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FÖRORD

Många personer har hjälpt till i olika skeden under avhandlingsarbetet. Först 
och främst vill jag tacka de beredskapsarbetare som gjort arbetet möjligt 
genom att besvara olika enkät- och intervjufrågor.

Under insamlingsarbetet av uppgifter har jag på olika sätt haft hjälp av 
Beredskapsarbetsbyråns personal och framför allt av en beredskapsarbetare. 
Tack Maryam.

Många engagerade personer vid olika myndigheter och institutioner har 
bidragit med referensdata och olika upplysningar. Jag har haft god hjälp av 
personal vid Stockholms stadsarkiv, Sigtunastiftelsens arkiv och bibliotek, 
Stockholms läns landsting, Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden i Stock
holm, AMS och SCB. SCB har dock, till skillnad från övriga uppräknade, fatt 
betalt för sina tjänster och på så vis bidragit till rundgången av statliga medel.

Handledare under hela projektet har varit professor Hans Berglind. Biträ
dande handledare har varit docent Lena Johansson. Jag vill tacka er båda för 
det långvariga samarbetet!

Vid institutionen för socialt arbete vill jag särskilt nämna Åke Bergmark, 
Stig Elofsson, Gabriel Oxenstierna och MatsThorslund för engagerad läsning 
av olika avsnitt. Det är dock många arbetskamrater som bidragit med kritik 
och uppmuntran i skilda sammanhang. Ett kollektivt tack till er alla! Bland 
personer utanför institutionen har Dagmar Lagerberg, Uppsala, och Lena 
Schröder, SOFI, bidragit med värdefulla kommentarer.

Synpunkter på den mer färdiga avhandlingen har lämnats av Lars Svedberg 
och Eva Jeppsson-Grassman, båda vid Sköndalsinstitutet samt av Björn 
Gustafsson, institutionen för socialt arbete i Göteborg.

Inför tryckningen har Åsa Holmér rensat bort en del språkliga otymplig
heter och Eleanor Rapier har granskat den engelska sammanfattningen. 
Christer Hellmark har gjort omslag och Inga Johansson har snyggat upp 
bokens layot.

Avhandlingsprojektet har finansierats av socialvetenskapliga forskningsrå
det (SFR) och av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. 
Ett mindre anslag från Stiftelsen Lars Hiertas minne kom väl till pass under 
projektets slutförande.



Till sist vill jag nämna mina närmaste som effektivt hindrat mig att hemfalla 
åt en isolerad forskartillvaro. Det är inte bara ritual när mitt avslutande tack 
går till er - Bitte, Mattias, Emil och Sofia!

Stockholm i mars 1996 
Sven Trygged



PROLOG: LENA

Lena kommer från en medelstor stad i Mellansverige. Hon gick ut grundsko
lan och fick sedan mycket tidigt sitt första barn. Lena hade flera ungdomslags- 
jobb och tillfälliga restaurangjobb i hemstaden. Hon flyttade till Stockholm 
1986 och fick anställning i en personalrestaurang. Ett halvår senare blev hon 
gravid igen. Hon slutade på jobbet eftersom hon mådde dåligt under gravidi
teten. Efter barnets födelse var Lena hemma i flera år då hon inte fick någon 
barnomsorg. Hon hade också separerat från pojkvännen och levde som 
ensamstående med två barn. Lena vantrivdes med att vara hemma och ville 
gärna börja jobba. P g a dålig ekonomi hade hon haft relativt långvarig kontakt 
med socialbyrån i sitt bostadsområde. Lena påbörjade ett beredskapsarbete 
1990 som telefonist/receptionist vid ett socialdistrikt. Hon slutade bered
skapsarbetet för att gå en AMU-utbildning inom kontorsområdet, men 
tvingades avbryta utbildningen då yngsta barnet fick öroninflammation. Hon 
fick sedan återkomma till beredskapsarbetet i avvaktan på en tillsvidareanställ
ning. Arbetsplatsen införde emellertid anställningsstopp och hon fick inte det 
utlovade arbetet. Beredskapsarbetet upphörde strax därefter.

När Lena var arbetslös gick hon till arbetsförmedlingen som bedömde 
hennes möjligheter att fa ett arbete på öppna arbetsmarknaden som små. 
Arbetsförmedlingen ansåg att Lena i stället skulle fa ett beredskapsarbete med 
inriktning mot kontorsarbete inom Stockholms stad. Lena fick ett anvisnings- 
kort och en tid hos en arbetskonsulent vid Beredskapsarbetsbyrån. Beredskaps- 
arbetsbyråns handläggare kontaktade olika arbetsplatser och fann så småning
om ett lämpligt beredskapsarbete åt Lena inom kommunen. Målsättningen 
med arbetet var främst att Lena skulle fa erfarenheter som kunde leda till arbete 
eller utbildning.

Även socialbyrån var intresserad av att Lena skulle få ett beredskapsarbete. 
Genom att hon fick inkomster från beredskapsarbetet skulle hon få möjlighe
ter att klara sig själv och hennes behov av socialbidrag skulle minska. För 
socialbyrån är arbete i stället för socialbidrag ett viktigt mål. Denna målsätt
ning kunde delvis uppfyllas. Lena fick inkomster, men lönen var för låg för att 
hon skulle kunna försörja både sig och barnen. Heltidslönen uppgick till ca 
8 900 kr i månaden och Lena arbetade deltid. Lena behövde trots beredskaps
arbetet kompletterande socialbidrag.

I fallet ”Lena” fanns flera olika aktörer förutom Lena själv. Både arbetsför
medlingen (via Länsarbetsnämnden) och Stockholms stad hade olika princi



per för vilka personer som skulle få beredskapsarbeten. Det var inte alla 
arbetslösa som fick kommunala beredskapsarbeten, vissa grupper selektera
des. Det fanns också en överenskommelse mellan Stockholms stad och 
Länsarbetsnämnden i Stockholm om statsbidragens nivå och antalet bered- 
skapsarbetsplatser. De olika aktörerna hade delvis olika, delvis överlappande 
målsättningar. Lena ville klara sig själv, få mer vuxenkontakter och helst få 
arbetsuppgifter som hon skulle trivas med och som kunde vara till nytta på 
sikt. Arbetsförmedlingen ville minska arbetslösheten, och socialbyrån ville 
minska utbetalningarna av socialbidrag.



1. BAKGRUND, SYFTE OCH 
FRÅGESTÄLLNINGAR

1.1 Beredskapsarbeten
Beredskapsarbeten är en form av lönearbeten med särskilda villkor. De nutida 
beredskapsarbetena omfattas t ex av kollektivavtal, men de är tidsbegränsade 
och står utanför lagen om anställningsskydd (LAS).

Beredskapsarbeten har genom åren använts på olika sätt och med olika 
motiv. Om man granskar de olika syften som funnits (pröva arbetsvilligheten, 
avhjälpa nöd, hjälpa äldre arbetskraft, hjälpa ungdomar etc) framstår bered
skapsarbeten som ”kungens salva”, ett universalmedel på arbetsmarknaden. 
Två perspektiv kan särskilt betonas, det karitativa och det arbetsmarknadspo- 
litiska. Det karitativa motivet är att ge beredskapsarbeten till de fattiga eller på 
annat sätt behövande. Det karitativa perspektivet är det äldsta och har sina 
rötter i nödhjälpsarbeten och reservarbeten i nära förbund med fattigvården. 
I det karitativa perspektivet ses beredskapsarbetet som en socialt motiverad 
insats för att hjälpa den enskilde fattige.

Det arbetsmarknadspolitiska synsättet, som är nära knutet till konjunktur
politik, betonar att det är de produktiva, men för tillfället arbetslösa, som ska 
ha beredskapsarbete. Tankarna på offentliga arbeten som en konjunkturpoli- 
tisk insats kom i Sverige att artikuleras under 1920-talet (i kretsen av 
Stockholmsskolans ekonomer) och en blygsam tillämpning av beredskapsar
beten som konjunkturstimulans kom på 1930-talet.

Med kommunalt beredskapsarbete avses en tillfällig anställning, vanligtvis 
sex månader, som ombesörjes i kommunal regi. För det mesta är lönekostna
den subventionerad av staten, men det finns även projekt som finansieras helt 
av kommunen. Som regel får en person ett kommunalt beredskapsarbete via 
en anvisning från arbetsförmedlingen.

Kommunerna kan erbjuda beredskapsarbeten inom hela det kommunala 
verksamhetsområdet och hos föreningar som har kommunalt stöd. Rekryter
ingen till kommunala beredskapsarbeten styrs i flera led. För det första finns 
förordningen om beredskapsarbete som anger ramarna för verksamheten i 
grova drag (SFS 1987:411). Där betonas särskilt de a-kasseberättigades rätt till 
beredskapsarbete. För det andra görs ibland regionala prioriteringar från AMS 
och länsarbetsnämnderna som t ex riktas mot vissa yrkesområden. Därutöver 
kan kommunen själv förhandla fram öronmärkta platser som staten är med 
och betalar eller i vissa fall själv finansiera kommunala beredskapsarbeten. 
Kommunen kan då i stor utsträckning bestämma över rekryteringen och över



projektens inriktning. Kommunen har även inflytande som arbetsgivare och 
anordnare av beredskapsarbeten. Lönen vid ett beredskapsarbete motsvarar 
ungefär ingångslönen vid ett kommunalt arbete inom LO-området. För vissa 
uppgifter tillämpas individuell lönesättning.

Kommunala beredskapsarbeten kan ges både som ett sätt att motverka eller 
dämpa en ökad arbetslöshet och som ett riktat stöd till grupper med särskilda 
behov oavsett konjunkturläge. Ibland ses beredskapsarbeten av kommunen 
som en språngbräda till arbete på den öppna arbetsmarknaden, i vissa 
rehabiliteringsprojekt kan ett beredskapsarbete vara ett medel för att den 
enskilde ska få ett fungerande socialt liv. Arbetsmarknadsanknytningen är då 
bara ett motiv bland flera. Ett kommunalt beredskapsarbete kan ibland 
framstå som en social serviceåtgärd, rentav en form av kommunalt bistånd för 
människor som inte själva klarar sin försörjning. Denna inriktning under
stryks av att det ofta är den kommunala socialtjänsten som velat att ekono
miskt svaga grupper bland de arbetslösa ska få beredskapsarbeten.

Den hittillsvarande forskningen om beredskapsarbeten har i stor utsträck
ning ägnat sig åt de arbetsmarknadspolitiska frågorna. Beredskapsarbeten som 
socialt motiverad insats har däremot berörts i mindre grad och knappast alls 
ur det sociala arbetets perspektiv. Det finns t ex ingen forskning som 
undersöker vilken betydelse det har för rekryteringen av beredskapsarbetare 
om beredskapsarbeten ges med arbetsmarknadspolitiska motiv eller som en 
socialt motiverad insats. Det praktiskasociala arbetet utgår i hög utsträckning 
från kommunala verksamheter med det individuella klientarbetet som bas. 
Även en del av forskningen i socialt arbete har sådana utgångspunkter. Genom 
att utgå från socialt arbete vid undersökningar om arbetslöshet och beredskap
sarbeten kan nya frågeställningar komma i fokus.

Frågorna rör bl a vilka individer som får beredskapsarbeten, vad bered
skapsarbetet betyder ur ett individperspektiv, vad det innebär att beredskaps
arbetet ges som en form av kommunalt bistånd och huruvida beredskapsarbe
ten är en lämplig insats i det praktiska sociala arbetet. För att kunna diskutera 
dessa både för praktiken och för forskningen viktiga frågor har jag genomfört 
en undersökning av personer som fick kommunala beredskapsarbeten 1990. 
År 1990 utgör slutet av en högkonjunktur, dvs en period då det under lång tid 
funnits gott om arbetstillfällen. Undersökningen är begränsad till Stockholms 
stad. Som bakgrund redovisas beredskapsarbetenas framväxt och förändring 
i Stockholm ur ett historiskt perspektiv. Eftersom det till stora delar saknas en 
samlad kunskap om kommunal arbetslöshetshjälp i allmänhet och kommuna
la beredskapsarbeten i synnerhet krävs det breda kartläggningar av dessa 
grundläggande förhållanden.



1.2 Avhandlingsprojektets syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med undersökningen är att ur det sociala arbetets 
perspektiv—och mot en historisk bakgrund - få kunskaper om människor som 
har svårigheter på arbetsmarknaden och att belysa i vad mån beredskapsarbetet 
är en bra insats för dem.

I huvudundersökningen, som avser beredskapsarbetarna i Stockholm 
1990, är syftena

— att undersöka vilka individer som under högkonjunkturen 1990 anvisades 
till beredskapsarbeten

— att redovisa och analysera beredskapsarbetarnas sysselsättningsförhållanden 
sex månader efter beredskapsarbetet

— att redovisa och analysera vilket utbyte beredskapsarbetarna har av bered
skapsarbetet. Med utbyte avses vad själva tiden i beredskapsarbetet bety
der för den enskilde och i vad mån beredskapsarbetarna är nöjda med si
na beredskapsarbeten.

1.3 Teoretiska utgångspunkter och begrepp
Avhandlingen tar sitt avstamp i frågor som anknyter till klientforskning och 
till forskning om arbetsmarknadspolitik. Inom klientforskningen står som 
regel klientgrupper eller enskilda individer i fokus. Frågeställningarna berör 
ofta individer som på olika sätt har behov av samhällets stöd. Bl a har forskarna 
undersökt strukturella orsaksfaktorer, liksom egenskaper hos klienterna som 
har betydelse för om de har behov av hjälp. Som exempel på studier under 
senare år kan nämnas Halleröd (1991) Bergmark (1991), Gunnarsson (1993) 
och Salonen (1993).

En stor del av den arbetsmarknadspolitiska forskningen har haft sin 
utgångspunkt i nationalekonomiska frågeställningar. En del av den arbets
marknadspolitiska forskningen utvärderar arbetsmarknadspolitikens effekter 
på individens framtida situation (se kapitel 3), medan andra delar utgår från 
renodlade makroperspektiv. Som exempel på frågor som varit aktuella under 
senare år kan nämnas huruvida arbetsmarknadsåtgärderna förhindrar löne- 
nedpressning (Calmfors & Holmlund 1991, Sörensen 1992 m fl). Ur detta 
perspektiv blir missförhållanden, t ex arbetslöshet hos vissa grupper, som regel 
intressanta först om arbetslöshetstalen ökar eller om någon åtgärd medför mer 
omfattande statsutgifter, t ex förtidspensionering. Med sådana makroperspek
tiv finns det en risk för att den arbetsmarknadspolitiskt inriktade forskningen 
inte uppmärksammar vissa grupper av arbetslösa. Det kan finnas fickor av 
arbetslöshet, t ex grupper med permanenta svårigheter eller över huvud taget 
grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden som inte uppmärksammas



inom olika makro (ekonomiska) paradigm. En skillnad mellan de olika 
forskningstraditionerna är att klientforskningen ser till vad som är bra för 
individen, medan den arbetsmarknadspolitiska forskningen snarare bedömer 
vad som är samhällsekonomiskt lönsamt.

Mina egna utgångspunkter har varit att försöka finna begrepp som kan 
knytas till frågorna om vilka individer som erbjuds beredskapsarbeten och om 
beredskapsarbetarnas ställning på arbetsmarknaden. Uppgiften försvåras av 
att kommunala beredskapsarbeten är en insats som berör olika befolknings
grupper med olika grad av svårigheter på arbetsmarknaden. För t ex ungdomar 
kan ett beredskapsarbete vara ett led i en inskolning på arbetsmarknaden 
medan beredskapsarbetet för de äldre kan vara ett sätt att finnas kvar i 
arbetskraften.

Karitativa mål
För att ange hjälpens karaktär har jag valt att skilja på den hjälp som ges av 
samhällsekonomiska motiv och den hjälp som ges åt behövande grupper. 
Begreppet karitativ hjälp är hämtat från Landgren (1960), (se för övrigt kapitel 
två). Karitativ hjälp är ursprungligen ett teologiskt begrepp (caritas) som syftar 
på oegennyttig hjälp till (den behövande) nästan (jfr grekiskans agape). Ordet 
finns också i engelskans charity välgörenhet. Jag har valt att använda karitativ 
hjälp i betydelsen hjälp som ges till behövande arbetslösa. Om inte annat 
framgår av texten så avses ekonomiskt svaga grupper. Hjälpen sker i stor 
utsträckning på givarens villkor och är motsatsen till hjälp grundad på 
rättigheter.

Moral resurser och marknad
Nästa ansats i avhandlingen bygger på begreppskategorierna moral resurser 
och marknad så som de formulerats av den norske professorn i socialpolitik, 
George Midré. Med hjälp av dessa är det möjligt att belysa vilka grupper som 
far hjälp och att diskutera några av de föreställningar som ligger till grund för 
att hjälp erbjuds.

I en socialhistorisk studie kallad ”Bot, bedring, brod” redogör Midré 
(1990) för avgränsningens dimensioner ”fra reformasjonen til folketrygden”. 
Midré menar att staten genom fattigvårdslagstiftningen och annan socialpo
litik har angett i vilka situationer den enskilde har rätt till stöd. Avgränsningens 
uppgift är att skilja ut de förtjänta (värdiga) klienterna som ska ha hjälp från 
de oförtjänta (ovärdiga) (jfr Wallentin 1987). Med hjälp av kategorierna 
moral, resurser och marknad visar Midré hur uppfattningen växlar i fråga om 
fattigdom och nöd som ett individuellt problem och uppfattningen att 
fattigdom har orsaker som inte kan hänföras till individen. Tillämpat på



arbetsmarknaden så handlar moral främst om ”arbetsviljan” hos den enskilde. 
Resurser står för förmåga, t ex personlig kompetens och hälsa, medan 
marknadsdimensionen främst rör tillgången på arbete. En ”värdig” klient är 
en person som vill arbeta, men som inte kan eller inte far arbeta. En person som 
t ex både kan och far arbeta, men som inte vill arbeta är ”misstänkt” (a a s 13- 
15). Svårare gränsfall kan vara personer som far arbeta men som av olika skäl 
inte kan. Hjälporganisationens uppgift är bl a att se till så att människor blir 
värdiga antingen genom att de blir arbetsförmögna eller genom att de erkänns 
som arbetsoförmögna.

Midrés begrepp återfinns i två sammanhang. I kapitel 2 följer en redogö
relse för beredskapsarbetenas framväxt i Stockholm. Där ges exempel på vilka 
grupper som genom åren fatt hjälp och hur arbetslöshetskommittén (arbets- 
löshetsnämnden) resonerat för att utse de ”värdiga” grupperna. Midrés 
begrepp återkommer mer explicit på individnivå i ett kapitel som bygger på 
intervjuer med beredskapsarbetare. Med utgångspunkt från fördjupnings- 
intervjuer diskuteras avgränsningens principer, dvs vilka som far hjälp, ut
tryckt som ”vill arbeta”, ”kan arbeta” respektive ”far arbeta”.

Marginalisering
Den sista ansatsen i avhandlingen hämtas från begreppet marginalisering. I sitt 
arbete ”En bok om marginalitet” har Svedberg (1994) gjort en omfattande 
kartläggning av marginaliseringsbegreppet - eller snarare - marginaliserings- 
begreppen. För, som författaren visar, så har marginalisering använts för att 
beskriva problem relaterade till allehanda ”utkantsfenomen” både på individ- 
och samhällsnivå. Som exempel kan nämnas en individs tillhörighet i flera 
etniska kulturer, marginalitet som utestängning och marginalitet som partiell 
delaktighet osv.

För att beskriva och analysera beredskapsarbetarnas ställning på arbets
marknaden går jag in på Svedbergs tolkning av begreppet marginalisering i 
relation till arbetsmarknaden. Författaren utvecklar ett resonemang om 
partiell socioekonomisk delaktighet där individen har en kroniskt osäker 
ställning visavi arbete och anställning. Han karaktäriserar denna marginella 
ställning som

”a) att man är delaktig - om än under specifika betingelser - i det socio- 
ekonomiska systemet

b) men att man saknar såväl en formell position som ett reellt fotfäste i den 
urbana industriproduktionsprocessen men inte heller någon annanstans 
finner en stabil ställning

c) och att det förvärvsarbete man utför i huvudsak sker inom service- och 
tjänstesektorn eller genom komplementära insatser av olika slag ” (a a s 31).



Marginaliseringsbegreppet har även beröringspunkter med begreppet ut- 
slagning. Tankar om utslagning på arbetsmarknaden har utvecklats av Berglind 
& Lindqvist (1972), Berglind (1995) m fl. Begreppet lanserades som ett 
”motbegrepp” och har i debatten främst avsett den äldre arbetskraften. AMS 
hävdade i början av 1970-talet att ökningen av personer som deltog i 
arbetmarknadspolitiska åtgärder berodde på en höjd ambitionsnivå inom 
arbetsmarknadspolitiken. Berglind & Lindqvist menade i stället att ökningen 
av äldre arbetskraft i åtgärder berodde på en ökad utslagning på arbetsmark
naden. Utslagning kan bl a bero på ändrade produktionsvillkor, t ex tekniska 
och organisatoriska förändringar som gör den äldre arbetskraften överflödig 
vid rationaliseringar och driftsinskränkningar. Utslagningsprocessen leder till 
att en person inte kan erhålla eller behålla ett arbete på den öppna arbetsmark
naden, dvs är utslagen.

Om Berglind & Lindqvist betonade utslagningen så betonar Svedberg 
rörelsen mellan förankring och utslagning En viktig skillnad är att det hos 
Berglind & Lindqvist rör sig om en enkelriktad process - individen går från 
att vara förankrad på arbetsmarknaden till att lämna arbetsmarknaden. Hos 
Svedberg däremot är processen mer komplicerad genom att individen även 
kan förbättra sin ställning inom ramen för en utsatt position. Svedberg visar 
bl a att ”utslagningen” kan vara mycket långsam och i vissa fall pågå under 
åratal. En annan viktig skillnad är att Berglind & Lindqvist i första hand utgår 
från den öppna arbetsmarknaden, medan Svedberg ger en vidare definition 
som även kan innefatta arbetsmarknadsåtgärder och ”svartjobb”. Marginali
seringsbegreppet har använts på en grupp manliga socialtjänstklienter i 
Stockholm. I den undersökning Svedberg utförde tillsammans med Isaksson 
(Isaksson & Svedberg 1987) var en fråga vilken betydelse arbetet har för socialt 
utsatta män i kontakt med socialtjänsten. Författarna visade att arbetet ofta 
spelade en mycket stor roll, att många personer arbetade av och till och att 
många av männen kunde ha tillfälliga arbeten varvat med perioder av 
alternativ försörjning under mycket lång tid.

Isaksson & Svedberg (1989) benämner förhållandet att ständigt befinna sig 
i gränslandet mellan arbetsmarknaden och definitiv utslagning som ”perma
nent tillfällighet”.1

Jag har valt att teoretiskt definiera marginaliseringsbegreppet enligt följan
de: ”Att vara marginaliserad innebär att mer än tillfälligtvis befinna sig mellan 
förankring och utslagning på arbetsmarknaden”. Det är en definition som 
ligger mycket nära Svedberg (1994 s 41). Den enda skillnaden är att jag 
starkare betonat en tidsdimension. Marginaliseringsbegreppet används såle
des för att beskriva individernas position på arbetsmarknaden. Alternativ till 
marginaliserad som jag övervägt, men valt bort, är termerna hard core



unemployed2 och trasproletär*.
Beredskapsarbeten är en insats som vänder sig till ”hela skalan” mellan de 

båda polerna ”förankrad på” respektive ”utslagen från” arbetsmarknaden. För 
att vara marginaliserad krävs att vara långvarigt eller upprepat arbetslös (men 
man ska vara kvar i arbetskraften). Beredskapsarbeten är en sistahandsåtgärd 
för arbetslösa som inte får arbete på egen hand. För enkelhets skull kan därför 
alla beredskapsarbetare betraktas som marginaliserade på arbetsmarknaden.

Hur hänger då marginaliseringsbegreppet samman med Midrés kategorier, 
med konjunkturpolitik och med den karitativa hjälpen?

Beredskapsarbeten ges till arbetslösa individer som en följd av konjunktur
försämringar eller som en form av karitativ hjälp. Det arbetsmarknads-/ 
konjunkturpolitiska perspektivet betonar att det är de produktiva, men för 
tillfället arbetslösa, som ska få hjälp. Jag har valt att placera även de personer 
som har a-kassa i det konjunkturpolitiska sammanhanget. De personer som 
har a-kassa har som regel nyligen arbetat och får därför anses ha bättre 
förutsättningar än de som inte tidigare varit etablerade på arbetsmarknaden.

Karitativ hjälp skulle i Midrés terminologi kunna tolkas som hjälp som ges 
till de personer som är resurssvagast (som har svårast att få jobb). Ett sådant 
mått på resurssvaghet är dock problematiskt av skilda skäl, inte minst för att 
arbetsgivarna ställer olika krav inom olika yrkesområden. Med karitativ hjälp 
har jag därför avsett hjälp som ges till individer som är arbetslösa och 
medellösa. De personer som är arbetslösa och medellösa är till stor del också 
de som har svårast att få jobb. Svag ekonomi kan alltså i sig vara en indikator 
på bristande resurser. Som operativt mått på medellöshet används årsinkom
ster och behov av socialbidrag. Ett sådant ekonomiskt mått utesluter inte att 
en del människor har resurser att klara ett marknadsarbete men ändå inget får 
därför att de faller bort i konkurrens eller därför att de diskrimineras på 
marknaden. Men det är samtidigt svårt att hitta ett bättre mått som också är 
relativt enkelt att ”läsa av”. I praktiken är det också just den enskildes ekonomi 
som ofta avgör om en individ ska få hjälp eller ej.

I nedanstående figur sammanförs begreppen:

Förankrad Marginaliserad Utslagen
Beredskapsarbeten som:

kan, vill, konjunktur- karitativ kan ej, vill ej,
får arbeta politik hjälp får ej arbeta

Figuren illustrerar att marginaliserad är en position mellan förankrad och 
utslagen. I ju högre utsträckning en person vill, kan och får arbeta, desto större



är förutsättningarna för att han/hon ska bli förankrad. Omvänt gäller att ju 
mindre en person vill, kan respektive far arbeta desto större är risken för 
utslagning. Midré använder inte utslagningsbegreppet utan resonerar i kate
gorier av ”självförsörjande”, ”värdig hjälpsökande”, ”ovärdig hjälpsökande” 
etc. I det utslagningsbegrepp som diskuterades av Berglind & Lindqvist 
(1972) menas att en person som varken kan eller får arbeta på öppna 
arbetsmarknaden är utslagen. En individ som inte kan få ett marknadsarbete 
är utslagen oavsett om han/hon har hög arbetsmotivation. En person som 
enligt Berglind & Lindqvists definition är utslagen klassas av Midré som 
”tydlig (välanpassad) klient” (se f ö kapitel 8).

Frågan om vem som är utslagen har stor betydelse vid studier av individer 
som deltar i arbetsmarknadsåtgärder. Min utgångspunkt är att beredskapsar- 
betarna kan vara marginaliserade, men inte utslagna så länge de är kvar i 
arbetskraften. Med detta synsätt är en person som aktivt söker arbete och/eller 
deltar i arbetsmarknadsåtgärder (dvs tydligt markerar sin arbetsmotivation) 
inte att betrakta som utslagen. Däremot skulle majoriteten av de beredskaps
arbetare som följs upp i avhandlingen med Berglind & Lindqvists definition 
betraktas som utslagna eftersom de har svårigheter att få ett arbete på öppna 
arbetsmarknaden. Slutsatsen blir att det är möjligt att tala om två olika 
utslagningsbegrepp. För Berglind & Lindqvist är utslagning liktydigt med att 
lämna den öppna arbetsmarknaden, medan utslagning i avhandlingens kontext 
är liktydigt med att lämna arbetskraften.

Övriga termer
Med arbetslinjen avses principen om hjälp till arbete i stället för hjälp genom 
bidrag, t ex a-kasseersättning eller socialbidrag.

Långtidsarbetslös är en person som varit arbetslös under minst sex månader. 
AMS räknar även ungdomar under 25 år som varit arbetslösa minst fyra 
månader som långtidsarbetslösa. I avhandlingen används av praktiska skäl 
genomgående sex månader som kriterium för långtidsarbetslöshet.

En person som får socialbidrag definieras av socialtjänsten som klient. 
Klientur också den vanligaste benämningen i socialt arbete och de tanketra
ditioner som finns där. Inom annan forskning och framför allt i det praktiska 
arbetet används t ex på arbetsförmedlingen uttrycket kund. Kund för lätt 
tankarna till ett avtalsförhållande eller till uttryck som ”kunden har alltid rätt”. 
I praktiken har de arbetslösa långt ifrån någon självklar rätt.

Fattigvârd'i.r en beteckning på den kommunala behovsprövade hjälp som 
betalades ut till medellösa grupper med stöd av fattigvårdslagen. Fattigvårds
lagen ersattes 1957 av socialhjälpslagen som i sin tur upphörde i samband med 
socialtjänstlagens tillkomst 1982.1 kapitel 2 fattigvårdi sin ursprung



liga betydelse. I övriga avsnitt där ordet används syftar fattiga allmänt på 
personer som behöver behovsprövad ekonomisk hjälp från kommunen (utan 
tidsbestämning).

Utländsk medborgare är en person som vid undersökningstillfället inte har 
svenskt medborgarskap. Många personer som ingår i undersökningen är födda 
utanför Sverige. Referensdata som används tar emellertid endast hänsyn till 
aktuellt medborgarskap. Jag har därför utnyttjat mina egna data på samma vis. 
Det innebär bl a att naturaliserade svenskar, dvs personer med förvärvat 
svenskt medborgarskap, förts till kategorin svenskar. Ordet invandrare an
vänds i texten synonymt med utländsk medborgare.

1.4 Metodologiska överväganden
En målsättning med avhandlingen är att ge en fyllig bild av vilka beredskap- 
sarbetarna är som individer och som ”hjälpmottagare” och i vilket samman
hang — historiskt och samhällspolitiskt - som kommunala beredskapsarbeten 
ingår. En följd av detta tillvägagångssätt är att olika metoder och delvis olika 
perspektiv utnyttjas inom ramen för avhandlingen. Metodologiska övervä
ganden redovisas för det historiska avsnittet i kapitel två och för 1990 års 
undersökning i kapitel fyra.

Avhandlingens frågeställningar ligger nära det praktiska sociala arbetet som 
till stor del handlar om att utsatta grupper uppmärksammas och far hjälp på 
ett bra sätt. Enkät- och intervjufrågorna som formulerats handlar om vilka det 
är som anvisas till beredskapsarbeten och hur det går för beredskapsarbetarna 
efter beredskapsarbetet. Ytterligare en dimension är hur beredskapsarbetarna 
själva ser på den hjälp som ges. De insatser som görs i det praktiska sociala 
arbetet kräver som regel någon form av ”informerat samtycke”. Många av 
beredskapsarbetarna saknar i stor utsträckning valmöjligheter på arbetsmark
naden. Beredskapsarbetet kan rentav vara en sista utväg. Hur ser ”det enda 
valet” ut? Detta har översatts till en fråga om i vad mån beredskapsarbetarna 
är nöjda med sina beredskapsarbeten.

Undersökningen av 1990 års kommunala beredskapsarbeten bygger på 
enkäter och intervjuer. Uppläggningen är huvudsakligen kvantitativ, kom
pletterad och problematiserad med fördjupande information från intervjuer. 
Totalt ingår 322 personer i enkätundersökningen. Dessa jämförs med en 
Stockholmspopulation. Jämförelser görs med hjälp av SCB-data från Folk- 
och bostadsräkningen 1990 (FoB-90).

För att jag ska kunna besvara frågan om utfallet, dvs hur det går för 
beredskapsarbetarna efter beredskapsarbetet, skapas en statistisk modell. Denna 
tar främst hänsyn till viktiga individuella bakgrundsförhållanden och i viss



mån till förhållanden som rör själva beredskapsarbetet. Uppföljningen har 
gjorts sex månader efter det att individen avslutat sin kontakt med Beredskaps- 
arbetsbyrån. Underlaget är 163 enkäter.

Fördjupningsintervjuer har genomförts med 16 personer. Intervjuerna 
tillför uppgifter om bl a sociala förhållanden, individernas livssituation, 
förtroende för myndigheter och individernas egna strategier med beredskaps
arbeten. Intervjuerna har gjorts dels under perioden i beredskapsarbete, dels 
ett år senare. Första intervjun är från april 1990 och den sista från december 
1991. Intervjuurval m m redovisas tillsammans med fallbeskrivningar och 
analyser i kapitel åtta. Ansatsen i intervjuundersökningen är kvalitativ och 
syftar till att skapa närhet till och förståelse för beredskapsarbetarna.

För uppgifter som rör den historiska utvecklingen används främst arkivma
terial från Stockholms stads arbetslöshetskommitté, protokollsutdrag från 
kommunfullmäktiges handlingar och tryckta sammanställningar från kom
munalkalendern .

Undersökningen grundas på Stockholmsförhållanden. Även andra kom
muner, inte minst storstäderna, ordnar oavsett konjunktur beredskapsarbeten 
för arbetslösa. Även sammansättningen av de arbetslösa, t ex en hög andel 
utländska medborgare, påminner om andra storstadsregioner. Tolkade med en 
viss försiktighet kan resultaten till stora delar därför antas vara relevanta för 
Göteborg och Malmö.

Sedan avhandlingsprojektet formulerades och data började samlas in har 
den svenska arbetsmarknaden förändrats mycket kraftigt. Arbetslösheten har 
stigit, antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder har ökat och hela arbetsmark
nadspolitiken är under omprövning. De nya förhållandena har även betydelse 
för vilka grupper som deltar i beredskapsarbeten och hur det går efter 
beredskapsarbetet. För att ändå kunna slutföra arbetet har jag valt att inte 
tillföra några nya data. Däremot har några reflektioner över de senaste årens 
utveckling förts in i slutkapitlet.

1.5 Disposition
1 kapitel 1 och 2 definieras problemområdet och beredskapsarbeten placeras 
in i ett arbetsmarknadspolitiskt och ett socialpolitiskt sammanhang. I kapitel
2 beskrivs framväxten av arbetslöshetsåtgärder i Stockholms stad 1914-1990.

I kapitel 3 redogörs för forskning om beredskapsarbeten och angränsande 
områden. I kapitlet redovisas också något av den klientforskning som har 
anknytning till frågor om arbetslöshet och kommunal arbetslöshetshjälp.

I kapitel 4 till 8 görs redovisningen av undersökningen om 1990 års 
beredskapsarbetare i Stockholm. Kapitel 4 visar hur undersökningen har



genomförts. Kapitlet bidrar till att belysa olika selekteringsprocesser. Det 
innehåller också en bortfallsanalys.

Kapitel 5 redovisar resultaten av kartläggningen av de anvisade beredskaps- 
arbetarna. Kartläggningen är relativt detaljerad då den samtidigt utgör en 
empirisk kontroll av i vad mån beredskapsarbetarna kan betraktas som en 
utsatt grupp.

I kapitel 6 redovisas resultaten av uppföljningsstudien, och i kapitel 7 
analyseras resultaten med hjälp av en statistisk modell. I kapitel 8 redovisas 
intervjuer med ett urval av beredskapsarbetarna. Kapitlet syftar till att skapa 
närhet till några berörda beredskapsarbetare och till att bättre förstå vad ett 
beredskapsarbete kan betyda för en individ. I slutkapitlet, kapitel 9, samman
fattas och kommenteras avhandlingens resultat.

Noter:
1 För en diskussion av begreppet ”permanent tillfällighet”, se t ex Gonäs (1991), 
Essevald/Davies (1984, 1988), Isaksson/Svedberg (1989). Författarna använder 
”permanent tillfällighet” något olika. Gonäs studerar främst den äldre arbetskraften 
som i samband med strukturomvandlingar förlorar sina jobb och får svårt att komma 
tillbaka till den öppna arbetsmarknaden. Personerna får kortare anställningar, 
utbildningar och olika arbetsmarknadspolitiska insatser under en lång tid. Essevald/ 
Davies gör en likartad tolkning av begreppet när de studerar kvinnor som slås ut från 
den lokala delarbetsmarknaden. För både Gonäs och Essevald/Davies är det utslag- 
ningen från arbetsmarknaden som leder till en permanent tillfällighet. Isaksson/ 
Svedberg studerar en grupp manliga socialtjänstklienter, varav många har ”kroniska” 
svårigheter på arbetsmarknaden. Inte heller denna grupp blir i någon högre utsträck
ning stadigvarande etablerad på arbetsmarknaden. Men den permanenta tillfällighe
ten handlar hos Isaksson/Svedberg även om olika försörjningsmöjligheter. Dessa 
behöver inte ha arbetsmarknadsanknytning utan kan omfatta tillfälliga jobb på den 
öppna arbetsmarknaden varvat med t ex svartjobb eller socialbidrag.

