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Abstract

The purpose of this study was to, through a qualitative text analysis, highlight an
employment programme carried out in the city of Landskrona in 2013. Politicians’
and officials’ view of unemployment, suggestions of labour market policy
measures, and expectations on the employment programme have been presented,
based on Tilly’s Theory of Inequality. Unemployment has been described both as
an individual and as a structual problem. To battle unemployment, measures have
been suggested, both on the individual level, as well as a structual level. The
employment programme has been seen as a labour market policy measure.
Expectations of the employment programme have been to strengthen the
individual, to reduce the cost of social assistance as well as reducing
unemployment. Despite differences of opinion, politicians and officials have
expressed a desire to help the unemployed on their way to self-sufficiency.

Key-words: labour market policy, unemployment, employment programme,
inequality
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1. Inledning och problemformulering
Den svenska arbetsmarknaden har blivit hårdare att ta sig in på. Arbetslösheten har

ökat och den relativa arbetslösheten låg år 2010 på 8,5 % (Salonen 2011; SCB

2013; SKL 2011). Ulmestig (2007) förklarar att strukturen i samhället och en

ekonomisk kris på 1990-talet förändrade arbetsmarknaden och efterfrågan på

outbildad personal minskade kraftigt. Denna förändring har stannat kvar efter

krisen. Fler personer slåss om färre arbeten. Det finns djupa, bestående ojämlik-

heter som gör att människor har problem att få fotfäste på arbetsmarknaden (SCB,

2013; Tilly, 2000; Ulmestig, 2009). Felaktiga föreställningar om ojämlikheter

orsakar visserligen inte dem, men förstärker dem (Tilly, 2000). Kan man inte

försörja sig själv ses försörjningsstöd som sista utvägen enligt bl. a. Ulmestig

(2007), som skriver att om försörjningsstöd nekas finns inga andra lösningar. Allt

fler individer som uppbär försörjningsstöd fastnar i långtidsberoende och

kommunerna har därför en ökande kostnad för försörjningsstöd (Bergmark, Bäck-

man & Minas 2013). Den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden blir därmed ett

socialt problem. Socialt problem definieras av Jönson (2010) som ett tillstånd som

är fel och bör åtgärdas. Skattebetalarna finansierar försörjningsstöd, som enligt

Bergmark et al. (2013:2) visserligen ses som en rättighet men “som inte bör

utnyttjas”. Socialtjänstlagen (2001:453), SFS 213:633, säger att socialtjänsten ska

främja individens ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet och personens aktiva

deltagande i samhället - alltså stötta individen att bli självförsörjande. Furåker

(2010) förklarar att individer som uppbär försörjningsstöd förväntas söka arbete

därför att samhällets syn är att alla ska bidra till att upprätthålla levnadsstandarden.

Arbetslöshet betraktas av många som utanförskap (Rapport från riksrevisionen,

RIR, 2008). Enokson (2005) säger att utanförskap på arbetsmarknaden ofta betyder

utanförskap i välfärdssystemet. Försörjningsstöd skapar utanförskap därför att man

inte har samma ekonomiska förutsättningar som andra (Ulmestig 2007). Sohlberg

och Leiulfsrud (2010) skriver att “löntagare” har blivit det normala i Sverige - att

vara löntagare är en självklarhet och ojämlikheten som uppstår när man inte är det

har nästan blivit osynlig, därför att den är en självklarhet. Att vara utan jobb

innebär därför en stor påfrestning för individen, som blir utesluten från det

normala.
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En väg att stötta bidragstagare så att de lämnar försörjningsstöd ses i olika

arbetsmarknadspolitiska program, varav en del genomförs inom socialtjänstens

verksamhet (Bergmark et al. 2013). Dessa program beslutas av politiker i kommun-

fullmäktige och genomförs av tjänstemän, anställda av kommunen. Lagen

(2009:47) om vissa kommunala befogenheter, SFS 2013:313, säger att kommuner

får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, ordna aktiviteter för

arbetslösa. Enligt en rapport från riksdagen, AU 2011/12:RFR15 bedriver

kommuner inte arbetsmarknadspolitik enbart för att minska sina egna kostnader.

Kommunerna är enligt rapporten måna om att hjälpa sina invånare på vägen till

självförsörjning och ett bra liv. Ett sådant arbetsmarknadspolitiskt program som

fanns i Landskrona hette anställningsprogram-13, vidare förkortat AP-13, där 65

försörjningsstödstagare blev anställda genom kommunen i nio månader under år

2013. Arbetsplatserna var främst privata företag både i och utanför kommunen,

men lönen betalades av kommunen, som erhöll nystartsbidrag (Arbets-

förmedlingen, 2013; Regeringen, 2013). Bergmark et al. (2013) visar att en ökning

av aktiviteter från socialtjänstens sida tillsammans med exempelvis Arbetsförmed-

lingen skett sedan 1990-talet. I Landskrona har främst privata företag används som

arbetsplatser för deltagarna i AP-13.

Min praktik på socionomprogrammets femte termin gjorde jag på Individ- och

familjeförvaltningen (IoF) i Landskrona. Där hörde jag mycket om anställnings-

programmet och då föddes en naturlig nyfikenhet att ta reda på mer om vad som

sker med de personer som deltar i en konkret arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Jag

har också blivit präglad av min arbetsgivare, IoF Landskrona, som anser att

aktivering av arbetslösa är ett steg på vägen till självförsörjning. Genom studier i

ämnen som ojämlikhet, makt, social utsatthet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder

har frågor väckts om argument, synsätt och målsättningar med ett arbetsmarknads-

politiskt program. Denna studie fokuserar på argument och synsätt som presen-

terades i beslutsprocessen av politiker och tjänstemän och säger ingenting om

resultatet av den aktuella arbetsmarknadspolitiska åtgärden.

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med följande uppsats är att genom en kvalitativ textanalys belysa och

problematisera politikers och tjänstemäns syn på arbetslöshet och arbetsmarknads-

politiska åtgärder i form av ett anställningsprogram i Landskrona. Analysen
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kommer göras med utgångspunkt i Tillys (2000) teori om beständig ojämlikhet.

Som hjälp har följande frågeställningar formulerats:

Hur beskrivs arbetslöshet av politiker och tjänstemän i Landskrona?

Vilka åtgärder mot arbetslöshet presenteras av politiker och tjänstemän i

Landskrona?

Vilka förväntningar hade politiker och tjänstemän på anställningsprogram 2013

i Landskrona?

3. Begrepp och bakgrund
Nedan presenteras bakgrundsfakta och relevanta begrepp för att läsaren ska få ett

sammanhang att sätta in undersökningen i. Vidare presenteras den teoretiska ramen

som är utgångspunkt i analysen.

3.1. Arbetslöshet
Begreppet arbetslös definieras på olika sätt. SCB samlar statistik varje månad i

arbetskraftsundersökningarna, AKU (SCB 2013). Första indelningen är vilka som

står i eller utanför arbetskraften, därefter delas de i arbetskraften in i de två

grupperna sysselsatt eller arbetslös. Sysselsatt definieras som att individen

förvärvsarbetar minst en timme varje vecka eller varit tillfälligt frånvarande från

arbete. Som arbetslös betecknas den person som är utan, men söker ett arbete. Som

latent arbetslös ses den individ som vill och kan arbeta, men som inte söker arbete.

Arbetslöshet beräknas således som den del av arbetskraften som inte är sysselsatt,

d. v .s. är utan jobb. Enligt Salonen och Ulmestig (2004) ansöker var tionde arbets-

lös om ekonomiskt bistånd.

Ulmestig (2009) förklarar att arbetslöshet och utanförskap är de viktigaste

problemen på Sveriges arbetsmarknad. Arbete avgör tillgången till resurser.

Arbetslöshetsnivån i dagens Sverige ligger nära Europas genomsnitt. Furåker

(2010) säger att arbetslöshet bekämpas bl. a. genom arbetslinjen som är utformad

så att tvång ingår. Lødemel (1997) menar att i en välfärdsstat måste försörjnings-

stödet vara snålt tilltaget, så att det sociala skyddsnätet inte överutnyttjas.

3.2. Arbetsmarknadspolitik
Nationalencyklopedin definierar arbetsmarknadspolitik som:

[...]sammanfattande benämning på i första hand statens åtgärder för att främja syssel-
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sättningen, motverka arbetslösheten och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.

I Statens offentliga utredningar, SOU 2010:88, förklaras att tanken med

arbetsmarknadspolitiska program är att individen ska få ny kunskap och stöd i sitt

sökande efter jobb. Stora delar av den svenska arbetsmarknadspolitiken är statlig,

men kommunerna har alltid varit viktiga aktörer. Ofta tecknar kommunerna avtal

med den lokala arbetsförmedlingen. Vissa områden, som etablering för nyanlända

flyktingar, har under 2000-talet blivit statliga igen, men insatser för arbetslösa

försörjningsstödstagare är främst kommunernas uppgift. Kommunal arbetsmark-

nadspolitik fanns redan före 1990-talets kris, som i exempelvis Uppsalamodellen,

där syftet var att få arbetslösa att hitta jobb och kvalificera sig för arbetslöshets-

försäkringen och därmed sänka kostnaderna för försörjningsstöd i kommunerna.

1990-talets kris innebar ökade kostnader för försörjningsstöd. Samtidigt sjönk

skatteintäkterna och Arbetsförmedlingens åtgärder ändrades. Detta anses vara

orsakerna till att kommunerna tagit över mer av arbetsmarknadspolitiken. SKL

(2011) konstaterar att staten ansvarar för nationell arbetsmarknadspolitik och

kommunerna bär ansvar för insatser på lokal nivå.

I Sverige har vi haft en lång tradition av arbetslinjen, vilken innebär att arbetslösa i

första hand ska bli erbjudna arbete, hellre än ges kontantstöd (Furåker 2010;

Ulmestig 2007; van Berkel et al. 2011). Detta kan gestaltas genom att göra jobb

mer attraktivt än arbetslöshet, exempelvis med jobbskatteavdrag. Ett annat sätt är

att minska eller hålla nere arbetslöshetsersättningen. Ett alternativt sätt att bekämpa

arbetslöshet är en aktiv arbetsmarknadspolitik, där resurser läggs på

arbetsförmedling, utbildningar, lönebidrag och liknande. Goldberg (2010) förklarar

att under 1990-talets krisår med rekordhög arbetslöshet övergavs arbetslinjen till

stora delar. Det uttalandet kan förstås som att staten drog ner på investeringar i

arbetslösa, genom att ersättningar och utbildningsmöjligheter minskade. Synsättet

“Arbete i stället för bidrag” som bygger på aktiveringstanken, har däremot varit

kvar och möjligtvis blivit starkare. Ulmestig (2007) säger att aktivitet sågs före

1990-talskrisen som ett sätt hålla arbetskraft i beredskap inför kommande behov på

arbetsmarknaden. Sedan ändrades synsättet och aktivitet sågs som ett sätt att

försörja arbetslösa samt bryta arbetslöshet. Bergmark et al. (2013) konstaterar att

aktivering ses som både en skyldighet för den enskilde för att erhålla ekonomiskt

bistånd och som en rättighet för att stärka individens kompetens.
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Kommunerna i Sverige ser enligt AU 2011/12:RFR15 att många försörjnings-

stödstagare skulle kunna arbeta och att kommunerna tar allt mer ansvar för dessa

personer. Ulmestig (2007) beskriver utvecklingen av den kommunala arbets-

marknadspolitiken från 1989-2002 och förklarar att arbetslösa som inte fått

försörjning från nationella system, som a-kassa, är föremål för kommunens

arbetsmarknadspolitik. Genom den ekonomiska kris som Sverige tog sig igenom på

1990-talet tog kommunerna en allt större del av ansvaret för arbetsmark-

nadspolitiken när det gäller oetablerade arbetslösa, det vill säga arbetslösa som är

beroende av kommunens ekonomiska bistånd.

