år 1995 och tre år senare utvidgades ansvaret till att också omfatta 
ungdomar i åldern 20–24 år. I princip lyftes ungdomarna därmed ut 
från den statliga arbetsmarknadspolitiken. Trenden mot 
decentralisering bröts dock kring millennieskiftet och istället för 
lokal flexibilitet lyftes enhetlighet, koordinering och central 
styrning fram (Lundin och Thelander 2012). Kommunernas roll i 
arbetsmarknadspolitiken minskade markant med regeringsskiftet 
hösten 2006 (Minas 2011). Det kommunala ungdomsprogrammet 
och ungdomsgarantin avskaffades 2007 och istället infördes den 
statliga jobbgarantin för ungdomar. Kompletterande (privata) 
aktörer introducerades på det arbetsmarknadspolitiska området. 
Sedan december 2010 har Arbetsförmedlingen också fått ett sam-
ordnande ansvar för etableringsinsatserna for nyanlända invandrare, 
ett ansvar som tidigare låg hos kommunerna.  

Trenden är ett återförande av arbetsmarknadspolitiken till den 
nationella nivån och ett minskat inflytande för den kommunala 
sektorn. Utvecklingen pekar inte mot en öppning för en sektors-
övergripande samordning av arbetsmarknads- och socialpolitiska 
program.  

7.3 Serviceperspektiv 

En tredje aspekt är utformningen av den service som ska tillhanda-
hållas vid den gemensamma ingången. Flera potentiella konflikt-
områden vad gäller detta har berörts tidigare. Det rör sig om 
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graden av integrering, dvs. hur många tjänster som kan inkluderas i 
en endörrslösning, standardisering av arbetsprocesser respektive 
handlingsutrymme, vilken roll privata aktörer ska inta och inte 
minst tjänstemännens roll (generalister respektive specialister).  

7.3.1 Typ av integrering 

Graden av integrering i de presenterade reformerna varierar enormt 
och hänger ihop med syftet med samordningen. Det förekommer 
en stor variation när det gäller vilka parter eller typ av tjänster, 
ersättningar och bidrag som inkluderas. För Sverige gäller generellt 
att samordningsförsöken hittills enbart avsett tjänster av olika slag 
och inte tangerat ansvarsfördelningen för utbetalning av bidrag 
eller ersättningar. Variationer på lokal nivå är omfattande och det 
finns en mängd projekt mellan olika myndigheter som har 
samverkan som ett av de viktigaste arbetsredskapen. Ett försök att 
systematisera det kommunala arbetet är det s.k. Navigatorcentrum. 
Navigatorcentrum är ett nätverk mellan flera kommuner och 
fungerar som en plattform för erfarenhetsutbyte mellan kom-
muner, där samverkan mellan kommunerna och statliga myndig-
heter får stort utrymme (http://www.navigatorcentrum.se/). 
Andra försök med att samordna och stimulera samordning mellan 
olika aktörer har förekommit. Ett exempel är en lokal försöksv-
erksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, 
hälso- och sjukvård samt socialtjänst (SOCSAM) som introdu-
cerades 1994 och avlutades 2003/2004. Ett annat är de ovan 
nämnda samordningsförbunden där Försäkringskassan, kommun 
och landsting samarbetar.  

7.3.2 Standardisering av arbetsprocesser respektive 
handlingsutrymme 

Standardisering av arbetsprocesser är ett motiv för den centrali-
sering av de statliga myndigheterna som diskuterades ovan. Den 
dominerande organisationsprincipen i staten är renodling och 
sektorisering. Denna princip har under åren blivit allt starkare och 
grundas i kraven på enhetlighet i rättstillämpningen, effektivisering 
genom specialisering och likabehandling av medborgarna (SKL 
2008). Dessa ledord har blivit mycket tydliga i bildandet av de nya 
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statliga enmyndigheterna där syftet var att bilda sammanhållna 
myndigheter med en koncentrerad handläggning av vissa ärenden 
till en eller ett fåtal platser. Myndigheterna har delat upp sina verk-
samheter så att service i frontlinjen kommit att klart skiljas från 
kvalificerad handläggning av ärenden i den bakre linjen (SOU 
2009:92). En central ledning gör det lättare att skapa och upprätt-
hålla enhetliga regler och tillämpning. Standardisering har dock i de 
andra länderna, som berörs i rapporten, visat minskad lokal 
flexibilitet samt minskat handlingsutrymme för enskilda hand-
läggare.  