2 Begreppet ”hard core unemployed” har bl a diskuterats av Olsén utifrån främst 
amerikansk forskning (Olsén 1985s70ff). Begreppet definieras olika men avser ofta 
människor från ”samhällets understa skikt”, med socialt instabila förhållanden som 
lever efter andra normer än mer arbetsorienterade delar av arbetarklassen. Ofta hör 
till bilden en livsföring präglad av tillfälliga, psykologiskt och fysiskt belastande 
arbeten som avlöses av arbetslöshetsperioder. En överrepresentation av etniska 
minoritetsgrupper och gettobefolkning ingår i mönstret, liksom låg grundutbildning 
och få möjligheter till yrkeskarriärer. Synen på arbetet är instrumentell där arbetet ses 
som ett renodlat överlevnadsmedel och förhållningssättet uttrycker en misstro mot 
samhällsinstitutioner och myndigheter. ”Sett utifrån mellanskiktets värden förefaller 
den hårda kärnans orientering mot arbetet som oberäknelig, opålitlig och irrationell”



(Olsén s 71). Sett ur de arbetslösas perspektiv blir inställningen mer förståelig. 
Gruppens situation präglas bl a av yttre styrning, tvång, oförutsägbarhet och 
bedrövliga ekonomiska villkor osv. Trots det saknas en klassidentitet liksom aktivt 
organiserade försök till samhällspåverkan. Snarast omfattas medelklassorienterade 
karriäristiska värderingar. Jag uppfattar både ”hard core unemployed” liksom ”tras
proletär” som relativt statiska begrepp. De har båda karaktär av att personen ifråga är 
”eliminated”, dvs definitivt borta från (den öppna) arbetsmarknaden.

3 Begreppet ”trasproletär” är kopplat till den marxska diskussionen om relativ 
överbefolkning och reservarmé. (Se t ex Marx Kapitalet, första boken kapitel 23.) Jag 
har övervägt att använda termen för att den antyder något om arbetskraftens ställning 
i relation till produktionsförhållandena. Även med en ”modern” tolkning kan 
proletär sägas vara en person med ett lönearbete av underordnad karaktär. Traspro
letär blir då den som även saknar denna ställning på arbetsmarknaden. På samma sätt 
som det t ex går att tala om fattigdom utan att tala om absolut fattiga bör det vara 
möjligt att använda begreppet ”moderna trasproletärer” för att beskriva ett relativt 
trasproletariat. Använt på detta sätt skulle ”trasproletariat” vara en benämning på en 
viss typ av utsatthet, dvs utarmningen av det skikt av proletariatet som det kapitalis
tiska samhället stöter ut ur produktionen.



2. BEREDSKAPSARBETEN I STOCKHOLM 
UR ETT HISTORISKT PERSPEKTIV

Kapitlet handlar om den kommunala arbetslöshetshjälpens framväxt och 
utveckling i Stockholm under perioden 1914-1990. Frågan som ställs är kort 
och gott På vilket sätt har den kommunala arbetslöshetshjälpen i Stockholm 
förändrats? Med ”hjälp” avses i första hand hjälp i form av arbete och i 
synnerhet beredskapsarbete. Hjälp kan även utges i form av t ex naturahjälp, 
kontantstöd och utbildning. Beredskapsarbeten är vid sidan av kontantstödet 
den insats som funnits under längst tid och uppmärksammats mest.

2.1 Material och metod
Framställningen bygger på ett rikt urval av källor. Från stadsarkivet hämtas 
handlingar från Stockholms stads arbetslöshetskommitté (ak), kommunalka
lendern i Stockholm, kommunfullmäktiges handlingar, statistikinformation 
och personakter. Senare statistik härrör främst från länsarbetsnämnden i 
Stockholm. Tidningsartiklar är hämtade från Sigtunastiftelsens klipparkiv och 
utnyttjas som illustrationer i noter. Kompletterande uppgifter har hämtats 
från AMS centralarkiv samt ur arbetsmaterial från Stockholms läns landsting. 
För att inte tynga inledningen har jag valt att kommentera materialet i den 
löpande framställningen. Det kommunala materialet kommenteras i bilaga, 
och vissa detalj uppgifter återfinns i noter.

För att skapa en överblick över den kommunala arbetslöshetshjälpens 
förändring, utnyttjar jag statistiska uppgifter från vart 10:e år som bas. 
Statistikuppgifter har hämtats för åren 1914, 1924, 1934, 1944, 1934 och 
1964. För 1970-talet och framåt finns länssiffror från länsarbetsnämnden som 
kunnat utnyttjas. Från 1914 till 1960-talet har fattighjälpen (och motsvaran
de) och den kommunala arbetslöshetshjälpen olika huvudmän. Det går därför 
att skilja fattighjälp från arbetslöshetshjälp. Däremot kan det vara svårt att 
skilja på den kommunala arbetslöshetshjälp som ges i form av arbete respektive 
i form av kontantstöd. Diskussionen om vem som skall fa hjälp har därför i 
vissa fall fatt utökas till att handla om vem som skall fa arbetslöshetshjälp 
genom kommunen över huvud taget snarare än vem som får del av hjälpfor- 
men arbete.

Ett tillvägagångssätt som jag övervägt har varit att välja mer strategiska 
årtal, t ex typiska högkonjunktur- respektive lågkonjunkturperioder. Ett 
sådant urval skulle kunna utvisa hur sammansättningen av de hjälpta grupper



na förändras som en följd av konjunkturväxlingarna. Emellertid skulle en 
sådan typ av bedömning (dvs som kan härledas till konjunkturer) i sig ställa 
stora metodologiska krav. Det är troligt att det finns svårigheter med att isolera 
effekterna av vad som beror på allmänna förändringar i samhället och vad som 
mer direkt kan hänföras till konjunkturer. I stället har jag valt att ge mer av 
punktbelysningar. Det bör också påpekas att någon liknande sammanställ
ning inte har gjorts och att stora delar av materialet är tidigare outforskat. Det 
är alltså ett betydande arbete i sig att försöka skapa en överblick över 
utvecklingen i kommunen.

Eftersom materialet är lokalt är generaliserbarheten begränsad. Det skulle 
krävas fler lokala undersökningar för att fa en säkrare helhetsbild av utveck
lingen i riket. För att ändå ge några perspektiv redovisar jag de kommunala 
förändringarna i Stockholm mot bakgrund av den statliga arbetsmarknadspo
litiken och dess starka betoning på arbetslinjen. Avsnitt 2.2 handlar om 
arbetslinjen och avsnitt 2.3 redogör för beredskapsarbetets plats bland de 
arbetsmarknadspolitiska medlen. Därefter behandlar kapitlet förhållandena i 
Stockholm.

2.2 Arbetslinjen
Mot bakgrund av krigsutbrottet år 1914 utfärdades en hjälpkungörelse som 
gjorde det möjligt att betala ut ett begränsat understöd åt vissa medellösa 
arbetslösa.1 Det blev också möjligt att hjälpa en del av de arbetslösa med 
särskilda s k nödhjälpsarbeten och det skedde en blygsam bodelning mellan 
fattighjälp och arbetslöshetshjälp. 1914 års kungörelse innebar ett tydligare 
erkännande av arbetslöshet som ett samhällsproblem. I första hand avsågs med 
detta arbetslöshet bland män bl a beroende på att kvinnorna i begränsad 
utsträckning räknades till arbetskraften.

Tidigt formulerades en policy om att de arbetslösa i första hand skulle 
hjälpas med arbete, och kontantlinjen, dvs direkta ekonomiska ersättningar, 
skulle tillgripas om hjälp till arbete inte var möjligt. Denna till synes enkla 
princip brukar kallas för ”arbetslinjen \ Till tankarna med arbetslinjen hör 
också en stark moralisk värdering att det är något gott i att arbeta. Arbetet har 
ett värde i sig. Följaktligen är det något dåligt att inte arbeta. Understöd till 
arbetslösa kan därför vara skadligt och uppmuntra till ett liv i lättja (”under- 
stödstagaranda”).

Denna inställning återfinns mycket tydligt i begreppen aktiva respektive 
passiva arbetsmarknadspolitiska medel. Leimar (1988 s 12-13) skriver att 
uttrycket ”aktiv arbetsmarknadspolitik” troligen användes i officiella sam
manhang första gången 1947. Aktiva åtgärder syftar till att den enskilde skall



få ett arbete, en utbildning eller andra arbetsförberedande åtgärder. Med 
passiva åtgärder menas olika former av kontantstöd. I den internationella 
diskussionen hävdas ibland att även kontantunderstödet kan ses som aktiv 
hjälp. Inte minst i den anglosaxiska litteraturen hävdas att kontantstödet kan 
vara ”aktivt” mot fattigdom och svält. Till en del skulle detta kunna bero på 
att bodelningen mellan arbetsmarknadspolitik och ”social security” är betyd
ligt större i många andra länder än i Sverige.2

Även om ”aktiva åtgärder” eller ”arbete i stället för bidrag” kan låta enkelt 
så är detta normativa begrepp som rymmer både ”morötter” och ”piskor”, 
service och myndighetsutövning.

Arbetslinjen kan innebära att erbjuda en arbetslös person ett arbete. Detta kan 
vara bra för t ex grupper på arbetsmarknaden som vill jobba, men som har svårt 
att komma in på arbetsmarknaden. Även vissa former av rehabilitering med 
målsättningen att en person åter skall bli delaktig i arbetslivet kan räknas hit.

Arbetslinjen kan även innebära krav på en individ att anta ett arbete under 
hot om avstängning från kontantunderstöd. Arbetslinjen blir då av repressiv 
karaktär. Avsikten med detta kan antas vara att pröva arbetsvilligheten hos 
någon grupp eller att minska utgifter i socialförsäkringen. (I mer extrema fall 
kan också någon form av lagstadgad arbetsplikt tillgripas.3)

Principen om arbetslinjen har alltid varit stark inom arbetsmarknadspoli
tiken, men har också fatt en allt större betydelse inom socialförsäkringsområdet. 
Under socialpolitikens uppbyggnad efter andra världskriget betonades solida
ritet och universialism. Alla medborgare skulle behandlas lika. Exempel på 
sådana reformer var folkpension, barnbidrag, nästan fri hälso- och sjukvård 
och allmän sjukförsäkring. Den behovsprövade modellen frångicks till förmån 
för en generell välfärdspolitik. Från slutet av 1950-talet och början av 1960- 
talet inleddes en period då de generella socialförsäkringarna kompletterades 
med inkomstrelaterade förmåner, främst ATP. Arbetslinjen har stärkts genom 
att inkomstbortfallsprincipen grundad på individuella prestationer har kom
mit att dominera. Principen innebär att ersättningar via socialförsäkringarna 
betalas ut i proportion till inkomsten. Det har blivit allt viktigare att ha (eller 
tidigare ha haft) en inkomst. (Se t ex Ds 1989:44 kapitel 5 och 6). Bl a 
Marklund Sc Svallfors (1986) har påtalat tvånget av en arbetsprestation för att 
en person ska ha rätt till ekonomiska förmåner. En person måste med andra 
ord först arbeta för att över huvud taget kunna fa ersättning vid inkomstbort
fall. För den enskilde kan det vara av stor ekonomisk betydelse om han 
befinner sig innanför eller utanför regelverket. Det är också värt att notera att 
Sverige aldrig fått en obligatorisk arbetslöshetsersättning trots att frågan stötts 
och blötts under hela 1900-talet.4 Utan jobb, utan pengar. Även de som vänder 
sig till den kommunala socialtjänsten för att söka ekonomiskt bistånd har



långtgående skyldigheter att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Några perspektiv på arbetslinjen och arbetslösheten
Arbetslinjen är också kopplad till frågan om arbetslöshet. De åtgärder som 
vidtas mot arbetslöshet hänger samman med hur man ser på orsakerna till 
arbetslöshet. Om t ex problemet anses bero på den enskilde är lösningen en 
privatsak (bristande moral, lättja etc). Om problemet ligger utanför den 
enskilde (är av marknadskaraktär) blir lösningen snarare av ”offentlig” karak
tär. Analogt med detta följer att om arbetslinjen skall upprätthållas som en 
följd av den enskildes brister hamnar moraliska imperativ och tvångsåtgärder 
i centrum. Staten kan också styra genom olika typer av ekonomiska incita
ment, t ex ange olika villkor för att bistånd skall utgå. Om däremot arbetslinjen 
skall hävdas, eftersom arbetslösa inte far arbeten som en följd av marknads- 
misslyckanden, kan detta ge utrymme för statlig interventionism genom t ex 
nyskapade arbetstillfällen av frivillig karaktär. Arbetslöshet som beror på den 
enskildes arbetsoförmåga (brist på resurser), t ex nedsatt hälsa, kan också 
motivera olika insatser. Statligt stöd ses i dessa fall ofta som legitimt trots att 
arbetslösheten är nära kopplad till den enskilde.

Mycket grovt och förenklat kan arbetslösheten analyseras efter tre huvudin
riktningar: Den första, som ibland kallas för ”klassisk arbetslöshet”, går ut på 
att lönerna är för höga. (Reallönerna överstiger den nivå som skulle ge balans 
mellan efterfrågan och utbud.) Den andra utgår ifrån att den totala efterfrågan 
i samhället styr produktionsvolymen och därför också efterfrågan på arbets
kraft. Enligt detta ”keynesianska” synsätt beror arbetslöshet på otillräcklig 
efterfrågan (se t ex Nationalencyklopedin band 1, arbetslöshet, Persson ( 1989)). 
Den tredje huvudinriktningen betonar olika trögheter och flaskhalsproblem 
på arbetsmarknaden som gör det svårt att matcha utbud och efterfrågan på 
arbetskraft. Enligt detta synsätt ändras ständigt efterfrågan på varor och 
tjänster, olika delarbetsmarknader förändras, skarvar uppstår när man byter 
jobb etc. Matchningsproblemen kan vara tillfälliga och ge upphov till korta 
skarvar, vanligen kallad friktionsarbetslöshet. Men förändringarna kan också 
medföra att sammansättningen av de arbetslösa (arbetskraftsutbudet) och 
sammansättningen av den arbetskraft som efterfrågas skiljer sig åt. Det kan 
finnas lediga arbeten men inom ”fel” yrkesområde eller på annan ort. Denna 
strukturarbetslöshet kan slå mycket hårt i synnerhet mot mindre orter med 
ensidigt näringsliv. Detta illustreras bl a av att de som blivit arbetslösa till följd 
av olika personal- och driftsinskränkningar har den genomsnittligt längsta 
arbetslöshetstiden.

Dessa tre orsaksförklaringar, den klassiska, den keynesianska och ”match- 
ningshypotesen” ger alla olika implikationer för olika insatser. Enligt den



klassiska - återigen mycket förenklat - bör marknaden själv sköta lönebild
ningen utan statlig interventionism. Den keynesianska ger förutsättningar för 
att t ex spä på köpkraften eller för att motivera att staten genom upplåning 
stimulerar investeringar. Om problemen däremot är av matchningskaraktär 
hjälper varken sänkta löner eller höjd efterfrågan. I stället betonas arbetsmark- 
nadspolitiska åtgärder, t ex aktiv arbetsförmedling, flyttbidrag och arbets
marknadsutbildning.

Sammanfattningsvis kan sägas att det keynesianska synsättet liksom match- 
ningshypotesen legitimerar olika statliga styr- och stödåtgärder, medan den 
klassiska förklaringen tydligare betonar marknadskrafternas självreglerande 
förmåga.

2.3 Arbetsmarknadspolitiska medel
Från 1914 och under hela 1920-talet stod arbetslöshetspolitiken i centrum. 
Under 1930-talet skedde en kraftig omsvängning i synen på arbetslösheten 
och på statens roll. Det var inte längre enbart den akuta arbetslösheten som 
skulle avhjälpas. Politiken fick en bredare inriktning och berörde större delar 
av befolkningen.5 Grunden lades till en arbetsmarknadspolitik (se t ex SOU 
1931:3).

Redan i slutet av 30-talet fördes diskussioner även om arbetsmarknadspo
litiska åtgärder för de handikappade på arbetsmarknaden, bl a i rationaliser- 
ingsutredningen (SOU 1939:13; 1939:14). Kriget kom emellan och först mot 
slutet av 40-talet tog diskussionerna fart ordentigt. Flera omständigheter 
bidrog till detta. I många europeiska länder framhölls det moraliska ansvaret 
att sörja för de många krigsinvaliderna. I Sverige tillkom även andra humani
tära och solidariska skäl (främst framförda av handikappföreträdare) liksom 
ekonomiska motiv, bl a att tillvarata de arbetshandikappades ”restarbetsför- 
måga” (se t ex arbetarrörelsens efterkrigsprogram). I tidningsartiklar diskute
rades mycket de partiellt arbetsföras situation.6 Framför allt byggdes den s k 
arbetsvärden upp rejält med början under 1940-talets senare hälft. Arbetsvär
den fick i princip två målsättningar: dels förbereda arbetslösa arbetshandikap
pade för återplacering på öppna arbetsmarknaden, dels ge alternativ sysselsätt
ning åt dem som inte hade en chans på öppna arbetsmarknaden.

Under 1930-talet infogades arbetsmarknadsåtgärderna i en mer medveten 
strategi för full sysselsättning utan inflation. Den Rehn-Meidnerska modellen 
innebar en kombination av en efterfrågedämpande generell politik, en solida
risk lönepolitik och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Den sistnämnda skulle 
underlätta anpassnings- och rörlighetsåtgärder liksom selektiva sysselsätt- 
ningsskapande åtgärder. Under 1940-talet var arbetslinjen praktiskt taget



identisk med beredskapsarbeten. Med en mer utbyggd arbetsmarknadspolitik 
blev beredskapsarbete en begränsad åtgärd bland många.

En annan viktig förändring under 1950-talet avsåg reglerna för vem som 
kunde komma i fråga för ett beredskapsarbete. Efter ett brev från Kungl Maj:t 
1954 blev det möjligt för medlem av arbetslöshetskassa att hänvisas till ett 
beredskapsarbete. Denna förändring har fatt stor betydelse för rekryteringen 
till beredskapsarbete. Fram till dess hade endast hjälpsökande hos kommunen 
(arbetslösa, medellösa) kunnat påräkna hjälp. Denna 40-åriga princip började 
luckras upp genom att också a-kassemedlemmar skulle kunna få beredskaps
arbete. Bakom beslutet låg långvariga påtryckningar från de fackliga organi
sationerna. Utvecklingen har fortsatt i samma riktning genom att kraven på 
att hjälpen skall vara individuellt behovsprövad har försvagats. I stället har 
försäkringsprincipen successivt stärkts. Den som är medlem i a-kassa och som 
uppfyller a-kassans villkor har rätt till ekonomisk ersättning och viss annan 
hjälp vid arbetslöshet. 1983 infördes t ex en garantiregel (i dåvarande arbets- 
marknadskungörelse (SFS 1966:368 72a)) som gav de utförsäkringshotade 
rätt till beredskapsarbete.

Från slutet av 1960-talet förstärktes ytterligare målsättningen att öka 
arbetskraftsdeltagandet för alla grupper i samhället, även personer med 
arbetshandikapp. Vid denna tid kom också de skyddade verkstäderna som en 
del av arbetsvärden.

Under 1970-talet utvecklades lagstiftningen genom ”den nya arbetsrät
ten”, med lagstiftning om bl a medbestämmande i arbetslivet och nya regler 
om anställningsskydd. Bl a tillkom turordningsregler vid uppsägning, något 
som ger stöd för den äldre arbetskraften. Även särlagstiftning för de handikap
pade tillkom. I praktiken framstår t ex främjandelagen som ska ge de 
arbetshandikappade tillträde till arbetslivet på öppna marknaden som både 
tandlös och obsolet (jfr Blomqvist & Dahlkild-Öhman 1987). Parentetiskt 
kan nämnas att många europeiska länder valt att införa en kvotlagstiftning 
som skall garantera personer med handikapp en fastställd andel arbetstillfäl
len. Resultaten av kvotlagstiftningen är nedslående.7

Arbetsmarknadspolitiska strategier
Arbetslinjen för utsatta grupper kan i princip upprätthållas på tre sätt, 
nämligen genom kompensation, genom substitution och genom särlagstiftning. 
Ett kompensatoriskt system kan rikta sig både till den enskilde och till 
arbetsgivaren. Den enskilde kan få hjälp med arbetsvägledning, utbildning 
och rehabiliteringsinsatser, medan arbetsgivaren främst kan få lönesubven- 
tioner. Ett substitutionssystem innebär skyddade arbetsplatser vid sidan av 
den ordinarie arbetsmarknaden, t ex inom Samhall. Lagstiftningsåtgärder kan



vara t ex främjandelagen eller kvotlagstiftning. Det är också möjligt att tänka 
sig en lagstiftning mot diskriminering av handikappade, något som närmast 
för tankarna till amerikansk rättstradition. Det finns dock en viktig invänd
ning. En sådan typ av lagstiftning förutsätter ett relativt tydligt definierat 
handikapp. Att tillhöra en ekonomiskt eller socialt utsatt grupp går knappast 
att definiera som ett handikapp. De ”metoder” som för närvarande (1996) 
tillämpas i Sverige rör sig inom områdena kompensation och substitution.

Arbetsmarknadspolitik och beredskapsarbete
Under de senaste decennierna har satsningen på arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder i förhållande till arbetslöshetens storlek varit omfattande i Sverige. 
Enligt OECD ( 1992) var Sverige också det land där andelen av BNP som gick 
till ”aktiva åtgärder” (t ex arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten) 
jämfört med kontantutbetalningar var som störst.

De arbetsmarknadspolitiska individinriktade åtgärderna består av fyra 
delar. Dessa kan beskrivas som (skrivningen är modifierad från Björklund 
(Björklund & Wadensjö (1989)):

1. En subventionerad arbetslöshetsförsäkring, främst a-kasseersättningen, 
som huvudsakligen betalas av staten. Under de senaste åren har det pågått en 
livlig debatt om att höja de försäkrades egenavgifter.

2. Temporära lönesubventioner med stabiliseringspolitiskt syfte. Med stabili- 
seringspolitik avses de ekonomiska åtgärder som statsmakten vidtar för att 
utjämna konjunkturväxlingar. Den vanligaste stödformen har varit bered
skapsarbete. Under 1990-talet har bl a de s k ALU-arbetena tillkommit. I 
princip betalar staten (eller stat-kommun) den anställdes lön under viss tid, 
vanligen sex månader. (Beredskapsarbeten kan ges även med andra syften än 
rent stabiliseringspolitiska målsättningar.)

3. Åtgärder som genomförs med fördelningspolitiska syften. Staten kan t ex ge 
lönebidrag till arbetsgivare som anställer handikappade personer. I normalfal
let krävs att den enskilde har ett läkarintyg på nedsatt arbetsförmåga.

4. Offentliga tjänster i form av arbetsförmedling och arbetsmarknadsutbild
ning. Arbetsförmedlingen skall matcha sökande med lediga jobb, kontrollera 
att regelverket följs, t ex vid utbetalningar av a-kassa, samt svara för adminis
trationen av olika åtgärder och program. Till tjänsteproduktionen räknas även 
arbetsmarknadsutbildningen även om denna kan vara privat organiserad.

Den arbetsmarknadspolitiska åtgärd som står i centrum för den här 
avhandlingen är kommunala beredskapsarbeten. Kommunala beredskapsarbe
ten är kortvariga arbeten i kommunal regi för arbetslösa som inte kan fö annat 
arbete. Trots denna definition är det inte helt enkelt att begreppsligt ange vad 
som menas med ett (kommunalt) beredskapsarbete.8 I olika uppslagsverk



anges t ex att det är en typ av arbeten som ordnas av konjunkturpolitiska eller 
andra skäl. Däremot framgår inte etymologin för ursprunget till ordet 
beredskapsarbete. Ordet beredskap gttYixxtn ”militär” association. Det spanska 
ordet trabajo de reserva har en likartad konnotation. I engelskan används 
ibland uttrycket relief work, vilket snarast för tankarna till att hjälpa nödlidan
de eller nödställda. I främst USA används uttrycket work relief, men avser då 
ofta någon typ av workfare, dvs arbete i stället för fattighjälp. En annan 
tolkning härrör från den keynesianska anticykliska konjunkturteorin där 
offentliga arbeten organiseras under lågkonjunktur och ”hålls i beredskap” 
under högkonjunktur. Ordet beredskapsarbete skulle då vara ett mer teoriim- 
pregnerat uttryck än t ex nödhjälpsarbete.

Med Björklunds indelning skulle beredskapsarbeten ha ett stabiliserings- 
politiskt och i någon mån ett fördelningspolitiskt syfte. Det finns även äldre, 
men for avhandlingens kontext väl så relevanta begrepp hos Landgren. 
Landgren (I960 s 56 ff) diskuterar beredskapsarbetarnas, eller snarare de 
offentliga arbetenas, ”funktion”. Författaren urskiljer tre olika slags offentliga 
arbeten som syftar till att bekämpa arbetslöshet. Dessa kallar han karitativa, 
omfördelande och expansionistiska arbeten.

Karitativa arbeten är en form av fattighjälp. I stället för att betala ett 
kontantstöd till de arbetslösa kan samhället anordna arbeten. Motiven kan 
också vara att hålla nöden borta och att pröva arbetsviljan hos de arbetslösa. 
Omfördelningsarbeten syftar till att jämna ut konjunkturerna. De används i 
lågkonjunktur för att sedan minskas under högkonjunktur. De expansionistis
ka arbetena syftar till att öka den totala efterfrågan i samhället. De kan också 
användas i en högkonjunktur så att även den ”permanenta” arbetslösheten 
förvinner.

Om man förenklar och reducerar Landgrens begrepp till två framträder dels 
ett ekonomiskt, dels ett karitativt perspektiv. Detta synsätt överensstämmer 
relativt väl med förordningen om beredskapsarbeten. Ofta föranleds olika 
insatser av försämrade konjunkturer. När konjunkturerna blir bättre kommer 
insatserna närmre den karitativa traditionen, dvs det blir främst de ”behovs
prövade” grupperna som far hjälp. Landgrens begrepp blir därför särskilt 
relevant för att beskriva och analysera den kommunala arbetslöshetshjälpen 
eftersom kommunernas hjälp till de arbetslösa ofta fokuseras på grupper som 
är socialt eller ekonomiskt svaga.

I följande avsnitt behandlas denna utveckling i ”fallet Stockholm”. Med 
hjälp av material från Stockholms stads arbetslöshetskommitté och andra 
kommunala dokument visas hur arbetslöshetsinsatserna, främst beredskapsar
beten förändras i Stockholm under perioden 1914-1990. Bl a diskuteras vilka 
grupper som fatt hjälp och något om hjälpens inriktning.



2.4 Arbetslinjen i Stockholm 1914-1990
Krigsutbrottet och den allvarliga försörjningssituationen 1914 ledde till att 
arbetslösheten uppmärksammades även av Stockholms stad. Med anledning 
av Kungl Majt:s direktiv tillkom Stockholms stads arbetslöshetskommitté (ak) i 
syfte att organisera understödsverksamhet för de arbetslösa. Arbetslösheten 
uppfattades som en uppgift för fattigvården och därmed för kommunerna.

Stat och kommun delade på kostnaderna för understödet. Enligt instruk
tioner för hjälpbyråer och önskemål från kommittén skulle kontorsförestån- 
daren och vissa skrivbiträden vara avlönade. I övrigt hoppades kommittén att 
verksamheten skulle klaras med ideellt arbete.

Bland ak:s medlemmar och personer i dess närhet fanns personer som 
utövat ett betydande inflytande över socialpolitiken på riksplanet, däribland 
G H von Koch, Otto Järte, Agda Montelius och Kerstin Hesselgren. De 
tongivande personerna under kommitténs första år var i allmänhet 
(social)liberalt engagerade personer ur den övre medelklassen (jfr Boalt & 
Bergryd, 1974; Lindeberg, 1983; Olsson, 1990, Lindholm 1993). Flera 
personer hade sin bas i Centralförbundet för socialt arbete (CSA) varav några 
även bidrog till att bygga upp en infrastruktur för socialt arbete.9

Från början tänkt som en tillfällig kommitté under kristid kom Stockholms 
stads arbetslöshetskommitté att permanentas. 1944 kom en lag om arbetslös- 
hetsnämnder, och kommittén fick då även konsekvensändra namnet till 
Stockholms stads arbetslöshetsnämnd. Först 1978 upphörde arbetslöshets- 
nämnden som enskild nämnd, och arbetsuppgifterna övertogs av socialför
valtningen.

Ak:s uppgifter
Arbetslöshetskommittén hade under hela sin verksamhet (främst från 1914 
och fram till 1940-talet) en utredande och rapporterande funktion. Särskilt 
utsatta branscher granskades och statistik över arbetslöshet togs fram med 
hjälp av den kommunala arbetsförmedlingen. Ak ville att alla arbetslösa skulle 
vara registrerade på arbetsförmedlingen bl a för att man skulle kunna följa 
arbetslösheten inom olika yrken.

Till ak:s uppgifter hörde också att bedöma vad som var lämpliga arbetsföre
tag för de arbetslösa och i vissa fall att svara för genomförandet av nödhjälpsar- 
beten. Nödhjälpsarbeten organiserades som en följd av de svårigheter som 
kriget och avspärrningarna förde med sig. Eftersom syftet var att avhjälpa 
akuta försörjningssvårigheter blev nödhjälpsarbeten redan från starten en 
tydligt karitativ insats. Många av de första arbetsuppgifterna berörde försörj
ningssituationen under kriget, t ex vedhuggning och lossning av potatis.

I början av ak:s verksamhet betonades frivilligarbetet inte minst inom den



egna organisationen. Ett annat honnörsord var självhjälp. Ak arbetade gärna 
gentemot olika ideella organisationer och välgörenhetssällskap. Tidigt började 
man också med kursverksamhet, t ex yrkeskurser i mekanik för män och 
husliga kurser för kvinnor, bl a glansstrykning och polering. Som kuriosa kan 
nämnas att ak erbjöd bröd, men ibland även skådespel och olika fritidsaktivi
teter. I ak-materialet från 1914 återfinns t ex programbladet till en kyrkokon- 
sert med klassisk musik för de arbetslösa.

Ak-materialet kan också i någon mån utgöra en kontroll av i vilken 
utsträckning arbetslinjen i praktiken genomförts. Enligt den dominerande 
synen kan arbetslinjens genombrott dateras till perioden 1918-1919. En 
kontroll av ak:s budget 1919 visade att man hade anslagit pengar till arbeten, 
men att verksamheten inte gått som planerat. Av 500 000 kr till igångsättande 
av nödhjälpsarbeten hade bara 70 068 kr tagits i anspråk. Under året uppgick 
kostnaderna till totalt 277 000 kr till direkt understöd (varav merparten 
ersattes av staten). Ak hade för avsikt att tillämpa arbetslinjen, men detta 
lyckades i praktiken inte fullt ut. En tungt vägande anledning till detta var de 
många protesterna och blockaderna mot nödhjälpsarbetena. Situationen 
komplicerades av och till av att det rådde oklara avtalsförhållanden beträffande 
både nödhjälpsarbetarnas löner och deras skyldighet att ersätta ordinarie 
arbetskraft vid konflikter (jfr Lindeberg, 1968, s 283).

Ett exempel kan hämtas ur ak:s arkiv (1918:141-143)*: Ett antal måleri-, 
bageri- och plåtslageriarbetare vägrade att jobba med en frihamnsanläggning 
vid Värtan. Avstängningen skedde trots en diskussion om att arbetsvägran inte 
berodde på bristande arbetsvilja utan bottnade i andra orsaker, bl a rådde viss 
oklarhet om ifall arbetet var försatt i blockad. Samtliga arbetare som stämplat 
sina kort å arbetsförmedlingen och vägrat åta sig detta arbete skulle avstängas 
från understöd för en vecka, varjämte kommittén beslöt att 13 namngivna 
arbetare skulle avstängas från understöd under 14 dagar.

Många av kommitténs åtgärder var sådant som senare fick stor genomslags- 
kraft, t ex utbildning och ”omskolning” av arbetslösa. Förutom de direkta 
åtgärderna försökte ak också att arbeta ”förebyggande” genom att vädja till 
utsatta företag att hellre minska arbetstiden än avskeda personal, hellre behålla 
arbetskraft som skulle fa svårigheter att hitta ett nytt arbete osv. Man ville också 
att arbetsgivarna skulle anställa de personer som var registrerade på arbetsför
medlingen. Kommittén försökte även motverka arbetslösheten genom att 
begränsa ”arbetskraftsinvandringen” till Stockholm från andra orter. Man

* Källangivelsen följer ak:s uppställning. Hänvisningen efter årtalet anger sida bland 
ak:s protokoll och skrivelser.



hade kontakter både med arbetsgivarorganisationer och fackförbund, i ak:s 
arkiv finns t ex korrespondens med både Verkstadsföreningen och Metall.

Genom åren fick arbetslöshetsnämnden en mängd olika uppgifter vid 
sidan av de egentliga arbetslöshetsåtgärderna. Man ordnade ofta kurser för att 
svara mot nya behov på arbetsmarknaden. Under 40-talet utbildades arbets
lösa till bl a finmekaniker, bilservicemekaniker och radioreparatörer. Genom 
åren ägnade sig nämnden även åt familjebidrag till värnpliktiga, husmoders- 
semestrar, rådgivnings- och upplysningsverksamhet för social verksamhet i 
Stockholm, utbetalningar av barnbidrag osv. Min tolkning är att nämnden 
fick dessa uppgifter eftersom den var en lagstadgad nämnd som redan svarade 
för viss typ av socialt inriktad hjälpverksamhet och hade ett nära samarbete 
med fattigvården (senare socialvården).

Arbetslöshetsåtgärder i korthet
Även om flera av kommitténs åtgärder var framsynta präglades arbetet av 
tidsandan. Motståndet mot att erbjuda offentliga arbeten var starkt, framför 
allt under 10- och 20-talen. Man befarade att skapade arbetstillfällen främst 
skulle dra till sig arbetskraft som redan var sysselsatt på annat håll, och 
resultatet av denna rubbning kunde framkalla ny arbetslöshet. I stället måste 
de ”verkliga” problemen, bland annat lönernas oböjlighet, angripas.

Under 20-talet förbjöds i princip allt statligt kontantunderstöd till de 
arbetslösa. Detta kan ses som ett hårdhänt försök från statens sida att tvinga 
fram arbetslinjen. Här har inte undersökts i vad mån de indragna understöden 
ledde till en ökning av fattighjälpen eller till en ökning av antalet pensioner för 
de äldre.10 Däremot framkommer i aktmaterialet från 1924 (se nedan) att 
sjuka och utarbetade ”gubbar” hellre bad att fa arbeta med det tunga 
reservarbetet med att bygga en kyrkogårdsmur än att hänvisas till fattigvården. 
(Reservarbete var den form av arbetslöshetshjälp som efterträdde nödhjälpsar- 
beten.) Depressionsåren gjorde emellertid att kontantunderstöden till de 
arbetslösa tvingades fram i stor skala. Vad som inte alltid framgår tydligt av 
statistiken är att många av dem som hjälptes genom ”arbetslinjen” också fick 
hjälp i form avkontantstöd eftersom lönen helt enkelt var för låg för att försörja 
en familj.11

1930-talet innebar det ideologiska genombrottet för beredskapsarbeten. 
Hjälpinsatser förbereddes i stor skala, satsningar på infrastruktur genomfördes 
osv. Redan 1933 genomfördes organisationsförändringar med vissa gemen
samma rutiner mellan arbetslöshetsnämnden och socialbyråerna. Orsaken var 
den starkt ökande ärendemängden. Kulmen, räknat i antalet hjälpta, nåddes 
samma år. Nivån var hög även 1934, men därefter minskade behovet av 
hjälpinsatser och många diskuterade och planlagda projekt sattes aldrig igång.



I Stockholm satsades även påyrkeskurser, bristutbildningskurser, arkivarbeten 
och hjälp till arbetslösa musiker.

Ibland hävdas att arkivarbeten i praktiken var en form av beredskapsarbe
ten för tjänstemän. Men arkivarbetena har också en egen historia och omfattar 
olika grupper av arbetslösa. Ursprungligen avsåg arkivarbeten arkivvårdande 
arbete. Senare kom åtgärden att fa karaktär avarbetslöshetshjälp för arbetshan
dikappade. (I SOU 1977:44 sägs bl a att skyddade verkstäder kommit att 
sysselsätta yngre handikappade, medan arkivarbetet har utvecklats till en form 
av skyddad sysselsättning för äldre, svårplacerad arbetskraft.)

Anställningsformen arkivarbete kunde också utnyttjas under och efter 
andra världskriget för att anställa krigsflyktingar från bl a Norden och 
Baltikum. (Det finns dokument som visar detta i såväl AMS centralarkiv som 
i ak:s arkiv.) Sigurd Erixon byggde upp en stor del av arbetet vid Institutet för 
folklivsforskning med hjälp av en grupp arkivarbetare, dominerad av balter,, 
och vid Nordiska museet fungerade en hel excerperings- och forskningssek- 
tion under Carl-Herman Tillhagens ledning tack vare arkivarbetet.12

Musikerhjälpen tillkom som en följd av att biograferna övergick till att visa 
ljudfilm, något som ställde en hel yrkeskår utan arbete. Som regel fungerade 
musikerhjälpen så att orkestrar kunde fa hjälp med att anställa en extra 
musiker. Tillämpningen av bl a arkivarbetsanställningar blev friare från slutet 
av 1960-talet då länsarbetsnämnderna fick bestämma mer själva. Arkivarbets- 
och musikerhjälpen avskaffades först 1980.