Arbetsmarknadspolitiken syftar enligt van Berkel och Möller (2003) till att

bekämpa sociala problem, vilka ses som ett hinder mot ekonomisk utveckling. I

AU 2011/12:RFR15 konstateras att det inte finns en gemensam definition av

kommunal arbetsmarknadspolitik. Begreppen “kommunal aktivering” och

“kommunal arbetsmarknadspolitik” började användas på 1990-talet, senare också

“motprestation”, som är tydligare kopplat till försörjningsstöd. Inom den

kommunala arbetsmarknadspolitiken ser Ulmestig (2009) två olika synsätt; dels en

tveksam syn där de arbetslösas svaga position i samhället betonas, dels en positiv

syn från politiker som ser sina möjligheter att förbättra de arbetslösas position.

Ulmestig (ibid) ser att båda sidor har rätt till viss del.

3.3. Internationell jämförelse
Graziano (2012: 313) har jämfört aktiveringspolitiken i vissa europeiska länder

med EU’s direktiv. Författaren citerar van Berkel och Borghi (2008) som har

definierat aktivering som:
”[...]social policies and programmes aimed at promoting the (more ore less obligatory)

participation of people dependent on unemployment benefits or social assistance in work”,

vilket fritt översatt kan betyda att socialpolitik och program har målet att främja

(mer eller mindre obligatoriskt) deltagande i arbete av människor som är beroende

av arbetslöshetsförsäkringsförmåner eller ekonomiskt bistånd. Länderna som

jämförts är Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Sverige

och Finland. Vidare säger Graziano (2012) att Europeiska kommissionen har gått

ut med en uttrycklig önskan att betoningen i EU ska ligga på aktivering och social

inkludering. Författaren ser att ett direkt jobbskapande som arbetsmarknadspolitisk

åtgärd är relativt ovanligt. I AU 2011/12:RFR15 konstateras att i en internationell

undersökning kom man fram till att motståndet mot aktivering gav mer effekt än
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själva insatsen.

3.4. Landskrona
Landskrona är en stad vid kusten i Öresundsregionen, med ca 42 000 invånare och

en tydlig stadskaraktär. Flertalet invånare bor i flerfamiljshus. Staden leds av en

stadsdirektör som är ansvarig för att politikers beslut omsätts. Till sin hjälp har

stadsdirektören förvaltnings- och bolagschefer som tillsammans med tjänstemän

utför det dagliga arbetet (Landskrona stads hemsida 2013). Näringslivet präglas av

industri och arbetslösheten är i nuläget den näst högsta i Sverige (intervju med

politiker 2013). Arbetslösheten steg dramatiskt efter att varvet i Landskrona lades

ner 1983 (Varvshistoriska föreningen 2013) och invandringen ökade markant från

1990-talet. Samtidigt gjorde den ekonomiska krisen i landet på 1990-talet att

staten lade över vissa delar av arbetsmarknadspolitiken på kommunerna (Salonen

2011; AU2011/12: RFR15). Bland politiker i Landskrona har arbetsmarknads-

politiska åtgärder därför prioriterats en längre tid. I en presentation av

“Landskronamodellen” (2013) ses aktivitet som en rättighet och “risken” finns att

den som söker försörjningsstöd når självförsörjning genom arbete. Aktivitet

betraktas utifrån Maslows behovstrappa1, där behovet av gemenskap och upp-

skattning tillgodoses genom aktivitet. Anställningsprogrammet tillhör de metoder

som ingår i ”Landskronamodellen”.

Kompetensforum är en del av IoF i Landskrona. Klienter som uppbär försörjnings-

stöd skickas dit per remiss från en socionom för utredning av ekonomiskt bistånd

när de anses stå till arbetsmarknadens förfogande. I en presentation av “Lands-

kronamodellen”, efter vilken Kompetensforum arbetar bl. a. kompetetenshöjande

verksamhet som en faktor som bidrar till självförsörjning. Metoderna i ”Lands-

kronamodellen” består av utredning av de basala kompetenserna, sysselsättning

och anställningsprogram (Presentation 2013). Kompetensforums interna

verksamhet används främst till kartläggning av arbets-förmågan genom bedömning

av sociala kompetenser och arbetsträning. Externa praktikplatser anordnas för

deltagare som bedöms stå närmare arbetsmarknaden.

AP-13 beslutades av politiker i början av år 2013 och innebar att Landskrona

1Maslow beskriver i sin “behovspyramid” att människans behov är hierarkiskt ordnade.
Han menar att de grundläggande behoven måste tillgodoses först innan man kan nå högre
behov. Se ex. Kaufmann och Kaufmann (2010).
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kommun administrerade och delvis finansierade arbetsplatser för 65 personer under

ca nio månader. Detta skedde i samarbete med Arbetsförmedlingen, som gav

lönebidrag till arbetsgivaren i form av nystartsjobb (Arbetsförmedlingen, 2013;

Regeringen, 2013). Syftet med bidraget är enligt regeringen att skapa fler

arbetstillfällen och bidraget ges till både privata och offentliga arbetsgivare. I

Landskrona var det kommunen som stod som arbetsgivare, men det fanns såväl

privata som kommunala arbetsplatser.

Deltagarna i AP-13 var klienter inskrivna hos Kompetensforum. Kriterier för

deltagarna var dels att vara försörjningsstödstagare, dels att vara kvalificerade för

nystartsjobb. Handläggarna gjorde bedömningen att deltagarna stod närmare

arbetsmarknaden än andra klienter. De ansågs vara redo för arbete, vara motiverade

och följa sin planering med Kompetensforums handläggare. Avgörande var inte hur

länge man varit inskriven hos Kompetensforum, utan kvalifikationen till

nystartsjobb samt motivationen, som blev synlig i grundläggande sociala

kompetenser.

Anställningsprogrammet startade med en preparerande kurs på sex veckor som

användes till att rusta individen och stärka de “basala kompetenserna” (bilaga 2).

Den enskilde deltagaren matchades till lämpligt företag, där en del av kurstiden

användes till praktik. Praktiken övergick sedan till en anställning på ca nio

månader och lönen betalades av kommunen.

4. Teori
För att den undersökning jag gjort ska bli meningsfull, bör den sättas i ett

sammanhang. Bryman (2011) hänvisar till Blumer som menar att begrepp inom

kvalitativ forskning bör ses som en vägledning. Nedan presenteras begrepp som jag

använder i min analys. Makt och ojämlikhet har undersökts av många (Franzén,

2010; Tilly, 2000) och leder till utanförskap. Dessa tre begrepp utgör det

sammanhang jag sätter in undersökningen i.

4.1. Ojämlikhet
Tilly (2000) skriver om kategoriella ojämlikheter i samhället och huvudargumentet

är att stora olikheter i förmåner mellan människor motsvarar kategoriella skillnader

och inte individuella. Att kategorier finns visar att ojämlikhet finns. Han nämner

två komponenter som kategoriell skillnad baseras på; exploatering och
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möjlighetsansamling. Båda parter, de exploaterande och de exploaterade, vinner på

att tillsammans utestänga andra. Varje grupp samlar på sig möjligheter, d. v. s.

förmåner i jämförelse med sämre ställda grupper. Vidare tar författaren upp två

mekanismer som stärker detta fenomen; efterlikning och anpassning. Han menar att

det är samspelet mellan exploatering, möjlighetsansamling, efterlikning och

anpassning som förklarar ojämlikhet. Författaren konstaterar att i de kapitalistiska

länderna finns djupa ojämlikheter kvar i samhället. Felaktiga föreställningar om

dessa ojämlikheter orsakar visserligen inte dem, men förstärker dem.

En definition av ojämlikhet är enligt Tilly (2000:36) “ojämn fördelning av

egenskaper och nyttigheter”. Kategorier bygger enligt författaren på sociala

relationer, som när de kombineras med hierarki, skapar ojämlikhet. När en enskild

grupp får privilegier går denna grupp över från möjlighetsansamling till exploa-

tering. De missgynnade behöver tillräckligt med “kunskap, organisationsförmåga

och makt” (Tilly 2000:138) för att förändra ett system. Ofta fungerar exploa-

teringen därför att de missgynnade samlar möjligheter till förmåner, som de över-

ordnade betalar, så länge kostnaderna inte blir större än vad det kostar att ge upp

exploateringen. Författaren säger att denna möjlighetsansamling blir viktigare än

den enskilde individens egenskaper och kunnande när det gäller framgång i livet.

Vidare menar han att analyser av ojämlikhet måste innefatta relationella aspekter,

för endast då kommer vi åt orsakerna till ojämlikheten. Han kritiserar orsaks-

förklaringar som enbart ser till individen och vill plocka isär de argument som

menar att individen är orsaken till ojämlikhet. Kategoriell ojämlikhet måste enligt

författaren inte vara något negativt, men blir det när de utestängda lider p. g. a.

ojämlikheten.

Tilly (2000) beskriver ojämlikhetspolitik med att staten kontrollerar tvångsmedlen

och blandar sig därmed i sociala processer som skapar ojämlikhet. Lagar antingen

skapar eller förstärker kategorier. Författaren tar upp ett exempel; lagar mot

könsdiskriminering hade inte behövts om den inte funnits. Först när

massdemokratin infördes har staten fått tryck på sig att reagera mot orättvisor.

4.2. Makt
Swärd och Starrin (2006) säger att makt finns i alla relationer och att strukturer

kommer till uttryck i relationer. Vidare menar de att kontroll av resurser betyder
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makt att påverka människors sätt att leva. När man kräver motprestation av

bidragstagare, ökas även kontrollen av dem samt att makt kan utmanas när den

syns. Författarna menar att även i det sociala arbetet finns makt överallt. Franzén

(2010) menar att makt innebär att “mäkta något” och att den som kan göra något

äger makt, vidare att om man bortser från sammanhanget är det lätt att missuppfatta

makten när man studerar ett fenomen.

4.3. Utanförskap
Utanförskap beskrivs i RIR 2008:26 som ett problem och en utmaning för

politiken. Att bekämpa utanförskap anses vara viktigt för att uppnå välfärd. Även

om regeringen inte definierar utanförskap på ett tydligt sätt, framhålls i regeringens

dokument att utanförskap uppstår när individer stått utanför arbetsmarknaden en

längre tid och har svårt att ta sig in igen. Riksrevisionen föreslår en definition av

utanförskap som innefattar de personer som står utanför arbetsmarknaden eller får

lönesubvention. Ett annat alternativ som föreslås är att de personer som kan arbeta,

men inte har arbete ska innefattas i utanförskap, men då påpekas av Riksrevisionen

att det är svårt att avgöra vem som vill eller inte vill arbeta.

Davidsson (2009) har utifrån socialkonstruktivismen studerat begreppet

utanförskap i den politiska diskussionen och konstaterar att utanförskap ligger nära

begreppen marginalitet, underklass och social exklusion. Han visar i sin analys att

begreppet aldrig har definierats på ett tydligt sätt och att det i den politiska debatten

är sammankopplat med misär, förtryck, bidragsberoende och även kriminalitet. Den

vanligaste orsaken ser Davidsson i arbetslöshet. Byrne (2005:73) säger att det finns

ett “vi och dem” gömt i begreppet utanförskap.

4.4. Tidigare forskning
Jag har i jakten på bakgrundskunskap främst sökt på Lunds universitets

sökmotorer, lovisa och libris. Sökord som jag tyckt hänger samman med mitt syfte

har varit “socialbidrag”, “kommunal arbetsmarknadspolitik”, “utanförskap”,

“ojämlikhet” och “makt”. Begränsningar i litteratursökandet har gjorts främst p. g.

a. tidsbrist. Efter hand som jag läst böcker har jag sökt litteratur i de referenslistor

som funnits. Jag har läst diverse C- och D-uppsatser i socialt arbete och där funnit

en del intressanta referenser, framför allt Tillys (2000) Beständig ojämlikhet. Tapio

Salonen är känd i media och har refererats till under hela utbildningen, så jag sökte

på hans namn på lovisa och fann litteratur. Under en intervju hänvisades även till
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Salonen som Landskronabo, därför har jag läst hans belysning av Landskrona.