Lokalt handlingsutrymme ökar förutsättningarna för större 
variation. När det gäller samordningsförbunden konstaterar t.ex. 
Statskontoret (2006) att förbundens budgetar och verksamhetens 
omfattning varierar kraftigt. Vissa förbund har ambitionen att ta 
hand om alla som är i behov av samordnade rehabilitering medan 
andra förbund hjälper vissa avgränsade grupper.  

7.3.3 Styrning  

Relaterar man samordningsförbundens organisation till tidigare 
nämnda utmaningar när det gäller styrning så är en del problem-
områden de samma. Andra problem, som bristande överens-
stämmelse mellan nationella och lokala styrningsorgan, undviks 
genom t.ex. inrättandet av ett nationellt råd eller en s.k. samordnare 
på lokal nivå. Syftet med det Nationella Rådet är att ge samverkan 
förankring och legitimitet genom att stödja de lokala samordnings-
förbunden operativt. På lokal nivå fungerar samordnaren som 
brobyggare mellan de olika aktörerna (ISF 2010). Brister i 
samverkan förekommer också och kan bero på att lokala chefer är 
negativt inställda till samverkan, skeptiska handläggare eller 
bristande samarbete mellan coacher och handläggare. Som ett 
generellt problem lyfter Statskontoret fram det svaga intresset eller 
oviljan från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i olika 
delar av landet och en huvudslutsats är att de statliga myndig-
heterna inte gett tillräckligt stöd till samordningsförbunden (ISF 
2010).  

Går man tillbaka till den tidigare kategoriseringen av 
gemensamma ingångar kan samordningsförbunden beskrivas som 
en bred gemensam ingång där ett brett och varierat stöd över 
sektorsgränser erbjuds. Insatserna kan vara uttalat arbetsmarknads-
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inriktade (t.ex. hjälp att skaffa praktikplatser), av mer psykosocial 
karaktär (t.ex. stärka möjlighet att få jobb för ensamstående 
föräldrar som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid) eller 
innebära medicinsk rehabilitering. Samordningsförbunden har en 
bred profil vilket stämmer väl överens med målgruppen som 
beskrivs som individer med behov av samordnade rehabiliterings-
insatser från flera av de samverkande parterna. När det gäller 
aktörer är det dock en öppen fråga vilken roll det lokala närings-
livet har i sammanhanget. Insatserna som riktar sig till individer 
skiljer sig en del åt beträffande inriktning och innehåll och kan ha 
olika mål som att minska sjukskrivningstid, höja livskvaliteten eller 
öka möjligheten till arbete.  