Diskussionen om de arbetsvårdande åtgärderna aktualiserades under 40- 
talet. Målgruppen var de partiellt arbetsföra. De tidiga arbetsvårdande åtgär
derna drevs av fattigvårdsnämnden i form av olika sy- och vävstugor samt en 
mekanisk verkstad m m.

1955 inrättades arbetsvårdsbyrån, inordnad under dåvarande fattigvårds- 
nämndens organisation. Byrån svarade för en arbetsträningsverkstad i Välling
by med 60 platser. En stor institution tillkom i Barnängen med ett hundratal 
platser (för mekaniskt arbete, bokbinderi, tryckeri, kopiering, mikrofotogra
fering m m) och en träningslägenhet för invalidiserade husmödrar. Verksam
heten växte med tillkomsten av en arbetsträningsinstitution för blinda och 
synsvaga.13

Efter hand minskade den lagstadgade arbetslöshetsnämnden i betydelse. I 
avvaktan på att nämnden helt skulle upphöra förberedde Stockholms stad att 
låta en arbetsvårdsnämnd överta uppgifterna. 1965 kom ett utlåtande (nr 332, 
1965) som i princip antogs av kommunfullmäktige 1966.

Arbetsvårdsbyrån övertog uppgifterna med beredskapsarbeten. Dessa be
traktades nu som skyddat arbete (jfr utlåtande nr 231,1966 s 2022-2023). År 
1967 övertog socialvården kontantverksamheten för arbetslösa med fast



bostad. För bostadslösa inrättades en specialbyrå. Arkivarbeten och musiker
hjälpen blev kvar hos arbetsvärden (av denna anledning går det inte att följa 
kontantutbetalning till arbetslösa i statistiken, och inte heller andra uppgifter 
kring de hjälpsökande arbetslösa). Arbetsvårdsbyrån upphörde 1970 och den 
huvudsakliga verksamheten överfördes till landstinget som fortsättningsvis svara
de för arbetsprövning, arbetsträning, arbetsvärd, ADL-träning, färdtjänst m m.

1971 övertog socialnämnden arbetsvårdsbyråns uppdrag som arbetslös- 
hetsnämndens verkställande och förvaltande organ. I och med det överfördes 
avdelningen för skyddad utomhussysselsättning till socialnämnden.

Något senare startade barnavårdsnämnden särskilda praktikplatser för 
ungdomar med behov av arbete. Verksamheten växte och under några år drevs 
byrån för ungdomsarbeten av fritidsförvaltningen. 1982 slogs byrån för 
ungdomsarbetsplatser och byrån för beredskapsarbete (verksamheten för 
skyddad utomhussysselsättning) samman till Beredskapsarbetsbyrån och in
ordnades under socialnämnden.

Åtgärdernas omfattning
Det är förenat med betydande svårigheter att ta fram jämförbar statistik över 
åtgärdernas omfattning från olika perioder. Detta gäller i synnerhet i det äldre 
materialet. Framför allt statistiken över arbetslösa är otillförlitlig liksom 
andelen hjälpta bland de arbetslösa.14 Det är också krångligt att göra jämförel
ser över tid. Här tillkommer även andra svårigheter i det lokala materialet som 
beror på att staden expanderar. Så inkorporerades t ex Hässelby (Spånga) med 
Stockholm på 1940-talet. I statistiken från 1970-talet och framåt redovisas 
vidare arbetslösheten främst på länsnivå och inte på kommunnivå.

Samtidigt är inte antalet placerade i olika åtgärder alltid ett bra jämförmått, 
eftersom det inte säger något om placeringarnas längd. Det går t ex att ha långa 
placeringstider för ett fatal eller att öka genomströmningen genom korta 
placeringar för en större grupp etc. Även för de senaste perioderna finns det 
vissa problem. Definitionerna ändras och vissa åtgärder tillkommer eller 
”byter namn”. Liksom nöden kan vara uppfinningarnas moder ”uppfinns” nya 
åtgärder vid varje lågkonjunktur.15 För att man ändå skall fa en grov uppskatt
ning av åtgärdernas omfattning redovisas antalet hjälpta i absoluta tal i 
Stockholm.

Flera olika källor har använts. För uppgifter om det äldsta materialet från 
1914 och de närmsta åren finns främst statistik från den kommunala arbets
förmedlingen över antal hjälpsökande, däremot ingen samlad satistik över de 
hjälpta. För Stockholms stad finns en särskild statistikserie för perioden från 
1930-talet till mitten av 1960-talet. Av dessa framgår bl a de olika formerna 
av arbetslöshetshjälp, vem som var huvudman: stat eller kommun, etc. Man



får förmoda att byråkratin kring åtgärderna stundom var omfattande. Under 
vissa år förekommer t ex samtidigt statliga arkivarbeten, statskommunala 
arkivarbeten, kommunala arkivarbeten, statliga beredskapsarbeten, statskom
munala beredskapsarbeten och statliga reservarbeten. För att inte helt förlora 
sig i detaljer kring regelverket i de olika hjälpformerna kan man grovt 
sammanfatta siffrorna. Av dessa framgår att det största antalet hjälptagare 
framträder under 1930-talets mitt, att siffrorna därefter sjunker och håller sig 
tämligen stabila för att stiga på 1960-talet.

Även åtgärdernas karaktär avspeglar sammansättningen av de hjälpta. Det 
visar sig att det sker en kraftig svängning från reservarbeten och beredskapsar
beten till förmån för arkivarbeten. I Stockholm kommer arkivarbeten bl a äldre 
kvinnor till del. Genom ett i praktiken ändrat huvudmannaskap därefter finns 
det ingen samlad statistik. I stället har jag utgått från månadsvisa uppgifter från 
Länsarbetsnämnden (LAN) i Stockholm. LAN redovisar de beredskapsarbe
ten som far statliga bidrag. Siffrorna visar uppgifter för hela Stockholms län 
och är alltså inte direkt jämförbara, men ger ändå en uppfattning av omfatt
ningen på antalet personer i beredskapsarbeten. Det visar sig också att det är 
först på 1970-talet som beredskapsarbeten blir en mer omfattande insats och 
då för arbetslösa ungdomar 16-24 år. (Rikssiffror för perioden 1970-1992 
redovisas av Johannesson, SOU 1993:43 s 33. Jfr även AMS historiska tabeller.)

Tabell 2.1 Antal sysselsatta i beredskapsarbete i Stockholms län. Årsmedeltal.

År Antal År Antal År Antal År Antal
1960 257 1968 1154 1976 1899 1984 3197

1964 382 1972 3195 1980 2410 1988 1142

Källa: Egen sammanställning av månadsinformation, statistiska meddelanden 
etc från Länsarbetsnämnden i Stockholm.

Eftersom det är förenat med stora arbetsinsatser att ta fram statistik av det 
här slaget har jag begränsat ansträngningarna till att ge ett mått på omfattning
en av åtgärderna (och inte på andelen arbetslösa som far beredskapsarbeten). 
Tabellen visar att det inte är förrän på 1970-talet som någorlunda stora 
grupper får del av beredskapsarbeten. Av betydelse för den fortsatta undersök
ningen är också att andelen beredskapsarbetare är låg för perioden 1989-



1990. Samma utveckling visar sig i rikssiffrorna. Det är bl a ganska ovanligt att 
få ett beredskapsarbete under högkonjunkturåret 1990.

Om man även jämför innehållet i arbetsuppgifterna som gavs åt beredskap- 
sarbetarna under t ex 1930- och 40-talen var dessa knappast väsensskilda från 
arbetsuppgifterna som gavs i form av reservarbeten. Att satsa på uppbyggande 
av infrastruktur och att erbjuda marknadsmässiga löner framstod som offen
sivt och nyskapande. Samtidigt ser man att det var under en relativt kort period 
som insatserna hade denna inriktning och att det i praktiken var relativt få 
personer som berördes. Övergången till marknadsmässig lön var också mycket 
försiktig, I stället för att bjuda under marknadslönen skulle man nu inte bjuda 
över den lägsta lönen på orten. Men villkoren hade (och har!) ändå både en 
principiell och en praktisk betydelse inte minst då beredskapsarbetarnas lön 
betraktades som just lön och inte som fattighjälp. De förändringar som 
genomfördes medförde också att insatsen i stor utsträckning undkom den 
kritik av strejkbryteri och arbetsvång riktat mot underklassen som förknippa
des med AK-systemet och som på 1920-talet ledde till flera regeringskriser.

Ak:$ grund for att avgöra hjälpbehovet
Stockholms stads arbetslöshetskommitté (ak) framstår som den viktigaste 
institutionen för att avgränsa (avgöra) vem som skulle erbjudas hjälp och 
under vilka former hjälpen skulle ske. Till ak:s främsta uppgifter hörde att välja 
ut ”värdiga grupper” i ”samarbete” med fattigvården. Problematiken med att 
avgöra vilka arbetssökande som var värdiga och förtjänta av hjälp, återkom 
ständigt hos ak. För att få nödhjälp skulle den arbetslöse, vid tiden då hjälp 
började utges, bl a vara arbetsför, ha fyllt 13 år, vara medellös och försörj nings- 
pliktig.

Att ge hjälp till några förutsätter också en markering gentemot dem 
sominte skall ha hjälp. De orätta eller icke godkända arbetslösa måste sorteras 
bort. Men ak graderade även de godkända arbetssökande. De som hade 
försörjningsplikt hade företräde framför dem som var ensamstående. Gifta var 
således mer förtjänta än ogifta. Mantalsskrivna stockholmare prioriterades 
före inflyttade landsortsbor osv.

I inledningskapitlet introducerades Midrés begrepp moral, resurser och 
marknad. Begreppen moral kan översättas till ”vill arbeta”, resurser till ”kan 
arbeta” och marknad till ”får arbeta”. Genom att erbjuda nödhjälpsarbeten 
ansåg sig ak både kunna pröva arbetsviljan (vill arbeta) och arbetsförmågan 
(kan arbeta). Möjligheterna för den arbetslöse att avvisa kommitténs åtgärder 
var samtidigt mycket begränsade. Ett uttalat syfte med att erbjuda t ex 
nödhjälpsarbeten var att pröva arbetsvilligheten hos den arbetslöse.16 Ett avvisat 
erbjudande tolkades därför som ovillighet och kunde leda till avstängning från



ersättning. På detta sätt kunde också ett annat problem lösas, nämligen att 
skilja ut den som var arbetslös från den som inte var i arbetskraften.

Dokument ur ak-materialet 1918(1918:157 samt 1918:165) far illustrera 
något av ak:s bedömningsgrunder och den hårda praxis som rådde för 

' understöd till ogifta arbetare. Ledamöterna i Måleriarbetarnas hjälpbyrå var 
oense om en hjälpansökan. Några reservanter, som ville tillstyrka understöd 
till en person, anförde att personen hade fyllt 15 år och var arbetsför i sitt yrke. 
Han hade icke åtnjutit understöd från fattigvården. Han hade sökt, men ej 
erhållit, arbete hos offentligt organ (arbetsförmedlingen) och varit oförvållat 
arbetslös mer än sex arbetsdagar. Sökanden hade ej heller då arbeten funnits 
vägrat utföra dessa. Han hade även utfört skogsarbeten i Rimbo. Mannen var 
inte familjeförsörjare. Frågan lämnades till ak för bedömning. Ak hade 
svårigheter att fatta beslut och bordläde ärendet. Vid nästföljande ak-möte 
föranledde frågan ingen åtgärd eftersom den sökande inte återkommit till 
hjälp byrån.

Med arkivmaterial som ”facit” förefaller dokumenten snarare ge ett uttryck 
för ak-ledamöternas och tidsandans uppfattning om vem som skulle fa hjälp 
mer än den enskildes arbetsvilja. För trots att mannen uppenbart var arbets
sökande och uppfyllde de regler som fanns kunde han som ogift inte fa hjälp. 
Ak ville eller ansåg sig inte kunna utan vidare bevilja mannen hjälp. Ak:s frihet 
var också starkt beskuren genom att man skulle följa de statliga direktiven från 
arbetslöshetskommissionen och Socialstyrelsen även när det gällde hjälpens 
nivå. Stockholms stads arbetslöshetskommitté följde också dessa i stor ut
sträckning till skillnad från vissa andra kommuner. I såväl Göteborg som 
Malmö ”revolterade” kommunerna och införde generösare villkor för de 
arbetslösa. Ur ak:s perspektiv kunde införandet av nödhjälps- och reservarbe
ten närmast betraktas som ett pionjärarbete. Arbetena för de arbetslösa 
tillskapades trots att flera av de tongivande ekonomerna ville minska arbets
lösheten genom lönenedpressning. Ur den enskildes perspektiv framträder 
nödhjälps- och reservarbetena snarare som en snålt tilltagen hjälp som bara 
kunde ges till vissa arbetslösa och som inte kunde avvisas och noga kontrolle
rades. Det förefaller rimligt att beskriva dessa tidiga arbeten som något av en 
kompromiss där arbeten visserligen skapades, men där arbetsuppgifterna var 
relativt oattraktiva och lönerna inte kunde konkurrera med marknadens löner.

Ak var över huvud taget under de första åren mycket försiktig med all hjälp 
till de arbetslösa. Varje beslut eller ändring av praxis prövades noga och ibland 
en smula ängsligt. Man var också mån om att hjälpen skulle ges till de verkligt 
behövande och att dessa inte skulle använda ett eventuellt kontantunderstöd 
till superi eller andra onyttiga ändamål. Bl a samarbetade kommittén med 
Stockholmssystemet, och indragning av motböcker förekom. Ofta gavs un



derstödet därför i natura. Som exempel på ak:s rädsla för ”missbruk” av 
förmåner kan nämnas ett protokoll från 1918 (1918:153) som visar att 
kommittén beslöt att en person som var i åtnjutande av understöd dagligen 
skulle stämpla sitt kort å stadens arbetsförmedlingskontor. Hembesök skulle 
göras där bedrägeri kunde misstänkas så att personen inte både arbetade och 
fick bidrag samtidigt.17

De värdiga klienterna
—

Understödstagare det är jag,
ni kan läsa om mig i blanden varje dag.
Jag lever mitt liv i sus och dus 
och tar mig ett champagnerus, 
föraktar vanligt grovt bröd, 
går på stan och spelar Krösus, 
besöker varje nöjesetablissemang 
- allt för två kronor om dan!

Ur Kjellgren: Människor kring en bro (1935)

Vid starten var det speciellt tre kategorier av yrkesarbetare som godkändes 
för arbetslöshetshjälp. Det var tobaksarbetarna, både kvinnor och män, (som 
en följd avTobaksmonopolets införande), målarna (p g a brist på råvaror och 
stagnerad byggnadsverksamhet) och bageriarbetarna (p g a ransonering av 
mjöl m m). Efter hand följde arbetare inom bleck- och plåt, korgmakeriarbe- 
tare, skomakeriarbetare och arbetare inom den elektriska industrin, sk ”Stock- 
holmsmontörer”. Varje godkännande föregicks av en utredning av den aktu
ella branschen. Vanligtvis tog man då hjälp av arbetsförmedlingen som 
skapade en särskild avdelning för att undersöka branschen. Ak uppmanade 
också fackföreningarna att se till så att de arbetslösa medlemmarna var 
anmälda på arbetsförmedlingen.

Arbetslöshetskommittén förde främst diskussioner om arbeten för arbets
lösa män. För att ge en rättvisande bild av de hjälpta kvinnorna skulle en 
specialstudie krävas.18

Under 1920-talet utgavs mycket begränsad arbetslöshetshjälp. Kvinnorna 
fick som regel indirekt hjälp via sina män. Vilka var det då som ak hjälpte? 
Eftersom det är svårt att finna sammanställningar från 1920-talet har jag gjort 
en genomgång av 100 personakter från 1924 (första året som det finns 
arkiverade sammanställningar av nödhjälps- och reservarbetare) för att bl a fa



veta vilka arbetslösa som erbjöds sådana åtgärder. I bilaga redovisas hur urvalet 
skett och de huvudsakliga uppgifter som går att utläsa ur akterna.

Materialet visar bl a att de arbetslösa företräder en mångfald yrkesområden, 
även om de flesta kan sägas arbeta inom relativt tunga manliga arbetaryrken. 
Av akterna framkommer också att arbetslöshetskommitténs representant har 
gjort hembesök för att kontrollera hjälpbehovet. Vanligtvis har mannen varit 
ute på ett reservarbete och den kvinnliga ”socialarbetaren” har träffat kvinnan 
i familjen. Det finns inte något fall av kvinnlig misskötsamhet rapporterat. 
Som regel omtalas att mannen är skötsam och lämnar hem avlöningen.19

Tabell 2:2 Män hjälpta med reservarbete genom Stockholms stads arbetslöshets
kommitté 1924. Åldersfördelning.

Åldrar Antal
-30 4

30-39 11
40-49 18
50-59 29
60-64 22
65- 16

Summa 100

Källa: 100 personakter ur ak:s arkiv, september 1924 (Urvalsmetod redovisas i bilaga)

16 av männen är 65 år eller mer och skulle med dagens utgångspunkter vara 
pensionärer. En kontroll av hushållsammansättningen visar att 81 var gifta och 
bodde, med något undantag, tillsammans med hustrun. 7 bodde med 
hushållerska. Till ”hushållerska” har jag fört ”fästmö”, ”änka med barn” liksom 
övriga ”samboförhållanden” där personerna inte är släkt och där ”inneboende” 
inte har angivits. 5 bodde hos föräldrar eller andra släktingar. Resten bodde 
själva eller var inneboende.

Av materialet framgår också att sjukdom var vanligt förekommande i 
familjerna. I ca 35—40 fall har jag bedömt att sjukdomen antingen utgjort ett 
försörj ningshinder, eller utgjort en grund för den arbetslöses berättigande till 
understöd (försörjningsplikt). I några fall var det mannen som hade t ex 
nedsatt syn, men vanligtvis var det hustrun som var sjuk. Klen, nervsjuk, 
kräfta, och blodproppar är exempel på nedtecknade sjukdomar.

Som exempel på arbetsprojekt under 1920-talet kan nämnas byggandet av 
muren runt Skogskyrkogården. Ibland hävdas att olika monumentala bygg
nadsprojekt, t ex Egyptens pyramider, var en form av ”arbetslöshetsprojekt”.



Stockholms största ”pyramidbygge” vid den här tiden, den stora stenmuren 
runt Skogskyrkogården är 3,6 km lång, 2-2,5 meter hög, 1-1,2 meter bred 
och tillräckligt djup för att vila på frostfri grund. Den byggdes ”manuellt” och 
tog nästan ett decennium att färdigställa.

1920-talets hjälpta dominerades av äldre, medellösa män med försörj
ningsplikt. De arbetsföra kunde erbjudas arbetslöshetshjälp genom ak, och de 
icke arbetsföra kunde erhålla fattighjälp genom fattigvården. Vid sidan av 
arbete förekom även kurser och omskolningsverksamhet. Hjälpåtgärderna var 
generellt sett snålt tilltagna och noga kontrollerade.

Tabell 2.3 ger information om det antal personer som i genomsnitt per 
månad fick ”arbete” som arbetslöshetshjälp. Genom att jämföra dessa siffror 
med det totala antalet arbetslösa hjälpsökande totalt får man fram att antalet 
hjälpsökande varierade mycket kraftigt från år till år, medan antalet hjälpta 
med arbete var mer konstant. Detta har rimligtvis betydelse för vilka som får 
hjälp genom arbete under olika år. Åtgärden arbete kan därför, speciellt under 
vissa år, ses som en knapp resurs förbehållen en del av de hjälpsökande. 1924 
års material visar att det främst var gifta män som fick hjälp. Under de närmast 
följande åren luckrades villkoren upp för att få hjälp. 1934 var t ex andelen 
hjälpta ensamstående större än andelen gifta, ett mönster som sedan upprepas 
i de följande jämförelserna. De hjälpta männen var också betydligt yngre. 
Nedan redovisar jag några statistikuppgifter från Stockholms stad från vart 
10:e år (1934, 1944 osv) för att ge ett grovt mått på omfattningen av 
åtgärderna och vilka de hjälpta grupperna är.

è

Tabell 2.3 De hjälpta yrkesutövarna 1934, 1944y 1954och 1964. Fördelning på 
kön och hushållstyp, totalt antal hjälpta under respektive år.

1934 1944 1954 1964
Ensamstående män utan barn 10 234 3 038 3 007 2 504

Källa: Stockholms stads hjälpverksamhet för arbetslösa (årliga tryckta publikationer). 
Tabeller för åren 1934,1944,1954 och 1964harutnyttjats. Uppgifterna avser totalt 
antal hjälpta med arbete eller kontantstöd (exklusive barn). För 1964 görs ingen 
åtskillnad mellan kategorierna män med och utan barn respektive kvinnor med och 
utan barn.



Tabellen ger ett grovt mått på antalet hjälpta yrkesutövare de olika åren. 
(Alla som far hjälp genom ak kallas i statistiken för yrkesutövare.) Procenttal 
kan inte anges eftersom varken det totala antalet sökande eller tillförlitlig 
statistik över antalet avslagna ärenden framgår av verksamhetsberättelserna.

Hustrur fick normalt hjälp tillsammans med sina män. Endast i ringa 
omfattning redovisades gifta kvinnor som hjälpsökande yrkesutövare. De 
kvinnor som själva sökte hjälp var därför som regel ensamstående.

De arbetslösa under 1930-talet skiljde sig från 20-talets hjälpta. Typiska 
mansyrken bland de hjälpta var tegelbärare, lagerarbetare och chaufförer. 
Typiska kvinnoyrken var servitriser, butiksbiträden och anställda inom be
klädnadsindustrin. De hjälpta kvinnorna var generellt sett något äldre än 
männen, de gifta männen var äldre än de ogifta.

Under de djupaste depressionsåren drabbades breda befolkningsskikt av 
arbetslösheten. Efter konjunkturvändningen kom de yrkesutbildade snabbast 
tillbaka till den öppna arbetsmarknaden. Så här skrev man i sammanställning
en ”Arbetslöshetshjälpen i Stockholm 1934”: ”Arbetslöshetsläget i Stockholm 
under år 1934 kännetecknas alltså av en fortskridande förbättring från ett 
allmänt omslag omkring årsskiftet 1933/1934. Förbättringen har skett med 
olika hastighet i de särskilda yrkesgrupperna, vilket medfört en strukturför
ändring av arbetslöshetsklientelet. I den krympande massan av hjälpbehövan
de arbetslösa ha sålunda under året andelarna av grov- och diversearbetare, av 
män samt av försörjningspliktiga vuxit.”

Under en period gjordes stora satsningar på infrastruktur. Till de mer 
framträdande projekten i Stockholm hörde anläggandet av Bromma flygplats, 
där det huvudsakliga arbetet med att dränera, planera och anlägga vägar 
gjordes 1933-35.

De riktade åtgärder som arbetslöshetskommittén gjorde för kvinnor var 
ofta av ”husmoderskaraktär”, t ex husliga kurser eller semestervistelser för 
husmödrar. Under andra världskriget pågick en del industriella beredskapsar
beten även för kvinnor. Den största skillnaden under 1940-talet var att det 
skedde en omsvängning från beredskapsarbeten till förmån för arkivarbeten. 
Den förväntade lågkonjunkturen efter kriget uteblev. Antalet arkivarbeten var 
fortsatt relativt högt, men övriga arbetsprojekt minskade mycket kraftigt.

Under efterkrigstiden med begynnande rekordår var det delvis nya katego
rier som fick hjälp. Typiska hjälpta under 1950-talet var ensamstående män 
med bakgrund från byggnadsindustri, hantverk och diversearbete. De ensam
stående männen utgjorde hela 68% av de hjälpta, de ensamstående kvinnorna 
11%. 50-talsdiskussionen handlade främst om arbetskraftsbrist. De handi
kappade hördes dessutom mer i debatten. Det berodde dels på efterfrågan på 
arbetskraft, dels på den internationella debatten som till stor del handlade om



krigsinvalider. Som nämnts blev det under 1950-talet möjligt även för 
personer med a-kassa att få kommunala beredskapsarbeten. Det var inte längre 
nödvändigt att vara medellös hjälpsökande i kommunen. I Stockholm utnytt
jades den nya möjligheten främst för äldre män.

Från mitten av 1960-talet blir det svårare att följa utvecklingen. Det beror 
framför allt på att socialvården (socialnämnden) då tog över kontanthjälpen 
till de arbetslösa. Det går därför inte att hålla isär olika hjälpformer till 
arbetslösa utan det går enbart att följa statistiken över vissa former av 
arbetslöshetshjälp. Den vanligaste hjälpformen (vid sidan av kontantstödet) 
var arkivarbete.

1970 fördes hela den kommunala arbetsvärden över till landstinget.20 
Stockholms kommun behöll beredskapsarbeten i form av utomhusarbeten för 
män med alkoholmissbruk. Några år in på 1970-talet skedde en nystart av 
jobb- och praktikplatser för ungdomar. 1973, i oljekrisens spår, nådde antalet 
sysselsatta i beredskapsarbeten i Stockholms län ett ”all time high” med mer 
än 6 000 beredskapsanställda under mars månad. Beredskapsarbeten utgjorde 
vid detta tillfälle en stor konjunkturpolitisk satsning. Fler arbeten inriktade 
mot kvinnor tillkom främst som en följd av att hela det kommunala området 
gjordes tillgängligt för beredskapsarbetare. Det skedde också en ökad indivi
duell anpassning av arbetsuppgifterna. Detta hänger samman med att möjlig
heterna att erbjuda hjälp blev större, men kan också bero på att fler tjänstemän 
fick beredskapsarbeten.

1980-talet och det tidiga 1990-talet uppvisar en mer komplex bild. 
Ungdomsarbetslösheten var hög under några år under 1980-talet. Detta ledde 
bl a till att ungdomslagen för ungdomar mellan 18 och 20 år infördes under 
några år. En konsekvens blev att inga ungdomar under 20 år fick beredskap
sarbeten. Den förbättrade konjunkturen från mitten av 1980-talet ledde till att 
relativt få ungdomar behövde beredskapsarbeten. Under slutet av 1980-talet 
tillskapades ett flertal olika beredskapsarbetsprojekt riktade till personer som 
var långtidsarbetslösa och till särskilda grupper av arbetslösa. Men i många fall 
var det inte bara arbetslöshet och försörjning som skulle ”åtgärdas”. Bl a 
skapades små projekt som riktade sig till zigenare. Syftet med dessa projekt var 
inte enbart att avhjälpa ett arbetslöshetsproblem utan också att slussa in 
zigenare på arbetsmarknaden så att de bättre skulle integreras med det svenska 
samhället. Beredskapsarbetsprojekt som kallades ”kamratstöd” innebar att 
arbetslösa ungdomar kunde få arbeta som extraresurs i vissa skolor. Inte heller 
dessa projekt hade enbart som mål att avhjälpa arbetslöshet utan tanken var 
också att beredskapsarbetarna skulle dämpa oron, minska skadegörelsen och 
vantrivseln i skolorna. Här blev beredskapsarbetet snarare en smidig organi
sationsform för att anställa lämpliga personer till sådana projekt.



Under 1980-talet var det möjligt för varierande grupper att fa hjälp. Både 
ungdomar och äldre, män och kvinnor, fick beredskapsarbeten. Med risk för 
att något föregripa resultaten från undersökningen av 1990 års beredskapsar
betare så vill jag poängtera att den största förändringen under sent 1980-tal 
och tidigt 1990-tal är ökningen av antalet utomeuropeiska medborgare bland 
beredskapsarbetarna i Stockholm. Skillnaden är dramatisk jämfört med 
tidigare år. Denna förändring speglar snarast en ny situation på arbetsmark
naden som är svår att enkelt placera in i en tradition av karitativa respektive 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det handlar om att nya grupper kommer 
till Sverige, grupper som sedan inte kommer in på arbetsmarknaden. Detta 
förhållande har uppmärksammats av stat och kommun, något som bl a 
resulterat i att utländska medborgare i vissa fall har prioriterats till beredskaps
arbeten.

2.5 Kommentarer och slutsatser
I den svenska arbetsmarknadspolitiken betonas arbetslinjen. Beredskapsarbe
ten och andra individinriktade åtgärder bidrar till att uppnå ett högt arbets
kraftsdeltagande och till att hålla nere andelen arbetslösa med kontantstöd. 
Även socialförsäkringarnas ersättningsregler som ger den enskilde starka 
incitament att arbeta bidrar till att stärka arbetslinjen.

Genom en kombination av relativt bårda krav att stå till arbetsmarknadens 
förfogande, men med hyggliga villkor för dem som deltar i beredskapsarbeten, 
arbetsmarknadsutbildningar och andra åtgärder, har arbetslinjen en förhållan
devis hög legitimitet. Ofta får även individer som har stora svårigheter att få 
arbeten på den öppna arbetsmarknaden del av arbetsmarknadsåtgärder. 
Arbetslinjen kan, under förutsättning att villkoren accepteras av de berörda, 
ses som ett sätt att motverka marginalisering på arbetsmarknaden.

Möjligheterna att hjälpa de arbetslösa hänger även samman med hur 
orsakerna till arbetslösheten analyseras, tilltron till olika ekonomiska doktri
ner och till politikens möjligheter.

I lagtexten som tillkom 1914 i syfte att hjälpa de arbetslösa var de uttalade 
målen att avhjälpa nöd och att pröva arbetsvilligheten. Även sedan arbetslös
het blivit en accepterad grund för hjälp fanns ett betydande motstånd både 
mot att hjälpa de arbetslösa och mot att erbjuda hjälpformer som innebar 
tillskapade arbeten som nödhjälpsarbeten och reservarbeten. År 1920 uttryck
tes tidsandan som att arbetslöshet och nöd ”är en bitter eklut, som vi dock i 
varje fall förr eller senare måste genomgå” (Lagerbjelke citerad från Öhman 
1970, s 61). (Parentetiskt kan nämnas de återkommande formuleringarna 
under 1990-talet om arbetslöshetens ”stålbad”.)



I den mån hjälp till de arbetslösa skulle utgå förespråkades arbetslinjen före 
kontantlinjen. Gustafson (1983) undersökte sambandet mellan arbetslöshet 
och bidrag, men fann inte något sådant samband för perioden 1912—1929. En 
delförklaring till detta kan vara att kontantstöd inte fick utges under vissa år. 
Detta gällde främst kontantstöd som arbetslöshetshjälp. Det är tänkbart att 
denna restriktiva inställning också tillämpades på fattigvårdens område, 
möjligen i strid med 1918 års fattigvårdslag (som jämfört med tidigare 
lagstiftning medgav en generösare inställning till de fattiga, en utvidgad 
hjälpkrets och höjd ersättningsnivå). Samspelet mellan det kontanta arbetslös
hetsstödet och fattighjälpen är intressant av flera skäl. Som framgått av texten 
var det i Stockholm främst männen som fick kontant arbetslöshetshjälp. När 
kontantstödet sedan lades över på socialnämnden i slutet av 1960-talet kan det 
vara en bidragande anledning till att andelen ensamstående män framträder 
som en stor grupp i socialbidragsstatistiken. Över huvud taget verkar det 
finnas en kärntrupp av ensamstående män som ständigt återkommer i olika 
kommunala hjälpverksamheter.

Ak hade under den tidiga arbetslöshetshjälpen hand om både kontanthjäl- 
pen och arbetshjälpen. Efter hand skedde alltmer av rekryteringen till bered
skapsarbeten av arbetsförmedlingen. Det blev därför en tydligare bodelning 
även mellan dem som är godkända för beredskapsarbete och dem som är 
godkända för kontanthjälp av arbetslöshetsnämnd och socialvård (eller mot
svarande).

Den kommunala utvecklingen kan följas som en ”parallellprocess” till den 
statliga arbetsmarknadspolitikens framväxt. Kommunerna svarar för en stor 
del av den tidiga arbetslöshetshjälpen. Åtminstone i Stockholm far ak från 
början en viss tyngd genom de tongivande personer som finns i organisation
ens ledning. Efter hand som arbetsmarknadspolitiken byggs ut och ”förstat
ligas” utgör den kommunala hjälpverksamheten en allt mindre del av arbets
löshetshjälpen.

De första nödhjälpsarbetena och reservarbetena var mer renodlat karitativa 
projekt. Hjälpen skulle ges för att avhjälpa nöd och att pröva arbetsvilligheten. 
Med beredskapsarbeten påbörjades ett brott mot denna ”tradition”. Bered
skapsarbeten kunde ingå som en del av konjunkturpolitiken. I en Keynesiansk 
konjunkturcyklisk teori kunde arbeten under högkonjunktur hållas ”i bered
skap” för att tas i bruk under lågkonjunktur. En viktig markering var också att 
de individer som berördes fickavtalsenlig lön i stället för ”allmosor”. Samtidigt 
kvarstod dock länge kravet på att vara hjälpsökande hos kommunen.

Det förefaller som om beredskapsarbetena haft ett större ideologiskt än 
praktiskt genomslag om man ser till antalet hjälpta. Den faktiska utvecklingen 
påvisar också att omorienteringen från reservarbeten till beredskapsarbeten



snarare skedde som en kontinuerlig utveckling än som radikala brott. Det 
gäller både ersättningsnivån och arbetsuppgifterna. Det förefaller som om 
utvecklingen gick relativt långsamt under mellankrigstiden och först efter 
andra världskriget tog fart rejält. På lite längre sikt har den ideologiska 
omorienteringen varit betydelsefull för de arbetslösa. Just genom att hålla fast 
vid beredskapsarbetet som ett arbete med lön får den enskilde mer ”normala” 
och sannolikt bättre ekonomiska villkor än vid de renodlat karitativa insatserna.

Den tidiga arbetslöshetshjälpen omfattade främst yrkesbestämda äldre 
män som var familjeförsörjare och arbetslösa till följd av kristid. De fick 
likartade arbetsuppgifter av karaktären enkla, fysiskt krävande arbetarjobb. 
Efter hand förändras såväl rekrytering som arbetsuppgifter. Bland hjälptaga- 
rna återfinns ensamstående män, senare en hög andel kvinnor, många saknar 
yrke och hjälpen sker i stor utsträckning i form av individuellt anpassade 
arbetsuppgifter av servicekaraktär inom tjänstesektorn. Under 1990 har 
andelen utländska medborgare bland beredskapsarbetarna ökat kraftigt, inte 
minst i Stockholm.

Några milstolpar kan anges i punktform:

1914 Ny lagstiftning gör det möjligt att erbjuda offentliga arbeten och 
kontantstöd åt medellösa arbetslösa. Statens arbetslöshetskom- 
mission tillsätts. I Stockholm inrättas ett lokalt organ, Stockholms 
stads arbetslöshetskommitté.

1933 Redan 1931 kommer vissa beredskapsarbeten. Beredskapsarbetar
na ersätts med marknadslöner. Statliga och kommunala bered
skapsarbeten inrättas i stor omfattning 1933 och verksamheten 
blir mer ”permanent.” Socialstyrelsen har det övergripande ansva
ret fram till 1948 då Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, inrättas.

1944 Stockholms stads arbetslöshetskommitté blir en lagstadgad 
nämnd.

1954 Det blir möjligt även för personer som inte är hjälpsökande hos 
kommunen att få ett beredskapsarbete.

1956 Stockholms stad inrättar en arbetsvårdsbyrå. Arbetsvårdsbyrån får 
så småningom ansvar för beredskapsarbeten, arkivarbeten och 
musikerhjälpen. Beredskapsarbeten betraktas alltmer som skyddad 
sysselsättning.



1967 Socialvården övertar kontantstödet till de arbetslösa.

1970 Landstinget övertar arbetsvårdsbyråns verksamhet. Kommunen 
behåller viss verksamhet för skyddad sysselsättning utomhus.
Under 1970-talet sker en nystart av beredskapsarbeten, främst för 
ungdomar. Hela det kommunala arbetsområdet blir successivt 
tillgängligt för beredskapsarbeten.

1983 Personer som riskerar att bli utförsäkrade från a-kassa får företräde
till beredskapsarbete. Under 1980-talets senare hälft blir bered
skapsarbeten mer tillgängliga för invandrare/flyktingar.

I det här kapitlet har vi sett att hjälpen kan ges på olika grund, antingen i 
huvudsaken arbetsmarknadspolitiskt motiverad hjälp eller hjälp som motive
ras av karitativa skäl.

Med arbetsmarknadspolitisk grund avses att hjälpen ges
— i första hand som en följd av lågkonjunktur
— som en följd av strukturarbetslöshet (t ex hjälp åt vissa yrkesgrupper)
— som en kompetenshöjande insats, t ex yrkesutbildning
— som en rättighet grundad på tillhörighet i a-kassa.

Med karitativ grund avses
— att hjälpen ges oavsett konjukturläge
— att hjälpen behovsprövas i det enskilda fallet.