Sökmotorn lovisa gav med ordet “socialbidrag*” 241 träffar. Jag bläddrade igenom

nästan alla träffar och började skumma igenom flera böcker, men p.g.a. tidsbrist

valde jag bara en bok som jag tyckte passade mitt syfte bäst. När jag sökte på libris

med sökordet “kommunal arbetsmarknadspolitik”, fann jag 68 träffar, varav jag

valt att läsa en fallstudie om kommunal aktiveringspolitik som kunde ge mig en

inblick i temat. Sökordet “arbetsmarknadspolitik” på libris gav 320 träffar och där

upptäckte jag Ulmestig som forskat mycket kring socialt arbete och arbetslöshet.

Jag har valt ut tre av Ulmestigs böcker, som jag tycker belyser mina frågor kring

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. “Utanförskap” på sökmotorn libris gav 506

träffar och jag valde regeringens redovisning för att få en bild av hur ordet används

i den politiska debatten. RIR 2008:26 konstaterar att begreppet utanförskap är

svårdefinierat och därför googlade jag på ordet och hittade en magisteruppsats som

gett mig en överblick. Sökordet “ojämlikhet” gav 495 träffar på libris och p. g. a.

tidsbrist har jag bara läst två böcker kring temat. “Makt” gav som väntat många

träffar på libris, 7603. Jag lade till ojämlikhet och fann ingenting. Då gick jag över

till lovisa och de båda orden gav inte heller där några träffar. Jag kombinerade då

“makt” och “arbetsmarknadspolitik” och fick 4 träffar. Jag valde SOU för att få en

inblick i hur situationen i Sverige ser ut. En sökning på google scholar efter

“ojämlikhet” gav 4210 träffar och jag valde det första som stack ut, SOU, som ger

en översikt över Sverige.

För att ta del av internationell forskning sökte jag på Lubsearch med uttrycket

“activation policy” som gav 4953 träffar. Jag avgränsade till “peer reviewed” och

fick upp 130 träffar. Då van Berkel nämnts i annan litteratur, valde jag att läsa hans

rapport. För få en översikt över europeisk politik, valde jag även den första

rapporten som innehöll “Europa” i titeln. Dessa sökningar gav den

bakgrundskunskap som nedan presenteras.

SOU 2000:41 konstaterar att fördelningen av resurser har blivit mer ojämlik sedan

1990-årskrisen. Anställningstryggheten har försämrats och den ekonomiska

bufferten har blivit mindre för de flesta hushåll i Sverige. Sämst går det för dem

som drabbats av ofärd inom flera områden i livet samtidigt, som arbetslöshet och

ohälsa. Enligt SOU 2000:41 gällde det vid senaste millenieskiftet framför allt
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utrikesfödda och arbetarfamiljer med okvalificerade jobb. SOU 2000:41

konstaterar att klasskillnader finns än och att lägre klasser har det sämre ställt när

det gäller välfärd.

4.4.1. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Utvärdering av arbetsmarknadspolitiska åtgärder har varit svåra att göra. Det finns

visserligen omfattande internationell och svensk forskning, men få undersökningar

presenterar säkra resultat (AU 2011/12:RFR15; SOU 2010:88). AU

2011/12:RFR15 skriver att endast 18 procent av kommunerna gör regelbundna

uppföljningar av sina arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

I AU 2011/12:RFR15 konstateras att de flesta kommuner har samarbete med

Arbetsförmedlingen, ofta i form av trepartssamtal. Vidare påpekas i AU

2011/12:RFR15 att många kommuner erbjuder sina försörjningsstödstagare

kompetenshöjande verksamhet och praktik inom privat näringsliv. SKL (2011)

säger att kommuner ibland ger stöd till privata företag för att arbetslösa ska få

sysselsättning. Detta stöd har inte har prövats av domstol. SKL ser stödet som en

komplettering till andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Frågan ställs om stödet

är bra eller dåligt, då privata företag gynnas av bidragen. Om bidraget hålls på en

låg nivå anses det av SKL vara ett uttryck för stöd till arbetslösa.

4.4.2. Aktivering
Bergmark et al. (2013) konstaterar att inom ekonomiskt bistånd finns relativt lite

standardiserade metoder. I undersökningen av kommuners aktivering av arbetslösa

försörjningsstödstagare görs följande sammanfattning, som visar vad som utmärker

de kommuner vars försörjningsstödstagare stannar kortare tid i beroende:

Ett bredare utbud av aktiveringsåtgärder

Tydligare inslag av kompetensutveckling

Ett mer uttalat fokus mot ungdomar som prioriterad grupp

Ett mer utvecklat och välfungerande samarbete med arbetsförmedling och

arbetsmarknadsenhet

Mer användning av sanktioner

Mer systematik och en högre ambitionsnivå

Salonen och Ulmestig (2004:89) har undersökt kommunal aktivering som inte syns

i den officiella arbetsmarknadsstatistiken och kommit fram till att det i svenska

kommuner finns två ytterligheter i synen på arbetslöshet. I vissa kommuner
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dominerar åsikten att “man är arbetslös för det finns problem i livet”, i andra att

“man har problem för att man är arbetslös”. Författarna säger att de flesta

kommuner finns mellan dessa ytterligheter och att de som ser arbetslöshet som ett

strukturellt problem oftast har högre arbetslöshet. Vissa kommuner aktiverar sina

arbetslösa väldigt snabbt. Det tolkas som en syn på arbetslöshet som ett individuellt

problem, trots att flera undersökningar, exempelvis från Salonen (1997) visar på

mycket starka samband mellan arbetslöshet och socialbidrag. Författarna anser att

när socialtjänsten enbart erbjuder insatser på individnivå är det för att arbetslöshet

ses som ett individproblem.

Hjertner Thorén (2005) kommer i sin undersökning fram till att den kommunala

aktiveringspolitiken är starkare kopplad till krav nu än den var före den

ekonomiska krisen på 1990-talet. Hon konstaterar också att aktiviteterna sällan är

individanpassade eller kompetenshöjande och därmed inte följer intentionen i

Socialtjänstlagen. Vidare menar författaren att de ökade kraven på aktivitet i mångt

och mycket liknar den gamla kategoriseringen av värdiga och ovärdiga fattiga (se

ex. Meeuwisse & Swärd, 2009). Hjertner Thorén påpekar att aktivering mycket väl

kan hjälpa människor att finna arbete och därför kan vara värdefullt.

Enligt AU 2011/12:RFR15 är anledningen till att många kommuner ställer krav på

aktivering av sina försörjningsstödstagare dels individualiseringen av arbetslöshet,

dels en önskan att avskräcka individer från att söka försörjningsstöd.

Individualiseringen innebär att man tillskriver individen brister när denne inte har

arbete, istället för att titta på strukturen och försöka åtgärda den. Konsekvensen är

för individen att skyldigheter betonas mer än rättigheter. Slutsatsen dras att det är

viktigt att titta på innehållet i kommunala åtgärder för att kunna se vad det rör sig

om för insats. Det anses vara problematiskt när socialbidragstagare inte anvisas

någon aktiveringsåtgärd, då kommunerna ska arbeta aktivt för att stötta människor

på vägen till självförsörjning. Motprestation ifrågasätts eftersom försörjningsstöd

är samhällets sista skyddsnät. Effekterna av motprestationer har inte kunnat

beläggas i forskning, varken i Sverige eller internationellt. AU 2011/12:RFR15

kommer fram till att krav på motprestation är framgångsrikt för klienter som står

nära arbetsmarknaden. Slutsatsen är att krav måste tydligt anpassas efter individens

behov.
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4.4.3. Undanträngning
SOU 2010:88 förklarar begreppet undanträngningseffekt vid arbetsmarknads-

politiska åtgärder med att arbetsgivare säger upp någon eller låter bli att anställa

och istället anställer en programdeltagare. Olika studier visar enligt SOU 2010:88

på undanträngningseffekter, men det konstateras att det finns för lite forskning för

att med säkerhet säga vad som sker. Effekten av subventionerade anställningar

anses därför inte vara så stor som det vid första anblicken ser ut att vara, men

undanträngningseffekten är mindre ju längre från arbetsmarknaden deltagarna står.

I SOU konstateras att arbetsmarknadspolitiken visserligen påverkar förvärvs-

frekvensen (hur många som vill och kan arbeta), men pensionssystem, skolsystem

och skatter har minst lika stor betydelse. Slutsatsen blir att arbetsmarknadspolitiken

i den bästa av världar endast spelar en liten roll i hur stor arbetslösheten i landet är.

5. Metod
Jag har valt den kvalitativa forskningsstrategin, som gett mig möjlighet att söka

klargörande och fördjupning (May 2013). Mitt syfte är att belysa tankarna bakom

besluten kring AP-13 och därigenom få ny förståelse för arbetsmarknadspolitiska

åtgärder. De frågor jag sökt svar på anser jag är lättast att hitta genom intervjuer av

både politiker och tjänstemän, därför att beslut fattas av politiker, men genomförs

av tjänstemän. Intervjun är ett redskap att få insikt i människors subjektiva

upplevelser, åsikter och värderingar (May 2013). Som en komplettering till den

information jag fått genom intervjuer har dokument som behandlar AP-13 studerats

och analyserats. Således har jag valt att genom en kvalitativ textanalys utifrån

intervjuer belysa synsätt på arbetslöshet och målsättning med AP-13. Analysen har

framförallt genomförts utifrån Tillys (2000) teori om beständig ojämlikhet.

Jag har kodat intervjuerna utifrån Tillys (2000) begrepp “kategoriell ojämlikhet” i

samhället samt “exploatering”, “möjlighetsansamling”, “efterlikning” och

“anpassning”. Jag har i tabellform skrivit vad jag fått veta i samtal och genom

intervjuerna, samt jämfört med dokument (Jönson, 2010). Därigenom har jag hittat

åsikter och synsätt som återkommer. Att se ojämlikheter som består med eller utan

anställningsprogram och att se de begrepp som Tilly (2000) behandlar har varit

mitt syfte.

5.1. Metodens förtjänster och begränsningar
Kvalitativ forskning delas av Bryman (2011) in i olika riktningar som mer eller



18

mindre håller sig till en realistisk uppfattning av verkligheten, där man menar att

man i forskning kan fånga verkligheten. Jag tror inte att jag kan fånga verkligheten

med intervjuer av de som var aktiva i beslutsprocessen kring AP-13. Däremot vill

jag belysa deras egen uppfattning av verkligheten. Som författaren beskriver, att

många uppfattar sin rapport som en av flera versioner av verkligheten, tror jag att

min uppsats kommer belysa aktörernas upplevelser och åsikter. Därför ser jag det

som nödvändigt att beskriva den kontext i vilken AP-13 utvecklades, för att läsaren

ska kunna göra sig en bild av den verklighet jag vill beskriva. Vidare kommer jag

bemöda mig om att ge en fyllig redovisning av det jag undersökt, för att skapa en

hög kvalitet (Bryman, 2011).

Validitet och reliabilitet är uttryck som främst används inom den kvantitativa

forskningen och därmed menas tillförlitlighet - om man kan lita på att metoden

mäter det den ska och om mätningen är tillförlitlig. I kvalitativ forskning väljer

man ofta att använda andra uttryck, som trovärdighet, överförbarhet, konfirmation

eller äkthet. För att kvaliteten ska kunna bedömas är det viktigt att tydligt redogöra

för de metoder man använder. Respondentvalidering vore en väg att öka kvaliteten

i undersökningen (Bryman, 2011). I min undersökning hade jag för avsikt att

tydligt summera intervjun hos respondenten i direkt anslutning till det genomförda

samtalet. Vissa samtal genomfördes dock då intervjupersonerna var under

tidspress, så jag har istället skickat mejl med en sammanfattning eller

kompletterande frågor. Då jag använde mig av intervjuer som liknade informella

samtal, kunde jag fråga efter förtydligande vid varje oklarhet från min sida.