Sammanfattningsvis kan man säga att utvecklingen av den 
statliga förvaltningsstrukturen, bristande vilja bland de statliga 
myndigheterna och avsaknaden av politiska initiativ från regering-
ens sida inte bäddar för en sektorsövergripande samordning av 
arbetsmarknads- och socialpolitiska program i någon större 
omfattning. Det minskade kommunala inflytandet på den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken stärker denna bild. Med de fristående 
samordningsförbunden finns dock en struktur som har visat sig 
fungera bra och som har kapacitet att axla rollen av en gemensam 
ingång. En lärdom från de andra länderna är att det krävs ett tydligt 
politiskt ställningstagande och en politisk vilja att satsa på en sådan 
lösning och att denna ges legitimitet och resurser. Ett politiskt 
ställningstagande är också centralt för att förmå de statliga 
myndigheterna att helhjärtat ställa sig bakom samordning med 
kommunerna. Ytterligare en lärdom är att arbetet behöver följas 
systematiskt genom att samla in kunskaper om processer och 
metoder och utvärdera deras verkning utifrån olika perspektiv. Det 
bör dock betonas att här behövs en bred expertis. Det räcker inte 
att som Inspektionen för socialförsäkringen kräva en utvärdering 
av samordningsförbundets verksamhet i egen regi tillsammans med 
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering och att lämna 
expertis från socialtjänstens område utanför (IFS 2011). I 
sammanhanget kan det vara fruktbart att närmare studera hur 
utvärderingar genomförts i särskilt Tyskland och Norge.  
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8 Slutsatser 

I denna rapport har olika nationella reformer som syftar till att 
samordna arbetsmarknadsåtgärder, sociala åtgärder och annat stöd 
riktat mot människor långt från arbetsmarknaden presenterats och 
analyserats. Fokus har riktats mot de största nationella sam-
ordningsreformerna i Europa: jobbcentren i Danmark, LAFOS i 
Finland, UWV WERKbedrijf i Nederländerna, NAV-reformen i 
Norge, Jobcentre Plus i Storbritannien och Hartz-reformen i 
Tyskland. Dessa reformer har en gemensam grund i att en stor 
kärna av befolkningen med en svag förankring på arbetsmarknaden 
har svårt att hitta arbete och att många är långtidsarbetslösa. Den 
generella ambitionen med reformerna är att öka anställnings-
barheten hos de arbetslösa och att förbättra de organisatoriska 
förutsättningarna för en aktiv arbetsmarknadspolitik. Även om 
reformerna utgått från skilda förutsättningar och haft olika utform-
ning så finns det en del likheter dem emellan och inte minst många 
erfarenheter för Sverige att ta del av. 

Reformerna har studerats utifrån ett organisationsperspektiv, 
men även utifrån deras konsekvenser för arbetsmarknadspolitiken 
som ett policyområde. När det gäller de gemensamma ingångarnas 
organisation visar analysen att det existerar två olika typer av 
organisationer. En smal endörrslönsing som huvudsakligen är 
inriktad på integrering av de arbetslösa på arbetsmarknaden utan 
att samarbeta över sektorsgränser. En sådan lösning förekommer i 
Danmark, Storbritannien och Nederländerna. Den andra varianten är 
en bred endörrslösning som återfinns i Norge, Finland och Tyskland. 
Här arbetas det över sektorsgränserna utifrån ett holistiskt 
angreppssätt. Tittar man på reformerna utifrån ett arbetsmarknads-
perspektiv observeras både likheter och skillnader. Etableringen av 
gemensamma ingångar ingår t.ex. i alla länder i ett större reform-
paket och innebär en sammanläggning av tidigare separata klient-
grupper (om än på olika sätt). En sammanläggning av aktiva och 
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passiva arbetsmarknadsåtgärder förekommer enbart i Storbritannien, 
Tyskland och Norge (och här enbart delvis). En homogenisering av 
ersättningssystem enbart i Tyskland och en introduktion av en 
striktare work-first ansats i Storbritannien och Danmark. Reform-
erna för med sig flera nya utmaningar. Några av dessa är styrning 
och ansvarsfördelning, men också balansen mellan integrering och 
specialisering, standardisering och flexibilitet samt privata aktörers 
roll.  

Argumenten bakom etableringen av NAV-kontor i Norge och 
Jobcentre i Danmark har beskrivits närmare. Detta avsnitt visar att 
liknade trender (gemensamma ingångar) lanseras med olika 
argument och förväntas ha olika effekter på ett politikområde. I 
Danmark betonades missnöjet med den kommunala aktiverings-
politiken, medan en stelbent välfärdsadministration som utmynnade 
i fruktlösa rundgångar för många medborgare betonades i Norge.  