Som sammanfattande karakteristik skulle de kommunala beredskapsarbet
ena i Stockholm ur ett historiskt perspektiv kunna beskrivas som arbetsmark
nadspolitik med karitativa inslag. Framför allt kvarstår karitativa inslag vid 
selektionen (vid anvisningen) av beredskapsarbetare, inte minst vid högkon
junktur. Däremot har villkoren för den som får ett beredskapsarbete till stor 
del blivit desamma som för arbeten på öppna arbetsmarknaden.



Noter:
1 Verksamheten startar med stöd av SFS 19l4:237(-239) Kungl Majrts nådiga 
kungörelse angående understöd åt medellösa arbetslösa samt bidrag av statsmedel 
därtill. För en redogörelse för arbetslöshetshjälpens generella utveckling från denna 
tid till början av 1930-talet hänvisas till SOU 1936:32, s 21 ff.

2 För en mer övergripande diskussion om arbetsmarknadspolitikens målsättning, se 
t ex Axelsson, Löfgren & Nilsson, 1987, kapitel 5. Författarna utgår främst från olika 
officiella dokument. Framför allt SOU 1965:9 Arbetsmarknadspolitik är en mycket 
ambitiös och gedigen utredning som alltjämt har stort intresse. Målen för arbets
marknadspolitiken gås igenom, arbetsförmedlingens roll liksom utvecklingen på 
arbetsmarknaden analyseras osv. Här återfinns också ett omfattande kapitel om 
beredskapsarbeten. Utredningen innehåller även uppgifter om handikappgrupper, 
arbetsvärden, den äldre arbetskraften, kvinnorna på arbetsmarknaden, utlänningar 
på arbetsmarknaden osv.

3 Leimar ( 1988 s 10) refererar till ett tvingande fall av tjänstepliktslag. Lagen användes 
i samband med vedavverkning under andra världskriget. Fler exempel anges i SOU 
1990:31 s 123-124. (En annan typ av arbetsplikt råder inom vissa nyckelpositioner 
av arbetslivet där personalen t ex inte har rätt att strejka vid konflikter.)

4 Påfallande ofta diskuteras bl a försäkringens täckningsgrad, ersättningsnivåer, 
finansiering, kopplingen till fackföreningarna och samverkan mellan a-kassorna. Se 
t ex SOU 1971:42, SOU 1978:45, DsA 1987:4, SOU 1991:57 m fl. Den borgerliga 
regeringen införde under 1994 en ”a-kassa” för grupper som inte är fackföreningsan- 
slutna. Denna ”nya a-kassa” är numera borttagen.

5 När det gäller den statliga politiken på detta område finns ett betydande forsknings
arbete nedlagt. Forskningen behandlar t ex den njugga 20-talspolitiken, Stockholms
skolan och den ”Keynesianska revolutionen”, depressionsåren, den fulla sysselsätt
ningens politik, socialdemokratins betydelse för den förda politiken etc. Ett alterna
tivt perspektiv till den nya krispolitiken ges av Unga (1976). Unga menar att 
bakgrunden till den nya krispolitiken främst kan sökas i arbetarrörelsens kamp för 
arbete, för arbetslöshetsersättning och mot det snåla och repressiva AK-systemet. 
Författaren menar, med stöd av bl a äldre partimotioner, att det var fotfolkets 
konkreta kamp och knappast teoretiska insikter från Keynes som drev på utveckling
en. Däremot är arbetslösheten under mellankrigstiden enligt Wallentin (1990) 
behandlad i mindre utsträckning av forskningen.

6 Som exempel kan nämnas rubriken ”Nervklena och exfangar blir prima arbetskraft” 
(DN 14/5 1944). Samma artikel visar en bild av den enarmade snickaren Emil 
Eriksson i full fart vid en maskin. Under en tioårsperiod från mitten av 40-talet är det 
vanligt med artiklar om partiellt arbetsföra. Som exempel på rubriker kan nämnas



”Produktiv arbetsvärd” (SvD 26/4 1946), ”Arbete i stället för understöd” (SDS 31/
8 1947), ”Statlig arbetsvärd visar: De partiellas arbete ger stor samhällsvinst” (MT 29/
9 48), ”Samarbete mellan industri och socialvård bör utvidgas” (GHT 26/10 1930) 
etc. De grupper som diskuteras i artiklarna är t ex blinda, döva, vanföra, tuberkulösa, 
kroniskt sjuka, psykiskt sjuka, socialt svåranpassade. Ibland används uttrycket 
delarbetsföra. Under 1950-talet byts vanförbegreppet ut mot handikapp. Bland 
insatserna för ”de partiella” nämns arbetsträningsinstitut och andra arbets vårdsåtgär
der. Även mer omfattande projekt av karaktären ”social ingenjörskonst” nämns. Till 
de mer spektakulära inslagen i Stockholm hör en av Södersjukhusets skapare Hjalmar 
Cederströms debattinlägg till förmån för en socialstad som främst skulle beröra de 
äldre och de partiellt arbetsföra (se t ex DN 23/7 1945).

7 Bl a har Spanien kvoter på 2%, Storbritannien 3%, Tyskland 6% och Italien 15%. 
Olika detaljregler förekommer om t ex arbetsplatsens storlek. Inte i något av de 
angivna länderna uppfylls målsättningen (uppgifterna från 1993).

8 Jag har även konsulterat Svenska språknämnden, men inte heller personalen där har 
funnit en entydig definition av ordet beredskapsarbete.

9 Öhman (1970 s 78) menar att CSA är konservativt i den meningen att förbundet 
betonar det kommunala ansvaret för arbetslöshetspolitiken (där t ex arbetarorgani
sationerna vill se ett ökat statligt ansvarstagande).

10 För ett mått på den generella utvecklingen hänvisas till SOU
1936:32 s 49 - 52. För information om Stockholmsförhållanden, se t ex ”Arbetslös- 
hetshjälpen i Stockholm 1934” s 12 - 13 (utg 1936).

11 Se t ex SOU 1936:32, s 49.

12 Uppgifterna har lämnats av Björn Hallerdt, Samfundet S:t Erik, Stockholm.
13 De sökande tas in genom en särskild inskrivningsnämnd bestående av arbetsvårds- 
byråns chef, överläkare och inspektör för sociala avdelningen. Jfr f ö arbetslöshets- 
nämndens uppgifter i kommunalkalendern 1958 s 286-287.

14 Det är förenat med betydande svårigheter att få fram såväl omfattningen av de 
arbetslösa som andelen hjälpta arbetslösa, mycket beroende på de olika villkor som 
gäller för att kunna få arbetslöshetshjälp (se t ex SOU 1921:20). För de första 
decennierna finns främst statistik från a-kassorna och statistik från arbetslöshetskom- 
missionen. En del av svårigheterna med denna redovisas i SOU 1936:32. För 
Stockholms del föreligger samma svårigheter. Så här kan man t ex läsa i Statistisk 
månadstidskrift nr 10 1935 (Stockholms stads statistik) s 21 ff ”De förstnämnda 
uppgifterna avse antalet hjälpbehövande arbetslösa och kunna därför icke ge någon 
bild av arbetslöshetens faktiska aktualitet och omfattning. Hjälpbehovet uppträder



nämligen senare än själva arbetslösheten och blott hos en del av de arbetslösa.” Andra 
exempel på dokumentation där åtgärdernas omfattning diskuteras hänvisas även till 
iSOU 1965:9,1978:6 och 1984:31. Uppgifter finns också i bl a statistisk årsbok och 
i arbeten som sammanfattar utvecklingen t ex Axelsson m fl (1987) och Schröder & 
Sehlstedt (1984, s 11).

15 Som exempel på benämningar på lönesubventionerade anställningar kan nämnas 
nödhjälpsarbete, reservarbete, ungdomsreservarbete, beredskapsarbete, allmänna 
arbeten (se SOU 1936:32), arkivarbete, T: 1 arbete (kommunala beredskapsarbeten 
med statsbidrag), SA-arbete (specialanvisad arbetskraft), industriella beredskapsar
beten, ungdomslag, ungdomsplats, inskolningsplats och arbeten med rekryterings
stöd. Arbetena kan vara statliga, statskommunala, kommunala (primärkommun och 
landstingskomun). Ett beredskapsarbete kan också periodvis ske i kombination med 
utbildning (BAMU) osv.

16 Som ett annat tidstypiskt exempel kan nämnas en artikel i MT den 25/6 1925. 
Författaren, fil lic Fabian von Koch, menar att ak inte skall avslöja det faktiska antalet 
platser, eftersom missbruk då kan förekomma genom att personer då i förväg kan 
räkna ut att de inte kan fa ett tillskapat arbete. Det finns då en risk för att de får 
understöd utan att visa att de är arbetsvilliga.

17 Jfr dagens diskussion om fusk med sjukpenning, se t ex Henrekson m fl (1992).

18 Antalet hjälpta kvinnor var väsentligt lägre än antalet hjälpta män. Vissa år 
betraktades den kvinnliga arbetslösheten inte som något problem, vid andra tillfällen 
fördes bristfällig statistik över arbetslösa kvinnor (se t ex SOU 1936:32 s 19). Som 
exempel på verksamheter för kvinnor kan nämnas Södra K:F:U:K:s påsfabrik som 
upprättades under kristiden 1914. KFUK tillverkade papperspåsar, den s k ”Nöd- 
hjälpspåsen”, och man gjorde även pappersleksaker. Påsfabriken sysselsatte den första 
tiden ett 20-tal tobaksarbeterskor.
19 Det finns anmärkningsvärt lite skrivet som redogör för deltagarnas erfarenheter av 
arbetslöshetshjälp. Bland det som finns kan nämnas Leimar ”AMS-arbete...” som tar 
upp arbetsledarnas erfarenheter. I romanform finns Allan Erikssons ”Vägen vi 
byggde” som förmedlar deltagarnas erfarenheter med miljöer från en AK-barack.

20 För fullständighetens skull bör också beredskapsarbetsverksamheten inom Stock
holms läns landsting nämnas. För perioden 1976-1990 finns ett 20-tal förvaltnings- 
dokument av karaktären verksamhetsberättelser och planer för sysselsättningsska- 
pande åtgärder där det går att följa verksamhetens omfattning och inriktning i detalj.

Efter hand formuleras SLL:s målsättning för verksamheten i fyra punkter:
• arbetsmarknadspolitiska (inskolning, praktik, arbetslivserfarenhet)
• sociala (särskilda insatser och stödåtgärder för att ge svaga grupper på arbetsmar 

arbetsmarknaden ökade möjligheter till ett reguljärt arbete)



• personalpolitiska (anknyta insatserna till SLL:s rekrytering och utbildning) samt
• regionalpolitiska mål (regional utjämning inom länet).

Det kan nämnas att SLL har samma svårigheter som Stockholms stad med att hitta 
en ”självklar” organisatorisk placering för den här typen av sysselsättningsåtgärder. 
Under en femtonårsperiod är verksamheten knuten till såväl arbetsvårdsnämnd, 
socialnämnd och personalnämnd m m.



3. TIDIGARE FORSKNING OM BEREDSKAPS
ARBETEN OCH BEREDSKAPSARBETARE

3.1 Beredskapsarbeten ur ett individperspektiv
I kapitel två framgick att beredskapsarbeten kan ses som ett exempel på 
arbetslinjens tillämpning (dvs arbete i stället för bidrag). Beredskapsarbeten 
kan betraktas som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som ges av såväl stabili- 
seringspolitiska som fördelningspolitiska skäl. Vidare kan beredskapsarbeten 
med Landgrens terminologi även vara en mer renodlad karitativ insats. 
Genom att beredskapsarbeten fyller olika ”funktioner” kan de genom sin 
mångtydighet vara svåra att ringa in. Dessa svårigheter återkommer när man 
ska ange karaktären av det senaste decenniets forskningsinsatser om bered
skapsarbeten.

Även med ett avgränsat forskningsproblem, t ex ”vilka grupper rekryteras 
till ett beredskapsarbete?” finns det stora svårigheter att ge ett entydigt svar. 
Enbart i Sverige har syftet med beredskapsarbetet vidgats över tid, innehållet 
i arbetsuppgifterna ändrats och målgruppen också ändrat karaktär. För några 
år sedan var det t ex relativt vanligt att personer med socialmedicinska 
handikapp erbjöds beredskapsarbeten (se t ex Gerdman 1982; SOU 1985:8). 
Idag kan ibland personer med sådana handikapp i stället erhålla offentligt 
skyddat arbete.

Om man vidgar perspektivet till att också innefatta den internationella 
forskningen blir problemen med jämförelserna gigantiska eftersom till synes 
likartade åtgärder kan ha olika innehåll, vända sig till olika målgrupper och 
över huvud taget ingå i en annan kontext med varierande arbetslöshetsnivåer 
och olika regelsystem för arbetslöshetsersättning.

Jag har därför valt att utgå från svenska, i första hand individinriktade, 
studier som främst berör kommunala beredskapsarbeten eller närbesläktade 
områden. Syftet med kapitlet är att visa vilka grupper som rekryteras till 
beredskapsarbeten i allmänhet och vilka som rekryteras till projekt där 
socialtjänsten är huvudman. I det här kapitlet redovisas också erfarenheter av 
projekten, bl a dess rekrytering och uppföljningsresultat, som kan sättas i 
relation till undersökningen om beredskapsarbeten i Stockholm 1990.

Kapitlet inleds med en genomgång av individinriktade studier med an
knytning till beredskapsarbeten som genomförts främst under 1980-talet. 
Därefter redovisas exempel på projekt som mer specifikt belyser kunskapsom
rådet kring arbetsmarknadspolitiska insatser med kommunal anknytning, i 
första hand beredskapsarbeten, för socioekonomiskt utsatta grupper. De



senare projekten anknyter till vad som kan kallas klientforskning och har fått 
en egen rubrik.

3.2 Forskning om beredskapsarbeten och angränsande områden
Den förhållandevis höga arbetslösheten i början av 1980-talet drabbade i hög 
utsträckning ungdomar. Detta ledde till att ungdomsarbetslösheten upp
märksammades och att många ungdomar (under 25 år) fick beredskapsarbe
ten och var föremål för andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Denna 
uppmärksamhet avspeglar sig också i forskningen där såväl orsakerna till 
ungdomsarbetslösheten som de olika arbetsmarknadspolitiska insatserna för 
ungdomar har undergått granskning. 1980-talets forskning om beredskapsar
beten domineras mycket kraftigt av ungdomsperspektiven.

Hammarström (1986) diskuterar vilka ungdomar som löper de största 
arbetslöshetsriskerna och betydelsen av ungdomarnas deltagande i arbets
marknadsåtgärder. Utifrån socialmedicinska utgångspunkter försöker Ham
marström bl a klargöra om det redan under skoltiden går att förutsäga vilka 
elever som riskerar att bli arbetslösa. I sammanhanget diskuteras också 
skillnaden mellan arbetslöshet och åtgärdslöshet. Studien, som är en totalun
dersökning av en åldersklass ungdomar, bygger på data från Luleå. Hammar
ström gör troligt att det finns ett kausalsamband mellan åtgärdslöshet, dvs att 
vara arbetslös utan att få del av någon insats, och ohälsa samt ogynnsamt 
hälsobeteende. Resultaten har förstärkts vid fortsatta uppföljningsstudier 
(Hammarström 1989).

I en serie rapporter från Högskolan i Örebro analyserar Bursell, Stål och 
Häggbom den s k Örebromodellen för arbetslösa ungdomar (slutrapport 
1986). Örebromodellen var ett samarbete mellan kommunen och arbetsför
medlingen som innebar att alla ungdomar 18-24 år garanterades arbete och 
utbildning i kommunens regi. Insatserna påminde ofta om beredskapsarbe
ten, men regelverket var mer uppluckrat bl a vad avsåg tidsbegränsningen.

Stål har även skrivit om vilka ungdomar som rekryteras till arbetslöshet. 
Författaren gör en kategoriindelning i åtta olika ”profiler”. Använt på detta 
sätt blir profilerna ett mått på individuella risker att hamna i utsatta lägen med 
en möjlig arbetslöshet som följd (Stål 1986 s 40-41). I stället för att tala om 
arbetslöshet använde författaren uttrycket ”arbetslöshetsliknande situation 
omgärdad av insatser”. Stål menar att arbetsmarknaden utestänger ett antal 
ungdomar och att det under ”dåliga år” dessutom sker en selektion där vissa 
ungdomar aldrig får någon chans att komma in på arbetsmarknaden. För dessa 
ungdomar, menar Stål, är det av värde att uppmärksamma deras utsatthet 
redan innan arbetslöshet blir en personlig erfarenhet. Resonemanget kopplas



sedan till arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsmarknaden består av delar
betsmarknader som fungerar efter sin speciella logik. Ståls arbete innehåller en 
god sammanställning av både svensk och internationell forskning om ung
domsarbetslöshet vid mitten av 1980-talet. I ett senare arbete (Isaksson, Stål 
& Svedberg 1993) utvecklar Stål tankarna kring några av de förutsättningar 
för det praktiska arbete som bedrivits vid det kommunala arbetsmarknads
kontoret i Örebro. Till arbetsmarknadskontoret är knutet en stor personalstab 
och en mångfald av kommunala arbetsmarknadsåtgärder. Stål skriver att 
verksamheten inte har ”sin förankring i socialtjänsten men har fatt sin prägel 
av dess intentioner” (aa s 72). Den arbetslöse skall få möjlighet till utbildning, 
vägledning, hjälp med att söka arbete och hjälp med att undanröja sociala 
hinder för arbete.

Schröder & Sehlstedt har jämfört beredskapsarbete, rekryteringsstöd och 
Örebromodellens ungdomsarbete (EFA-rapport 1989). Förutom Örebro 
ingår Helsingborg, Borås och Sundsvall i undersökningen. Bl a kritiseras 
Örebromodellen för att inte svara upp till sin målsättning att bryta rundgång
en mellan arbetsmarknadsåtgärder, arbetslöshet och tillfälliga arbeten. Viss 
reservation görs för att selekteringen till Örebromodellen skiljer sig från 
selekteringen till beredskapsarbeten i de övriga kommunerna. Författarna 
visar bl a att beredskapsarbetarna har störst förutsättningar att ”lyckas” om 
arbetet ingår i en medveten plan. (Dessa slutsatser bygger på data från 
arbetsförmedlingens akter.) Studien har senare infogats i Schröders avhand
ling ”Springpojkar och språngbrädor” (1991). Inte heller här går det att göra 
någon enkel jämförelse eftersom det sker en selektion. Det är i högre 
utsträckning ”problemungdomar” som får beredskapsarbeten än som får t ex 
rekryteringsstöd. Ett viktigt resultat är dock att beredskapsarbeten kan för
hindra utslagning.

Stockholms läns landsting har genomfört en omfattande studie av ca 900 
ungdomar som 1981 var anmälda hos länets arbetsförmedlingar (Stockholms
undersökningen). Samhällseffekterna av beredskapsarbete diskuteras utifrån 
en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl (se t ex Harkman 1984). På individ
nivå framkommer att ungdomar som anvisas beredskapsarbete ofta blir 
arbetslösa på nytt. De som erhåller arbete får ofta detta inom landstinget. Ett 
flertal rapporter har publicerats (slutrapport 1987).

Stockholmsundersökningen är en av de relativt få undersökningar som 
innehåller longitudinella data. Flera andra forskare har därför använt sig av 
Stockholmsundersökningens material för att belysa bl a ungdomars arbetslös- 
hetstider (Albrecht, Holmlund och Lang 1989), beredskapsarbetets påverkan 
på den framtida lönen (Ackum 1991) och effekterna av beredskapsarbete vad 
gäller sannolikheten att få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden (Edin



och Holmlund 1990). I den sistnämnda studien påvisas att en viss inlås- 
ningseffekt förekommer. De personer som inte far beredskapsarbeten söker arbete 
i större utsträckning än de som får beredskapsarbeten. Däremot tycks de ungdo
mar som haft beredskapsarbeten ha bättre sysselsättningsmöjligheter på sikt.

Även Korpi (1994) utgår från Stockholmsundersökningens material för 
perioden 1981-1985. Indirekt undersöker Korpi arbetslinjens betydelse då 
han jämför skillnader i resultat för de som fått arbetsmarknadsåtgärder och de 
som enbart fått kontantstöd. Korpi har, i likhet med främst amerikanska 
forskare, undersökt flödet av ungdomar som går in och ut ur arbetslöshet. 
Författaren finner bl a att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna fångar upp 
de individer som har sämst förutsättningar på den öppna arbetsmarknaden, 
t ex de lågutbildade. Arbetsmarknadsåtgärderna förbättrar den psykiska 
hälsan hos deltagarna jämfört med dem som enbart får kontantstöd. Åtgärder
na ökar också förutsättningarna till efterföljande anställning samtidigt som de 
minskar riskerna för återkommande arbetslöshet.

Expertgruppen för studier av arbetsmarknadspolitik (EFA) har gjort över
sikter för att ge en mer samlad kunskapsbild av inriktning hos och metoder för 
utvärderingar av arbetsmarknadspolitiska insatser.1 I Delander (1987) finns 
också exempel där evalueringarna omfattat projekt som vänt sig till utsatta 
grupper, t ex handikappgrupper, eller som fokuserat på skyddade anställnings
former. Exemplen handlar som regel om i vad mån projekten kan ses som 
ekonomiskt lönsamma eller på annat sätt försvarbara. Det finns också hypo
tetiska resonemang om huruvida olika stödinsatser för handikappade är 
önskvärda, men då snarast i betydelsen hur sådana insatser påverkar andra 
program eller andra handikappgrupper.

I en senare skrift från EFA (SOU 1993:43) har Johannesson sammanställt 
en översikt över olika utvärderingsprojekt som rör beredskapsarbeten. Utöver 
en del av de projekt som redovisats ovan ingår projekt som har en mer renodlat 
ekonomisk inriktning eller som är av makro karaktär.2

3.3 Beredskapsarbeten för socialtjänstens klienter
Innan detta avhandlingsarbete påbörjades gjorde jag en förstudie om långtids- 
arbetslösa personer som anvisades till beredskapsarbeten i Stockholm 1986 
(Trygged 1988). Studien hade karaktären av ett ”naturligt experiment” med 
en undersökningsgrupp och en kontrollgrupp.

Under våren 1986 tilldelades socialförvaltningen i Stockholm särskilda 
medel av Länsarbetsnämnden i Stockholm till 190 beredskapsarbetsplatser 
avsedda för långtidsarbetslösa personer över 25 år. I juni samma år drog 
Länsarbetsnämnden in en stor del av pengarna till beredskapsarbeten, och 73



av de anvisade långtidsarbetslösa kunde aldrig få sina udovade beredskaps- 
jobb. Av dessa 73 hade 50 personer hunnit bli intervjuade på beredskapsar- 
betsbyrån. Det är dessa 50 personer som står i centrum för förstudien. De åter- 
anvisade har jämförts med 50 personer som hann få ett beredskapsarbete 
under våren 1986 innan medlen drogs in.

Studien berörde främst tre frågeställningar om de långtidsarbetslösa:
1. Anknytningen till arbetsmarknaden
2. Behovet av socialbidrag
3. Tillgången till sociala förmåner

Studien lades upp efter nedanstående modell: 
Bakgrunds
variabler: Variabler:

Skillnader 
mellan åter- 
anvisade och 
beredskaps
arbetare med 
avseende på 
bi dragstider 
och bidrags- 

■ kostnader m m

Såväl undersöknings- som kontrollgruppen omfattades i mycket ringa 
utsträckning av generella socialpolitiska förmåner. Många personer var endast 
sjukvårdsförsäkrade utan rätt till sjukpenning. Bristerna framträdde ännu 
tydligare om man ser till de ersättningar som betalas ut vid arbetslöshet. Endast 
tre personer var berättigade till ersättning från erkänd arbetslöshetskassa. 88% 
hade inte uppburit någon arbetslöshetsersättning över huvud taget (Ibid s 23). 
De långtidsarbetslösa i studien var i betydande utsträckning beroende av 
socialbidrag. Inte mindre än 82% behövde under året socialbidrag.

Undersökningsgrupp och kontrollgrupp jämfördes för månaderna januari, 
augusti och december 1986.

ej beredskapsarbetare 
(återanvisade)

beredskapsarbetare

jan aug dec

nedskärningar
(anställningsstopp för beredskapsarbetare)



Sammanställningen av registerdata visade att utbetalningarna av socialbi
drag minskade kraftigt bland beredskapsarbetarna. Uppgifterna är lättast att 
utläsa bland männen eftersom majoriteten i undersöknigen var män och i hög 
utsträckning ensamstående. Det går inte att säga i vad mån skillnaderna är 
bestående. Skillnaderna mellan undersökningsgrupp och kontrollgrupp var 
störst i augusti medan skillnaderna minskar i december. Skillnaderna sam
mantagna för hela perioden var betydande. Beredskapsarbetarna hade också i 
högre utsträckning kvalificerat sig för olika typer av generella förmåner, t ex 
sjukpenning.

Sammanfattningsvis kan sägas att förstudien påvisade
- att många långtidsarbetslösa stod utanför socialförsäkringssystemet
- att de långtidsarbetslösa i betydande omfattning var beroende av social

bidrag
- att det följaktligen fanns en stark koppling mellan långtidsarbetslöshet och

socialtjänst.
Resultaten pekade alltså på kopplingen mellan socialtjänst och arbetslöshet 

bland beredskapsarbetarna och på beredskapsarbetets tydliga karaktär av 
social serviceåtgärd. Inte minst denna förbindelse motiverar en diskussion av 
den forskning som har klienterna som utgångspunkt.

Klientundersökningar
Utmärkande för klientforskningen är en strävan att samla in och systematisera 
uppgifter om människor som är i behov av understöd från det allmänna. Till 
grund för ansträngningarna har det som regel funnits samhälleliga behov av att 
planera, kontrollera och hjälpa. Bergmark, Gunnarsson & Svedberg (1991) 
redogör för klientstudiernas framväxt, innehåll och metodologi. De urskiljer 
tre huvudinriktningar, nämligen klientbokförarna, klientupptäckarna och kli
entforskarna. Ålientbokförarna har främst samlat in statistik för att få en 
översiktlig bild av de fattiga. Klientupptäckarna är sociala upptäcktsresanden 
som ser och lyfter fram sociala problem för en bredare allmänhet. Framställ
ningen kan antingen vara skönlitterär, journalistisk eller vetenskapligt påver
kad. Slutligen de mer renodlade klientforskarna använder ett vetenskapligt 
framställningssätt där studier av utsatta grupper knyts an till teoretiska 
modeller eller begrepp. I centrum står grupper, hushåll, familjer eller individer 
som har någon kontakt med socialtjänsten. Översikter av utredning och 
forskning som berör ”socialtjänstklienter” finns bl a i Isaksson & Svedberg 
(1987 s 29-30) och Bergmark (1991 s 38). Kanske går det också att tillägga en 
fjärde kategori, skrivande praktiker\ socialarbetare som söker gestalta det 
praktiska sociala arbetet. Utgångspunkten är ofta det egna arbetet och syftet 
kan vara att problematisera eller att effektivisera en viss typ av arbete. Som



exempel på sådant arbete som rör arbetslösa klienter kan nämnas Roander et 
al (1990), Möller (odaterad) och Jonasson (1991).

Gemensamt för de olika typerna av klientundersökningar är att de mer eller 
mindre regelbundet pekar ut arbetsmarknaden som en viktig delfaktor, inte 
minst när det gäller klienternas försörjningssvårigheter.3 Många hjälpsökande 
hos socialtjänsten är arbetslösa även under högkonjunkturer. Parentetiskt kan 
nämnas att sambanden mellan arbetslöshet och fattigdom diskuteras både 
nationellt och internationellt. Däremot är sambanden mellan arbetsmark- 
nadspolitiska insatser och fattigdom inte lika genomlysta.

Klienternas svårigheter på arbetsmarknaden har stor betydelse för det 
sociala arbetets praktik. I första hand ger arbetslösheten ”utslag” i form av 
utbetalningar av kontantstöd från socialtjänsten. Men klienternas svårigheter 
på arbetsmarknaden medför ibland att socialtjänsten prövar olika vägar att 
beskriva, analysera och åtgärda klienternas svårigheter. Under 1980-talet 
bedrevs på många ställen praktiskt inriktade arbetslöshetsprojekt där social
tjänsten var huvudman eller på annat sätt delaktig. Socialtjänsten har främst 
varit drivande i projekt som syftar till rehabilitering av klienter med en 
sammansatt problematik, dvs personer som haft behov av socialt stöd som inte 
kan ges enbart av arbetsförmedlingen. En del av dessa projekt har haft 
möjlighet till viss dokumentation.

Ofta har denna dokumentation karaktären av att praktiker på fältet 
försöker hitta ett rimligt sätt att beskriva arbetslöshetsproblematik eller 
”ärendetyngden” hos klienterna. Indirekt kan detta ses som potentiella orsaker 
till ett hjälpbehov. Vanligtvis har man då delat in klienterna i tre kategorier (se 
t ex Johansson et al 1987, Ericsson 1992, Ericsson 1993). ”Lätta” klienter är 
personer som ”bara” har arbetslöshet som problem, man har haft otur, inte 
kommit sig för eller någonting har hänt. Detta brukar vara den minsta 
gruppen som man inte räknar med att behöva lägga ner så mycket arbete på. 
Nästa kategori är en ”mellankategori” av klienter. Det är personer som anses 
ha en mer sammansatt problematik. Det kan röra sig om arbetslöshet i 
kombination med resursbrist (de saknar bostad, viss utbildning etc) eller i 
kombination med psykosociala problem eller sviter från tidigare missbruk. 
Den tredje kategorin beskrivs som ”tunga”. Det är personer som kan ha ett 
pågående missbruk, vara psykiskt sjuka eller ha ett beteende som verkar 
störande på omgivningen. Som regel anger socialarbetarna att man har som 
målsättning att arbeta med mellangruppen. Den lätta gruppen är det ”onö
digt” att hålla på med och den ”tunga” gruppen tror man inte står till 
arbetsmarknadens förfogande.

Ett exempel på projekt som till en del utvärderats är det s k HABA-projektet 
i Södertälje. HABA uttyds som handledarförsedda beredskapsarbeten, och



projektets uppgift har varit att stötta, hjälpa och rehabilitera ungdomar, främst 
i åldern 18-25 år, med psykiska och sociala svårigheter i kombination med 
arbetslöshet. Törsleff Berglund & Berglund (1992) har följt upp totalt 84 
personer som varit med i verksamheten under perioden 1980-1990. Med 
hjälp av registerdata studeras ungdomarnas situation före, under och efter 
projekttiden avseende boende, missbruk, kriminalitet, arbete, socialbidrag 
och institutionsplacering. Det har varit svårast att hjälpa ungdomar med 
missbruksproblem. Författarna menar att situationen förbättrats för 25—38% 
av ungdomarna. Lättast har det varit att förbättra ungdomarnas boende. Ca 
20% av ungdomarna hade jobb och kunde behålla det efter HABA. Nästan 
alla uppbar socialbidrag när de kom till projektet. 24% av kvinnorna och 18% 
av männen klarade sig utan bidrag efter projektet.

Ofta blir resultaten av olika arbetslöshetsprojekt inte alls vad man tänkt sig. 
Personer i den ”lätta” gruppen går fortfarande arbetslösa, medan flera ”tunga” 
klienter lyckas skaffa jobb, åtminstone tillfälliga arbeten. I ”mellangruppen” 
rör det sig i oväntat hög utsträckning om personer med missbruk etc, dvs 
personer som har stora svårigheter som inte är direkt relaterade till arbetsmark
naden.4

Det tycks vara så att arbetsförmedlingen ofta anvisar personer som man inte 
själv kan placera på arbetsmarknaden till kommunala projekt. Ibland styr 
också kommunen mer aktivt över rekryteringsförfarandet till kommunala 
beredskapsarbeten för att få med t ex personer som under lång tid är aktuella 
vid socialdistrikten. Det är rimligt att anta att det ofta är en kraftigt selekterad 
grupp som kommer till kommunens arbetslöshetsprojekt. Om man utgår från 
vilka grupper som får hjälp via dessa projekt tycks hjälpmotiven snarare vara 
karitativa än arbetsmarknadspolitiska.

Att det rör sig om en selekterad grupp framgår inte minst vid granskningen 
av vissa beredskapsarbetsprojekt som har som uttalad målsättning att hjälpa 
arbetslösa socialtjänstklienter. Några av dessa har belysts av forskningen, bl a 
Socialbidragsprojektet i Göteborg och Stockholmsprojektet. Båda dessa pro
jekt vände sig till klienter i storstad och har därför relevans som referenspunk
ter för avhandlingens empiri.

I Göteborg har Björkemarken (1990) gjort en registeruppföljning på ett 
urval av 434 personer som deltagit i Socialbidragsprojektet (gemensamma s k 
SB-platser för socialtjänst och arbetsförmedling) under 1980-talet. Huvudsyf
tet med projektet var att hjälpa personer med socialbidrag till arbete. Björke
marken menar att 2/3 av deltagarna utöver arbetslöshet hade ett eller flera av 
problemen missbruk, sjukdom, kriminalitet eller anpassningsproblem. I 
undersökningen ingick även personer som var straffade för grova brott (ibid 
s 18). Utvärderingen, som har en longitudinell ansats, visar bl a att 23% av de



anvisade som arbetat minst två månader i beredskapsarbetet hade arbete efter 
projektet. 26% uppbar socialbidrag under och 72% uppbar socialbidrag efter 
SB-platsen.

Vid mitten av av 1980-talet drev socialtjänsten i Stockholm ett projekt som 
vände sig till långtidsarbetslösasocialbidragstagare (”LAST-projektet”). Detta 
ingick sedan i det s k Stockholmsprojektet som pågick från januari 1985 
tom mars 1987 som ett samverkansprojekt mellan LAN och Stockholms 
stad. Projektet syftade till att aktivera, vägleda och arbetsförbereda långvarigt 
arbetslösa personer med målsättningen att de skulle fa arbete på den öppna 
arbetsmarknaden och inte längre vara beroende av bidrag. Ett flertal rapporter 
har publicerats.5 Resultaten visar att mellan 14% och 25% av målgruppen 
kommit i arbete efter projektet. Siffrorna varierar beroende på hur målgrup
pen definieras (Chandarana 1987 s 23).

Vad som inte framgår särskilt väl av de utvärderingar som gjorts av t ex 
Stockholmsprojektet är att personalen försökte dra konsekvenserna av svårig
heterna med att uppfylla projektmålsättningen. Projektet fick därför karaktär 
av metodutvecklingsarbete där personalen bl a diskuterade rekryteringsförfa- 
rande (selektering), huvudmannaskap och ansvarsfördelning mellan arbets
förmedlingens och socialtjänstens arbete. Man tog också upp det konkreta 
klientarbetet med t ex trepartssamtal (klient-arbetsförmedling-socialtjänst) 
och jobbsökarklubbar. Alla dessa erfarenheter är sådant som har betydelse för 
implementeringen av olika beredskapsarbetsprojekt.

Det finns redan en pågående diskussion om hur kunskapen om arbetslösa 
klienter kan tas till vara i kommunala projekt. Bl a påtalas att det behövs en 
särskild arbetsmetodik inom socialtjänsten för att hjälpa arbetslösa klienter. 
Några sådana tankegångar framförs t ex i Berglind, Ericsson & Lundström 
(1988). Författarna ger exempel på kommunala projekt för arbetslösa ungdo
mar, samtalsmetodik med arbetslösa och tips av ”handbokskaraktär” för hur 
olika projekt kan genomföras. Isaksson, Stål & Svedberg (1993) har skrivit en 
kunskapsöversikt som diskuterar socialtjänstens förutsättningar för arbete 
med arbetslösa klienter. Bl a tar rapporten upp vad lagstiftningen anger och 
vilka krav som kan ställas på klienterna. Rapporten ger samtidigt exempel på 
olika kommunala arbetssökarverksamheter.

Det har också kommit mindre undersökningar om åtgärdsinriktade pro
jekt som syftar till att ge arbetslösa beredskapsarbete i stället för socialbidrag 
(SoS PM 130/86; SoS rapport 1990:6). Socialstyrelsen har tillsammans med 
Riksrevisionsverket även presenterat en modell för en samhällekonomisk 
bedömning av kommunala beredskapsarbeten. Målgruppen för beräkningen 
är tio personer som varit långvarigt socialbidragsberoende. Beräkningen är 
intressant eftersom man helt sonika utgår från att det är en målgrupp som har



särskilda behov. I de olika kostnadsalternativen ingår poster för t ex vård på 
behandlingshem, kostnader för psykoterapi utöver ”de vanliga” utgifterna för 
lön, arbetslöshetsersättningar, sjukpenning osv. Enligt beräknade exempel är 
det både samhällsekonomiskt och kommunalekonomiskt lönsamt med den 
här typen av riktade beredskapsarbeten. Vissa effekter, främst deltagarnas 
välbefinnande, är inte kvantifierade i modellen. Över huvud taget är det sällan 
som deltagarnas tillfredsställelse med insatsen undersöks, vare sig inom den 
arbetsmarknadspolitiska forskningen eller den mer renodlade klientforsk
ningen. Detta kan ha olika orsaker. Det kan finnas olika svårigheter med att 
mäta i vad mån deltagarna är nöjda. Informationen är också svårtillgänglig 
eftersom den inte kan hämtas i register. Men en mer trolig orsak till bristen på 
sådana mått på resultat är att projektens målsättning huvudsakligen fokuserar 
på individernas arbetsmarknadsanknytning och att uppföljningar och utvär
deringar anpassas till projektens målsättningar.