Jag hade för avsikt att spela in mina intervjuer, vilket kan öka reliabiliteten, om jag

ska använda ett sådant uttryck i en kvalitativ undersökning. Dock var åtskilliga

intervjupersoner stressade; politiker är engagerade i många uppdrag, tjänstemän har

i slutet av ett år fullt upp med planering inför kommande år. Frågan uppstod om

viljan finns, men att tiden varit olämplig för de personer jag velat intervjua. En

tanke som dykt upp är att Landskrona fått mycket kritik i media efter händelser där

socialtjänsten varit inblandad. Kanske det är anledningen till att det var svårt att nå

såväl politiker som tjänstemän för en intervju. Viscovi (2011) säger att den

allmänna bilden av Landskrona är mörk och negativ; en insändare i Landskrona-

posten citeras:

“Det jag aldrig skulle ha samvete till, är att rekommendera någon att flytta till
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Landskrona - trots stadens skönhet och läge!”

I en analys av insändare till samma tidning skriver Viscovi (2011) att politiker ses

som förrädare eftersom de inte tagit hand om de sociala problemen i Landskrona.

Landskrona har fått kritik av Socialstyrelsen för sin handläggning av försörjnings-

stöd (Hjort, 2011). Det kan ha fört till en ovilja att ställa upp för en intervju.

Efter ett flertal försök via mejl och telefon lyckades jag få kontakt med en del

politiker och tjänstemän. Jag har ringt och presenterat mig och min uppsats, jag har

mejlat och förklarat mina avsikter, så personerna var insatta i min undersökning.

En politiker lyckades jag inte nå. En nämndsledamot samtalade jag med i telefon

utan inspelning. Jag antecknade istället. En högre tjänsteman hänvisade till en

annan chef som fick svara på mina frågor, men den intervjun genomfördes utan

inspelning. Dessa intervjuer kan mer betraktas som informella samtal som inte

håller samma kvalitet som inspelade intervjuer. Då jag redan före samtalen hade

genomfört en djupare litteraturstudie, anser jag att en del åsikter som jag

förväntade mig att finna, kunde fångas upp även utan inspelning och utan en direkt

intervjuguide. Däremot kan jag ha missat de attityder och detaljer som inte ingick i

min förförståelse. Jag har mejlat diverse frågor och fått svar med förtydligande där

jag ansett att intervjupersonerna skulle kunna ge vidare information. Svaren var

olika uttömmande och gav mig bara delvis ny kunskap. Kompletterande samtal

utan inspelning har genomförts. Tjänstemannen jag samtalade med har fått ta del av

mina minnesanteckningar och lämnat sina synpunkter på dem. De uppgifterna

anser jag har gett en högre kvalitet än första samtalet. Då jag gjort min praktik i

Landskrona och är anställd på Kompetensforum har jag haft fördelen att vara insatt

i kommunens politik och förvaltning. Ändå inser jag att inspelade intervjuer hade

gett en högre kvalitet och undersökningen bör läsas med denna svaghet i minnet.

5.2. Tillvägagångssätt
Min första idé kring en uppsats var att intervjua deltagare i AP-13 som lyckats bli

anställda efter programmet. Av etiska skäl valde jag dock bort kontakten med f. d.

klienter till Kompetensforum, vilket jag förklarar under Etiska överväganden. I

samtal med min handledare upptäckte jag möjligheten att läsa och analysera

dokument kring beslutsprocessen och jämföra dem med tjänstemäns åsikter. Detta

visade sig vara omöjligt, då jag inte kunde få tag på tillräckligt många dokument.

Jag bad nämndsekreteraren i Individ- och familjenämnden sända över dokument
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som behandlade AP-13, men de var endast två till antalet. Två artiklar och ett fåtal

presentationer hittade jag över internet. Jag såg mig tvungen att ändra inriktning på

min undersökning och ville då fokusera på beslutsprocessen hos nämndsledamöter.

Vid första intervjun med en ledamot från oppositionen konstaterade jag att den

uppgiften är svår att genomföra, då treklövern (FP, M, SD) har majoritet och

processen har genomförts inom treklövern till synes nästan helt utan offentlig

diskussion. Jag valde då att belysa olika politikers och tjänstemäns åsikter om

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, relaterat till AP-13 samt jämföra med de

dokument jag funnit.

Tre intervjuer genomfördes med intervjuguide och spelades in, varav två

intervjupersoner var politiker och den tredje en tjänsteman (bilaga 1). Alla tre gav

mig nya insikter i arbetsmarknadspolitiken. Två samtal med en politiker som

skedde över telefon och en intervju med en tjänsteman genomfördes utan

inspelning. Vid alla kontakter har jag hänvisat till humanistisk-

samhällsvetenskapliga rådets (1990) etiska riktlinjer för forskning, som innehåller

fyra krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och

nyttjandekravet. Allt material har bevarats hos mig på ett säkert sätt, samtliga

inspelningar har raderats efter transkribering och informationen ska endast

användas till min uppsats. Då jag intervjuat så få personer, har jag valt att hålla alla

uttalanden anonyma så att ingen kan pekas ut. Intervjupersonerna har blivit

erbjudna att ta del av den färdiga uppsatsen.

5.3. Förförståelse
Jag är medveten om att min förförståelse skapar en del förväntningar om resultaten

och de vill jag öppet redovisa. Jag tror att ett anställningsprogram med en

anställning och lön ger en högre status, bättre självkänsla än försörjningsstöd och

är kompetenshöjande. Därmed ökar möjligheten till att få arbete. Däremot

förväntade jag mig inte att alla jag intervjuat eller de dokument jag fått åtkomst till,

ser AP-13 på samma sätt som jag. Jag är medveten om att de åsikter jag fått ta del

av kommer från offentliga personer som är vana att säga vad de tycker offentligt.

För denna undersökning är det inte relevant att ta reda på vad intervjupersonerna

har för privata åsikter. Litteraturgenomgången har visat mig hur synen på

arbetslöshet domineras av en indelning i kategorier (Davidsson, 2009) och att vissa

grupper av arbetslösa har prioriterats genom tiden (Ulmestig, 2007; 2009). Jag har
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även fått en tydligare bild av hur arbetsmarknadspolitik drivs i Sverige (SOU

2010:88).

5.4. Urval
Bryman (2011) påpekar att många kvalitativa rapporter brister i redogörelsen för

urval. Jag kommer här redogöra för mitt tillvägagångssätt när det gäller urval som

enligt Bryman (2011) kallas för målinriktat. Jag har valt att uppsöka personer som

drev fram en konkret arbetsmarknadspolitisk aktivitet, politiker och tjänstemän,

samt valt att jämföra med de tillgängliga dokument som belyser beslutsprocessen.

Sammanlagt blev det tre inspelade intervjuer med intervjuguide. Två telefonsamtal

och en intervju genomfördes utan inspelning. Antalet intervjuer är få, så jag har

valt att fördjupa mig mer i frågeställningarna och i litteraturen, än vad jag hade

gjort om jag intervjuat fler personer. Då jag är anställd på Kompetensforum har jag

valt att inte kontakta min närmaste chef för en intervju. Jag har försökt eftersträva

neutralitet i intervjuerna genom att inte inhämta informationen från de kollegor och

överordnade som jag arbetar med nästan dagligen. Istället har jag kontaktat

politiker och tjänstemän som varit involverade i beslutsprocessen. Detta för att inte

en personlig relation mellan mig som intervjuare och den jag intervjuar ska påverka

uttalanden. Samtidigt är jag medveten om att inga samtal kan genomföras utan

interaktion mellan intervjuare och intervjuad (Denscombe, 2000). En av mina

överordnade har dock tillhandahållit värdefull bakgrundsinformation om hur AP-13

är uppbyggt, men jag har valt att inte intervjua henne.

5.5. Etiska överväganden
Min praktiktid tillbringade jag på Kompetensforum i Landskrona, som är en del av

IoF. AP-13 var starkt kopplat till Kompetensforum, då praktikanskaffarna och

tillika IoFs kontaktpersoner för deltagarna var anställda på Kompetensforum. Detta

anser jag förde till en maktobalans mellan deltagarna i AP-13 och

Kompetensforum. En klient som uppbär försörjningsstöd och remitteras till

Kompetensforum är direkt beroende av att kunna samarbeta med Kompetensforums

handläggare, eftersom klienten måste följa den handlingsplan som handläggaren

skriver. Om handlingsplanen bryts, meddelas socionomen för utredning inom

ekonomiskt bistånd. Det kan mycket väl leda till att klienten får avslag på sin

ansökan om försörjningsstöd, då individen inte anses göra vad den kan för att

närma sig självförsörjning. Socialtjänstlagen tolkas som att klienten måste göra vad

den kan för att bli självförsörjande. Kompetensforums uppgift är att hjälpa klienten
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på den vägen. Klienter hos ekonomiskt bistånd som genomgått AP-13 men

fortfarande erhåller försörjningsstöd står i ett beroendeförhållande till

Kompetensforum. Deltagare som misskötte sig på sin arbetsplats kunde bli

uppsagda och var då åter beroende av försörjningsstöd. Därför har jag valt att

fokusera på beslutsprocessen som ledde fram till AP-13. Därmed har jag inte haft

kontakt med nuvarande eller före detta klienter.

6. Resultat och analys
Nedan presenteras den empiri jag insamlat i form av intervjuer och informella

samtal. Dokument och artiklar har använts för att underlätta förståelsen för

politikers och tjänstemäns syn på arbetslöshet och lösningar för att minska

densamma. Empirin analyseras främst utifrån Tillys (2000) teori om ojämlikhet.

6.1. Argument kring arbetslöshet
Empirin har kategoriserats med hjälp av en indelning i argument kring arbetslöshet

och målsättning med AP-13 i Landskrona. Följande översikt kommer då fram:
Åsikter kring AP-13 i Landskrona, relaterat till arbetslöshet. Politiker i Individ- och
familjenämnden och tjänstemän i Individ- och Familjeförvaltningen. Nov-dec 2013

Problem Orsaker Lösningar Målsättning

Regerande
treklövern

Hög arbetslöshet.
Höga kostnader för
försörjningsstöd i
kommunen.
Arbetslöshet betyder
utanförskap.

Finns för lite
arbetstillfällen.
Arbetslösa är inte
tillräckligt flexibla och
saknar kompetenser.

Stötta arbetsgivare att
skapa nya
arbetstillfällen.
Höja individers
kompetenser.
Stötta
försörjningstödstagare
så de finner jobb.

Höja självkänsla och
kompetens hos
individen så
jobbchanserna ökar.
Minska utanförskap,
minska arbetslöshet,
minska kostnader för
försörjningsstöd.

Oppositio-
nen

Långtidsarbetslöshet
förstör människan.
Nuvarande system
försvårar för människor
att komma in på
arbetsmarknaden.

Privata arbetsgivare
stjäl samhällets
resurser.
Arbetslösa saknar
utbildning.

Genom höjda krav på
arbetsgivare ökar
antalet arbetsplatser.
Individuella
kompetenshöjande
insatser.

Värna om
kollektivavtal.
Skapa rättvist samhälle
genom krav.
Öka
utbildningsmöjlighe-
ter.

Tjänstemän Försörjningsstödstaga-
re står längre från
arbetsmarknaden och
hittar inte jobb.

Försörjningsstödstaga-
re står långt från
arbetsmarknaden, som
hårdnat.

Genom att skapa
arbetstillfällen får
försörjningsstödstaga-
re en chans.
Höja individens
möjligheter.