Kunskapen om reformernas effekt på återgången till arbete eller 
studier är mycket fragmentarisk och ger inte underlag för att 
bedöma om en reform är mer framgångsrik än en annan. Vad gäller 
aktivering av de arbetslösa förekommer inga skillnader mellan de 
båda varianterna av endörrslösningar, däremot verkar den breda 
modellen också förbättra klienternas självkännedom och arbetsför-
måga. Ett huvudsakligt syfte med införandet av gemensamma 
ingångar var att överkomma fragmenteringen och stuprörstänk-
andet. Det finns dock tecken på att de nya organisationsformerna 
och sammanläggningen av tidigare separata klientgrupper skapat 
nya stuprör. Framförallt i den smala varianten av endörrslösningar 
har det skapats nya stuprör som försenar handläggningsproceduren 
eller fungerar som återvändsgränd för vissa klientgrupper. Ett annat 
resultat är att tidigare arbets- och organisationsstruktur består och 
påverkar handläggningsstrategier, arbetsrutiner och typer av 
insatser. Detta mönster blev särskilt tydligt i de två olika typerna av 
gemsamma ingångar i Tyskland och återspeglas även i resultaten. 
Kommunerna lyckas bättre med att förbättra arbetsförmåga och 
förmedla alternativa (subventionerade) sysselsättningar till dem som 
står längre från arbetsmarknaden. De gemensamma verksamheterna 
verkar däremot gynna män (profileringssystem visar negativa 
effekter för kvinnor), och har positiva effekter för att avsluta 
bidragsberoende. Mycket preliminära resultat från Norge visar små 
effekter som pekar åt olika håll. Fortsatta problem för gruppen 
långtidsarbetslösa visas både i Finland och Storbritannien.  
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I en sista del diskuterades ansvarsfördelningen mellan politiska 
och administrativa nivåer ur ett svenskt perspektiv. Avsnittet tog 
fasta på förändringar i ansvarsfördelning för den aktiva arbets-
marknadspolitiken och dess betydelse för en potentiell samordning 
av arbetsmarknadsåtgärder samt socialt och annat stöd riktat mot 
människor långt från arbetsmarknaden. Slutligen diskuterades 
befintlig samordning, involverade aktörer och balansen mellan 
standardisering och flexibilitet.  

Centraliseringen av statliga myndigheter, motvilja bland de 
statliga myndigheterna för en gemensam ingång med kommunerna 
och avsaknad av politiskt initiativ från regeringens sida lyfts fram 
som aspekter som talar mot en mer omfattande institutionell sam-
ordning i stil med reformerna som genomförts i Danmark, 
Nederländerna, Norge, Storbritannien och Tyskland. Förekomsten 
av de fristående samordningsförbunden talar däremot för en möjlig 
utveckling mot en finsk variant. I termer av olika typer av 
samordning skulle samordningsförbunden kunna klassificeras som 
en bred ingång. Det skulle dock krävas ett tydligt politiskt ställ-
ningstagande för en sådan lösning, samt att de statliga myndig-
heterna förmås att helhjärtat ställa sig bakom samordning med 
kommunerna.  
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I denna rapport presenteras och analyseras olika nationella reformer i 
Europa som syftar till att samordna sociala- och arbetsmarknads- 
politiska åtgärder, så kallade endörrslösningar. Utgångspunkten för 
dessa reformer är att samordningen förväntas öka anställningsbar- 
heten hos personer med svårigheter att komma in på arbetsmark- 
naden. Det växande behovet av samordning kan också ses som ett 
resultat av moderna välfärdsstaters långtgående specialisering av 
skyddssystem. Även om förutsättningarna skiljer sig åt, mellan länder 
som genomfört denna typ av reformer, finns flera likheter dem emellan 
och inte minst erfarenheter och lärdomar för Sverige att ta del av. 
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