3.4 Sammanfattning med kommentarer
De redovisade undersökningarna om beredskapsarbete ger framför allt en god 
bild av vilka arbetslösa ungdomar som fick beredskapsarbeten under 1980- 
talet. Bl a framkom att det till beredskapsarbetena ofta selekterades ungdomar 
med relativt stora svårigheter på arbetsmarknaden. Beredskapsarbeten var ofta 
en sistahandsåtgärd. Även som sådan hade den betydelse för de berörda 
ungdomarna. Hammarström visade att det går sämre där insatser saknas för 
de arbetslösa, och Schröder & Sehlstedt liksom Korpi har visat att det går 
bättre där insatser ges.

I den refererade förstudien fanns det en koppling mellan arbetslöshet och 
socialtjänst. Diskussionen om klientforskning och klientundersökningarna 
visade att arbetslöshet är ett framträdande problem bland klienterna, något 
som har stor betydelse för socialtjänstens praktik.

I de beredskapsprojekt som riktade sig till arbetslösa socialtjänstklienter 
skedde en kraftig selektion. Det var vanligt att personer med en sammansatt 
problematik (dvs svårigheter utöver arbetslöshet) fick del av insatserna. De 
olika projektredovisningarna ger vid handen att fortsatta systematiska under
sökningar av olika projekt skulle kunna bidra med kunskaper som kan 
förbättra implementeringen av beredskapsarbeten för socioekonomiskt svaga 
grupper.6 Bl a kan selektionen ha betydelse för projektens förutsättningar att 
slussa ut personer till arbete eller studier, minska (social)bidragen eller 
förhindra utslagning.

De olika utvärderingar som gjorts tyder på att många projekt inte varit 
särskilt framgångsrika. Det gäller kanske främst de projekt som har social tjäns



ten som huvudman. Målsättningen är att de arbetslösa skall få arbete eller 
studier efter beredskapsarbetet, men denna målsättning uppfylls långt ifrån av 
alla projektdeltagarna. Men det är möjligt att en sådan jämförelse är orättvis 
eftersom vad som är socialpolitiskt motiverade projekt på karitativ grund ställs 
mot arbetsmarknadspolitiska målsättningar. Framgång kan emellertid mätas 
på olika sätt. Det viktigaste kanske inte är att en person får ett arbete på öppna 
marknaden eller kommer i en reguljär utbildning. Målsättningen kanske 
snarare bör formuleras i termer av att stärka den enskildes självförtroende eller 
göra individerna mer delaktiga i samhällslivet. Ett projekt kan vara lyckat ur 
samhällets perspektiv, arbetsgivarens perspektiv, socialarbetarens perspektiv 
eller ur den enskildes perspektiv. Men beredskapsarbetet behöver inte vara 
lyckat i alla dessa avseenden samtidigt.

I de följande kapitlen redovisas undersökningen om beredskapsarbetarna 
i Stockholm 1990. Undersökningen besvarar frågor om vilka som får bered
skapsarbeten och hur det går för beredskapsarbetarna efter beredskapsarbetet. 
I uppföljningsundersökningen redovisas två typer av mått på resultat. Dels 
används ett ”traditionellt” mått som rör beredskapsarbetarnas sysselsättning 
efter beredskapsarbetet. Dels redovisas resultat som belyser hur nöjda bered
skapsarbetarna är med beredskapsarbetet.

Noter:
1 Delander (1987, kapitel 2) urskiljer fyra olika evalueringsmetoder vid utvärdering 
av arbetsmarknadspolitik. Dessa kallar han måluppfyllelse-, effekt-, effektivitets- och 
implementeringsevalueringar. Grovt sett innebär måluppfyllelse att utvärderaren 
granskar om målsättningen med projektet uppfyllts. Effektevalueringar utgår från ett 
alternativtänkande där minst två handlingsalternativ studeras för att det skall bli 
möjligt att tala om åtgärder och deras effekter. Enligt Delander måste effektivitetsut- 
värderingar studera för- och nackdelar på olika områden, t ex sysselsättningseffekter 
och produktionseffekter, för att ge god information. Implementeringsstudier avser 
frågor om hur en studerad verksamhet kommit till stånd och om hur genomförandet 
sker. I sin bok pläderar Delander även för ett utökat användande av cost-benefitana- 
lyser (cb-analyser) vid utvärderingar av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Det kan nämnas att cb-analyser av beredskapsarbeten gjorts. I t ex Ohlssons 
avhandling (1988) ”Cost-benefit analysis of labor market programs” görs en utvär
dering av de beredskapsarbeten som tillkom som en följd av LKAB:s personalin
skränkningar i början av 1980-talet. Ohlsson påvisar att beredskapsarbeten har 
betydelse för de f d LKAB-anställdas löner och vissa sysselsättningseffekter i regionen. 
Däremot är det tveksamt om själva organisationsformen (den s k Malmfältsdelega- 
tionen) haft någon betydelse för utfallet.



2 Utöver dessa mer omfattande forskningsprojekt har AMS genomfört enkätunder
sökningar av personer som deltar i beredskapsarbete, RRV har gjort utvärderingar av 
beredskapsarbeten och av ungdomslagen (1984:128). Även forskningsinstitutioner, 
kommuner och fristående utredningskonsulter har genomfört olika utvärderingar 
främst av ungdomsplatser och platser i ungdomslag. De frågor som ställs handlar ofta 
om ifall deltagarna får arbete efter beredskapsarbetet (eller motsvarande) och vilka 
kostnaderna för insatserna är.

3 Inghe (1960), Korpi (1971), Tengvald (1976), Knutsson & Stridsman (1988), 
Halleröd (1991), Bergmark (1991), Gunnarsson (1993) m fl.

4 Se t ex Ericssons sammanställningar av arbetsmarknadsprojekt i Nacka (1992) och 
Botkyrka (1993) samt sammanställningar av Ericsson (1994).

5 Bland Stockholmsprojektets rapporter kan nämnas: Hagström (1986), Bergroth 
(1987), Cederwärn (1987), Johansson et al (1987).

6 Bl a EFA (1991) efterlyser implementerings- och effektivitetsanalyser vid utvärder
ingar av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.



4. METOD OCH GENOMFÖRANDE

4.1 Insatsen beredskapsarbete ur ett processperspektiv 
Avhandlingen har hittills berört viktiga bakgrundsförhållanden till arbetslös
het, arbetsmarknadspolitik och beredskapsarbetenas framväxt. Jag har utgått 
från att det grundläggande samhällsproblemet är arbetslöshet, något som 
drabbar många individer. Vissa grupper har svårigheter att själva ta sig ur 
arbetslösheten eller att klara sin försörjning. Ett hjälpbehov uppkommer. På 
olika sätt definieras och avgränsas vilka grupper som skall erhålla hjälp. De 
godkända grupperna selekteras genom att de anvisas till en hjälpinsats, i det 
här fallet ett beredskapsarbete. I kapitel 2 gavs en övergripande bild av vilka 
grupper som fatt arbetslöshetshjälp i Stockholm och något om inriktningen 
för verksamheten med beredskapsarbeten.

Dessa resonemang ligger till grund för beskrivningen och analysen av de 
arbetslösa som fick beredskapsarbeten i Stockholm 1990.1 Bland de arbetslösa 
fick vissa en anvisning till ett beredskapsarbete. Nedan redovisas hur anvis- 
ningsförfarandet till beredskapsarbete gick till och i bilaga 4.1 redovisas olika 
projekt som ”anställde” beredskapsarbetare. Dessa uppgifter bidrar samtidigt 
till att belysa hur selekteringen skedde. Undersökningens uppläggning gör det 
möjligt att följa hela processen med anvisningar av beredskapsarbetare, avhop
pare, fullföljare och olika utfall. De frågor som ställs handlar om vilka som 
anvisas till ett beredskapsarbete och vad som kan ”förklara utfallet”, dvs vilka 
faktorer som kan antas ha betydelse för att det går som det gör.

Figur 4.1 Insatsen beredskapsarbete ur ett processperspektiv.
Definierade

Arbetslöshet problemgrupper Utfall

avhoppare



Figuren illustrerar att ett antal individer (bland de arbetslösa) anvisas till ett 
beredskapsarbete. Av dessa kommer en del individer aldrig på allvar in i 
beredskapsarbetet utan blir av olika skäl avhoppare. De som stannar kvar 
fullföljer sitt beredskapsarbete, dvs genomgår insatsen beredskapsarbete. 
Beredskapsarbetarnas sysselsättningsförhållanden sex månader efter bered
skapsarbetets upphörande samt i vad mån de är nöjda med sina beredskapsar
beten betraktas som utfall. I texten används termen beredskapsarbetarnas 
nöjdhet när utfallet diskuteras. (Valet av nöjdhet motiveras och kommenteras 
i kapitel 6 tillsammans med resultatredovisningen.)

4.2 Undersökningens uppläggning
I fortsättningen av kapitlet lämnar jag den övergripande samhällsproblemati- 
ken och går in på konkreta förhållanden som har med undersökningens 
genomförande att göra.

Undersökningen består av kartläggning, uppföljning och fördjupningsin- 
tervjuer med de individer som erbjuds kommunala beredskapsarbeten i 
Stockholm 1990. Nedanstående skiss visar hur undersökningens olika delar 
hänger samman i tid.

1990 1991 1992
kartläggningsenkät (enkät 1)

uppföljningsenkäter (enkät 2 och 3)

intervjuserie 1 intervjuserie 2

Följande material har tagits fram:
- 322 besvarade kartläggningsenkäter (enkät 1)
- 33 besvarade uppföljningsenkäter från avhopparna (enkät 2)
- 163 besvarade uppföljningsenkäter från beredskapsarbetarna (enkät 3)
- 16 fördjupningsintervjuer (intervjuserie 1) samt 14 fördjupningsintervjuer 

av samma personer (intervjuserie 2)

4.3 Kartläggning
Kartläggningen (enkät 1) syftar till att besvara frågan om vilka som anvisas ett 
beredskapsarbete. Undersökningspopulationen omfattar alla som anvisas ett 
beredskapsarbete under 1990 exklusive kulturarbetarna. Som mått på att en 
anvisning kommit till stånd krävs att personen blivit registrerade Beredskaps-



arbetsbyrån, vanligtvis i samband med anställningsintervjun. (Beredskapsar- 
betsbyrån är den enhet vid socialförvaltningen som under 1990 handlägger 
kommunala beredskapsarbeten i Stockholms stad.)

I vissa fall har personen besökt Beredskapsarbetsbyrån, men det har stått 
klart från början att det inte är aktuellt med ett beredskapsarbete och personen 
har aldrig blivit registrerad. Totalt 31 personer som besvarat kartläggningsfrå- 
gorna har sedan aldrig aktualiserats över huvud taget. Dessa personer ingår 
därför inte i undersökningen.

Under hösten 1989 tog jag fram ett provformulär till enkät 1 som både 
handläggarna vid Beredskapsarbetsbyrån (arbetskonsulenterna) och jag prö
vade.2 Arbetskonsulenterna har haft synpunkter på enkätens utformning. 
Några av handläggarna har varit emot att vissa ”känsliga” frågor ställs. Det 
gäller frågor som rör alkohol- och narkotikaanvändning, frågor om psykisk 
hälsa och frågor om ”svartjobb”. Man menar att de arbetssökande är en 
heterogen grupp, att frågorna till en del skulle vara irrelevanta och för en del 
klienter uppfattas som kränkande. För att undvika eventuella samarbetspro- 
blem har dessa frågor strukits och det finns inte i projektet några tillförlitliga 
data kring t ex alkoholbruk. De uppgifter som finns är självrapporterade där 
personerna i egna kommentarer valt att ange missbruk.

Kartläggningen avser att ge några mått på bl a individernas yrkes- och 
utbildningsbakgrund, nationalitet, arbetslöshet, hälsa, försörjning, familje- 
och bostadssituation m m. Syftet med kartläggningen är att undersöka om det 
finns några väsentliga skillnader mellan de anvisade beredskapsarbetarna och 
en jämförpopulation. Ansatsen är kvantitativ och redovisningen är huvudsak
ligen deskriptiv.

4.4 Uppföljning
För att besvara undersökningens andra frågor, främst hur det går för bered
skapsarbetarna efter beredskapsarbetet och om beredskapsarbetarna är nöjda 
med sina beredskapsarbeten utnyttjas en delpopulation. Jag har ansett att de 
arbetslösa måste ha arbetat två månader för att kunna uttala sig om arbetsupp
gifter, arbetskamrater och andra förhållanden som har med beredskapsarbetet 
att göra. Uppföljningsresultaten grundar sig därför på uppgifter från de 
personer som arbetat i ett beredskapsarbete minst två månader och en dag. I 
texten kallas dessa för ”fullföljare” eller helt enkelt för ”beredskapsarbetarna”. 
Även uppföljningen bygger på en enkät (enkät 3). De som inte ingår i 
uppföljningsanalysen kallas för ”avhoppare”. Jag har definierat en avhoppare 
som en person som arbetar högst två månader i beredskapsarbetet. I kapitel 3 
redogörs för de anvisade beredskapsarbetarnas förhållanden (anvisade =



fullföljare och avhoppare). I kapitel 6 redogörs enbart för fullföljarna (= de 
anvisade minus avhopparna). Avhopparna har besvarat ett kortfattat frågefor
mulär (enkät 2) sex månader efter avslutad kontakt med Beredskapsarbetsby- 
rån. Uppgifterna redovisas i kapitelbilaga.

Syftet med enkätuppföljningen är att redovisa och analysera hur det går för 
beredskapsarbetarna efter beredskapsarbetet och samtidigt belysa några aspek
ter av i vad mån beredskapsarbetarna är nöjda med sina beredskapsarbeten. 
Enkätsvaren bearbetas med statistisk analys. Även denna ansats är kvantitativ. 
Uppföljningen har gjorts sex månader efter avslutad kontakt med Beredskap- 
sarbetsbyrån. Uppföljningen har pågått från augusti 1990 tom januari 1992.

4.5 Intervjuer
Fördjupningsintervjuer har gjorts med 16 personer vid två tillfällen, med ett 
års mellanrum. Ansatsen är kvalitativ. Det kvantitativa och det kvalitativa 
materialet ses som komplementära ansatser. Som exempel kan nämnas att de 
kvantitativa uppgifterna ger en generell bild av en socioekonomiskt utsatt 
grupp, medan det kvalitativa materialet tillför hur denna utsatthet kan 
framträda i det enskilda fallet. Genom att individerna i intervjuerna berättar 
om sitt engagemang på arbetsmarknaden, t ex vilka jobb man vill ha, vilka jobb 
man tror sig kunna fa, vad man faktiskt gjort, vilka arbeten man söker osv blir 
det också möjligt att diskutera individernas möjligheter på arbetsmarknaden 
med Midrés kategorier ”vill”, ”kan” respektive ”far” arbeta. Individernas 
ställning på arbetsmarknaden anges också i form av marginalisering. Intervju
uppgifterna gör det även möjligt att diskutera individernas framförhållning 
vad gäller framtida sysselsättning och vad beredskapsarbetet kan betyda ur ett 
individperspektiv. Innehållet i intervjuerna och urvalet av intervjupersoner 
redovisas i kapitel 8. Intervjuformulär redovisas som bilaga.

4.6 Insamlingsarbetet
Flertalet av enkäterna (i enkät 1) har besvarats då de blivande beredskapsarbe
tarna besökte Beredskapsarbetsbyrån eller direkt på byråns egna arbetsplatser.3 
De svarande har då haft möjlighet att ställa frågor om undersökningen och att 
vid behov få hjälp med att fylla i svaren. Av de totalt 322 svaren som används 
vid bearbetningen har ca 50 enkäter besvarats via post.

Information om nybesöken har dels hämtats via projektets egna besökslis- 
tor, dels kompletterats och kontrollerats med hjälp av Beredskapsarbetsbyråns 
register. Detta är ett administrativt verksamhetsregister och ganska svårt att 
använda till forskningsändamål. Som exempel på registrets otymplighet i



forskningssammanhang kan nämnas att såväl nya anställningar som förläng
ningar av pågående beredskapsarbetare redovisas som nya perioder. I en del fall 
har det därför varit svårt att fa fram om en person är ny-anvisad eller har fått 
en förlängning av sitt beredskapsarbete. Detta problem har jag fått lösa i 
efterhand genom att gå igenom lönekort för att se om en person är nyanvisad 
eller tillhör ”stocken” av beredskapsarbetare. Jag har valt att betrakta personer 
som fått lön från Beredskapsarbetsbyrån under hösten 1989 som förlängning
ar. Dessa personer ingår inte i populationen även om de varit aktuella även 
under 1990.

En annan svårighet avser de olika projekten (se bilaga 4.1). Trots att 
undersökningen vänder sig till alla som anvisas till Beredskapsarbetsbyrån 
under 1990 uppkommer definitionsproblem när det handlar om särskilda 
projekt. Problemet är om projekten skall ingå i undersökningen eller inte. Med 
undantag för AHA-projektet (för personer med fysiska arbetshandikapp) och 
Järva-projektet (för invandrare med bristande svenskakunskaper) så har 
projekten andra huvudmän än Beredskapsarbetsbyrån, t ex en skola eller ett 
socialdistrikt. Beredskapsarbetsbyråns handläggare har i dessa projekt närmast 
en enklare utförarroll att ”ordna fram jobb”, men mindre av stöd och 
uppföljning under tiden personerna har beredskapsarbete. Å ena sidan är det 
viktigt att visa att projekten förekommer och vilka målgrupper som avses 
eftersom en sådan sammanställning också ger en bild av hur beredskapsarbe
ten används av olika myndigheter. Genom att välja ut särskilda målgrupper 
svarar projekten för en del av selekteringen till beredskapsarbetena. Å andra 
sidan är det samtidigt ett dubbelarbete ur forskningssynpunkt och ibland 
påfrestande för den enskilde att ”följas upp” både av projektledarna och i den 
här undersökningen.

Jag har valt att utelämna alla projekt som huvudsakligen har en annan 
huvudman än Beredskapsarbetsbyrån. I bilaga redovisas kortfattat de olika 
projekt som förekommer. I Järvaprojektet finns ett bortfall på två personer. 
Det ingår också sammanlagt sex personer från projekt som jag valt att 
exkludera. Två av dessa kommer från AHA-projektet och fyra från projektet 
”flykting söder”. AHA-projektet uteslöts efter en tid av praktiska skäl. 
Anledningen till att några personer från projektet ”flykting söder” kommit 
med är att jag inte förrän i efterhand fått vetskap om att personerna ingår i 
särskilda projekt. Personerna har inte förrän efter en tid inkodats med 
projektkoder av Beredskapsarbetsbyrån. Databearbetningarna var då påbörja
de och forskningsregistret avidentifierat. Jag har ingen anledning att tro att 
dessa personer påverkar resultatet på något avgörande sätt.



Utländska medborgare
Insamlingsarbetet har försvårats av att en stor grupp är utländska medborgare 
varav många har bristfälliga kunskaper i svenska. Detta har fatt lösas i första 
hand genom att individerna genom forskningsprojektet fått hjälp med att 
förtydliga och förklara frågorna. Vid uppföljningsenkäten (enkät 2 och 3) har 
kortfattad information bifogats på engelska, spanska och persiska. Komplet
terande telefonintervjuer har också i möjligaste mån gjorts där svaren gör ett 
”ologiskt” intryck, t ex där den svarande markerat ett flertal svarsalternativ eller 
där det på annat sätt framgår att personen inte förstått frågorna.

4.7 Bortfall
För att diskutera frågor som rör representativiteten bland de som svarar 
redovisas bortfallet bland samtliga anvisade respektive för beredskapsarbetar- 
na (fullföljarna) för sig.

Bortfall bland de anvisade
Den första bortfallsdiskussionen berör frågan ”vilka anvisas till ett beredskaps
arbete?” Populationen ”anvisade” består av alla som uppfyller kraven på att 
vara nyanvisade och att ha blivit registrerade på Beredskapsarbetsbyrån under 
1990. Totalt ingår 310 personer i populationen. 322 personer har besvarat 
kartläggningsenkäten och 196 svar saknas. Alla som uppfyller kraven och som 
inte besvarat enkäten betraktas som bortfall oavsett om de fått del av enkäten eller 
ej. Totalt sett blir bortfallet därför relativt högt, 37%. Exakta bortfallsorsaker 
är svåra att ange, men majoriteten av bortfallet består av personer som inte varit 
möjliga att nå med den använda insamlingsmetodiken. Bortfallet utmärks 
främst av grupper som endast registreras, eller som hoppar av efter mycket kort 
tid. Mer än 40% av bortfallet består av personer som inte börjar arbeta och ca 
60% har slutat inom två månader. Som regel beror bortfallet på att personen 
antingen redan har slutat när han (hon) rapporteras i terminalen eller står i en 
restkategori ”pågående placering” där det ofta är oklart om personen skall 
arbeta eller inte.

Det finns över huvud taget mycket bristfälliga data om bortfallsgruppen. 
Beredskapsarbetsbyrån har uppgifter om ålder, kön och nationalitet. Med 
hjälp av FoB-uppgifter framkommer något mer information, men uppgifter 
saknas till stora delar även i FoB-registret.4 Jag har därför valt att göra 
kartläggningen av de anvisade beredskapsarbetarna utifrån de personer som 
varit möjliga att nå. Registeruppgifterna (tabeller finns i bilaga) visar att bland 
de svarande i kartläggningen ingår fler ungdomar, färre män och färre svenskar 
än bland de anvisade totalt sett.



Beredskapsarbetarna
Med beredskapsarbetare avses de personer som arbetat mer än två månader i 
beredskapsarbetet. Det är den grupp som sedan följs upp och där resultaten 
ligger till grund för diskussionerna om utfallet av beredskapsarbetet. Jämförel
ser har gjorts mellan svarande och ej svarande bland beredskapsarbetarna. Den 
största skillnaden avser nationalitet där andelen svenskar som svarar är betydligt 
lägre än andelen utländska medborgare (se bilaga). Eftersom detta kan antas ha 
betydelse för undersökningen har jag i de fortsatta redogörelserna något 
utförligare belyst nationalitetsskillnader, medan köns- och åldersskillnader 
fatt en mer styvmoderlig behandling.

Bortfall vid uppföljningen
För att ta reda på vad händer med dem som blir beredskapsarbetare har 
beredskapsarbetarna följts upp sex månader efter avslutad kontakt med 
Beredskapsarbetsbyrån (=T2). Totalt har 218 personer (av 237 möjliga) fått en 
enkät. Enkäten har besvarats av 163 personer (73%). Om även de personer 
som inte fått enkäten räknas till bortfallet stiger detta till 31%.

Jag har hållit isär bortfallet vid kartläggningen (Ti) och bortfallet vid 
uppföljningen (T2). Anledningen är att jag betraktar bortfallsorsakerna som 
två olika selekteringsprocesser. VidT 1 har jag inga egna uppgifter om bortfallet 
utan det finns enbart FoB-data och Beredskapsarbetsbyråns register att tillgå. 
Bortfallet vidT2 går att kontrollera något bättre, och det finns data från enkät 
1 som kan utnyttjas.

FoB-data visar på skillnader mellan svarande och ej svarande vid T1 vad 
avser ålder, kön och nationalitet. (Det är samma tendens i bortfallet för 
beredskapsarbetarna som för avhopparna.) Däremot finns det inga signifikan
ta skillnader för ålder, kön eller nationalitet för svarandegrupp och bortfalls- 
grupp vid T2. Jag har även jämfört svaren vid enkät 1 för dem som svarat och 
dem som fallit ifrån vid T2. Den enda mätbara skillnaden avser frågan om 
planer efter beredskapsarbetet. Då anger personer som hör till bortfallet att de 
vill arbeta, medan personer som har svarat också i stor utsträckning kan tänka 
sig studier (p < 0.05). För övrigt har jag inte funnit några signifikanta skillnader.

Konsekvenser av bortfallet bland beredskapsarbetarna 
Det ackumulerade bortfallet (dvs bortfall vidT 1 ochT2) uppgår till 48%. Den 
främsta anledningen till att bortfall uppkommer hänger samman med de 
administrativa rutinerna. En stor del av bortfallsgruppen har inte tagit del av 
formulären över huvud taget. Om man bortser från hur bortfallet uppkommit 
och ser till de sammantagna konsekvenserna för undersökningen är skillnaden 
främst att andelen svenskar och och andelen män och i synnerhet de svenska



männen är högre i bortfallet. Även om sammansättningen kan variera inom 
den gruppen är det knappast rimligt att tro att det är personer som det gått allra 
bäst för som saknas. Snarare borde det vara extremgrupper som inte svarar. Det 
finns heller ingen direkt anledning att tro att de som inte svarar skulle lyckas 
bättre på arbetsmarknaden eller vara mer nöjda med sina beredskapsarbeten 
än övriga beredskapsarbetare. Slutsatsen är att gruppen beredskapsarbetare 
snarare har sämre förutsättningar än vad som framgår av kartläggningen.

Avhopparna
För att fa en något bättre information av skillnaden mellan beredskapsarbetarna 
och avhopparna har jag även följt upp de avhoppare som svarar vid T i. Totalt har 
85 enkäter sänts och svarsfrekvensen är 60%. Det är bl a fler invandrare än svenskar 
som besvarat uppföljningen. I bilaga 4.3 redovisas resultaten från uppföljningen.

Sammanfattning av borlfallsdiskussionen
I figuren nedan redovisas de olika delpopulationerna med respektive bortfall 
vidTi ochT2.

Figur 4.2 Antal personer vid anvisningstillfället (Ti) och antal personer sex 
månader efter avslutad kontakt med Beredskapsarbets byrån (T2).

iiiaiia

n = antal i respektive kategori
s = antal svarande 
b = bortfall
*19 personer har inte fatt uppföljningsenkäten. För 17 personer har inte tidsvillkoret



(sex månader efter avslutat beredskapsarbete) kunnat uppfyllas då insamlingsarbetet 
avslutades. Projektet skulle ha försenats betydligt om dessa personer hade väntats ut. 
Det skulle också kräva en förlängning av tillståndet att föra dataregister. Två personer 
har inte funnits kvar i Beredskapsarbetsbyråns register trots att de har arbetat. 
Sammanfattningsvis kan sägas att 10 personer är män och 9 personer är kvinnor. 
Samtliga är över 24 år och alla har arbetat mer än 6 månader.

4.8 Referensdata
I samband med utformningen av enkäter och intervjuunderlag har jag tagit del 
av andra undersökningar. Utbildningsfrågan (enk 1:1) är en lätt modifiering 
av en fråga i Socialtjänstprojektet (se t ex Pettersson 1986). Hälsofrågorna är 
modifierade från Levnadsnivåundersökningarna (LNU). Bland intervjufrå
gorna är bl a inkomstfrågor hämtade från SCB:s ULF-undersökning där 
siffrorna justerats till 1990 års nivå.

Undersökningen grundas på Stockholmsförhållanden. En del problem på 
arbetsmarknaden, befolkningsstruktur och klientsammansättning m m rör 
storstadsförhållanden. För att det skall vara möjligt att se vad som utmärker de 
anvisade beredskapsarbetarna görs jämförelser mellan de anvisade beredskaps- 
arbetarna och en Stockholmspopulation med hjälp av data från SCB-under- 
sökningen FoB-90, som är en totalundersökning av befolkningen i Sverige 
1990.

En möjlighet som jag övervägt har varit att jämföra de arbetslösa som får 
beredskapsarbete med övriga arbetslösa. En sådan jämförelse är dock svår att 
göra bl a därför att statistiken baseras på förmedlingskontor vars geografiska 
gränser inte alltid följer kommungränserna. Som exempel kan nämnas att 
Länsarbetsnämnden i Stockholm redovisar huvudsakligen siffror på länsnivå, 
och det förekommer sällan uppgifter för enbart Stockholms stad.5

Jag har därför bedömt förfaringssättet med FoB-data som mest tillförlitligt 
för att bedöma vad som utmärker beredskapsarbetarna och för att få några 
mått på deras socioekonomiska situation. Databasen FoB-90 bygger dels på 
svar som lämnats vid ett mättillfälle i november 1990, dels på uppgifter som 
avser hela 1990, t ex när det gäller medborgarnas inkomstförhållanden. 
Förutom för undersökningspopulationen har uppgifter hämtats från befolk
ningen i Stockholms stad och län (SCB har information om 316 av de 322 som 
ingår i undersökningspopulationen.)

4.9 Bearbetning av enkätdata
I kapitel 5 visas vad som utmärker de anvisade beredskapsarbetarna. Beskriv
ningen ger samtidigt en bild av en grupp människor som är arbetslösa under



slutet av en högkonjunktur. Gruppen är alltså relativt hårt selekterad från 
början. Olika variabler, dvs olika bakgrundsegenskaper, personliga resurser 
etc, lyfts fram i en relativt enkel form i korstabeller. För att testa skillnaderna 
i korstabellerna används chi2-test. I texten används uttrycket signifikanta 
skillnader. Om inte annat framgår av texten avser skillnaderna förhållanden 
där p-värdet < 0.05 (dvs det är mindre än 5% chans att skillnaderna beror på 
slumpen). Till grund för korstabellerna ligger kategorierna ålder, kön, natio
nalitet och arbetslöshetstidens längd före beredskapsarbetet. Dessa bearbet
ningar grundar sig på svaren i enkät 1 (n = 322). För att tydligare visa vilka 
personer det är som anvisas till beredskapsarbeten har kartläggningen kom
pletterats med uppgifter ur FoB-90.

Statistisk analys
I kapitel 7 analyseras data från kartläggning och uppföljning med hjälp av en 
statistisk modell. Modellen är uppbyggd av faktorer som kan innehålla flera 
variabler. Sambanden mäts med partialkorrelationer. Tillvägagångssättet har 
skett i tre steg:
• ”Homogena” faktorer skapas med hjälp av faktoranalyser
• Sambanden mäts med kanoniska korrelationer och
• Genom separata diskriminantanalyser av utfallsvariablerna granskas resulta
ten ytterligare.

Variabler som kan antas vara besläktade förs till en faktor. Ett antagande 
görs om att dessa fångar upp en gemensam dimension. Faktoranalyserna 
bidrar till att kontrollera att de ingående variablerna har en huvudsakligen 
likartad riktning. Det har framgått tämligen omedelbart ifall någon variabel 
kraftigt avviker eller om den inte tillför faktorn mer än marginellt förklarings
värde. Som exempel kan nämnas att variablerna yrke och senaste sysselsättning 
ursprungligen ingick i samma faktor. Faktoranalyserna har beräknats med 
hjälp av Proc Factor i SAS.

Sedan relativt enhetliga faktorer skapats har materialet studerats med en 
kanonisk korrelationsanalys. Kanonisk korrelationsanalys introducerades ur
sprungligen 1936 av den amerikanske matematikern och nationalekonomen 
Hotelling. (Som exempel på tillämpningar med beskrivning av tekniken kan 
nämnas Thompson 1988, Bergmark 1991 s 140, Isaksson Sc Svedberg 1989 
s 21 ff.) Med hjälp av kanoniska korrelationsanalyser går det att hantera en stor 
mängd variabler även när undersökningens anslag är deskriptivt. Det går också 
att beräkna partialkorrelationer med sammansatta faktorer. Även dessa beräk
ningar har gjorts med en standardprocedur, Proc Cancorr i SAS.

För att analysera data har en modell skapats som kan beskrivas som 
explorativ. De nivågrupperingar som görs i modellen grundar sig på att vissa



variabler hänger samman i tid. ”Bakgrundsegenskaper” är medfödda, medan 
t ex utbildning och arbetsförhållanden ”förvärvas” vid ett senare tillfälle. Syftet 
med modellen är att finna samband som kan förklara orsaker till utfallsvari- 
ablerna och ge en bättre bild av vad som utmärker beredskapsarbetarna. 
Modellen gör det möjligt att få en god överblick och att reducera en del av 
variablerna. I den gjorda modellen kan finnas en risk för underskattning av 
samband mellan faktorer som innehåller enstaka dikotoma variabler, dvs 
enbart värdena 0 och 1. Modellen återges grafiskt med linjer som visar 
partialkorrelationer och siffror som anger sambandens styrka.

Till sist har (utfalls)variablerna ”arbete”, ”arbetslöshet” och ”studier” 
analyserats med hjälp aven diskriminantanalys. De kanoniska korrelationerna 
gav samband som utvisade vissa mönster. Med hjälp av diskriminantanalys 
görs en mer detaljerad granskning av sambanden mellan utfallsvariablerna och 
de oberoende variablerna.

Diskriminantanalys påminner om regressionsanalys såtillvida att båda 
metoderna bygger på ett linjärt förhållande mellan en beroende och flera 
oberoende variabler. I det förra fallet handlar det om att skilja ut (discriminate) 
medan regressionanalysen handlar om att förutsäga (predict) (se t ex Klein- 
baum, Kupper & Muller (1988 s 561)). Diskriminantanalysen är särskilt 
lämplig för att analysera en dikotom beroendevariabel (medan en regression
sanalys kan användas t ex vid analys av en kontinuerlig beroendevariabel). 
Utgångspunkten för metoden är att det finns (minst) två tydliga kategorier. 
Det gäller att skilja ut (diskriminera) vad som utmärker t ex de som fått arbete 
eller de som blivit arbetslösa efter beredskapsarbetet. För beräkningarna 
används programmet Proc Reg i SAS.

4.10 Partialbortfall
Med partialbortfall avses det interna bortfall som finns i enkätfrågor och 
registeruppgifter. Främst berör det uppgifter om ”väntetid” från registrerings- 
datum på Beredskapsarbetsbyrån till dess beredskapsarbetet påbörjats. I de fall 
registerdata saknas har svaren vid den multivariata analysen kodats som ”0”, 
dvs ”ingen väntetid”. Anledningen till denna kodning är att uppgifter om 
registreringsdatum som regel utelämnas vid arbetsplaceringar på Beredskaps- 
arbetsbyråns egna arbetsplatser (jfr not 3). Det är först vid starten den 
arbetslöse formellt sett blir aktualiserad av kommunen.

Partialbortfallet i enkät 1 är som regel mycket lågt, ofta under 1% om inget 
annat framgår i samband med redovisningen av frågan. Bland de utnyttjade 
frågorna uppgår det största enskilda bortfallet till 8 personer (2.5%) och avser 
om det finns något arbete som man av hälsoskäl inte kan ta. Bortfallet är något



större i uppföljningsenkäten (enkät 3), men inte heller detta är anmärknings
värt. Partialbortfallet från enkät 3 diskuteras i anslutning till resultatredovis
ningen i kapitel 6 under respektive fråga.

För att man ska kunna besvara undersökningens första fråga ”vilka anvisas 
till ett beredskapsarbete?” betraktas partialbortfallet som oproblematiskt. För 
att man ska kunna besvara undersökningens andra fråga ”vad beror utfallet 
på?” krävs ett värde på varje variabel för varje individ. För att man inte ska få 
några problem med bortfall i den statistiska analysen har därför bortfallen 
tilldelats ett värde. Huvudprincipen har varit att koda bortfallet som typvärde. 
Detta sammanfaller som regel med medianvärdet. En detaljerad redovisning 
av bortfallsstorlek och kodning återfinns som bilaga till kapitel 7.

4.11 Sammanfattning med kommentarer
Undersökningen syftar både till att kartlägga de anvisade beredskapsarbetar- 
na, till att finna faktorer som har betydelse för utfallet för de beredskapsarbe
tare som arbetar mer än två månader och till att något mer ambitiöst försöka 
förstå vilka beredskapsarbetarna är och vad beredskapsarbetet betyder ur ett 
individperspektiv. Det senare perspektivet utvecklas i kapitel åtta där även 
principerna för intervjuurvalet anges.

Jag har lagt en särskild tonvikt vid att särskilja olika delpopulationer i 
undersökningen. Genom detta förfaringssätt blir det möjligt dels att illustrera 
processen från anvisning till utfall, dels att analysera bortfallet i de olika 
grupperna. Bortfallet är störst bland personer som endast registrerats men som 
aldrig börjat arbeta. Bortfallsdiskussionen illustrerar samtidigt svårigheter 
med att studera den här typen av verksamheter. Ibland var det en smula 
slumpmässigt vilka som blev registrerade, och i många fall var det tveksamt om 
personen över huvud taget skulle ha ett beredskapsarbete. Även det faktum att 
en del individer var kvar i Beredskapsarbetsbyråns verksamhet efter lång tid 
gjorde uppföljningsarbetet tungrott. Det var också svårt att bryta ut en viss 
period, i det här fallet ett kalenderår, ur en löpande verksamhet.

För att ge en bättre bild av vad som utmärker de anvisade jämförde jag 
populationen med en Stockholmsbefolkning med hjälp av data från undersök
ningen FoB-90. En tydlig skillnad är att det är fler invandrare bland de 
anvisade beredskapsarbetarna. Denna problematik kan delvis hanteras genom 
att datamaterialet bearbetas med tanke på olika undergrupper. Bl a görs 
korstabeller som jämför svaren mellan män och kvinnor, svenskar och 
utländska medborgare etc.