Ge försörjningsstöds-
tagare en chans.
Gynna individen
genom anställning.
Minska kostnader för
försörjningsstöd.

Intervjupersonerna har beskrivit olika synsätt på arbetslöshet och åtgärder för att

bekämpa den. Förväntningarna på en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i form av ett

anställningsprogram har varit olika. En presentation av dessa olika åsikter och en

analys av dem följer nedan.
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6.2. Idén om ett anställningsprogram
Idén till ett arbetsmarknadspolitiskt program i Landskrona har enligt en tjänsteman

på IoF funnits en längre tid. År 2005-2008 fanns ett uttryck i Landskrona: “Arbete i

stället för bidrag”. Då genomfördes anställningsprogram tre år i rad, där personer

med försörjningsstöd anställdes i nio månader. På den tiden styrde

Socialdemokraterna i Landskrona och de erbjöd endast kommunala arbetsplatser.

Efter kommunalvalet år 2010 styrde treklövern och då följde en annan åsikt om

hur arbetsmarknadspolitiken skulle drivas i Landskrona. Generellt är samtliga

partier i nämnden för AP-13.

Anledningen till att AP-13 genomfördes var vetskapen om att politiker inte kan

ändra arbetsmarknaden. Därför ville treklövern skapa egna arbetsplatser och

därmed “öka utbudet”. Förvaltningen fungerade som ett bemanningsföretag och

matchade individer till främst privata arbetsplatser. En tjänsteman uppger att:

“[...]för att komma vidare till självförsörjning så var steget så svårt ute på den

öppna [arbetsmarknaden] [---] vi måste hjälpa dem till anställning och därifrån har

de [...] bättre förutsättningar att komma vidare”.

Att öka utbudet kan ses som en strukturåtgärd. Det kan tolkas som att politiker och

tjänstemän anser att arbetslöshet åtgärdas bäst med strukturåtgärder därför att

individen inte är orsak till sin arbetslöshet. Tilly (2000) säger att orsaker till

ojämlikhet är kategoriella skillnader och inte individuella. En strukturåtgärd kan

vara ett sätt att motverka utanförskap. Regeringen har uttryckligen sagt sig vilja

bekämpa utanförskap för att skapa ett bättre Sverige (RIR 2008:26).

Orsaken till arbetslöshet kan även ses som ett individproblem och då passar “arbete

istället för bidrag”. Åtgärden kan också vara ett uttryck för ett “vi och dem”

-tänkande, vilket bekräftas i flertalet undersökningar där man säger att aktivering

ofta är ett uttryck för kategorisering av individer (Hjertner Thorén 2005;

Meeuwisse & Swärd 2009; Ulmestig 2009). Vidare kan AP-13 ses som en konse-

kvens av synsättet att arbetslöshet är ett problem som inte vi kan lösa, därför

stödjer vi de arbetslösa ett tag.

Treklövern förde en lite “udda diskussion” som en nämndsledamot uttrycker det;

vetskapen om att klienter hos IoF som uppbär försörjningsstöd står “längre från
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arbetsmarknaden och inte så nära som Arbetsförmedlingens kunder” gjorde att

nämnden ville fokusera på de absolut svagaste. Detta ansågs vara ovanligt i

debatten om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En ledamot uttrycker det:

“Anställningsprogrammet är för våra deltagare ofta den enda chansen att komma ut

i arbetslivet och att få kontakter.”

Ledamoten hänvisar till forskning inom SKL som nämner subventionerade

anställningar och praktik som bästa sättet att hjälpa människor som står långt från

arbetsmarknaden att få in en fot i arbetslivet.

Det var en lång process att komma fram till AP-13, menar tjänstemännen. Många

diskussioner fördes mellan tjänstemän och politiker. Det gjordes studiebesök på

olika orter i Sverige för att hämta inspiration till att få människor ut i anställning.

Bl. a. Telgemodellen2 i Södertälje besöktes, där förvaltningen fungerar som

bemanningsföretag. Tjänstemannen uppger:

“Vi kunde se att man behöver en anställning för att komma ut på arbetsmarknaden,

inte bara praktik på praktik.”

Ett anställningsprogram är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som kommunen har

sett på andra platser i landet. Tilly (2000) säger att efterlikning är en mekanism

som förstärker kategoriella skillnader. Anställningsprogram har fungerat tidigare i

Landskrona och upprepas. Kommunen studerar samma kategori på andra platser

och tar efter deras strategier i umgänget med ojämlika, underordnade grupper, i

detta fall försörjningsstödstagare. Anpassning innebär enligt författaren att man

kommer till rätta med de givna förutsättningarna. Kommunen kan sägas ha

accepterat att det finns arbetslösa och försöker komma till rätta med ansvaret för

dem. Därmed används både efterlikning och anpassning.

6.3. Undanträngning
Kritik kom ifrån oppositionen, som menade att ifall inte samma villkor gällde för

ordinarie personal som för deltagare i programmet, innebär det en undanträngning

av arbetskraft. En nämndsledamot från treklövern kontrar med att det var viktigt för

treklövern att de företag som inte hade ett omedelbart anställningsbehov

tillfrågades, för att inte tränga undan ordinarie personal,

“[...] men även om det sades att skulle någon avskeda en anställd därför att en

2 Telgemodellen arbetar med att “bolagisera samhällsproblem” genom att skapa företag
istället för projekt, där arbetslösa blir anställda och bolaget gör samhällsnytta i samarbete
med andra aktörer. se http://www.telge.se/Telgemodellen/
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deltagare från programmet kom in, så avbryts inte projektet på den platsen

omedelbart.”

Intentionen var att hitta företag som inte avskedade någon anställd när en deltagare

kom in. Man ville inte konkurrera ut de reguljära arbetsplatserna. Till skillnad från

oppositionen ansåg en politiker från den regeranden treklövern att

“undanträngningseffekt” endast förekom i omvänd riktning. Eftersom nya

arbetstillfällen skapades när arbetsgivaren fick gratis arbetskraft, blev ingen

ordinarie personal undanträngd ifall deltagaren lyckades få in en fot och fungerade

på arbetsplatsen. Endast om deltagaren fick sluta p. g. a. misskötsel, hade ett nytt

arbetstillfälle skapats som kunde tillsättas av någon annan.

Undanträngning kan ses i ljuset av Tilly (2000), som säger att ojämlikhet inte

försvinner när resursstarka delar med sig av sina möjligheter. Undanträngning kan

ses som en konsekvens av att de resursstarka (politiker och företag) bara delar med

sig av vissa möjligheter, nämligen arbetstillfällen. De bekämpar inte ojämlikheten,

då andra (för)blir arbetslösa istället för deltagarna i AP-13. Undan-

trängningseffekten är å ena sidan en mekanism som förminskar lönsamheten för

samhällets arbetsmarknadspolitik (SOU 2010:88). Men å andra sidan kan

undanträngningseffekten ge en bättre fördelning av resursen “arbete” eftersom fler

personer får arbetslivserfarenhet, som är en resurs och ger möjligheter.

Tjänstemannen på IoF uppger att flertalet personer fick arbete efter de föregående

programmen, men inte inom kommunen, där de hade haft sin arbetsplats inom

ramen för anställningsprogrammet. Detta förklarar tjänstemän med att kommunen

har höga krav på rätt kompetens och utbildning vid anställning, vilket deltagarna

inte kunnat uppfylla.

6.4. Kritik
Ett problem som togs upp enligt tjänstemännen var att Kommunallagen (1991:900)

nämner risken med snedvridning genom felaktig konkurrens med lönebidrag.

Arbetsmarknadsprojekt i samarbete med Arbetsförmedlingen är däremot tillåtet,

vilket AP-13 är. Tjänstemannen berättar:

“Detta förekommer i många kommuner, men väldigt få kommuner använder sig av

privata placeringar för sina deltagare.”

Från oppositionen protesterar man mot att skattepengar används till att betala
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arbetsgivarnas kostnader och detta dessutom utanför kommungränsen. Istället för

att subventionera lönerna så att arbetsgivarna får gratis arbetskraft, anser man att en

överenskommelse med näringslivet hade varit effektivare. En oppositionspolitiker i

Individ- och familjenämnden menar att det vore bättre med:

“Vi utbildar, ni anställer”.

Att anpassa utbildningar efter näringslivets behov ses som ett bättre alternativ av

oppositionen. Att man inom AP-13 knuffar undan kollektivavtalen är fel tycker de.

Deltagare anställs i företag som inte håller kollektivavtal. Att finansiera anställ-

ningar åt arbetsgivare liknar oppositionspolitikern vid utauktionering “till lägst

peng”. Som förr, när “du måste ha mössan i hand”, eftersom kollektivavtalen inte

ska gälla. Företagen har behov av att anställa enligt oppositionen, så då ska krav på

kollektivavtal vara en självklarhet.

“Politiker måste ta sitt ansvar i besluten [...] även om förslaget kommer från

tjänstemän”.

Oppositionens åsikter kan tolkas som att de ser politikers roll i att hjälpa de

missgynnade i samhället. Att utbilda när näringslivet har behov visar utifrån Tilly

(2000) att exploateringen finns kvar, men de exploaterande - företagen - måste i

form av skatter finansiera individers utbildning. Detta kan de förväntas göra, för

kostnaden för utbildningen är lägre än kostnaden att ge upp exploateringen, det vill

säga att äga företagen och använda arbetskraft för att öka sin vinst. Att kräva

kollektivavtal kan ses som ett steg mot att uppnå “kunskap, organisationsförmåga

och makt” (Tilly, 2000:138) för att förändra systemet. Att kommunen använder sig

av ett anställningsprogram visar enligt författaren att ojämlikhet i kategorier

fortsätter bestå. Att utplåna ojämlikheten kostar för mycket resurser och fördelarna

för den dominanta kategorin är så stora att en förlust skulle bli för kännbar. Dessa

kategorier institutionaliseras i Landskrona när arbetsgivare får lönebidrag för att

anställa försörjningstödstagare.

6.5. Utanförskap
Förvaltningen ville inte lämna de kommunala platserna helt. En tjänsteman berättar

att vetskapen om att deltagarna i AP-13 var personer som står längre från arbets-

marknaden än många andra förde till åsikten att “kommunala platser är bra att

använda”, där finns en “något större förståelse för deltagarna”. En politiker från

treklövern berättar i en intervju om sin syn på arbetslöshet:

“Att inte ha arbete innebär utanförskap.”
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En tjänsteman berättar om en svårighet som handläggarna upplevde hos flera

deltagare; att de varit inskrivna så länge och redan genomgått ett flertal

praktikperioder som inte lett till anställning. En anställd vid Kompetensforum

säger:

“De trodde inte det kunde leda till anställning”.

Tilly (2000) säger att möjlighetsansamling upprätthåller ojämlikhet. Att deltagarna

inte trodde sig få möjligheten att komma ur sin arbetslöshet kan förstås som att de

sitter fast i sin kategori och inte ser en väg ut ur den. Författaren pratar om att de

utnyttjade vinner på att utestänga andra som utnyttjar dem, därför att de vill behålla

de fördelar den egna kategorin erbjuder. Man kan uttrycka det som att deltagarna

visste vad de hade men inte vad de kunde få. De stod nära arbetsmarknaden och

fick mycket uppmärksamhet av Kompetensforums handläggare och utestängde

därigenom en annan kategori; de som var arbetslösa men stod långt från arbets-

marknaden. Att ge upp sin kategori sågs kanske som en risk att missa dessa

fördelar. Att bli arbetstagare istället för bidragstagare sågs kanske som en risk, där

man landar i en annan kategori och möter andra människor med andra resurser.

6.6. Motprestation
AP-13 var inte frivilligt för deltagarna, eftersom försörjningsstödstagare måste stå

“till arbetsmarknadens förfogande”, uppger en tjänsteman. Dock gjordes en

individuell bedömning av motivationen genom handläggarna på Kompetensforum.

Forskning säger att motprestation för försörjningsstöd är framgångsrikt för klienter

som står nära arbetsmarknaden. Slutsatsen är att krav måste tydligt anpassas ”efter

de enskildas behov och förutsättningar” (AU 2011/12:RFR15:81). Landskrona låg

således helt rätt när deltagandet inte var frivilligt för dem som genom en individuell

bedömning ansågs stå när arbetsmarknaden och därmed utsågs att delta.

Tilly (2000) pratar om förtryck och exploatering. Socialtjänstlagen ger kommunen

möjlighet att utöva tvång gentemot försörjningsstödstagare och det kan tolkas som

förtryck och exploatering, likaså att inte få välja själv och att utgöra gratis

arbetskraft. Att lagar antingen skapar kategorier eller understryker redan

existerande sådana (Tilly, 2000) kan ses i både Socialtjänstlagen och Kommunal-

lagen. Lagarna försöker inte förändra strukturen, utan hellre skapa bättre
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förutsättningar runt den struktur som finns.

En annan ledamot från treklövern berättar att tanken med AP-13 var

“[...]att istället för att betala ut socialbidrag [...] så tycker vi att man kan göra

nånting för att få dom här pengarna”.

När kommunen kräver en motprestation för utbetalning av försörjningsstöd kan det

ses som exploatering (Tilly, 2000). Exploatering är möjligt genom den makt de

starkare har. Swärd och Starrin (2006) ser makt i strukturer och kravet på

motprestation är bara möjligt att genomföra när kommunen äger makt. Att

genomföra AP-13 uttrycker makt, där den som äger resurserna har beslutsrätten.

6.7. Målsättning
År 2012 genomfördes ett mindre anställningsprojekt och det större programmet

kom år 2013. Förväntningarna på ett arbetsmarknadspolitiskt program skiljer sig på

vissa punkter i nämnden. Ifrån treklövern anses utanförskap vara boven vid

arbetslöshet. En nämndsledamot jag pratat med i telefon talar om Landskrona som

en medelstor stad, men med storstadsproblem. Inflödet till försörjningsstöd är stort.

Att inte ha arbete innebär utanförskap och politikern betonar att här görs ingen

skillnad på invandrad eller inte,

“[...]det gäller människor i utanförskap”.

Är man dessutom språksvag, tar det

“[...]längre tid, för språket är ju en grundförutsättning för arbete, och adekvat

utbildning”.

I Landskrona finns en låg utbildningsnivå. Att få arbete ses som motsatsen till

utanförskap.

Tilly (2010) argumenterar för organisatoriska komponenter när det gäller skillnad i

kategori och därmed vill han plocka isär de argument som menar att individen är

orsaken till ojämlikhet. Han menar att det “är sociala relationer och inte medfödda

egenskaper som bildar grunden för bestående ojämlikhet” (Tilly, 2000:244). Att

politiker nämner bristen på utbildning som en orsak till arbetslöshet i Landskrona

kan utifrån Tilly (2000) ses som att resursen utbildning är något vissa kategorier i

samhället inte har tillgång till och därmed är bristen på utbildning ett kategoriellt

problem, inte enbart ett individuellt problem.
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Ifrån oppositionen var åsikten lite annorlunda. Där betonas att ett

anställningsprogram ger inte alltid direkt jobb till alla deltagare, men till en del,

och andra genomgår kompetenshöjande verksamhet. Ledamoten säger att även om

arbetslöshet är “nog det värsta”, en person som är länge arbetslös stannar i

fattigdom, så är arbete till “vilket pris som helst” inte bra. Att aktivera personer på

ett generellt sett, utan att se till individen, anses göra att människor fastnar i

beroende istället för att höja sina kompetenser. Att tvinga till avtalsenlig lön istället

för att ge lönebidrag är lösningen. Samtidigt ser oppositionen fördelen med att

hjälpa personer genom att:

“Kalle och Lisa kanske inte får jobb, men det kanske väcker intresse att studera

vidare”.

Kompetenshöjande verksamhet är bra när den anpassas till den enskilde personen.

Att “dra alla över en kam” är ingen hjälp, uppger oppositionen.

I det offentliga protokollet från nämndens beslut ingår riktlinjerna för AP-13

(bilaga 2). Där betonas att man genom AP-13 vill motverka inlåsningar i

försörjningsstöd och stärka individen. Detta förväntas föra till lägre kostnader för

kommunen. En ledamot från treklövern utrycker samma förväntningar. Enligt en

artikel i hd (bilaga 3) anser Jimmie Rönndahl, verksamhetschef på IoF, att försörj-

ningsstöd innebär en begränsning för individen och att AP-13 ger “ett riktigt cv”.

En ledamot och en tjänsteman är av samma åsikt. Anställning ses som mål. En

tjänsteman berättar att deltagare upplever att de med anställningen blir “en del av

samhället”. Tjänstemannen säger:

“[...] det lyfter dem enormt mycket”.

En ledamot från treklövern och en tjänsteman anser att AP-13 hjälper människan.

Självkänslan förbättras och respekten från omgivningen blir bättre. Ledamoten

säger:

“[...]i stället för att vi betalar socialbidrag [...] så får dom ett anständigt liv [...] och

en annan plats i samhället.”

Bergmark et al. (2013) nämner det som utmärker en kortare tid i försörjningsstöd;

bl. a. ett brett utbud av åtgärder, kompetensutveckling, samarbete med Arbetsför-

medlingen och sanktioner vid misskötsel. Dessa punkter kan anses vara uppfyllda

med AP-13.
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6.8. Nystartsjobb
Enligt treklövern hade nämnden inte för avsikt att förskjuta klienter till a-kassan,

även om man var medveten om att det händer hos en del personer ändå. Syftet var

främst att individer skulle få någon form av anställning. Tanken med socialbidrag

enligt ledamoten är att det ska vara en kort insats innan individen får jobb, men

tyvärr används det idag av många som enda försörjning.

Att utnyttja möjligheten till nystartsjobb kan ses som att kommunen samlar resurser

som staten får betala. Mellan stat och kommun finns då kategoriella skillnader.

Nystartsjobb betalas av staten, medan försörjningsstöd betalas av kommunen.

Statskontoret 2011:34 förklarar att nystartsjobb är a-kassegrundande. Alltså har ett

av målen med AP-13 varit att minska kommunens kostnad delvis genom att belasta

statens budget, med förhoppning om en osubventionerad anställning efter

programmet. Tilly (2000) säger att varje grupp samlar på sig förmåner. I detta fall

samlar kommunen resurser genom att låta Arbetsförmedlingen betala en stor del av

lönerna. Samtidigt kan det ses som den uppgift kommunen har, att stötta

försörjningsstödstagare, för nystartsjobb är en resursökning för deltagaren och

kostnaden för kommunen är inte den summa deltagaren får.

6.9. Synen på arbetslöshet
I argumentationen kring AP-13 betonar man individens svaghet och behov av stöd,

vilket kan tolkas som att arbetslöshet anses vara ett individproblem.

Tilly (2000) kritiserar starkt att strukturella orsaker enbart tillskrivs den enskilde

individen och ser istället ojämlikheten som relationell. Det argumenteras kring

AP-13 att individen ska stärkas, men det kan alltså vara ett tecken på att de

relationella ojämlikheterna mellan försörjningsstödstagare och självförsörjande inte

synliggörs och förblir omedvetna. Enligt Tilly bekämpas inte ojämlikheten när

individen anses vara orsaken.

En tjänsteman konstaterar att deltagarna står närmare arbetsmarknaden än andra

deltagare hos Kompetensforum, medan politiker säger att deltagarna står längre

från arbetsmarknaden än Arbetsförmedlingens kunder. Dessa motsägelsefulla

uttalanden förstås om deltagarna inom Kompetensforum delas in i två kategorier;

de som står närmare arbetsmarknaden och är motiverade till att söka och hitta jobb
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(men ändå längre från arbetsmarknaden än de som får hjälp hos

Arbetsförmedlingen), samt de som av olika anledningar står längre från arbets-

marknaden. Tilly (2000) säger att det faktum att kategorier finns, bevisar att

ojämlikhet finns. Såväl politiker som tjänstemän kategoriserar människor när en

indelning görs i de som står nära och de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Bristen på utbildning kan ses som ett individproblem, vilket politiker både gör och

inte gör; att studera vidare är att en individåtgärd, men att kräva kollektivavtal kan

ses som en strukturåtgärd. Utifrån Tilly (2000) är individuella lösningar inget bra

sätt att bekämpa ojämlikhet, eftersom den beror på strukturella faktorer.

Oppositionen efterfrågar en offensiv arbetsmarknadspolitik i Landskrona, eftersom

staten “abdikerar” från arbetslöshetsfrågorna, vilket har inneburit minskade

statsbidrag, ökade socialbidrag, fler utförsäkringar och så vidare. Anställa fler i den

offentliga sektorn och investera i byggnationer är exempel som nämns från

oppositionen, som alltså ser lösningen i strukturåtgärder. Oppositionen anser att

strukturen bär skuld till arbetslöshet. En tjänsteman däremot menar att

konkurrensen har hårdnat på arbetsmarknaden, vidare att:

“[...]det är svårt för en del människor att komma ut [på arbetsmarknaden]

men det behöver inte betyda att man har problem i sig, det kan vara att man

inte har tillräckligt med utbildning”.

Tilly (2000) säger att olika grupper vinner på att utestänga varandra. En miss-

gynnad grupp kan samla resurser och möjligheter för att stärka sin position. Att

utestänga individer från arbetsmarknaden är en exploatering enligt författaren;

försörjningsstödstagare anses vara utestängda. Att skapa arbetstillfällen kan ses

som att kommunen vill motverka utestängningen. Utifrån Tilly (2000) kan

kommunen anses vilja utestänga individerna från försörjningsstöd genom AP-13,

där man förväntar sig att deltagarna blir självförsörjande. Utanförskap nämns som

orsak till att försörjningsstödstagare är missgynnade och därför behöver resurser

satsas på att motverka utanförskapet. Dessa resurser läggs i AP-13. Att individen

behöver stärkas och att kommunen satsar resurser på individen kan ses som det

Tilly (2000) beskriver att en kategori - de missgynnade - samlar möjligheter till

förmåner, som de överordnade betalar, så länge kostnaderna inte blir större än det

kostar att ge upp exploateringen.
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6.10. Ojämlikhet
Om jag sätter in de åsikter jag fått fram genom intervjuer i den teoretiska ram som

Tilly (2000) delar upp i begreppen: “kategoriell ojämlikhet” i samhället samt

“exploatering, möjlighetsansamling, efterlikning och anpassning”, får jag följande

bild:
Politikers och tjänstemäns åsikter om arbetslöshet i Landskrona. Nov-dec 2013

Kategoriell
ojämlikhet

Exploatering Möjlighetsansamling Efterlikning

Regerande
treklövern

Ha eller inte ha
arbete är två
kategorier.

Individen måste vinna i
konkurrensen.
Individen ska inte ta för
mycket resurser från
samhället, man ska
försörja sig själv
istället.

Vidareutbildning,
flexibilitet.
Arbetslivserfarenhet är
en resurs för individen.

Andra program
genomfördes förr,
AP-13 är likt de
föregående
programmen.

Oppositio-
nen

Ha eller inte ha
arbete är två
kategorier.

Samhället måste stötta
individen i kampen om
resurser (mot
arbetsgivare).

“Tillsammans är vi
starka”.
Arbetslivserfarenhet är
en resurs för individen.

Arbetarorganisatio-
ner har varit
framgångsrika förr.

Tjänstemän Motiverad eller
inte motiverad till
arbete är två
kategorier.

Handläggarna har makt
att välja ut vilka som får
delta

Idén kom från
tjänstemän, som har
möjlighet att påverka.
Arbetslivserfarenhet är
en resurs för individen.