I utfallsanalysen som görs i kapitel sju ingår endast beredskapsarbetarna 
(= de som arbetat mer än två månader). Liksom bland de anvisade finns det



skillnader mellan svarande och ej svarande bland beredskapsarbetarna. Främst 
är det nationalitetsfaktorn som har betydelse. Bland de svarande är andelen 
personer födda utanför Europa hög. Bland de som inte svarar utgör svenskarna 
en klar majoritet. Liksom när det gäller de anvisade generellt sett är andelen 
personer som saknas i

FoB-90 stor och störst bland dem som inte besvarat enkäterna. Här måste 
en viss reservation göras för jämförelsen som hänger samman med att FoB-90 
görs i slutet av 1990.

Noter:
1 Länsarbetsnämnden i Stockholm (LAN) far en tilldelning av medel till beredskaps
arbeten från AMS. LAN förhandlar med Stockholms stad om antal platser m m. LAN 
fördelar också ba-platser till respektive af-kontor utifrån förväntade behov. Denna 
procedur blir krångligare när olika socialdistrikt eller särskilda projekt begär öron- 
märkta platser. Af-kontoren (eller specialprojekten) har därefter två möjligheter. I det 
ena fallet anvisas en person till en sektion på Beredskapsarbetsbyrån som har ett 
geografiskt upptagningsområde (norr eller söder om Slussen). Vid norr- eller söder
sektionen tar en arbetskonsulent emot personen, intervjuar och ordnar en lämplig 
arbetsplats. I det andra fallet anvisar arbetsförmedlingen (i vissa fall särskilda projekt) 
personen direkt till en av Beredskapsarbetsbyråns egna arbetsplatser, ofta utan 
föregående kontakt med en arbetskonsulent. Det är därför inget registreringsdatum 
anges utan enbart startdatum när personen eventuellt börjar arbeta. Ofta går 
arbetskonsulenterna in som stödpersoner först sedan arbetsplaceringen är klar. Dessa 
arbetskonsulenter tillhör vad som kallas allmänna sektionen.

Beredskapsarbetsbyrån har drygt 20 egna arbetsplatser, både organiserade som 
arbetslag i utomhussysselsättning och verkstäder med inriktning mot snickeri och 
sömnad. Beredskapsarbetsbyråns egna arbetsplatser har olika karaktär. En del an
vänds enbart för personer anställda i offentligt skyddade arbeten. Bland de arbetsplat
ser som tar emot beredskapsarbetare har jag främst hållit kontakt med de fem som tar 
emot flest beredskapsarbetare. Av särskild betydelse i sammanhanget är en verkstad, 
Husbyverkstaden, speciellt avsedd för invandrare. Här värvas svenskundervisning 
och sömnad/snickeriarbeten. Intagning sker terminsvis 2 ggr/år, 15-20 personer åt 
gången. Här görs från början en urval av arbetsförmedling, socialdistrikt och i viss 
mån verkstadens personal. Övriga verkstäder/arbetslag har löpande intagningar och 
avslut av beredskapsarbetare. På en del ställen arbetar nästan bara män och på andra 
i stort sett bara kvinnor. Som regel får beredskaps-arbetaren träffa verkmästaren på 
arbetsplatsen och kan därefter vanligen påbörja sitt arbete tämligen omgående. 
Ibland registreras en person som anställd även om han/hon inte återkommer nästa



dag. Det kan ta en viss tid innan personerna är inrapporterade och uppgifterna 
inmatade i datasystemet. En person som arbetar kort tid kan därför ha hunnit sluta 
innan rapporteringen är klar. Får jag inte tag på dessa personer på Beredskapsarbets- 
byrån eller på verkstäderna är risken mycket stor att de inte går att nå över huvud taget. 
Insamlingsarbetet av enkäter har bedrivits med en geografisk sektion (norr) som bas. 
Täta kontakter har hållits med sektion söder. Drygt 200 enkäter har samlats in via 
sektionerna. Besök har gjorts på verkstäder då och då. Ca 60 personer har kontaktats 
den vägen. På så vis har även personer kunnat nås som sedan hoppat av efter kort tid. 
En del s k tidiga avhoppare, som främst hoppat av från verkstäderna, har ändå varit 
svåra att nå. Tillvägagångssättet leder ändå, naturligt nog, till att svarsfrekvensen är 
högre på norrsektionen än på södersektionen. Till norrsektionen kommer fler 
invandrare än till södersektionen (bl a genom af i Kista och (dåvarande) flyktingför
medlingen). Detta bidrar till att förklara en del av överrepresentationen av invandrare 
bland de svarande.

Projektet har förankrats hos Beredskapsarbetsbyråns byråchef och sektionschefer. 
Inställningen från ledningen har varit positiv och arbetet har underlättats bl a genom 
att jag under 1990 kunnat disponera ett tjänsterum för att ta emot klienterna. 
Byråledningen har däremot inte påverkat studiens uppläggning och innehåll.

Projektet har även diskuterats med Beredskapsarbetsbyråns handläggare, och även 
kontorspersonalen har varit behjälplig på flera sätt. Jag har bl a fått kopior av de 
nyanställdas personkort för att kunna kontrollera vissa uppgifter. Kontoristerna har 
också hjälpt till när det gäller olika datarutiner. Bl a har jag tagit fram månatliga utdrag 
över antalet nyanställda beredskapsarbetare, pågående placeringar och avslut m m. 
Jag har också under en period haft tillgång till en beredskapsarbetare som (efter 
träning i intervjumetodik) hjälpt till med att ta emot och informera klienterna om 
projektet och att svara för en stor del av administrationen vid utskick av uppföljnings- 
enkäten.

Under insamlingstiden har personregister förts med tillstånd av Datainspektion
en och därefter gallrats enligt beslut från Riksarkivet. Registret avidentifierades i 
januari 1992.

2 Vid utprovningen av frågor framkom att många av invandrarna har svårigheter med 
att förstå frågor i negerad sats. Frånsett frågorna om hjälpbehov har frågor som 
innehåller ordet ”inte” skrivits om eller strukits. En fråga som vållat problem för 
invandrarna avser om föräldern har vårdnaden om barnen. Frågan lyder ”Bor barnen 
hos Dig huvuddelen av tiden?” De svarande har svarat ”ja” eller ”nej”, men i den 
direkta följdfrågan som avser antalet barn svarar invandrarna ofta ”Ja, hela tiden”, i 
stället för att ange antalet barn. Frågan får väl antas vara ”typiskt svensk” i så motto 
att skilda föräldrar med ”helgpappor” och ”helgmammor” inte är ovanligt.

3 Jag har lagt ner ett betydande arbete för att få fram uppgifter om antalet anvisade. 
Det är annars näst intill omöjligt att få en riktig bild av uppgifterna. Jfr t ex 
Björkemarken ( 1990 s 28) som finner att 1 482 personer varit aktuella för ett projekt



mot uppskattade 800 personer. Även Björkemarken har satt två månaders arbete som 
nedre gräns för om en person skulle ingå i forskningsprojektet (ibid s 29). I t ex 
Hagströms avhandling (1988) belyses svårigheterna att fa många svarande (på 
enkätfrågor) bland de arbetslösa i allmänhet. Hagström jämför arbetslösa från tre 
orter i en tvärsnittsundersökning. Bland de arbetslösa i Stockholm uppgår bortfallet 
till 64%.

4 Jämförelser har även gjorts på andra variabler utifrån FoB-data. De skillnader som 
finns mellan svarande och ej svarande har inte signifikansprövats då ca 25% av de som 
ej svarar saknas även i FoB-undersökningen. Uppgifterna måste därför tolkas med 
försiktighet. I bortfallsgruppen saknas t ex uppgifter om upplåtelseform för 1/3 av 
gruppen, och bortfallet är nästan lika stort för utbildningsfrågor. Siffrorna antyder att 
de som inte svarar i högre utsträckning är ensamboende. (Om svarsalternativet som 
betyder att uppgifter saknas lyfts ut och andelarna räknas om blir skillnaden för 
ensamboende ca 13% mellan svarande och bortfall.) Däremot visar jämförelsen inga 
stora skillnader mellan svarande och bortfallet vad gäller inkomster och arbetad tid.

5 Från ca 1990 går det att få fram vissa regionuppgifter som grundar sig på 
förmedlingskontorens upptagningsområden. Region City omfattar de olika Stock
holmskontoren samt Lidingö, Nacka och Värmdö. Däremot hör Ekerö till af i 
Vällingby och går inte att separera i statistiken. (Ekerö omfattar ca 1/10 av Välling- 
bykontorets befolkningsunderlag. Det finns också vissa socioekonomiska skillnader 
mellan Vällingby och Ekerö.) Det finns också andra svårigheter som består i att de 
arbetssökande indelas i olika kategorier med olika grad av servicebehov. Det kan 
därför vara svårt att avgöra om beredskapsarbetarna skall jämföras med samtliga 
arbetssökande eller med vissa kategorier, t ex de som är arbetslösa och har ett behov 
av stöd och utredning.



5. VILKA ANVISAS TILL ETT 
BEREDSKAPSARBETE?

Resultaten av undersökningen redovisas i fyra kapitel. I detta kapitel redovisas 
resultat av kartläggningen av de anvisade beredskapsarbetarna (enkät 1). 
Kapitel 6 tar upp vilka insatser som gjorts i anslutning till beredskapsarbetet 
och vilka resultat beredskapsarbetarna uppnått. I kapitel 7 skapas en statistisk 
modell som bl a syftar till att ”förklara” utfallet. Det 8:e kapitlet bygger på 
intervjuer med 16 beredskapsarbetare. Kapitlet syftar bl a till att ge ett ansikte 
åt siffrorna och tydligare visa hur insats och resultat kan förstås ur den enskildes 
perspektiv.

Kartläggningen syftar till att ge en bild av vilka de anvisade beredskapsar
betarna är. I vad mån kan beredskapsarbetarna betraktas som en utsatt grupp? 
Frågan besvaras med hjälp av enkätfrågor om bl a individernas förhållanden 
vad avser hushållstyp, civilstånd, inkomst, bostad, utbildning, hälsa, syssel- 
sättningsförhållanden etc. Kartläggningen gör det också möjligt att belysa 
några aspekter av frågan om de kommunala beredskapsarbetena i Stockholm 
skall ses som arbetsmarknadspolitik eller som karitativ hjälp. I kapitel 2 
hävdades med stöd av Landgrens begrepp att arbetsmarknadsåtgärder kan ges 
av konjunkturpolitiska och expansionistiska motiv (ekonomiska beredskaps
arbeten) eller som arbetslöshetshjälp på karitativa grunder.

1990 är slutet av en kraftig högkonjunktur med en delvis överhettad 
arbetsmarknad. Det finns inget behov av ekonomiska beredskapsarbeten. 
Hypotesen är därför att det karitativa motivet dominerar under 1990. Det 
finns i materialet uppgifter för att följa upp två relativt enkla kriterier som kan 
belysa en sådan hypotes. För det första bör de anvisade beredskapsarbetarna 
tillhöra en ekonomiskt svag grupp. Ett sådant mått är ifall personerna haft låga 
årsinkomster och ett annat mått ifall de har uppburit socialbidrag innan de fick 
beredskapsarbetet (dvs varit hjälpsökande hos kommunen). I sammanhanget 
bör också nämnas att regelverket för att fa socialbidrag och beredskapsarbeten 
skiljer sig åt. Personer som kan fa beredskapsarbete men inte socialbidrag är 
t ex de som sammanbor med någon person med inkomster över socialbidrags- 
norm. Det finns också grupper som har särskilda behov på arbetsmarknaden, 
t ex kulturarbetare eller personer inom smala yrkesområden. I dessa fall sker 
selekteringen till beredskapsarbeten tydligare på arbetsmarknads- och yrkes- 
grunder utan hänsyn till individernas ekonomi.

Jag har utöver kriteriet på svag ekonomi tillfört ett kriterium som avser 
rekryteringsgrunden. De personer som har a-kassa har förtur till beredskapsar



beten (ett arbetsmarknadspolitiskt hjälpmotiv med anknytning till ”rättighet” 
snarare än behov). Om de arbetslösa beredskapsarbetarna far hjälp på karita- 
tiva grunder skall de utöver en allmänt svag ekonomi sakna tillgång till a-kassa.

Vid bearbetningen av data har en indelning i fyra undergrupper gjorts. Den 
yngsta gruppen (20 -24 år) jämförs med de övriga anvisade beredskapsarbe
tarna. Anledningen är bl a att det då också går att jämföra ungdomsgruppens 
resultat med resultat från 1980-talets studier av beredskapsarbeten. Kvinnor 
jämförs med män för att utröna könsskillnader bland beredskapsarbetarna. 
Eftersom en stor del av de anvisade beredskapsarbetarna är av utländsk 
härkomst jämförs svenskar med utländska medborgare. Slutligen jämförs 
korttids- och långtidsarbetslösa. Den sistnämnda jämförelsen blir samtidigt en 
uppföljning av de resultat om beredskapsarbeten och långtidsarbetslöshet som 
framkom i förstudien (jfr kapitel 3).

5.1 Redovisning av enkätundersökning 1
Det är ofta förenat med olika pedagogiska svårigheter att presentera resultat på 
ett överskådligt sätt. Jag har valt att först redovisa de olika variablerna där 
informationen från undersökningen FoB-90 läggs in löpande. För att det skall 
gå lätt att skilja de olika källorna åt har jag gjort en ram runt de tabeller som 
härrör ur mina egna data. Efter hand växer det fram en bild av beredskapsar
betarna som sammanfattas och kommenteras i slutet av kapitlet.

Presentationen i detta kapitel följer en historisk/kronologisk ordning sett 
ur individperspektivet. Först redovisas de ”medfödda” bakgrundsfaktorerna 
ålder, kön och nationalitet. Därefter redovisas frågor om resurser, resursbrister 
och sociala förhållanden som är mer eller mindre ”förvärvade”. Som exempel 
kan nämnas familjeförhållanden, utbildning, yrke, ohälsa och arbetslöshet. 
Tanken är att ordningsföljden och tillvägagångssättet skall göra det enklare att 
följa resonemanget i kapitel 7.

5.2 Bakgrundsvariabler
Ålder och kön
I Stockholms stad var beredskapsarbeten under större delen av 1980-talet en 
insats för ungdomar under 25 år. När undersökningen ursprungligen plane
rades gjordes därför ett antagande om att en relativt stor andel av beredskaps
arbetarna skulle vara ungdomar. På grund av arbetsmarknadens gynnsamma 
villkor under slutet av 1980-talet och början av 1990 har så inte blivit fallet, 
även om andelen 20-24-åringar är större bland de beredskapsarbetande 
jämfört med andelen ungdomar som bor i Stockholms stad. Ungdomarna fick



i mycket hög utsträckning arbete på den öppna arbetsmarknaden. Samtidigt 
ökade möjligheterna för andra grupper att fa ett kommunalt beredskapsarbete 
i Stockholm genom att ålderskraven släpptes. Det blev möjligt att få ett 
beredskapsarbete oavsett om man var ung eller gammal. Tabell 5.1 jämför 
åldersfördelningen bland de anvisade beredskapsarbetarna med åldersfördel
ningen på befolkningen i Stockholms stad.

Tabell 5.1 De anvisade beredskapsarbetarna och befolkningen i Stockholms stad. 
Åldersfördelning (procent).

25-29

Anvisade (n=316*) Stockholms stad (n=405154)

35 - 39 12.7

* Skillnader mellan 322 och 316 förklaras av att för en person saknas personuppgifter 
pga skyddad identitet, i 3 fall är personuppgifterna felaktiga och i 2 fall saknas 
uppgifter i SCB:s databas.

Eftersom beredskapsarbetarna kan vara från 20 t o m 64 år gamla har jag 
i FoB-jämföreisen exkluderat barn och ålderspensionärer. Jämförelsen visar att 
den anvisade populationen är yngre än befolkningen i Stockholms stad. De 
främsta skillnaderna består i att det är fler anvisade i ålderna 30-34 år och 
betydligt färre i åldrarna 40 år eller mer.

Trots att det finns relativt fa ungdomar med i undersökningen har jag valt 
att behålla en indelning i yngre (personer under 25 år) och äldre (övriga). Jag 
har ansett dels att ungdomsgruppen* i sig är viktig att studera, dels att 
indelningen ger viss möjlighet till jämförelser med andra studier och med olika 
typer av statistik då bl a Länsarbetsnämnden särredovisar statistik för ungdo
mar under 25 år. Yngregruppen (personer under 25 år) får snarast illustrera hur 
förhållandena ser ut för de utsatta ungdomarna under denna period. Ung
domsgruppen består av 45 personer (14%) i åldrarna 20-24 år (därav 28 
kvinnor och 17 män). I undersökningen ingår totalt 173 män (54%) och 149 
kvinnor (46%). Kvinnorna är i genomsnitt 33.1 år och männen 36.5 år.

Nationalitet
Beredskapsarbetarna representerar en mångfald nationaliteter. Om även be
folkningsgrupper som t ex kurder eller eritreaner* räknas för sig rör det sig om

* Eritrea tillhörde Etiopien 1990



mer än 40 olika nationstillhörigheten I undersökningen ingår 174 svenskar 
och 148 utländska medborgare. Könsfördelningen bland svenskarna är 56% 
män och 44% kvinnor. I den utländska gruppen är 51% män och 49% 
kvinnor. Det stora inslaget av utländska kvinnor är något överraskande. Till en 
del beror det på att relativt många unga kvinnor fatt beredskapsarbete via 
Husbyverkstaden (se föregående kapitel).

Utländska medborgare har delats in i undergrupper. De största nations- 
grupperna indelas i egna kategorier (iranier och turkar).

Övrig indelning följer världsdelar (afrikaner, latinamerikaner) samt övriga 
utländska medborgare. Indelningen följer i huvudsak Beredskapsarbetsbyråns 
indelning. Gruppen ”afrikaner” domineras av eritreaner och ”latinamerika
ner” domineras av chilenare. Det är självfallet problematiskt att jämföra länder 
med världsdelar. Att ett större område ändå valts beror på att det då blir möjligt 
att skapa tillräckligt stora underlag för en statistisk jämförelse.

I detta kapitel har jag gjort en förenklad redovisning där jag huvudsakligen 
ställer svenska medborgare mot utländska medborgare. Tabell 5.2 ger en mer 
detaljerad bild av andelen medborgare i respektive land.

Tabell 5.2 Nationalitet.

Svenskar 174 54.0%
Turkar 29 9.0%
Iranier 26 8.1%
Afrikaner 20 6.2%
Latinam 19 5.9%
Övriga 54 16.8%

n = 322 100.0%

En svårighet med att redovisa medborgarskap är att det också finns en 
relativt stor grupp naturaliserade svenskar i populationen. Denna fångas upp 
i frågan ”1 vilket land har du fått din huvudsakliga utbildning?” (enk 1:2).

Tabell 53 Utbildningsland (procent).

svenskar invandrare
Sverige 73.3 9.6
Norden 4.7 2.7
Ej Norden 22.1 87.6



Tabell 5.3 (som grundas på enk 1:2b) visar att en stor del av de utländska 
medborgarna är utbildade utanför Sverige. Den visar också att 22% av 
svenskarna är utbildade utanför Norden. Praktiskt taget samtliga svenskar 
med utomnordisk utbildning kan antas vara naturaliserade medborgare. De 
nordiska medborgarna kommer från Finland. Inga av ungdomarna har en 
huvudsakligen finsk eller nordisk utbildning (utanför Sverige). Eftersom den 
finländska gruppen i undersökningen är relativt liten har den i de fortsatta 
jämförelserna tillförts kategorin övriga länder. Uppgifterna om nationalitet 
och utbildningsland kan jämföras med de data om populationens födelseland 
som redovisas med hjälp av FoB-90.

Tabell 5.4 Födelseland enligt FoB-90 (procent).

Undersöknings- Stockholms Stockholms 
population stad län

Födelseland

Som FoB-undersökningen visar i tabell 5.4 är mindre än 40% av undersök- 
ningspopulationen född i Sverige. För Stockholm i allmänhet är siffran över 
80%.

5.3 Resurser, resursbrister och sociala förhållanden
Till resurser och sociala förhållanden har förts förhållanden som rör familj och 
barn, ohälsa, utbildning, körkort, försörjning, boende och arbetsmarknads- 
förankring (yrke, senaste sysselsättning m m).

Först redovisas emellertid frågan om arbetslöshetstidens längd för att skilja 
ut de långtidsarbetslösa från de korttidsarbetslösa. Fördelningen grundas på 
frågan ”Hur länge har du varit arbetslös nu?” (enk 1:5) Personer med 
arbetslöshetstider om högst 6 månader betraktas som korttidsarbetslösa och 
personer med längre arbetslöshetstider som långtidsarbetslösa. De korttidsar
betslösa utgör 211 personer (65.5%) och de långtidsarbetslösa 111 (34.5%).

Det finns ingen signifikant skillnad i arbetslöshetstider mellan ungdoms
gruppen och de övriga. I praktiken finns det ändå intressanta skillnader när det



gäller orsakerna till att bli långtidsarbetslös, t ex blir en del av de yngre 
personerna långtidsarbetslösa av brist på barnomsorg, medan de äldre blir 
långtidsarbetslösa som en följd av att de mister arbetet.

Det finns inte heller någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor när 
det gäller andelen långtidsarbetslösa. Däremot är andelen långtidsarbetslösa 
högre bland svenskarna (43%) än bland invandrarna (25%). (Denna skillnad 
slår också igenom i variabeln utbildningsland.)

Gift/sambo
Invandrarna är gifta/sammanboende i större utsträckning än svenskarna 
(63.5% bland invandrarna mot 36% bland svenskarna) (enk 1:16). Invand
rarna har också barn i högre utsträckning och oftare fler barn. (61% bland 
invandrarna har barn mot 38.5% bland svenskarna.) En liten grupp utländska 
män har många barn.

Tabell 5.5 Hushållstyper enligt FoB-90 (procent).

Undersöknings- Stockholms Stockholms 
population stad län

Hushållstyp:

Uppgift om hushåll saknas* Î4.6 10.6 8.2

*För 14.6% av populationen saknas uppgifter helt. De har inte heller kunnat tillföras 
någon av grupperna ”övriga hushåll”. Det innebär att FoB-undersökningen saknar 
data för denna grupp.

Undersökningspopulationen liknar i ganska stor utsträckning populatio
nen för Stockholms stad. Jämfört med Stockholms län finns i Stockholms stad 
en högre andel personer som är ensamboende. Stockholms stad har för övrigt 
landets högsta andel av ensamboende enligt FoB. Trots det är andelen personer 
som är ensamstående med barn mer än dubbelt så stor i undersökningspopu
lationen, och det är i första hand kvinnorna som är ensamstående med barn. 
Av kvinnor födda i utlandet är mer än 19% ensamstående med barn (n-94).

Totalt sett har 157 personer (49%) barn under 18 år (enk 1:17). Frågan har 
också ställts om man bor tillsammans med barnet (barnen) huvuddelen av



tiden (enk 1:17b). Här framträder mycket tydliga könsskillnader och skillna
der mellan svenskar och invandrare. Bland männen svarar 45% att de inte bor 
tillsammans med barnen mot 4% av kvinnorna. Bland svenskarna är det 35% 
som inte bor med sina barn och bland invandrarna 18%.

Skälen till att inte bo med sina barn varierar. För vissa invandrare/flyktingar kan 
det t ex vara så att barnet är kvar i annat land. (Jag har i fördjupningsintervjuerna 
fatt exempel på sådan information). Det är inte otänkbart att barnet i något eller 
några fall har flyttat hemifrån tidigt. Även med dessa reservationer torde siffrorna 
vara en indikator på social utsatthet där skilsmässor och separationer är vanliga.

Om man ser till familjesituationen framträder också tydliga skillnader. De 
långtidsarbetslösa lever i hög utsträckning som ensamstående (36% samman
boende) men har ofta barn (54%). Motsvarande uppgifter bland de korttids- 
arbetslösa är 55.5% sammanboende och barn i 46% av fallen. Uppgifterna 
tyder på att många av de långtidsarbetslösa är ensamstående män som inte bor 
tillsammans med sina barn.

Utbildning
När det gäller utbildning avviker undersökningspopulationen förhållandevis 
litet från befolkningen i Stockholm. Enligt SCB-materialet är det i undersök
ningspopulationen något fler personer med kort utbildning, relativt jämför
bara uppgifter för gymnasieutbildning (även om två-årig utbildning är vanli
gare i undersökningspopulationen) men färre långtidsutbildade.

Tabell 5.6 Formell utbildning enligt FoB-90 (procent).

Undersöknings- Stockholms Stockholms 
copulation stad län

9 år eller längre 16.5 11.8 13.1

Eftergymnasial: 
Mindre än 3 år 
3 år eller längre 10.1 16.5 13.9

Frågan om utbildning har också ställts direkt till beredskapsarbetarna (enk 
1:1). Frågan har delvis annorlunda svarsalternativ, något som gör att alterna
tiven inte går att jämföra rakt över.1

Bearbetningar av enkätfrågan visar att det framträder delvis oväntade 
mönster. En relativt hög andel av de långtidsarbetslösa (9%) har avbruten



grundskola eller motsvarande (mot 5% av de korttidsarbetslösa). I den 
lågutbildade gruppen ingår både avhoppare och invandrare med kort skol
gång. Uppgifterna visar också att det är betydligt vanligare med gymnasium 
bland de korttidsarbetslösa. Denna skillnad förklaras till stor del av att det är 
många gymnasieutbildade invandrare. Den kanske största överraskningen är 
att 18% av de korttidsarbetslösa och nästan 21% av de längtidsarbetslösa har 
avlagt en akademisk examenlDetta. är ett oväntat resultat, inte minst med tanke 
på att den ”traditionella” bilden av en arbetslös person är en person med låg 
utbildning (jämfört med ej arbetslösa).

Jämförelser har även gjorts för ålder, kön och nationalitet. Data från enkät 
1 visar att ålder som väntat har betydelse. Ungdomarna har som regel 
grundskola eller gymnasium medan övriga har allt från mycket lite av formell 
utbildning till akademiska examina.Nedan visas tabell för utbildning efter 
kön.

Tabell 5.7 Utbildning enligt enk 1:1 (procent).

män kvinnor
Ej grundskola eller folkskola 7.5 5.4
Folkskola 11.0 13.5
Yrkesutbildning 5.8 2.7
Grundskola 19.6 19.6
Gymnasium 16.2 24.9
Gymnasium & yrkesutb 3.5 8.1
Påbörjad universitetsutb 14.5 10.2
Examen från universitet 22.0 15.5

Som tabellen visar har ca 25% av kvinnorna mot 16% av männen uppger 
gymnasium som högsta utbildning. Bland männen uppger 22% högskoleut
bildning mot 16% bland kvinnorna.

Nationalitetsjämförelser visar att den intressantaste utbildningsskillnaden 
mellan svenskar och invandrare går mellan grundskola och gymnasium. Bland 
svenskarna uppger 26% grundskola mot 11.5% bland invandrarna. Bland 
svenskarna uppger 13% gymnasieutbildning mot 29% bland invandrarna. 
Invandrarna har alltså i mycket högre utsträckning genomgått gymnasiet eller 
motsvarande. Förhållandena avser hela invandrargruppen, skillnader finns 
mellan olika nationalitetsgrupper. Bl a ingår en grupp turkiska kvinnor med 
mycket kort obligatorisk utbildning i undersökningen. När det gäller andelen 
med högre utbildning är det totalt sett inga skillnader mellan svenskar och 
invandrare. Ca ca 19% i båda grupperna uppger att de har högskoleexamen.



Körkort
Att inneha körkort betraktas som en resurs (enk 1:13). Körkort är ofta ett krav 
för att man ska kunna erhålla vissa arbeten. Grovt sett visar kartläggningen att 
hälften av männen och en fjärdedel av kvinnorna har körkort.2 Däremot 
påvisar undersökningen inte några tydliga samband mellan t ex körkort och 
de arbetsuppgifter beredskapsarbetarna får.

Försörjningsfrågor
Försörjningsfrågor ger ofta information både om personers resurser och om 
deras anknytning till arbetsmarknaden. Med hjälp av FoB-data görs en 
jämförelse av inkomster under 1990.

Figur 5.1 Populationens inkomster enligt FoB-90 andelar %.
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Figur 5.1 visar mycket tydligt undersökningsgruppens extremt låga inkomster 
jämfört med populationen i såväl Stockholms stad som Stockholms län. Då 
har ändå många av de anvisade haft inkomster från beredskapsarbetet.3

Eftersom de anvisade har låga inkomster kan man anta att behovet av bidrag 
är stort. Det vanligaste försörj ningsalternativet (enligt enkät 1) är socialbidrag 
(44%). Därefter kommer a-kassa (26%) följt av sjukpenning (18%). Sedan 
följer i fallande skala lån, inkomster från sambo, inkomster från förälder/släkt 
osv.

De tendenser som framträder i siffermaterialet när det gäller socialbidrag 
är, i vissa fall något överraskande, inte signifikanta.* Det finns t ex inte några 
signifikanta skillnader mellan svenskar och invandrare. Eftersom invandrarna 
ofta är mindre etablerade på arbetsmarknaden och mer sällan har a-kassa hade 
ett högre utnyttjande av socialbidrag kunnat förväntas. Det finns inga 
signifikanta skillnader vare sig för åldrar eller kön. Det är något vanligare med 
socialbidrag bland de korttidsarbetslösa än bland de långtidsarbetslösa, men 
inte heller dessa skillnader är signifikanta. Detta är i förstone något förvånande 
med tanke på att fler långtidsarbetslösa har a-kassa. Samtidigt är, generellt sett, 
”avvaktan på A-kassa” en vanlig utbetalningsorsak till socialbidrag. De långt
idsarbetslösa har också generellt sett haft en längre period att fylla ut med olika 
typer av inkomster. Det bör påpekas att enkätfrågorna om försörjning endast 
frågar om man uppburit socialbidrag eller någon annan ersättning. Den tar 
inte upp hjälpens omfattning, vare sig i belopp eller omfattning över tid.

Ett kriterium för att avgöra hjälpens karaktär är huruvida det är personer 
med eller utan a-kassa som får beredskapsarbeten. A-kasseberättigade personer 
har förtur till beredskapsarbeten. Om andelen a-kasseberättigade är hög skulle 
det tyda på att det rör sig om en relativt etablerad grupp på arbetsmarknaden. 
Om andelen beredskapsarbetare utan a-kassa är stor skulle det tyda på en 
grupp som har (haft) sämre fotfäste på arbetsmarknaden. Siffrorna visar att 
sammanlagt 26% uppbar a-kassa. En detalj granskning visar att a-kassa främst 
uppbars av män (32% jämfört med 20% hos kvinnorna). Endast 13% av de 
yngre fick a-kassa. Ersättningsformen var vanligare bland svenskar (32%) än 
bland invandrare (20%). Den största skillnaden går mellan korttids- och 
långtidsarbetslösa. Endast 17% bland de korttidsarbetslösa fick a-kassa mot 
45% bland de långtidsarbetslösa. (Samtliga skillnader är signifikanta.) Ser 
man till bilden i stort saknar alltså en majoritet av de anvisade beredskapsar- 
betarna a-kassa. En typisk representant för a-kasseersättning skulle vara en 
långtidsarbetslös svensk man, och en typisk ”karitativ hjälptagare” en yngre

* I den fortsatta texten talas om signifikanta skillnader. Skillnaderna avser förhållan
den där p-värdet < 0.05.



utländsk kvinna.
Ser man till övriga försörjningsmöjligheter är det vanligare bland män, 

främst svenskar, att ta lån, sälja bil eller andra tillhörigheter. Kvinnor har mer 
inkomster från sambor, föräldrar och släkt. Invandrarna har mer släktrelate- 
rade inkomster än svenskarna. De långtidsarbetslösa, som i hög utsträckning 
är ensamstående, har i låg utsträckning inkomster från make/sambo.

Sammanfattningsvis kan sägas att förutom socialbidrag och inkomster från 
sambo är alla övriga försörjningsalternativ vanligare bland svenskar. Det hänger 
samman med att svenskarna är eller har varit mer etablerade på arbetsmarknaden 
(a-kassa och sjukpenning) och i högre utsträckning är ensamstående.

Möjligen kan kännedom om regelsystemet ha någon betydelse för ersätt
ningsformen. Yngregruppen har i ganska hög utsträckning ”bidrag” från 
föräldrar/släkt.

Ohälsa
Hälsofrågorna utgår ifrån om det finns några arbeten som man av hälsoskäl 
inte kan ta (enk 1:14a). Därefter kan man uppge vilken typ av hälsohinder man 
har utifrån givna svarsalternativ (enk 1:14b). Som framgick av tidigare kapitel 
finns det inga direkta frågor om missbruksproblem i enkäterna.4

Andelen svenskar som rapporterar hälsohinder är genomgående något 
större än bland invandrarna, men skillnaderna är inte signifikanta. De enda 
signifikanta skillnaderna hänger samman med ålder och avser ryggbesvär som 
blir vanligare med stigande ålder.5 De största ”diagnosgrupperna” har behållits 
i den fortsatta bearbetningen. Den största gruppen utgörs av ryggproblem 
(18%) följt av allergier (10%) och psykiska besvär (6%).

Hälsovariabler kan jämföras på olika sätt.6 Den undersökning som ligger 
närmast till hands är SCB:s ULF-undersökning, främst frågor som relaterar 
hälsa till arbete (se t ex ULF 88:4 avsnitt 2). Av olika skäl har jag valt att inte 
använda SCB:s databas i det här fallet. Dels kan det bli tolkningsproblem då 
frågorna inte är identiska, dels kan det vara svårt att fa tillräckligt bra matchade 
data. Det är också svårt att fa uppgifter som avser exakt samma tidsperiod.

Jag har valt att som referensdata använda mig av försäkringskassans 
uppgifter om sjuktal. Dessa grundar sig på individernas sjukhistorik. Uppgif
ter om sjukpenninggrundande inkomster (SGI) har hämtats från försäkrings- 
registret, uppgifter om ersatta sjukpenningdagar har hämtats från historikre
gistret. För att beskriva sjukfrånvaron har jag beräknat ett genomsnitt (M).7 
Uppgifterna visar ett genomsnittligt extremt högt utnyttjande av sjukpenning.



Figur 5.2 Antal sjukdagar under 1990.

* varav 6 saknas i FK:s register

Antalet sjukdagar har beräknats på de 285 personer som haft en sjukpen
ninggrundande inkomst. Sjuktalet för dessa personer är i genomsnitt 59.1 
sjukdagar! Som jämförtal kan nämnas att i de invandrartäta stadsdelarna 
Tensta och Rinkeby, som ligger i topp när det gäller sjukskrivningar i 
Stockholm, är sjuktalet 43 dagar. (Som jämförelse kan nämnas att siffran för 
Stockholms län är 23.9 dagar.) Hänsyn har inte tagits till ålder, men med tanke 
på att undersökningspopulationen är yngre än befolkningen i Stockholm är 
skillnaderna snarast större än de angivna. Det höga utnyttjandet av sjukpen
ning visar att det i den här gruppen finns ett samband mellan arbetslöshet och 
sjukskrivning. Däremot går det inte att säga något om kausaliteten, dvs om 
t ex arbetslöshet leder till sjukskrivning eller tvärtom.

Data ger inget tydligt belägg för att undersökningspopulationen skulle ha 
extremt dålig hälsa. En möjlig slutsats är därför att ”sjukskrivning” (eller 
snarare sjukpenning) för den här gruppen är en möjlig försörjningskälla. 
Samma resonemang för Isaksson och Svedberg (1989) när de undersöker den 
”permanenta tillfälligheten” bland manliga socialtjänsttagare i Stockholm. 
Författarna visar att det i undersökningsgruppen är vanligt att som ”överlev- 
nadsstrategi” kombinera olika försörj ningsalternativ t ex tillfälliga arbeten och 
olika bidragsformer.

Bostad
Frågan om bostad ger bl a mått på socioekonomisk status och social stabilitet. 
Utländska medborgares boende bryter av mindre än väntat om man antar att 
det finns ett samband mellan att vara etablerad på arbetsmarknaden och ha ett 
ordnat boende. Snarare antyder boförhållandena att majoriteten av invandrar
na har ett relativt stabilt boende. Resultaten pekar samtidigt på att det är en



invandrargrupp som varit bosatt i Sverige en tid som får beredskapsarbeten. En 
minoritet av de utländska medborgarna har osäkra boförhållanden vilket helt 
enkelt kan bero på att de är senare anlända till Sverige.

Tabell 5.8 Upplåtelseform av bostad enligt FoB-90 (procent).

Undersöknings- Stockholms Stockholms

FoB-materialet visar även här att undersökningsgruppen avviker från 
befolkningen i Stockholms stad och län. Andelen personer som bor i egna hem 
och bostadsrätter är låg. Uppgifter saknas för hela 19% av undersökningspo- 
pulationen. Det finns därför en stor risk att FoB-90 missar en del av den 
”problemgrupp” som t ex bor på institutioner eller hankar sig fram med 
tillfälligt boende. Jag har därför valt att ange även uppgifter från enkät 1.