Anställningsprogram
har funnits på andra
orter.

Uttrycket “arbetslöshet” kan ses som en kategoriell ojämlikhet. Den som har arbete

tillhör en annan kategori än den som är utan arbete. “Arbete” blir gränslinjen

mellan kategorierna. Som Tilly (2000) säger, när mäktiga parter drar vinning av

ojämlikhet, används gärna parställda kategorier, vilket innebär att skillnader mellan

kategorier betonas. De parställda kategorierna i Landskrona blir arbetslös och

arbetstagare, men även motiverad och omotiverad arbetslös samt företagare och

anställda. Utifrån Tilly (2000) drar olika parter vinning. Dels de som har arbete

och har tillgång till ekonomiska fördelar, dels de som äger företagen, men även

politiker, som i sin roll som folkvalda äger beslutsrätt över samhällets resurser.

Exploatering är nog inte det uttryck intervjupersonerna skulle använda om AP-13.

Oppositionen pratar om att företag inte behöver stödjas med offentliga medel;

oppositionen vill alltså motverka exploateringen av arbetskraft. Men stöd till

arbetslösa försörjningsstödstagare kan vara ett uttryck för exploatering, därför att

orsaken till att någon behöver försörjningsstöd är just exploatering. Tilly (2000)

beskriver exploatering som att utestänga någon från resurser, vilket både

arbetsgivare och samhället i form av nämnd och tjänstemän gör, som “enbart”

möjliggör en kortare visstidsanställning.
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Möjlighetsansamling sker på olika fronter. Politiker kan tänkas vilja samla

sympatisörer inför kommande val, tjänstemän utför samhällets jobb i form av att

besluta om ekonomiskt bistånd och arbetsgivare äger vinsten som genereras i

företaget. Deltagarna anses samla möjligheter när de får delta i AP-13 och

förbättrar sitt cv, får relationer inom arbetslivet, ökar sina kompetenser och

möjligtvis får en fortsatt anställning.

Efterlikning sker enligt Tilly (2000) när organisationsmönster kopieras. Det

berättar tjänstemän om på Kompetensforum när Telgemodellen studerades.

Anpassning kan ses i att få aktörer verkligen vill utplåna ojämlikheten. I stället

söker man vägar att komma tillrätta med den.

Samspelet mellan de olika komponenterna sker enligt Tilly (2000) när

exploatering, möjlighetsansamling och efterlikning bygger på att det finns

kategoriell ojämlikhet.

6.11. Makt
Swärd och Starrin (2006) säger att makt finns i alla relationer. Makt syns i

intervjuerna. Politiker talar om att hjälpa försörjningsstödstagare. Oppositionen

känner sig utestängda från en offentlig diskussion kring AP-13. Tjänstemän avgör

vem som får delta. Arbetsgivare avgör om en vidare anställning blir aktuell.

7. Implikationer för socialt arbete
Bryman (2011) beskriver behovet av relevans i kvalitativ forskning. I AU

2011/12:RFR15 konstateras att kommunal arbetsmarknadspolitik är ett obeforskat

område. Ulmestig (2007) menar att studier om insatser som erbjuds inom

välfärdssystemet kan ge viktig kunskap om systemet. Jag anser att min

undersökning har relevans för åtminstone Landskrona kommun. Det har på

Kompetensforum kommit positiva uttalanden om att belysa anställnings-

programmet. Även om undersökningens syfte är att lyfta fram hur olika argument

användes i beslutsprocessen och inte täcker deltagares upplevelser, kan

undersökningen ge insikter som ledningen på Kompetensforum har nytta av. Då jag

som blivande socionom och många andra med mig kommer arbeta med

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, kan resultatet bidra med kunskaper som är

värdefulla i socialt arbete. Jag är medveten om att med denna undersökning, som
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utgår från en enda kommun, kan jag inte göra generella uttalanden om

arbetsmarknadspolitik. Likväl kan de insikter jag kommer fram till sättas i ett större

sammanhang och ge förståelse för hur arbetslöshet tematiseras idag.

8. Avslutande diskussion
Jag har i denna uppsats belyst hur politiker och tjänstemän i Landskrona

presenterar orsaker till och lösningar på arbetslöshet samt vilka förväntningarna på

AP-13 var. Vidare har jag lyft fram argumentationen kring AP-13 som en

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Efter undersökning och analys kan frågorna

besvaras. För att förstå mekanismerna bakom arbetsmarknadspolitik och även för

att förstå vilka verktyg som kan användas, men framförallt vilken effekt som kan

förväntas, vore djupare studier nödvändiga.

8.1. Synen på arbetslöshet
Orsaker till arbetslöshet som presenterats i intervjuerna är bland annat att individer

som är arbetslösa är svagare än de som har arbete när det gäller utbildning,

språkkunskaper och flexibilitet, samt att de är i behov av stöd. Däremot har det inte

framkommit någon förklaring till varför arbetslösa är svaga, vilket är värt att

notera. Arbetslöshet beskrivs också som utanförskap. Strukturproblem har även

beskrivits, bl. a. med uttalanden som att individen kan inte få skulden när företag

går i konkurs. Hårdare konkurrens på arbetsmarknaden har nämnts. Staten beskylls

för att ha vältrat över kostnader på kommuner genom bl. a. sänkt

arbetslöshetsersättning och stängda utbildningsmöjligheter.

Arbetslöshet ses i Landskrona genomgående som ett problem och att vara

arbetande är normen för intervjupersonerna. En motiverad deltagare anses vilja ha

arbete. Å en sidan visar Salonen (1997) att hos många försörjningsstödstagare är

just bristen på arbete anledningen till bidragsberoende, vilket innebär att fanns det

bara tillräckligt mycket arbetstillfällen, skulle färre personer ansöka om

försörjningsstöd. Men å andra sidan kommer alltid de personer som av olika

anledningar inte kan arbeta att återfinnas i samma kategori. Detta är man kanske

medveten om när tjänstemän söker ut de deltagare som är motiverade och anses stå

nära arbetsmarknaden.

Forskningen menar att ökade krav på aktivitet i mångt och mycket liknar den gamla

kategoriseringen av värdiga och ovärdiga fattiga (Hjertner Thorén 2005;
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Meeuwisse & Swärd 2009; Ulmestig 2009). Jag tolkar undersökningen som att en

bättre hjälp till försörjningsstödstagare vore att dagligen vara medveten om att det

finns olika anledningar till arbetslöshet. Det leder förhoppningsvis till att

“ovärdiga”, eller i Landskronas fall, “omotiverade”, inte döms ut som mindre värda

att hjälpa, utan att man letar efter andra lösningar. Är ett av målen att minska

försörjningsstöd kan man inte bara erbjuda ett anställningsprogram, vilket inte

heller är fallet i Landskrona. Kompetensforum arbetar med att kartlägga

arbetsförmågan och IoF är medveten om att inte alla deltagare är redo för arbete,

så därför finns också andra kompetenshöjande insatser.

8.2. Åtgärder
Synen på AP-13 är hos intervjupersonerna den samma som synen på

arbetsmarknadspolitik; AP-13 ses som ett arbetsmarknadspolitiskt projekt och

därmed en åtgärd för att bekämpa arbetslöshet. Tjänstemännen utför åtgärder mot

arbetslöshet på individnivå och politiker beslutar om åtgärder på såväl individ- som

strukturnivå.

Vidareutbildning har beskrivits som en lösning på problemet arbetslöshet, även att

stötta individen att lära sig flexibilitet och att förbättra sina sociala kompetenser.

Oppositionen föreslår starkare krav på näringslivet samt investeringar.

De olika förslagen på åtgärder för att minska arbetslösheten i Landskrona verkar

trots olika åsikter uttrycka samma önskan hos samtliga intervjuade: att individen

ska bli hjälpt. Denna hjälp har i AP-13 formats som betalda arbetsplatser hos

främst privata företag, där försörjningsstödstagare fått en reguljär lön i stället för

bidrag. I en internationell jämförelse (Graziano, 2012) är ett anställningsprogram

relativt ovanligt. Däremot har det inte framkommit någon uttömmande förklaring

till varför just privata arbetsplatser skulle användas. Jag tolkar uttalandena från

politiker och tjänstemän som att chanserna till en reguljär anställning ansågs vara

högre om privata aktörer användes.

8.3. Förväntningar på AP-13
Målsättningen med AP-13 beskrivs både som att minska kommunens kostnader,

men även att stärka individen och att skapa strukturella förutsättningar för lägre

arbetslöshet genom att betala arbetstillfällen med kommunala medel.
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Utifrån den teoretiska ramen med ojämlikhet, makt och utanförskap kan ett

anställningsprogram både ses som ett bra och ett mindre bra sätt att hjälpa individer

på vägen till självförsörjning. Att en individ får en anställning kan ge nya

möjligheter till att komma ur utanförskap, till att ha mer resurser och kompetenser

samt till att ta sig ur ojämlikhet. Leder AP-13 inte till fortsatt arbete efteråt, kan det

betraktas som att resursstarka i samhället bara vill ge en liten del av sina

möjligheter till de resurssvaga, men inte verkligen dela med sig så att jämlikhet

uppstår. Undanträngningseffekten medför att arbetslösheten inte kan förväntas

minska med samma antal personer som anställs genom AP-13. Då de flesta

arbetslösa hittar ett jobb utan hjälp av någon förmedlare (Harker, 2006) och SOU

2010:88 säger att arbetsmarknadspolitiska åtgärder endast har en liten effekt på

förvärvsfrekvensen, måste AP-13 förstås som endast en liten del av samhällets

hjälp till arbetslösa.

Tänker vi på Tillys (2000) teori om ojämlikhet, kan vi fråga om målet för

arbetsmarknadspolitiska åtgärder verkligen är att människor ska få jobb, vilket

leder till mer resurser. Därmed blir fler individer konkurrenter i kampen om

tillgångar. Ser vi däremot på arbetslöshet ur ett empowermentperspektiv (se ex.

Swärd & Starrin, 2006) måste inte jobb åt arbetslösa leda till att de som redan har

arbete mister makt. Socialt arbete i form av både socialpolitik som

arbetsmarknadspolitik kan därför anses vara värdefullt, trots de ojämlikheter som

finns i samhället och som vi alla både lever i och förstärker varje dag, om vi ska tro

Tilly (2000). Kategoriell ojämlikhet måste enligt författaren inte vara något

negativt, men blir det när de utestängda lider på grund av ojämlikheten. Ett

anställningsprogram kan då ses som en väg att bekämpa ojämlikheter, därför att

individen samlar möjligheter hellre än förbättrar sin förmåga. Oppositionens krav

på starkare politik i kampen mot arbetsgivare kan ses som en medvetenhet om

ojämlikhet.

Enligt författaren har den enskilde individen möjligheter inom sin kategori att

förbättra sin situation. Individen har även möjlighet att bryta sig ur sin kategori; i

detta fall bryta arbetslösheten. Om individen lyckas hitta arbete och börjar umgås

med andra arbetande, kan denne genom det författaren kallar

“möjlighetsansamling” bana väg för andra att hitta arbete. Tilly (2000) nämner det

“kedjeimigration”, där en individ går före och hjälper sedan andra gå samma väg.
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Att med ett anställningsprogram både kunna ta sig an strukturen genom att skapa

jobb och hjälpa individen genom att stärka dess position i samhället, är något som

trots olika orsaksförklaringar finns med i argumenteringen hos politiker och

tjänstemän. Franzéns (2010) varning att inte missuppfatta makten kan ses som att

vi inte ska köpa några snabba förklaringar eller lösningar till temat arbetslöshet.

Undersökningen har visat att temat är komplext och att det troligen inte finns några

enkla lösningar.