Tabell 5.9 Upplåtelseform av bostad enligt enkät 1 (procent).

Hyreslägenhet 68.8
Bostadsrätt 5.0
Hyr i andra hand 6.9
Saknar bostad 3.4
Hos föräldrar 4.0
Inneboende 2.5
Studentlght 1.9
Annat* 7.5

* Annat-kategorin domineras av två grupper: den ena är personer som med hjälp av 
socialtjänsten bor i försökslägenheter, inackorderingshem, härbergen och hotellhem 
(10 personer). Den andra gruppen består av flyktingar som bor på hotellhem (6 
personer). Några enstaka restposter har också förts till annat (t ex bostad genom 
församling, personalbostad eller bostad i villa).

Som man kan förvänta sig är de yngre minst etablerade på bostadsmark
naden där mer än hälften saknar fast egen bostad. De yngre bor hos föräldrar,



hyr i andra hand eller saknar bostad och hankar sig fram med tillfälliga 
lösningar. Kvinnor uppger i högre utsträckning än män boende med första- 
handskontrakt både i hyresrätter och bostadsrätter.8

Antal arbetslöshetstillfällen
Det finns en tendens till upprepad arbetslöshet bland de yngre, något som även 
överensstämmer med det generella mönstret från annan forskning.9 Det är 
inga stora skillnader i antal arbetslöshetstillfällen vad gäller kön. Invandrarna 
har som väntat färre arbetslöshetstillfällen. Eftersom många av invandrarna 
aldrig har arbetat i Sverige kan de inte ha mer än ett arbetslöshetstillfälle. Den 
intressanta skillnaden går i stället mellan korttids- och långtidsarbetslösa. Vid 
chi2-testningen förs grupperna ”aldrig” och ”arbetslös vid ett tillfälle” samman 
och ställs mot de som har två eller flera arbetslöshetstillfällen. Bearbetningarna 
visar att det är vanligare med flera arbetslöshetstillfällen bland de långtidsar
betslösa. Även om man tar hänsyn till att långtidsarbetslösheten hänger 
samman med nationalitet kan detta samband inte förklara hela skillnaden. En 
slutsats är därför att de långtidsarbetslösa utöver lång arbetslöshetstid vid 
undersökningstillfället också har fler arbetslöshetstillfällen (enk 1:6). Det kan 
betyda att flera perioder av arbete och arbetslöshet föregår långtidsarbetslös
heten. Bl a Korpis undersökning (1994) om strömmarna på arbetsmarknaden 
visade att ungdomar ofta gick in och ur arbetslöshet vid flera tillfällen. Isaksson 
& Svedberg (1989) kom till samma resultat även bland manliga socialtjänst
klienter. Undersökningen om beredskapsarbetarna tillför bl a att många som 
inte är ungdomar går in och ut i olika jobb. För de långtidsarbetslösa behöver 
inte arbetslösheten komma som ett plötsligt brott i en arbetslivshistoria. 
Resultaten tyder snarare på att långtidsarbetslösheten i den här gruppen av 
arbetslösa handlar om en utdragen marginaliseringsprocess på arbetsmarkna
den. Ibland anförs en teoretisk förklaring till långtidsarbetslöshet som med 
snudd på cirkelresonemang anspelar på arbetslöshetens varaktighet (se t ex 
Trygged (1995)). Ju längre en person tillbringat i arbetslöshet, desto svårare 
skulle det bli att fa en anställning. Eftersom mönstret bland de långtidsarbets
lösa beredskapsarbetarna snarare tycks vara att gå in och ut ur arbetslösheten 
kan en sådan teori behöva modifieras. Kanske är det så att den sammanlagda 
arbetslöshetstiden under en följd av år spelar större roll än det senaste 
arbetslöshetstillfället. I så fall bör varaktighetsteorin snarare se till en individs 
sammanlagda arbetslöshet än enbart det senaste arbetslöshetstillfället.

Yrke
Beredskapsarbetarnas uppgifter om yrkestillhörighet (enk 1:3) har klassifice
rats enligt nordisk yrkesklassificering (NYK). Beredskapsarbetarna är yrkes-



mässigt en mycket disparat grupp, och 76 olika yrkesbeteckningar har 
identifierats. Som exempel på de vanligast förekommande yrkesgrupperna 
kan nämnas kontorister, kontorsvaktmästare, kockar, barnskötare, 
(gymnasie)ekonomer och sömmerskor/skräddare. (Jfr t ex med kapitel 2 som 
visade att beredskapsarbeten ursprungligen erbjöds till män med arbetaryr
ken.)

I gruppen 20-24-åringar är det knappt 1/3 som uppger ett yrke. Bland 
övriga är siffran över 70%. Svaren är logiska med tanke på att man skaffar sig 
ett yrke så småningom. Till en del kan skillnaderna hänföras till könsskillnader 
eftersom yngre-gruppen domineras av kvinnor. Bland svaren förekommer 
mycket stora könsskillnader generellt sett. 73% av männen mot 36% av 
kvinnorna anger ett yrke. Däremot finns det inga signifikanta skillnader i 
andelen personer som uppger ett yrke mellan långtids- och korttidsarbetslösa. 
Uppgifterna har också jämförts med FoB-90. SCB har med utgångspunkt från 
yrkesuppgifter gjort en socioekonomisk indelning (SEI).10

Tabell 5.10 Socioekonomisk tillhörighet enligt FoB-90 (procent).

Undersöknings- Stockholms Stockholms 
population stad län

Facklärd arbetare 
« Aijänsteman, läg 

Tjänsteman, mellan
och högre

11.0
16.0
30.0

De mest anmärkningsvärda skillnaderna är att för mer än halva undersök- 
ningpopulationen registreras uppgifterna ”ej förvärvsarbetande” eller ”upp
gift saknas”. Osäkerheten är således mycket stor. Bland de svarande är andelen 
tjänstemän på mellannivå och hög tjänstemannanivå låg.

Senaste sysselsättning
De anvisade beredskapsarbetarna har tillfrågats om sina sysselsättnings- 
förhållanden vid tiden före beredskapsarbetet (enk 1:4). Ett något överraskan
de resultat är att yngregruppen i betydligt högre utsträckning än övriga uppger 
”arbete” som senaste sysselsättning. Det hade snarare varit rimligt om de yngre 
kom direkt från skolan. Anledningen till svarsfördelningen bland de yngre är



att det till arbete räknas även arbete av arbetsmarknadspolitik karaktär (se 
nedan). Resultaten visar att män arbetat i högre utsträckning än kvinnor, 
medan kvinnor oftare än män anger studier som senaste sysselsättning. De 
största skillnaderna går mellan svenskar och invandrare. Svenskarna har 
arbetat i betydligt högre utsträckning (67.5%) än invandrarna (40.5%). 
Invandrarna uppger i mer än hälften av fallet studier som senaste sysselsättning 
(mot 22% bland svenskarna).

Arbetsmarknadsåtgärder
Frågorna om arbetsmarknadsåtgärder vill ge svar på om personerna tidigare 
deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vilken typ av åtgärder som domi
nerar, om personerna tidigare haft beredskapsarbete etc (enk 1:11).

Totalt har 166 personer (av 322) deltagit i någon arbetsmarknadsåtgärd, 
varav 63 vid mer än ett tillfälle. 14% av svenskarna, men inga av invandrarna 
har deltagit i mer än två åtgärder. Den vanligaste arbetsmarknadsåtgärden är 
arbetsmarknadsutbildning (30%) följt av beredskapsarbete (21%) och utbild
ning/träning vid arbetsmarknadsinstitut (10%). Bland svenskarna har 33% 
haft beredskapsarbete mot 8% bland invandrarna. Av det kan man dra 
slutsatsen att sannolikheten att återkomma i beredskapsarbete, åtminstone för 
svenskarna, är hög.

Skillnaderna kan antas spegla det förhållande att svenskarna funnits längre 
på arbetsmarknaden i Sverige och haft fler tillfällen att under en längre tid få 
del av olika insatser.

Om man jämför de långtidsarbetslösa med de korttidsarbetslösa är skillna
den obetydlig när det gäller andelen personer som haft beredskapsarbete bland 
dessa grupper. Däremot är det vanligare att de långtidsarbetslösa deltagit i 
arbetsmarknads-utbildning (32% mot 22% bland de korttidsarbetslösa).

Bland ungdomarna har 16 personer tidigare haft ungdomsplats eller 
ungdomslagsarbete. Det får betraktas som en hög siffra då nästan alla som 
deltagit är svenska medborgare och att endast 22 svenskar ingår i ungdoms
gruppen. Det innebär att / undersökningsgruppen har nästan 70% av de svenska 
ungdomarna tidigare haft ungdomsplats eller plats i ungdomslag. Det är resultat 
som visar att rundgångsproblemet, dvs att vissa individer går ut och in i olika 
arbetsmarknadsåtgärder, är mycket relevant för den här ungdomsgruppen.

5.4 Sammanfattning och diskussion
Resultatet av kartläggningen visar att det i många avseenden rör sig om en 
grupp som kraftigt skiljer sig från en Stockholmspopulation och som till en del 
är ”okänd” i Folk- och bostadsräkningen. I kapitel 1 framhölls att det kan



finnas fickor av arbetslöhet; grupper av arbetslösa som inte synliggörs i t ex den 
makroekonomiskt orienterade forskningen. Jämförelsen med SCB:s data från 
FoB-90 påvisar rimligheten i denna argumentation.11

Utmärkande för undersökningsgruppen är att personerna har lågt förvärvs- 
deltagande, låga inkomster och består av fa personer som bor i egna hem eller 
bostadsrätter. En hög andel är ensamstående med barn, i synnerhet ensamstå
ende kvinnor födda utanför Sverige.

För att förtydliga bilden av beredskapsarbetarna ger jag här en kort 
sammanfattning av resultaten på undergrupperna ålder, kön, nationalitet och 
arbetslöshetstidens längd.

Ålder
När det gäller ålder ställs yngregruppen mot den övriga populationen. Många 
skillnader är sådana som kan förväntas. De unga har kortare utbildning och 
lägre grad av yrkestillhörighet. De har, kanske något överraskande, haft arbete 
som senaste sysselsättning i högre utsträckning än övriga. Många, framför allt 
de svenska ungdomarna, har tidigare deltagit i arbetsmarknadsåtgärder. 
Däremot har de unga i lägre grad a-kassa och i högre utsträckning ekonomisk 
hjälp från föräldrar och släkt. De har inte hunnit (eller förmått) skaffa körkort 
i samma utsträckning som de äldre. Som man kan förvänta sig har yngregrup
pen generellt sett färre samboförhållanden och barn och ett mer osäkert 
boende. Med avseende på hälsa är den enda signifikanta skillnaden att 
ryggproblem blir vanligare med stigande ålder.

Kön
Det är betydligt vanligare bland män att uppge en yrkestillhörighet. Det är 
också vanligare bland män att ha körkort. Kvinnorna dominerar kraftigt när 
det gäller vårdnad om barn. Männen har oftare a-kassa, medan kvinnorna i 
högre utsträckning än männen har inkomster från sambor och släkt. Kvinnor
na har också ett mer ordnat boende än männen. Övriga könsbundna variabler, 
som inte ingår i enkäterna, främst ”arbetsuppgifter”, redovisas i följande 
kapitel.

Nationalitet
Invandrare/flyktingar är överrepresenterade bland beredskapsarbetarna. Här 
har det skett en väsentlig förändring under 1980-talet. I början av 1980-talet 
var det relativt ovanligt att invandrarna fick beredskapsarbeten.12 En positiv 
tolkning skulle vara att invandrarnas situation far mer uppmärksamhet. Det 
kan också vara så att invandrarnas svårigheter, i likhet med många andra 
utsatta grupper, synliggörs under en högkonjunktur. Den troligaste slutsatsen



är att invandrarna får det allt svårare att bli etablerade på den svenska 
arbetsmarknaden. Detta kan bero både på förändringar på arbetsmarknaden 
och på invandringens ändrade karaktär. Särskilt stora svårigheter har männis
kor från utomeuropeiska länder. Se t ex Gustafsson, Zamanian & Aguilar 
(1990) och Ekberg (1991).

Medborgarskap har främst betydelse för utbildning och försörj ningsalter- 
nativ. Som framhållits i texten har invandrarna främst gymnasieutbildning 
medan svenskarna har grundskola. Svenskarna har varit mer etablerade på 
arbetsmarknaden och har följdriktigt i högre utsträckning a-kassa, KAS (p = 
0.053) och sjukpenning. Det senare kan förutom arbetsmarknadsanknytning 
möjligen också spegla att det finns olika försörjningsalternativ. Svenskar klarar 
i högre utsträckning sin försörjning genom att låna pengar eller sälja tillhörig
heter.

Långtidsarbetslösa versus korttidsarbetslösa
De långtidsarbetslösa utgör 1/3 av de svarande i undersökningen. Det är 
viktigt att påminna om att de långtidsarbetslösa inte jämförs med en normal- 
population utan med en korttidsarbetslös grupp som har svårt att få fast 
förankring på arbetsmarknaden.

Den enskilt största gruppen av långtidsarbetslösa är svenska män. Flertalet 
är ensamstående. Det är också en mycket stor andel av männen som har barn 
som de inte bor tillsammans med. De långtidsarbetslösa har i högre utsträck
ning än korttidsarbetslösa a-kassa. Däremot är inte behovet av socialbidrag 
signifikant skilt mellan korttids- och långtidsarbetslösa. De långtidsarbetslösa 
vill främst ha arbete, medan de korttidsarbetslösa är mer studiebenägna. Den 
senaste sysselsättningen före arbetslösheten var för de långtidsarbetslösa 
”arbete” i betydligt högre utsträckning än för de korttidsarbetslösa. Däremot 
är det ingen signifikant skillnad mellan korttids- och långtidsarbetslösa när det 
gäller andelen personer i respektive grupp som har ett bestämt yrke.

En del av dessa skillnader hänger samman med nationalitet. De långtids
arbetslösa domineras av svenskar som har varit etablerade på arbetsmarkna
den. Bland de korttidsarbetslösa finns många invandrare, som inte tidigare 
arbetat i Sverige. Invandrarna är av olika skäl mer motiverade att studera. På 
samma sätt kan ”invandrarfaktorn” bidra till att förklara varför de långtidsar
betslösa har signifikant fler arbetslöshetstillfällen under de senaste tre åren. 
Invandrarna är i hög utsträckning nytillträdda på arbetsmarknaden och har 
ofta fått del av en utbildning, t ex språkstudier och därför, åtminstone formellt, 
inte varit arbetslösa.



Avslutande kommentarer
En skillnad jämfört med förstudien (se kapitel 3) är att 43% av de långtidsar- 
betslösa i denna undersökningen uppburit a-kasseersättning före beredskap
sarbetet. I förstudien var det praktiskt taget ingen som hade a-kassa. Den 
”garantiregel” som finns innebär att a-kasseberättigade personer har förtur till 
beredskapsarbeten. De långtidsarbetslösa personerna i förstudien består av en 
”restgrupp” som inte fått beredskapsarbete tidigare, paradoxalt nog för att de 
var långtidsarbetslösa utan a-kassa. Populationen i förstudien kan därför när
mast jämföras med de långtidsarbetslösa utan a-kassa., dvs 55% av de långtidsar
betslösa i denna undersökning.

Många av beredskapsarbetarna fick socialbidrag. Däremot behöver den 
som far a-kassa sällan kompletterande socialbidrag. I socialdepartementets 
slutrapport om socialbidrag (Ds S 1987:2, s 71) framkom att ca 6% av de 
arbetslösa med a-kassa behövde kompletterande socialbidrag. I enkät 1 har 84 
personer haft a-kassa. 9 av dessa (11%) svarar att de både haft a-kassa och 
socialbidrag. I socialdepartementets kartläggning har det gjorts en mätning 
vid en viss tidpunkt. I enkät 1 är frågan mer utsträckt i tid och handlar om 
försörjning under senaste arbetslöshetsperiod. Det är t ex möjligt att några 
personer först haft a-kassa och därefter socialbidrag, varför jämförelsen haltar 
något. Intrycket är ändå att tillgång till a-kassa till mycket stora delar 
eliminerar behovet av socialbidrag.

Bilden av utsatthet är inte lika tydlig när det gäller den högre utbildningen. 
I undersökningsgruppen finns t ex ca 20% med avklarad högskoleutbildning. 
Här förlitar jag mig på egna data då FoB-materialet rymmer ett betydande 
bortfall. Att det finns en stor grupp som är högskoleutbildad men som ändå 
har lågt förvärvsdeltagande och låga inkomster strider mot den gängse 
kunskapsbilden och är därför inte helt lätt att förklara. Kanske är det en sårbar 
men kapabel grupp. En hypotes är att det rör sig om individer som har god 
kapacitet för studier men som kanske har en brist på social kompetens eller ett 
behov av en skyddad miljö på ett sätt som stänger dem ute från det vanliga 
arbetslivets påfrestningar.

När det gäller populationens hälsa ger hälsovariablerna relativt lite infor
mation. De uppgifter som återfinns i enkätsvaren ger inget belägg för att 
deltagarnas hälsotillstånd skulle vara anmärkningsvärt bra eller anmärknings
värt dåligt. Däremot är sjuktalet extremt högt. Det kan t ex vara så att 
hälsovariablerna inte fångar upp hälsotillståndet på ett tillfredsställande sätt. 
Det höga utnyttjandet av sjukpenning visar att det i populationen finns ett 
samband mellan arbetslöshet och sjukskrivning. Däremot går det inte att säga 
något om kausaliteten, dvs om t ex arbetslöshet leder till sjukskrivning eller 
tvärtom. En delförklaring till det höga utnyttjandet av sjukpenning skulle



kunna vara att sjukpenning är en möjlig eller rentav nödvändig försörjning
skälla för många arbetslösa.

Kartläggningen har visat att de anvisade beredskapsarbetarna generellt sett 
är en socioekonomiskt utsatt grupp som på flertalet jämförda variabler skilj de 
sig från en Stockholmsbefolkning. Det första kriteriet för att bedöma om 
beredskapsarbetet som hjälpform är av karitativ karaktär är till stora delar 
uppfyllt. Det andra kriteriet avsåg rekryteringsgrunden till beredskapsarbetet. 
Totalt uppgav 1 /4 av de anvisade att de haft ersättning från a-kassa. Det gäller 
främst en grupp långtidsarbetslösa svenska män som fatt beredskapsarbete 
som alternativ till att utförsäkras från a-kassan. 3/4 saknade a-kassa. Slutsatsen 
blir att flertalet av beredskapsarbetarna har fatt sitt arbete snarare på grundval 
av ekonomiska behov än på grundval av prestation och rättigheter. Även här 
förefaller alltså det karitativa motivet att dominera.

Noter:
1 Skillnaderna är främst att ”min” fråga också tar med yrkesutbildning. Bortfallet i 
FoB-90 är betydande, 17.4% (inget bortfall i enkät 1 ). Skillnaderna i svar mellan FoB- 
undersökningen och enkät 1 kan bl a bero på det stora bortfallet i FoB-undersökning- 
en. Det kan möjligen också finnas en grupp som har högskoleutbildning som 
understiger 3 år. En sådan grupp skulle klassas som eftergymnasial av SCB och 
högskoleutbildad enligt min fråga.

21 undersökningen visar sig ”körkort” ha ett samband med nationalitet, familjesitu
ation, utbildning och försörjning. Däremot tycks det inte ha påverkat vilka arbets
uppgifter man fått på sitt beredskapsarbete. I enkäten var frågan om indraget körkort 
tänkt som en indikator på alkohol-/drogmissbruk (enk 1:13b). Använt på detta sätt 
är frågan problematisk av flera skäl. För det första omfattas bara de personer som haft 
körkort. För det andra kan körkort dras in av olika skäl (sjukdom, trafikförseelse etc), 
även om det förefaller av olika kommentarer i enkätformulären som någorlunda 
riktigt att missbruk av t ex alkohol förekommer. Ett tredje problem avser invandrarnas 
körkort. Eftersom en del utländska körkort inte automatiskt kan ersättas av svenska 
körkort, kan detta uppfattas som en indragning. Frågan blir då ingen relevant 
indikator på ett missbruksproblem. Med ett undantag har därför invandrarnas svar 
rensats bort. Kvar blir 10 personer som uppger indraget körkort. I den fortsatta 
bearbetningen har körkortsfrågorna utgått.

3 Skälet till att årsinkomster utnyttjas är att registerdata görs på årsbasis. Björklund



ifrågasätter om inte ett år är en alltför lång period eftersom många arbetsmarknads- 
politiska program är betydligt kortare. Analysen i en utvärdering riskerar att bli alltför 
grov (Björklund 1989, s 73).

4 För att ändå se om personerna själva uppger missbruk har jag gått igenom samtliga 
öppna svarsalternativ i enkäterna. Exempel på sådana kommentarer finns under 
rubrikerna orsak till att arbetet upphörde, hälsofrågor och egna kommentarer i slutet 
av enkäten. Jag har också noterat om personerna bor på behandlingshem eller 
inackorderingshem och betraktat detta som en indikation på att missbruk förekom
mer eller förekommit under de senaste åren. Sammanställt på detta sätt finns det 
indikatorer på missbruksproblem hos 23 personer (varav 4 kvinnor). Måtten är 
långtifrån tillförlitiliga och kan antas kraftigt underskatta den faktiska förekomsten 
av missbruk.

5 För mer noggranna studier som undersöker sambandet mellan arbetslöshet och 
ohälsa, se t ex Janlert ( 1991 ). En studie av psykisk hälsa kopplat till arbetslöshet bland 
manliga socialtjänstklienter har gjorts av Isaksson (1990).

6 Jag har valt att se till sjuktalet och inte ohälsotalet eftersom det rör sig om en 
befolkning som i huvudsak betraktas som arbetsför i aktiva förvärvsåldrar. För 1990 
kan inte ohälsotalet fördelas efter ålder och inkomst om man vill beskriva den totala 
sjukfrånvaron. Däremot kan man ta fram ett ”kapat” ohälsotal för år 1990 efter ålder, 
inkomst och kön för sjukfrånvaro som överstiger 14 dagar. Fr o m 1992 kom 
sjuklönelagen där arbetsgivarna svarar för sjukpenning de första 14 dagarna. Det 
kapade måttet exkluderar dessa dagar.

7 Sjuktalet avser ”Antalet för året ersatta sjukpenningdagar per sjukpenningförsäkrad 
vid årets utgång”. Försäkringskassan har bedömt det som alltför resurskrävande att ta 
fram uppgifter om antal sjukpenningförsäkrade 1990-12-31. För att beskriva 
sjukfrånvaron har i stället ett genomsnitt beräknats enligt följande: antalet för året 
ersatta sjukpenningdagar per försäkrad som erhållit sjukpenning eller var sjukpen
ningförsäkrad 1990-12-31. I den mån skillnader mellan denna beräkning och 
sjuktalet förekommer är uppgiften om sjukpenningutnyttjande snarare underskattad 
i den genomförda beräkningen.

8 22 personer (7%) uppger att de har någon typ av bostadsproblem (enk 1:19). Drygt 
hälften har specificerat att de saknar bostad, vill byta bostad eller är trångbodda.

9 Se t ex Hagström (1991) om ungdomars etablering på arbetsmarknaden eller Arnell 
Gustavsson & Skiölds studie (1990) Ungdomars inträde i arbetslivet 1973-1985.

10 SCB:s SEI och NYK är två skilda mått som inte är jämförbara.



11 Tabell: Bortfallsstorlekar i FoB-90 (procent)
Undersöknings Stockholms Stockholms

Socioekonomisk grupp 
Kategorin ”övriga” inkl

population stad län

uppgift saknas
Arbetad tid
0 timmar inkl

29.1 10.4 8.7

uppgift saknas
Upp läte Iseform bostad

26.3 11.3 10.0

uppgift saknas
Hushållstyp

19.0 13.0 9.5

uppgift saknas* 
Utbildningsnivå

14.6 10.6 8.2

uppgift saknas 17.4 11.7 9.3

*klassas av SCB som ”ej i bost hushåll”

Uppgifterna visar genomgående ett väsentligt större bortfall för undersökningspopu- 
lationen. (Skillnaderna mellan undersökningspopulationen och populationen i 
Stockholms stad är statistiskt signifikanta i samtliga fall.) Det går inte av tillgängliga 
uppgifter klargöra vad dessa skillnader beror på. Möjliga orsaker kan vara att det är 
personer som är obenägna att svara på frågor eller personer som av olika skäl är svåra 
att nå över huvud taget.

12 Jfr AMS-rapporten ”Invandrarnas behov av förmedlingsservice. Studie av situatio
nen vid arbetsförmedlingen i Kista - Förslag till försöksprojekt” (November 1980 
bilaga 2 s 5).



6. INSATSER OCH UPPFÖLJNINGSRESULTAT

I det här kapitlet redovisas uppföljningsenkäten. Frågorna som handlar om 
Beredskapsarbetsbyråns insatser liksom frågorna om utfallet (”resultaten”) har 
ställts till de personer som arbetat mer än två månader. Vid kodningen har 
endast hela månader angivits och påbörjade månader har avrundats uppåt. De 
som ingår i uppföljningen har arbetat minst två månader och en dag. Jag har 
satt en tvåmånadersgräns av ”pragmatiska skäl” eftersom en person då har 
hunnit komma in i arbetet, få första lönen osv. Ett beredskapsarbete under 
1990 var som regel sex månader. Totalt 237 beredskapsarbetare som uppfyller 
tvåmånaderskravet ingår i undersökningen, och av dessa är det 163 personer 
som besvarat uppföljningsenkäten (enkät 3).

6.1 Insatser
Fyra olika variabler används för att beskriva vad som kallas för ”insatser”, dvs 
det som sker i anslutning till Beredskapsarbetsbyråns arbete. Uppgifter har 
hämtas både från Beredskapsarbetsbyråns register och från enkätfrågorna. 
Den första frågeställningen avser i vad mån det förekommer en gemensam 
planering med beredskapsarbetare och handläggare. Den andra frågan handlar 
om hur länge personen får vänta från det att han besöker Beredskapsarbetsby- 
rån till dess han kommer i arbete. Den tredje frågan rör hur länge personen 
arbetar i beredskapsarbetet, medan den fjärde frågan handlar om vilka 
arbetsuppgifter man får.

Planer efter beredskapsarbetet
Frågorna om planer (enk 1:12 och enk 3:9) har ställts bl a mot bakgrund av 
resultaten i Schröder och Sehlstedts uppföljning (1989) av ungdomar i 
arbetsmarknadsåtgärder. Författarna lägger en särskild tonvikt på planerade 
insatsers betydelse (ibid s 103 ff) bl a om det tillfälliga arbetet eller åtgärden 
ligger i linje med utbildning och yrkesinriktning.

Jag har i undersökningen ställt två frågor om planering direkt till de 
anvisade beredskapsarbetarna. I enkät 1 får personerna svara på vad de avser 
att göra efter sitt beredskapsarbete. (Personerna kan välja mellan ”arbeta”, 
”studera”, ”annat” och ”vet ej”.) Resultaten visar att de äldre vill arbeta och de 
yngre i högre utsträckning kan tänka sig att studera. De yngre anger i högre 
utsträckning alternativet ”vet ej”. Det visar sig också att de långtidsarbetslösa



vill arbeta medan de korttidsarbetslösa också kan tänka sig att studera. Totalt 
11 % uppger att de inte alls vet vad de ska göra efter beredskapsarbetet.

Planeringsfrågan har sedan följts upp. I enkät 3 ställs kontrollfrågan om 
personen gjorde någon planering tillsammans med arbetsförmedlingen och 
Beredskapsarbetsbyrån. (Det är denna fråga som sedan analyseras som en 
indikator på Beredskapsarbetsbyråns ”insats” i följande kapitel.) 60% uppger 
att en sådan planering förekommit. Enligt enkätsvaren är det vanligare att 
planer gjordes bland utländska medborgare än bland svenskar (p < 0.05), men 
innebörden av denna skillnad är oklar. En gissning är att invandrare som är 
nykomlingar på arbetsmarknaden ofta far beredskapsarbete i kombination 
med studieplanering.

Väntetid
Uppgiften om hur länge en person far vänta på sitt beredskapsarbete är hämtad 
ur register. Den avser att mäta tiden från ”registreringsdatum” på Beredskaps
arbetsbyrån till dess personen börjar arbeta. För 26% av beredskapsarbetarna 
saknas uppgifter om väntetid. Det går inte av registeruppgifterna att utläsa om 
uppgiften om att väntetid saknas är en följd av administrativt slarv eller om 
väntetider saknas som en följd av att personen de facto börjar arbeta omgående 
(utan väntetid). Det sistnämnda gäller främst personer som arbetar på 
verkstäder och som påbörjar sitt arbete samma dag som registrering sker. 
Frågan är intressant ur ett administrativt perspektiv, dvs om förvaltningen 
snabbt kan ordna fram ett beredskapsarbete. Jag har ställt frågan mer utifrån 
att det kan antas vara viktigt för individen att slippa gå och vänta på 
beredskapsarbetet efter anvisningen från arbetsförmedlingen.

Kodningen följer de administrativa uppgifterna, vilket innebär att 26% har 
kodats som ”väntetid saknas”. 74% har fatt anställning som beredskapsarbe
tare inom en månad och 89% har fatt anställning inom två månader. För 
resterande 11% tar det mer än två månader innan beredskapsarbetet påbörjas.

En granskning av undergrupper visar att det är fler svenskar som tar lång 
tid (mer än två månader) att placera i beredskapsarbete. Den tydligaste och 
kanske mest uppseendeväckande skillnaden går mellan korttids- och långtids- 
arbetslösa (den senare gruppen domineras av svenskar). Mer än två månader 
tar det att placera 6% av de korttidsarbetslösa och 22% av de långtidsarbetslösa
(p < 0.01).

Arbetad tid
Frågan om arbetad tid, som är en registeruppgift, avser hur många månader 
man arbetat i beredskapsarbetet. Alla värden har avrundats till hela månader. 
I uppföljningen avses endast personer som arbetat mer än två månader. Frågan



återkommer i följande kapitel.

Arbetsuppgifter
En stor mängd olika typer av arbetsuppgifter förekommer (enk 3:1). Uppgif
terna har grupperats i olika kategorier. Med kontorsarbete menas kontorist, 
receptionist och ”allt-i-allo” på kontor. Vissa mer kvalificerade uppgifter, t ex 
arkitekt och handläggare, har förts till ”övrigtkategorin” för att inte kategorin 
kontorsarbete skall bli alltför heterogen och intetsägande. Även arbete på 
bibliotek har förts dit. Till övrigtkategorin hör bl a arbete på kommunala 
restauranger, snickeriarbete och arbete hos Ulandsföreningen Folk till Folk.

Tabell 6.1 Arbetsuppgifter (procent).

Vård- och omsorgsarbete 17.1
Kontorsarbete utom kontorsvaktmästare 16.0
Kontorsvaktmästare/vaktmästare 10.4
Husbyverkstaden och textilverkstäder 18.4
Arbete inom kulturområdet 8.0
Övriga 30.0

Uppgifterna visar bl a att beredskapsarbetena är differentierade och erbjuds 
inom en stor del av kommunens verksamhetsområden. Det kan jämföras med 
de tidigaste beredskapsarbetena som ofta var bygg- och anläggningsarbeten av 
likartat slag.

6.2 Resultat vid uppföljningen
För att redovisa uppföljningsresultaten efter avslutat beredskapsarbete använ
der jag två olika mått. Det ena avser i vad mån beredskapsarbetarna är nöjda 
med beredskapsarbetet. Det andra måttet avser beredskapsarbetarnas syssel- 
sättningsförhållanden sex månader efter beredskapsarbetet. De sistnämnda 
uppgifterna jämförs också med beredskapsarbetarnas situation i direkt anslut
ning till att beredskapsarbetet upphör.

6.3 Nöjdhet med arbete, hjälpinsatser och lön etc
Undersökningen handlar om vilka grupper som rekryteras till beredskapsar
beten, hur det går för beredskapsarbetarna efter beredskapsarbetet och i vad 
mån beredskapsarbetarna är nöjda med sina beredskapsarbeten. För att 
beskriva beredskapsarbetarnas ställning på arbetsmarknaden används bl a



begreppet marginalisering. För att svara på frågan om beredskapsarbetarna är 
nöjda tillförs begreppet ”nöjdhet”.1 Begreppet ”nöjdhet” medför en del 
komplikationer eftersom det ligger utanför den teoretiska ramen. Det är 
snarare ett ideologiskt ställningstagande att de berördas erfarenheter är viktiga 
att lyssna till. (Jfr också kapitel 3 om kritiken mot den hittillsvarande 
forskningen.) Inte minst viktigt blir detta ur ett praktikerperspektiv. Ur 
verksamhetssynpunkt far ”nöjd” anses vara något bra. Motpolen ”missnöjd” 
är då något dåligt. Om t ex en klient hos socialtjänsten är starkt missnöjd med 
en insats är risken stor för att insatsen är gagnlös. Om en person som är 
arbetslös och far ett beredskapsarbete är missnöjd, borde risken vara stor för 
att personen far ett sämre utbyte av beredskapsarbetet. Nöjdhetsdimensionen 
är därför mer pragmatiskt än teoretiskt motiverad, något som är viktigt att 
belysa. Ställningstagandet är också en konsekvens av socialtjänstlagen där 
andemeningen är att insatserna skall bygga på informerat samtycke och ske 
med respekt till de berörda individerna. Nöjdhet kan vara ett sådant mått på 
att insatsen ges i samförstånd med klienten. Nöjdhet kan också utgöra en 
utgångspunkt för diskussionen om beredskapsarbetets relevans i socialt arbete.

I kapitlet analyseras variabler som har betydelse för hur nöjda beredskaps
arbetarna är med beredskapsarbetet. Nöjdhet har ringats in med frågor om 
arbetsuppgifter, arbetsledare, arbetskamrater, lön samt en fråga om den hjälp 
man fatt från sin arbetskonsulent (enk 3:2-3:6). (För att man ska fa en bättre 
bild av deltagarnas syn på beredskapsarbetet har frågorna om nöjdhet även 
tagits upp i fördjupningsintervjuerna i kapitel 8.)

Vid utformandet av frågor som belyser nöjdhet har jag främst utgått från 
den empiriska forskning som bedrivs i Örbebro.21 Örebroundersökningarna 
har man bl a gjort en indelning i ”arbetsinnehåll”, ”socialt stöd” och ”arbets
belastning”. Däremot ingår inte frågor om lön i de vanligaste frågeformulären 
om arbetsmiljön. Samtidigt kan det inte uteslutas att lönenivån har betydelse 
för hur nöjd man är med sin arbetsplats. Särskiljandet av lön har även en viss 
relevans för praktiken. Lönesättningen kan vara den minst påverkbara varia
beln för beredskapsarbetarna eftersom lönenivån sätts genom politiska beslut 
(via centrala avtal). Det finns därför goda skäl att ha med frågan, men att 
betrakta synen på lönen som ett separat utfall.

Frågorna avser inte att vara av ”absolut” karaktär. Det är alltså inte så att 
svarsnivån skall ge ett exakt mått av nöjdhet eftersom risken att svaren påverkas 
av beredskapsarbetarnas anspråksnivå är uppenbar. Frågorna är också i viss 
mån styrande genom sin positiva laddning (med svarsalternativ från bra till 
dåligt respektive från mycket nöjd till mycket missnöjd). Syftet med frågorna 
är att ge en grov skattning av beredskapsarbetarnas subjektiva uppfattning av 
beredskapsarbetet. Svarsalternativen är ”bra”, ”acceptabelt” och ”dåligt”.



Svaren på delfrågorna redovisas i en tabell. För att göra tabellen tydligare har 
alternativet acceptabelt tagits bort i redovisningen.

Tabell 6.2 Beredskapsarbetarnas nöjdhet vid uppföljningstillfället (procent).

Omdöme om: bra dåligt
arbetsuppgifter 70.2 3.8
arbetsledare 79.9 7.9
arbetskamrater 74.2 3.0
lön 19.1 37.0
hjälp från handläggare 76.1 10.7

För variablerna om man är nöjd med arbetsuppgifter, arbetsledare och 
arbetskamrater är skillnaderna i svaren små. Arbetsuppgifterna accepteras i 
allmänhet och fa personer är direkt missnöjda med sina jobb. När det gäller 
inställningen till arbetsledare är svaret något mer uppdelat i nöjd eller 
missnöjd. Samma sak gäller omdömet om hjälpen från handläggaren. På 
frågan om arbetskamrater är det få som är direkt missnöjda. Skillnaderna i 
samtliga fall är dock tämligen små.

Lönesättningen bryter kraftigt mönstret. Här finns ett mycket klart mar
kerat missnöje. Lönen motsvarar normalt ingångslönen för nyanställda i 
kommunen med Kommunals avtal. För ungdomar kan detta betraktas som en 
hygglig lön om man jämför med andra ingångslöner på arbetsmarknaden. För 
praktiskt taget alla andra grupper måste lönen ses som låg. För kvalificerade 
arbetsuppgifter finns möjligheter till individuell lönesättning, men dessa 
ligger inom relativt snäva ramar. Dessutom tar arbetsgivaren normalt hänsyn 
till arbetsuppgifternas innehåll och nivå (t ex utifrån en befattningsbeskriv
ning) och mindre hänsyn till den anställdes formella kompetens.