8.4. Vidare frågor
Ur ett individperspektiv anser jag att Tillys (2000) teori om beständig ojämlikhet

brister, för om individen stärks genom ett anställningsprogram, är det en vinst för

både individen och samhället, oavsett hur ojämlikheten ser ut. Den möjlighet som

de resursstarka delar med sig av, i Landskrona i form av arbetstillfällen, är inte bara

ett tecken på att ojämlikhet existerar. Både individen och företaget vinner på att

anställa en person som kommit in genom ett anställningsprogram. Tilly (2000) ger

heller inga som helst lösningar på hur ojämlikhet ska kunna bekämpas, förutom att

medvetandegöra den.

En annan fråga som uppstår är hur många av deltagarna som fick jobb. För att

belysa individperspektivet hade jag gärna intervjuat både deltagare och företagare.

Andra betydande faktorer, som konjunkturen i landet, utbildning, invandring,

språkkunskaper eller kultur har inte beaktats alls i denna uppsats. Hur en stärkt

individ kan samla på sig resurser och uppnå mer jämlikhet vore intressant att

belysa. Salonen (2011) förklarar att en lärdom vi kan dra av forskningen, är att

omgivningen visserligen spelar en roll för individen, men att en stor del av dess

effekt försvinner när man tar hänsyn till individuella faktorer. Det vore mycket

intressant att sätta den kunskapen i relation till Tillys (2000) teori om ojämlikhet.

Jag kan tänka mig att då har ett anställningsprogram så mycket mer betydelse än

denna uppsats ger sken av, därför att den enskilda individen i vilket fall som helst

blir stärkt, oavsett hur strukturen ser ut. Kan, eller måste, ojämlikhet bekämpas,

eller är självförsörjning ett mål gott nog? I AU 2011/12:RFR15 konstateras att

utvärderingar av arbetsmarknadspolitiska åtgärder saknar säkra resultat. Det vore

en utmaning att utvärdera AP-13.
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Bilaga 1: Intervjuguide

Intervjufrågor Anställningsprogram-13

Detta är en intervjuguide, som innehåller de frågor jag gärna vill ha svar på. Om du

vill veta något eller om du vill berätta något annat, går det bra. Jag uppskattar om

du själv tar upp sådant du tycker jag missat, eller något du tycker jag borde veta.

Som student följer jag de etiska regler som gäller för samhällvetenskaplig

forskning och de betyder:

att deltagandet är fullkomligt frivilligt.

att jag förbinder mig att bevara informationen du ger på lämpligt sätt.

att material jag samlar in endast ska användas för min uppsats

Får jag börja med att fråga om namn och om din bakgrund?

Hur ser din uppgift i nämnden ut? Hur länge har du varit engagerad i
IoFnämnden?/Hur länge har du varit anställd i IoF?

När hörde du först talas om anställningsprogram 13? Hur skulle du vilja
beskriva anställningsprogram 13?
Varifrån kom idén om ett anställningsprogram? hur gick det till i beslutsprocessen?
(tjänstemän/politiker? (Försöka rita ett flödesdiagram )
Vilken var din roll i processen kring anställningsprogrammet?
Har det gjorts något liknande tidigare? Vet du om det då var framgångsrikt och om
det fanns något som var hindrande? --hur skiljer sig det programmet från detta ?
Vad tror du gjorde det möjligt att genomföra ett anställningsprogram nu och inte
tidigare?
Vilka argument fördes (av vem) i diskussionen kring AP-13? Vilka farhågor
nämndes? Vilken vinning presenterades?
Vad sades i argumentationen om kommande resultat av AP-13? förväntades
något resultat? målsättningar?
Hur tänkte man/du kring reglerna inom AP-13, skulle det vara obligatoriskt och
vad var tanken med den regeln? (Inkluderande och exkluderande) vilka personer
fick möjligheten/plikten att delta?
I Landskrona används privata aktörer. På vilket sätt skiljer det sig från andra
anställningsprogram?
Kritiker menade att arbetsmarknaden blir skev och konkurrensneutraliteten
försvinner. Kan du säga något om det uttalandet?

Vad tror du arbetsgivare vinner på ett anställningsprogram? Vad tror deltagare
vinner?



42

Kan du berätta om Landskronas mål “Den arbetande staden”?

Om en individ får arbete, vad tror du följderna för andra i dennes närhet
blir? Vilka andra följdeffekter kan du se kring individen?
Hur definierar du begreppet undanträngningseffekter?
Vilka undanträngningseffekter kan du se på arbetsmarknaden när ett
anställningsprogram genomförs? (allmänt, i Landskrona)
Vad föreställer du dig under uttrycket arbetsmarknadspolitik?
Vad tycker du hjälper arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden?
Hur skulle du vilja beskriva uttrycket “aktivering av arbetslösa” (rättighet
eller skyldighet)
Hur skulle du vilja beskriva arbetslöshet i Landskrona jämfört med övriga Sverige?
Vad tror du är anledningen till arbetslöshet? Vad är anledningarna till så hög
arbetslöshet i Landskrona?

Hur vill du beskriva orsakerna till att en individ är arbetslös?
Vad tänker du om jag säger: “man är arbetslös för det finns problem i livet”?
Vad anser du om uttrycket: “man har problem för att man är arbetslös”?
Hur ska man minska arbetslösheten anser du?

Annat du vill tillägga?
Har du någon fråga?
Vill du ta del av den färdiga uppsatsen?
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Bilaga 2: Riktlinjer för anställningsprogram 2013 skrivet av
Förvaltningschef för Individ- och Familjeförvaltningen och
Verksamhetschef Främjande Insatser 121212.

Datum
2012-12-12
Handläggare Vår Referens
Jimmie Rönndahl 2012/00198 001 700

Individ- och familjenämnden

Riktlinjer för anställningsprogram 2013

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Landskrona stad beslutade 2012-11-26 att uppdra åt Individ-
och familjenämnden att genomföra ett anställningsprogram om 10 mkr år 2013.
Innan igångsättning sker skall Individ- och familjenämnden utarbeta riktlinjer.

Syfte/Mål
Syftet är att motverka inlåsningar i det kommunala försörjningsstödet för individer
som uppbär kommunalt försörjningsstöd. Målet för programmet är att stärka
individens ställning på arbetsmarknaden genom fortsatt anställning på
mentorsföretaget eller göra det lättare för deltagaren att få annan anställning
samt minska andelen individer som är beroende av kommunalt försörjningsstöd i
Landskrona stad. Det finns således mål som dels inriktar sig på individnivå där
insatsen skall betraktas som en kompetenshöjande åtgärd samt på övergripande
kommunal nivå där minskade totalkostnader för ekonomiskt bistånd är av intresse.

Förutsättning
Programmet är utformat i samarbete med arbetsförmedlingen där båda parter går in
med insatser. Från arbetsförmedlingen kommer insatserna vara praktik samt
anställningsstöd i form av nystartsjobb.
För att kvalificera sig för programmet så måste följande villkor vara uppfyllda:

*Uppbär ekonomiskt bistånd
*Inskriven som arbetssökande på Arbetssförmedlingen

Berörd programdeltagare kommer att erbjudas en AVA-anställning i staden under 9
månader med kommunals lägsta lön.

Urval
Handläggare på Kompetensforum samt sektionen för unga vuxna identifierar
tänkbara kandidater till programmet och dessa anvisas till den preparerande
verksamheten. Kontaktpersoner inom Individ- och familjeförvaltningen informerar
kontaktpersoner inom Arbetsförmedlingen över vilka deltagare som är aktuella för
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vidare utredning runt tänkbart anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Under
pågående preparerande verksamhet sker ytterligare ett urval som kommuniceras
med berörd handläggare.
Vid en situation där deltagarna är fler än mottagande mentorföretag så genomförs
urvalet av kontaktpersoner inom Individ- och familjeförvaltningen.

Upplägg
Programmet kommer att ha följande upplägg:

Preparerande verksamhet cirka 6 veckor.

Verksamheten består av praktik i kombination med rustande insatser från Individ-
och familjeförvaltningen.
Vecka 1-3 kommer deltagarna genomgå utredande/rustande insatser inom området
basala kompetenser. Under den preparerande delen av programmet så matchas
deltagaren till kommande mentorsföretag.

Återstående tid genomför deltagaren en praktikperiod på det kommande
mentorsföretaget. Den sammanlagda tiden kan ibland överskrida 3 veckor.

Anställning med placering på ett mentorsföretag, 9 månader

Organisation
Från Individ- och familjeförvaltningen samt Arbetsförmedlingen kommer särskilda
kontaktpersoner utses och alla löpande administration kommer att hanteras av
dessa kontaktpersoner. När deltagare har aktualiseras i programmet så kommer den
löpande handläggningen av övergå från ansvarig handläggare inom Individ- och
familjeförvaltningen till utsedd kontaktperson, tillika praktikanskaffare inom
Individ- och familjeförvaltningen. Inom Individ- och familjeförvaltningen är det
Kompetensforum så har det övergripande ansvaret för programmet.

Förslag till beslut
Individ- och familjenämnden föreslås besluta

att antar riktlinjer för anställningsprogram 2013.

Annette Lindberg Mohlin Jimmie Rönndahl
Förvaltningschef Verksamhetschef
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Bilaga 3: Artikel i Helsingborgs Dagblad

hd.se http://hd.se/landskrona/2012/10/26/nytt-jobbprojekt-for/

Nytt jobbprojekt för socialbidragstagare
LANDSKRONA Publicerad 26 oktober 2012 kl. 04:00
Genom en tillfällig anställning på ett privat företag, men med lön från kommunen,
ska socialbidragstagare komma närmare arbetsmarknaden.
Efter årsskiftet kommer 60-65 Landskronabor med försörjningsstöd att börja i
kommunens nya anställningsprogram. Under nio månader blir de visstidsanställda
av kommunen, med fackförbundet kommunals lägstalön, men placerade på ett
privat företag.
– När man uppbär försörjningsstöd blir man begränsad. Man har inte samma
möjligheter att etablera sig på bostadsmarknaden eller i kontakter med banken. Det
här ger personerna ett riktigt cv. Och förhoppningsvis leder det till anställning,
säger Jimmie Rönndahl, verksamhetschef på individ- och familjeförvaltningen.
Projektet genomförs tillsammans med arbetsförmedlingen. Någon möjlighet för de
som erbjuds en plats att tacka nej finns i praktiken inte eftersom de måste stå till
arbetsmarknadens förfogande.
– Vi gör en individuell bedömning, det handlar om personer som står nära
arbetsmarknaden i dag, säger Jimmie Rönndahl.
Socialbidragstagarna får en kontaktperson på företaget och kommunens
praktikanskaffare ansvarar för uppföljningar.
Kommunen håller nu på att leta intresserade företagare.
– Vi utgår från individens behov, men också från företagarnas. Det ska föreligga
någon form av verkligt rekryteringsbehov, säger Jimmie Rönndahl.
För företagen innebär det nio månaders gratis arbetskraft.
– Företagen tar på sig ett socialt ansvar. Vi tror inte att man som företagare bara
vill utnyttja detta, säger Jimmie Rönndahl.
– Så frågar sig kanske några, leder det inte till illojal konkurrens? Vi har försökt
åtgärda det, säger individ- och familjenämndens ordförande Jan Allan Beer (FP)
och menar att kommunen försökt involvera så många företag som möjligt.
Även en del kommunala förvaltningar, som omsorgsförvaltningen, kan bli aktuella
som arbetsplatser.
Det var efter ett beslut i kommunfullmäktige tidigare i år som tio miljoner kronor
från försörjningsstödet avsattes för en satsning på ett ettårigt
arbetsmarknadsprojekt. De ansvariga på socialtjänsten som tagit fram riktlinjerna
för det nya anställningsprogrammet hoppas redan att det ska förlängas till
åtminstone tre år.
Kommunstyrelsen ska ge sitt godkännande innan projektet kan starta.

http://hd.se/landskrona/2012/10/26/nytt-jobbprojekt-for/
http://hd.se/vader/
http://hd.se/
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