Beredskapsarbetarna har också fått ge ett sammanfattande omdöme om sitt 
beredskapsarbete (enk 3:16). Den dominerande bilden är att den stora 
majoriteten som sammanfattande omdöme anger nöjd till mycket nöjd.

Jämfört med annan forskning är svaren tämligen ”normala”. Höög (1985 
s 66) anger att vid den här typen av frågor brukar ca 80% av deltagarna vara 
nöjda och 20% mindre nöjda. I Örebroundersökningarna (t ex formulär FHV 
202D) har tre frågor som rör kontakt och samarbete med arbetsledning, 
samarbete och gemenskap på arbetsplatsen samt en fråga om hjälp och stöd i 
arbetet slagits samman i ett index (”socialt stöd”). Svaren som kommer från 
olika yrkeskategorier kan anta värden från 3 till 12 där 3 är bästa värdet. I 
normalfallet, med hyggligt stora svarsunderlag, ligger medianvärdet vid 3-4. 
En liten grupp missnöjda höjer medelvärdet något. Även om frågorna i enkät



3 inte är identiska ger utfallet en likartad bild som i Örebroundersökningarna. 
Slutsatsen blir att beredskapsarbetarna inte skiljer ut sig på något anmärk
ningsvärt sätt från andra grupper av anställda när det gäller den kategorin av 
frågor. I fråga om lön har jag inte funnit någon studie att jämföra uppgifterna 
med. Det går därför bara att konstatera att det finns ett omfattande missnöje 
med lönen.

De olika variablerna som belyser beredskapsarbetarnas syn på beredskap
sarbetet far utgöra utfallsfaktorn ”nöjd”. Frågan om lön bildar en egen faktor. 
Utfallsfaktorerna ”nöjd” och ”lön” analyseras i kapitel 7.

6.4 Sysselsättning
Hur går det för beredskapsarbetarna? Hur ser situationen ut vid uppföljningen 
sex månader senare? Hur väl överensstämmer resultaten vid uppföljningen 
med situationen då beredskapsarbetet upphörde?

Vid uppföljningen kan beredskapsarbetarna uppge flera svarsalternativ för 
att ange de aktuella sysselsättningsförhållandena (enk 3:10). Ett 20-tal perso
ner har valt att ange två alternativ. I den fortsatta bearbetningen har alla 
svarskombinationer gåtts igenom och därefter kodats till ett huvudalternativ.3

Tabell 6.3 Sysselsättning sex månader efter beredskapsarbetet (procent).

Fast arbete 16.0
Tillfälligt arbete/vik 12.9
Deltar i utbildning 27.6
Arbetslös 24.3
Sj ukskriven/VAB* 11.0
Beredskapsarbeten/AMI** 8.0

* inklusive vård av barn (VAB) där arbete ej uppgivits
** inklusive träning/utbildning vid Arbetsmarknadsinstitut (AMI) som enstaka 

personer fatt.

Resultaten visar i grova drag att 1/4 av beredskapsarbetarna arbetar, 1/4 
studerar, 1/4 är arbetslös och resterande personer är sjukskrivna eller har fatt 
nya beredskapsarbeten. Om man detalj granskar svaren framkommer att de 
tidigare långtidsarbetslösa vid uppföljningen i första hand är arbetslösa (ca 
40%) eller arbetar (ca 30%). De korttidsarbetslösa deltar i första hand i studier 
(ca 30%), arbetar eller är arbetslösa (drygt 20% i båda fallen). Uppgifterna har 
jämförts med frågan om vad beredskapsarbetaren hade för planer efter 
beredskapsarbetet. Det framgick där att de långtidsarbetslösa främst hade som



planer att arbeta efter beredskapsarbetet, medan de korttidsarbetslösa även 
kunde tänka sig att studera.

En hypotetisk fråga som kan ställas är vad bortfallet betyder för utfallet. Vad 
skulle det betyda för beredskapsarbetarnas sysselsättningsförhållanden om 
andelen svenska män varit högre bland de svarande? Särskilda analyser av 
undergrupper (av svarande) vid uppföljningen visar bl a att svenska män 
jämfört med utländska män har en likartad utbildningsnivå, är gifta i lägre 
utsträckning, har de längsta arbetslöshetstiderna och har arbetslöshet vid fler 
tillfällen. Siffrorna antyder att de svenska männen i något högre utsträckning 
far arbete, att de sällan fortsätter att studera och att de oftare blir arbetslösa efter 
beredskapsarbetet. En chi2-test av utfallsvariablerna visar dock att de sist
nämnda skillnaderna bara är säkerställda vad avser studier (p< 0.001). 
Tillgängliga data tyder på att de svenska männen polariseras i en ”lyckad” och 
en ”mindre lyckad” grupp. Den ”lyckade” gruppen skulle bestå av dem som 
far arbete och den ”mindre lyckade” av dem som går till arbetslöshet. En 
försiktig bedömning är att dessa skillnader skulle förstärkas ytterligare vid ett 
lägre bortfall.

Uppföljningsresultaten i jämförelse med situationen 
då beredskapsarbetet upphör.
När beredskapsarbetarna avslutar sitt beredskapsarbete sätter handläggaren en 
administrativ avslutskod som skall täcka orsaken till att beredskapsarbetet 
upphörde. Ett flertal olika sådana koder förekommer. Det direkta sambandet 
mellan avslutskod och sysselsättningen vid uppföljningen sex månader senare 
har studerats. De olika avslutskoderna har sammanförts i grupperna arbete, 
annan arbetsmarknadsåtgärd, studier, åter arbetsförmedlingen, ”osäker” och 
övrigt. Avslutskoderna har renodlats så långt det varit möjligt för att begränsa 
de svårigheter som kan finnas i att jämföra administrativa koder med det 
faktiska utfallet. Resultaten sammanfattas i tabell 6.4 på nästa sida.



Tabell 6.4 Beredskapsarbetarnas situation då beredskapsarbetet upphörde jämfört 
med situationen sex månader senare (absoluta tal).

Situationen 
då ba-arbetet 
upphörde

Situationen sex månader senare
fast tillf beredskaps- arbets-
arbete arbete arbete studier lös sjuk

arbete 10 5 0 1 3 1
åtgärder 1 2 1 7 6 2
studier 0 0 0 9 2 1
åter af 8 5 0 12 20 6
osäker* 3 2 3 2 4 3
övrig orsak 4 7 9 14 3 5
summa: 26 21 13 45 40 18

* Jag har satt beteckningen ”osäker” för att ange vad som i vardagligt tal kan kallas 
för ”strid”. De formella alternativen är bl a att personen ej avhörts, blivit uppsagd eller 
slutat på egen begäran. Det finns en viss spännvidd bakom de angivna skälen, men 
ofta kan avslutsorsaken betraktas som negativ.

Tabellen visar att av de totalt 20 personer som har avslutsorsaken ”arbete” 
har tio personer fast arbete, fem personer tillfälligt arbete, en person studerar, 
tre är arbetslösa och en är sjukskriven vid utfallet sex månader senare. De som 
far en arbetsmarknadsåtgärd som avslutsorsak återfinns huvudsakligen i 
studier eller arbetslöshet. De studerande fortsätter att studera. Bland personer 
som återgår till arbetsförmedlingen dominerar arbetslöshet och studier. För 
den osäkra gruppen finns det inget tydligt mönster, något som förmodligen kan 
ses som positivt. Eftersom den osäkra gruppen huvudsakligen har en negativ 
avslutskod hade det varit nära till hands att tro att t ex arbetslöshet hade varit 
en dominerande kategori. De osäkra återfinns både inom arbetssfären, bland 
de studerande, bland de arbetslösa och bland de sjuka. De personer som inte 
varit möjliga att koda i någon orsakskategori får i första hand studier, i andra 
hand beredskapsarbete. Resultaten borde också kunna ge en möjlighet till 
försiktig prediktion. Med tillgängliga data är ”arbete” och ”studier”de avsluts- 
koder som bäst förutsäger vad personerna kommer att ägna sig åt sex månader 
senare. Även avslutskoden ”åter af” har en hygglig prediktionsförmåga: 32 av 
de 51 som hade denna avslutskod gick till studier eller arbetslöshet.



6.5 Resultaten jämförda med två andra undersökningar
Det är vanskligt att jämföra resultaten med resultaten från andra projekt 
eftersom rekryteringen växlar från tid till annan beroende av konjunkturer, 
regelverk, särskilda projektmål etc. De undersökningar som ligger närmast till 
hands är Stockholmsprojektet och Socialbidragsprojektet i Göteborg (se 
kapitel 3). Båda dessa vänder sig till arbetslösa i storstad, och båda har sin 
tyngdpunkt under senare hälften av 1980-talet.

Med de reservationer som måste göras för olikheter i bakgrundsvariabler 
tyder tillgängliga data på att resultaten för andelen personer som fatt arbete på 
öppna arbetsmarknaden efter beredskapsarbetet ligger i paritet med de övriga 
projekten. Däremot finns det skillnader i andra uppföljningsresultat. Framför 
allt är det betydligt fler av beredskapsarbetarna 1990 som deltar i studier. I 
Björkemarkens projekt deltar t ex många i vad som kodats som ”åtgärder, 
ströjobb”.

6.6 Övriga uppföljningsresultat
En fråga som ställts avser längden på beredskapsarbetet (enk 3:7). Frågan avser 
om sex månader är en lämplig tidsperiod. 56% anser att sex månader är för kort 
tid, 42% anser att sex månader är lagom lång tid medan de övriga anser att 
tidsperioden är för lång. Mer än hälften tycker att sex månader är för kort tid 
oavsett om de är korttids- eller långtidsarbetslösa. Jag tolkar svaren som en 
indikator på att personerna vill arbeta.

De som arbetar vid uppföljningstillfället har tillfrågats om omfattningen av 
sitt arbete. Även de som vid uppföljningstillfället har beredskapsarbete har 
besvarat frågan. Svaren visar att kvinnorna arbetar i högre utsträckning än 
männen (enk 3:10; 3:11), men att kvinnorna i högre utsträckning har vikariat 
eller tillfällig anställning och till stor del arbetar deltid (p<0.05).4

En fråga handlar om på vilket sätt personen fått sitt arbete (enk 3:12). De 
långtidsarbetslösa svarar ”genom beredskapsarbetet” medan ”privata kontak
ter” är vanligast bland de korttidsarbetslösa.5 Det tyder på att beredskapsarbe
tet för de långtidsarbetslösa är viktigare för att de ska kunna få ett arbete.

De personer som vid uppföljningstillfället uppger att de är arbetslösa har 
fått besvara en fråga om vad de söker för jobb (enk 3:13). Frågan har besvarats 
av 62 personer. De flesta av dessa söker arbete inom ett definierat yrkesområde 
(60%), några söker ett jobb vilket som helst (13%) medan en stor grupp (27%) 
inte alls söker jobb. De sistnämnda uppgifterna stödjer förstudiens resultat, 
nämligen att många klienter riskerar att lämna arbetsmarknaden, åtminstone 
tillfälligtvis.



6.7 Sammanfattning av resultaten
Ur det sociala arbetets perspektiv är det viktigt att fa kunskaper om människor 
som har svårigheter på arbetsmarknaden och att belysa i vad mån beredskaps
arbetet är en bra insats för dem. Föregående kapitel innehöll en beskrivning 
av vilka beredskapsarbetarna var. Till detta fogas nu uppföljningsresultaten, 
dvs hur det gick för beredskapsarbetarna och i vad mån de var nöjda med sina 
beredskapsarbeten.

Beredskapsarbetarna svarade i hög utsträckning att de var nöjda med sina 
beredskapsarbeten. Mer än hälften skulle vilja att beredskapsarbetet vore 
längre än sex månader. Beredskapsarbetarna var överlag positiva till arbets
kamraterna liksom till arbetsuppgifterna. Den enskilda faktor som man var 
kraftigt missnöjd med var lönen. Flertalet av beredskapsarbetarna hade också 
sakliga skäl att vara missnöjda om de jämförde lönen i beredskapsarbetet med 
löneutvecklingen på andra områden. På jämförbara variabler var resultaten i 
överensstämmelse med de resultat man erhållit i Örebro då man bl a studerat 
frågor om socialt stöd.

Beredskapsarbetsbyråns mål var att beredskapsarbetarna vid avslutstillfället 
i första hand skulle gå vidare till arbete eller utbildning. Ingen skulle återgå i 
arbetslöshet. Sex månader efter beredskapsarbetet uppgav ca 56% av bered
skapsarbetarna arbete eller studier som aktuell sysselsättning. 8% hade fatt ett 
nytt beredskapsarbete eller i ett par fall en AMI-period. Ungefär 25% var 
arbetslösa och resten var sjukskrivna. De sjukskrivna har inte uppgivit något 
arbete eller studier, och det far anses troligt att en del av dessa befann sig vid 
sidan av arbetsmarknaden. Sex månader efter beredskapsarbetet var det mellan 
25% och 37% som inte uppfyllde målsättningen alls.

Till de ”administrativa” slutsatserna hör att avslutsorsakerna arbete respek
tive studier bäst förutsåg vad personerna kommer att ägna sig åt. Det fanns en 
stor grupp vars sysselsättningsförhållanden vid avslutningstillfället kan beskri
vas som ”osäker”. Satt i relation till verksamhetsmålen är detta otillfredsstäl
lande. Däremot behövde det inte gå dåligt för de individer där det vid 
avslutningstillfället var oklart vad de skulle ägna sig åt.

Beredskapsarbetet har för flertalet klienter varit:
• bra genom att de snabbt kommit igång med arbetet från det att beslutet om 
beredskapsarbetet fattats. Även om det alltid går att resa invändningar mot att 
definiera vad som menas med nöjdhet verkar beredskapsarbetet också varit bra 
i så måtto att en majoritet varit nöjda med sina beredskapsarbeten och den 
hjälp de fatt.
• dåligt då många uttryckt ett stort missnöje med lönen.
• osäkert eftersom det varit långt ifrån självklart vilken sysselsättning de skulle



få efter beredskapsarbetet.
Resultaten vad gäller andelen personer som fick arbete på öppna arbets

marknaden uppvisar en likhet med resultaten från undersökningarna av 

beredskapsarbetare i Stockholm (Stockholmsprojektet) och Göteborg (Soci- 

albidragsprojektet). Med de reservationer som tidigare anförts fick ca 1/4 av 

deltagarna i dessa båda projekt arbeten efter anställningen som beredskapsar

betare.

Noter:
11 undersökningen ingår frågor om huruvida beredskapsarbetaren är ”nöjd” med sitt 
beredskapsarbete. Ett annat begrepp som övervägts är ”arbetstrivsel”. Jag ser ingen 
principiellt viktig teoretisk skillnad mellan arbetstrivsel och nöjdhet. Det är mer en 
stilfråga där jag ansett att nöjdhet är mer heltäckande. Man kan trivas med sina 
arbetsuppgifter eller trivas tillsammans med sina arbetskamrater, men däremot är det 
sällan man ”trivs” med sin lön. Däremot kan man vara nöjd med såväl arbetsuppgifter, 
arbetskamrater som lön.

2 Med Örebroundersökningarna avses de arbetsmiljöstudier som urprungligen 
gjordes av ”Stiftelsen för yrkesmedicinsk och miljömedicinsk forskning och utveck
ling i Örebro”. Rapporterna utgavs under en period under namnet ”Metodicum”. 
Därefter har ytterligare namnbyte skett till ”FSF Metod AB”.

3 Kodningen har följt följande mall:
Arbetslös och sjukskriven har kodats som arbetslös. Arbetslös i avvaktan på utbild
ning har kodats som arbetslös. Arbetslös i kombination med pågående utbildning, 
även deltidsutbildning, har kodats som utbildning. Slutligen har utbildning i 
kombination med sjukskriven kodats som utbildning. De i särklass vanligaste 
kombinationerna är arbetslös och sjukskriven liksom arbetslös och utbildning. Av 
kommentarerna i enkäten framgår att arbetslös i kombination med studier ibland 
betyder att personerna studerar på deltid och är arbetslösa på deltid. I några fall kan 
det vara personer som studerar, men som ändå betraktar sig själva som arbetslösa.

41 Johanssons studie ”Vad händer efter utförsäkringen?” (1985, kapitel 7) antyds att 
kvinnorna på sikt haft något lättare att komma tillbaka till den reguljära arbetsmark
naden, medan männen i större utsträckning pendlar mellan tillfälliga arbeten, 
beredskapsarbeten och arbetslöshet. En möjlig delförklaring till detta skulle kunna 
vara att kvinnorna i högre utsträckning kan fa och/eller acceptera deltidsarbete. Mina 
resultat går i samma riktning. Fler kvinnor än män arbetar, men kvinnorna arbetar 
i högre utsträckning deltid. Gonäs (1991) undersöker följderna av personalminsk
ningar vid företag. Hon finner olika resultat för män och kvinnor. Männen fick fasta 
arbeten, medan kvinnorna fick arbeten av tillfällig karaktär.



5 Till sist ställdes frågor somhandlar om hjälp och service (enk 3:14 och 3:13). Syftet 
var bl a att identifiera hjälpbehov som inte tillgodoses. Frågan har emellertid fått en 
olycklig formulering i sin slutversion eftersom den innehåller två olika frågeställning
ar. Både frågan om man efterfrågar hjälp och frågan om man har kontakt med 
myndigheten har bakats samman i svarsalternativen. Men det är i praktiken möjligt 
att t ex vara missnöjd med hjälpen utan att (längre) ha någon kontakt med 
myndigheten. Bland de svarande är det drygt 30% som efterfrågar hjälp från 
arbetsförmedlingen, och drygt 13% efterfrågar hjälp från socialtjänsten. Däremot har 
det inte gjorts någon kvalitativ bedömning av vilka grupper som vill ha hjälp eller 
vilken typ av hjälp som efterfrågas.



7. VAD BEROR UTFALLET PÅ?

Kapitel 5 visade att de anvisade beredskapsarbetarna var en kraftigt selekterad 
grupp jämfört med en Stockholmspopulation. Inte minst de socioekonomiska 
skillnaderna var stora. I kapitel 6 följde resultaten av uppföljningsstudien. 
Bland de beredskapsarbetare som arbetat mer än två månader var ca 1/4 i 
arbete, 1/4 bedrev studier, 1/4 var arbetslösa och resten var sjukskrivna eller 
hade fått nya beredskapsarbeten. Resultaten uppvisade stora likheter med 
resultaten från andra projekt som riktar sig till mer eller mindre utsatta grupper 
i kontakt med socialtjänsten. I det här kapitlet analyseras uppföljningsresul- 
taten med hjälp av multivariat analys. Vad är det i selektionen (vilka bak
grundsvariabler) som har störst betydelse för beredskapsarbetarnas sysselsätt- 
ningsförhållanden vid uppföljningen? Vad är det som har betydelse för 
beredskapsarbetarnas ”nöjdhet” med sina beredskapsarbeten? Tre olika utfalls- 
faktorer skapas. Den första faktorn lägger tonvikten på vad som har betydelse 
för om beredskapsarbetarna är nöjda med sina beredskapsarbeten vad gäller 
arbetsuppgifter, arbetskamrater, hjälpinsatser etc. Den andra faktorn rör 
deltagarnas nöjdhet med lönen och den tredje faktorn handlar om vad som har 
betydelse för om beredskapsarbetarna får arbete eller ägnar sig studier efter 
beredskapsarbetet. Utfall 1 kallas för ”nöjdhet”, utfall 2 ”lön”, och utfall 3 
kallas för ”sysselsättning”. Dataanalyseras medhjälp aven statistiskmodell där 
sambanden mäts med kanoniska korrelationer. ”Nöjdhet”, ”lön” och ”syssel
sättning” betraktas som beroende variabler.

7.1 Analysmodell
Mängden av data och det deskriptiva inslaget i studien medför att det krävs en 
modelluppbyggnad som gör det möjligt att studera många olika variabler 
samtidigt. Genom att analysera modellens samband blir det möjligt att få en 
större förståelse för vilka element som inverkar på att beredskapsarbetarna får 
arbete eller ej. Bearbetningen av data sker med hjälp av kanonisk korrelation- 
sanalys. En sådan analys gör det möjligt att både sammanföra näraliggande 
variabler med varandra i särskilda grupper och att studera sambanden mellan 
dessa grupper. Analysen kan beskrivas som explorativ i betydelsen inriktad på 
att finna mönster och förklaringsfaktorer som har betydelse för att det blir som 
det blir. Modellen kan samtidigt generera nya frågor där oväntade samband 
visar sig eller där förväntade samband saknas.



Den statistiska modellen är uppdelad i fyra nivåer. På nivå 1 placeras 
bakgrundsegenskaper{ kön, ålder och nationalitet). På nivå 2 placeras förvärva
de egenskaper (arbetsmarknadsanknytning, familjeförhållanden osv). På den 
tredje nivån placeras insatsvariabler som hänger samman med det ”program” 
som Beredskapsarbetsbyrån erbjuder. Insatsnivån bidrar till att förklara hur 
mycket av utfallet som kan bero på Beredskapsarbetsbyråns insatser. Slutligen 
anger den fjärde nivån själva u fallet efter beredskapsarbetet. Utfallet består av 
de nämnda variablerna som rör klienternas ”nöjdhet”, lön och sysselsättnings- 
förhållanden. Figur 7.1 kan illustrera modellens uppbyggnad.

Figur 7.1 Modellens uppbyggnad. Schematisk skiss.

Bakomliggande 
faktorer 
(nivå 1)

Förvärvade 
egenskaper 
nivå 2

Insatser
(”Det som sker på
beredskapsarbets-
byrån”)
(nivå 3)

Utfall (nivå 4)



Den skapade modellen bygger på faktorer. En faktor kan innehålla en eller 
flera variabler. Målsättningen har varit att skapa så enhetliga faktorer som 
möjligt. Faktoranalyser har gjorts där flera variabler ingår för att det ska framgå 
tydligare om de valda variablerna hänger samman.1

Modellbearbetningarna utgår från de beredskapsarbetare som besvarat 
både enkät 1 och enkät 3 (n = 163). Figur 7.2 visar modellen i dess helhet. 
Faktorerna analyseras utifrån de nämnda kategorierna bakgrundsegenskaper 
(3 faktorer), förvärvade egenskaper (9 faktorer), insatsen, dvs det som sker i 
anslutning till Beredskapsarbetsbyråns arbete (4 faktorer), och utfallet (3 
faktorer). Sambanden redovisas i två etapper. I figur 7.2 redovisas samband av 
direkt betydelse för utfallet. Därutöver redovisas i figuren de samband mellan 
oberoende faktorer (dvs exklusive utfallsfaktorer) som är säkerställda på 1% 
signifikansnivå. Läsaren kan då ganska snabbt se vilka faktorer som mest bidrar 
till resultaten. Lite senare i kapitlet (figur 7.3) återkommer figuren, exklusive 
utfallsfaktorer, med de samband som är säkerställda på 5% signifikansnivå. 
Det blir då möjligt att tillföra samband och ge en något mer sammansatt bild 
av de olika faktorerna.



Figur 7.2 Analysmodellen
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p < 0.01

---- 0.01 < p < 0.05 (endast för samband med utfallsfaktorerna).

Då en faktor innehåller flera variabler är det inte alltid uppenbart om ett 
samband skall ha ett plus- eller ett minustecken. Som exempel kan nämnas 
sambandet mellan ”väntetid” och ”arbetsuppgifter”. Detta anges i modellen 
som ett positivt samband, men det är svårt att över huvud taget tala om 
riktning i detta fall. Sambandet uttrycker att beredskapsarbetarna far vänta 
längre för att fa vissa typer av arbetsuppgifter än andra. I en del fall förekommer 
att olika variabler i samma faktor visar olika ”laddning” i relation till andra 
faktorer (och variablerna som finns där). Det gäller faktorer som innehåller 
heterogena variabler, främst faktorn nationalitet. I de fall det kan finnas 
osäkerhet har jag gjort korstabeller mellan de olika variablerna för att bättre 
kunna tolka sambanden.



7.2 Utfall
Jag har valt att arbeta med tre utfallsfaktorer. Utfall 1 handlar om nöjdhet med 
beredskapsarbetet. Nöjdhetsvariablerna som ingår i modellen handlar om 
arbetsuppgifter, arbetsledare, arbetskamrater, handläggare och ett sammanfat
tande omdöme om beredskapsarbetet. Utfall 2 avser klienternas nöjdhet med 
lönen, och utfall 3 avser personernas sysselsättningsförhållanden vid uppfölj- 
ningstillfället sex månader efter avslutat beredskapsarbete. Här har jag tagit 
fasta på vad som kan anses vara positiva resultat efter beredskapsarbetet, 
nämligen arbete och studier. I utfallsfaktorn ingår variablerna ”fast arbete”, 
”tillfälligt arbete” och ”studier”.

Utfallsfaktorerna placeras ”längst ner” i modellen i figur 7.3. Den första 
frågan som ställts är hur stor andel av respektive utfallsfaktor som kan förklaras 
av modellen? Andel förklarad varians har beräknats med programmet Cancorr 
i SAS.2

Figur 7.3 Andel förklarad varians.

Utfall 1 Utfall 2 Utfall 3
nöjdhet lön sysselsättning

Nivå 1
bakgrundsfaktorer 16% 7% 7%
Nivå 2
”resurser” m m 21% 18% 13%
Nivå 3 
insatsen 5% 4% 7%

Totalt 42% 29% 27%

En första granskning visar att 42% av variationen då det gäller beredskaps- 
arbetarnas nöjdhet, 29% då det gäller deras syn på lönen och 27% av 
klienternas sysselsättning (dvs arbete och studier) kan förklaras av modellen.

För utfallet ”nöjdhet” visar modellen att de viktigaste förklaringsvariabler
na hänger samman med förhållanden som rör klienternas bakgrund och 
förvärvade egenskaper (nivå 1 och 2). Nivå 2, förvärvade egenskaper, har 
betydelse även för utfallsvariablerna lön och sysselsättning.

Insatsvariablerna ger endast ett blygsamt bidrag till den förklarade varian
sen. Detta beror delvis på att det endast finns ett fatal variabler som rör 
insatsnivån. De data som finns grundar sig främst på enkla och ibland 
administrativa mått. Enkätfrågorna besvarar t ex bara om en viss insats 
förekommer (ja eller nej) men anger inget om kvaliteten t ex i kontakten med



handläggaren. Figur 7.3 antyder att insatsen, relativt sett, haft störst betydelse 
för utfall ”sysselsättning”.

Redan genom att granska de faktorer på respektive nivå som har ett direkt 
samband med utfallet framträder början till ett mönster. Figur 7.4 lyfter fram 
de starkaste sambanden.

Figur 7.4 Samband av direkt betydelse för utfallet.

Nivå 1
bakgrundsfaktorer nationalitet ålder
Nivå 2 tidigare senaste
”resurser” m m arbetslöshet sysselsättning'
Nivå 3
insatsen planering

Utfall nöjdhet lön sysselsättning

Figuren visar att nationalitet och tidigare arbetslöshetstider har betydelse 
för nöjdhet. Beredskapsarbetarnas senaste sysselsättning och den planering 
som gjordes har betydelse för inställningen till lönen. För utfall ”sysselsätt
ning” framträder främst ålder. I den följande texten granskas dessa samband. 
(För sambandet mellan ålder och sysselsättning är p=0.015, för sambandet 
nöjdhet och tidigare arbetslöshet p=0.038 samt för sambandet planering och 
lön är p=0.0l6. För övriga direkta samband med utfallet är pcO.Ol.)

Utfall nöjdhet

----- pcO.Ol
- - - p<0.05

Utfall ”nöjdhet” avser om beredskapsarbetarna var tillfreds med sina 
arbetsuppgifter, arbetsledare, arbetskamrater etc. Det finns i modellen två 
starka direktsamband till faktorn ”nöjdhet”. Dessa är dels kopplade till 
”nationalitet”, dels kopplade till faktorn ”arbetslöshef. Samtidigt finns det en 
indirekt påverkan från nationalitet till nöjdhet via arbetslöshet. Om man tar



bort kontrollen för faktorn nationalitet försvagas sambandet mellan arbetslös
het och nöjdhet något. (Sambandet sjunker från 0.33 till 0.30.)

För sambandet till ” nationalitéF går det inte någon enkel demarkationslin- 
je mellan svenskar och icke-svenskar. De olika ”faktorladdningarna” (här avses 
när olika variabler i samma faktor drar åt olika håll) visar att det är större skillnad 
mellan invandrargrupper än mellan svenskar och invandrare. Detta gäller för 
samtliga nöjdhetsvariabler som ingår i modellen.

Eftersom ”nationalitet” också har ett samband med ”arbetslöshet” görs 
först en jämförelse mellan långtidsarbetslösa och upprepat arbetslösa med 
hänsyn till medborgarskap.

Tabell7.1 Andelen långtidsarbetslösa och andelen personer med minst tre arbetslöshets- 
tillßillen. Fördelning på nationalitetsgrupper. (procent i respektive grupp) n=132*
* Antalet svar som fördelats på nationalitetsgrupper är detsamma i tabell 7.2 och 7.3.

Arbetslösa mer Arbetslösa vid
än sex månader minst tre tillfällen

Svenskar (n=67) 46 22
Iranier (n=13) 15 8
Turkar (n=22) 14 0
Afrikaner (n=12) 33 0
Latinamerikaner (n=18) 35 6

Båda måtten på arbetslöshet skiljer ut svenskarna. Det är främst svenskar som 
har långa arbetslöshetstider, och det är svenskarna som också har flest arbetslöshets- 
tillfällen. Jag har därefter gjort en direkt jämförelse mellan medborgarskap och 
modellens nöjdhetsvariabler. Resultaten redovisas i tabell 7.2.

Tabell 7.2 Andelen nöjda beredskapsarbetare (procent).

Nöjdhet med: positiv
värdering

arbets arbets arbets hjälp från av bered
uppgifter ledare kamrater handläggare skapsarbetet

Svenskar 64 78 67 75 82
Iranier 38 54 54 54 69
Turkar 95 91 82 91 90
Afrikaner 67 92 83 92 92
Latinamerikaner 71 94 82 88 94



Den bild av nöjdhet som förmedlades i kapitel 6 var att en majoritet är 
nöjda på alla undersökta variabler utom lönen. Tabellen är därför en detalj
granskning av de relativt små skillnader som finns. Om man ser till bilden i 
stort är t ex de turkiska medborgarna bland de nöjdaste och de iranska 
medborgarna minst nöjda. Detta kan jämföras med uppgifterna om avhop- 
pargruppen där en stor andel iranier hoppar av medan turkarna som regel 
fullföljer. Iranierna har t ex genomgående en högre utbildning än turkarna. En 
möjlig tolkning är att iranierna har en högre anspråksnivå.

Om man detalj granskar de olika ”nöjdhetsvariablerna” (arbetsuppgifter, 
arbetskamrater osv), ställer dessa mot nationalitet och samtidigt kontrollerar 
för ålder, kön och utbildning framträder ett mönster när det gäller variabeln 
”arbetsuppgifter”. Personer med högst grundskoleutbildning är mindre ofta 
missnöjda med sina arbetsuppgifter. Samma sak gäller för ungdomar under 25 
år. (Uppgifterna om ungdomar är inte signifikansprövade.) Däremot är det 
svårt att finna något motsvarande mönster för frågorna om arbetsledare, 
arbetskamrater etc. Bland iranierna finns fa individer med utbildning under 
gymnasienivå och bara en person under 25 år. Dessa förhållanden kan bidra 
:till att förklara varför iranierna är mindre nöjda med insatsen.

En jämförelse mellan nationalitetsgrupper har även gjorts av missnöjda 
beredskapsarbetare.

Tabell 7.3 Andelen missnöjda beredskapsarbetare (procent).

Missnöje med:

arbets- arbets- arbets hjälp från

negativ 
värdering 
av bered

Svenskar
uppgifter

4
ledare

9
kamrater

6
handläggare

12
skapsarbetet

8
Iranier 15 31 7 31 23
Turkar 5 5 0 0 5
Afrikaner 0 8 0 8 0
Latinamerikaner 0 0 0 0 0

Tabell 7.3 visar att iranier även markerar det största missnöjet med 
beredskapsarbetet. I detta avseende är tabellen en spegelbild av ”nöjdhet”. 
Men tabellen understryker också att det missnöje som förekommer främst 
riktar sig mot arbetskonsulenten och arbetsledaren på arbetsplatsen. Det tar sig 
alltså uttryck gentemot arbetsgivaren och de personer man är i beroendeställning 
till (jfr kapitel 6 tabell 6.2).



Utfall ”nöjdhet” har också ett samband med faktorn arbetslöshet. Faktorn 
består av frågor om aktuell arbetslöshetstid och antalet arbetslöshetstillfällen 
under de senaste tre åren. Variabeln ”arbetslöshetstid” leder inte till några 
signifikanta samband. Det är variabeln ”arbetslöshetstillfällen” som ger utslag 
i modellen när det gäller att förklara ”nöjdhet”. Det samband mellan arbets
löshet och ”nöjdhet” som framkommer i modellen står för att personer med 
många arbetslöshetstillfällen uttrycker lågt missnöje med hjälpen. Framför allt 
är det på frågan om ett sammanfattande omdöme av hjälpen som personer 
med många arbetslöshetstillfällen framträder som en mindre missnöjd grupp.

Utfall lön

Det framträder tre direkta samband som är kopplade till lönen. Dessa är 
utbildning, senaste sysselsättning och planering. De två första är tämligen 
okomplicerade. Ju högre utbildning desto större missnöje med lönen. Om 
man har haft arbete som senaste sysselsättning är man också mer missnöjd med 
lönen än om man har studerat. Det tredje sambandet rör relationen mellan 
planering och lön. Sambandet visar att man är mindre missnöjd med lönen om 
man har gjort en planering tillsammans med handläggaren.

Möjliga tolkningar är att personerna som gjort en planering över huvud 
taget fatt uppmärksamhet och därför är mer nöjda. En annan tolkning är att 
man bättre accepterar lönen om beredskapsarbetet ses som en plan i en 
yrkeskarriär. I en del fall kan det också vara så att personerna har fatt sin lön 
uppförhandlad.



Ulfall sysselsättningsförhållanden

v
: 0.33
I
I

0.33

- - - p<0.05

Tidigare redogjordes för beredskapsarbetarnas sysselsättningsförhållanden 
sex månader efter avslutad kontakt med Beredskapsarbetsbyrån. Det enda 
starka sambandet som förklarar om beredskapsarbetarna far arbete eller 
studier hänger samman med ålder.

Ibland är det svårt att avgöra vad som är ett bra utfall. För en ung person 
är det kanske bättre att studera än att t ex hoppa på ett tillfälligt arbete, medan 
studier för en äldre person kan vara en ”nödlösning” när arbetsmarknaden är 
”stängd”. Jag har trots det valt att generellt betrakta arbete och studier som ett 
positivt utfall.

Denna tolkning överensstämmer med beredskapsarbetarnas enkätsvar. 
Modellen påvisar ett samband mellan ”nöjdhet” och ett positivt utfall. 
Sambandet kan tolkas som att de personer som får arbete eller studier är nöjda 
med insatsen. (Däremot finns det inte något samband mellan nöjdhet med lön 
och sysselsättning.) En annan möjlig tolkning är att nöjda personer är positiva 
och trevliga och därför har lättare att få arbete eller komma igång med studier.

Separata analyser av utfallsfaktorema
Separata diskriminantanalyser har gjorts med variablerna ”arbete” ”arbetslös
het” och ”studier” som beroende variabler.3
Frågeställningen blir då mer renodlad, t ex ”vad är det som leder till arbete?”, 
”vad leder till arbetslöshet?”, ”vad har betydelse för om man studerar?”.

Variablerna ”fast arbete” och ”tillfälligt arbete” har slagits samman till en 
grupp. Med befintliga variabler är det svårt att påvisa vad som har betydelse för 
att en person ska komma i arbete. På signifikansnivån p<0.05 finns över huvud 
taget inga samband. Med ett något svagare sambandsmått (p<0.1) framkom
mer samband som visar att det är svårare att få arbete bland iranier och turkar. 
Det är även svårare att få arbete för personer som tidigare haft beredskapsar
bete. Det är också ovanligare för personer som arbetat på Husbyverkstaden att 
få arbete. Separata korstabeller där långtidsarbetslösa jämförs med de korttids-



arbetslösa visar att långtidsarbetslösa främst går till arbetslöshet eller arbete, 
medan korttidsarbetslösa ofta fortsätter med studier (p<0.05).

Det finns något fler faktorer som har betydelse för om man blir arbetslös. 
Sambanden överensstämmer såtillvida att turkar, iranier och anställda på 
Husbyverkstaden i högre utsträckning blir arbetslösa. Tillkommande sam
band är att personer som blir arbetslösa i högre grad är ensamstående. Om man 
inte gjort någon planering under tiden i beredskapsarbetet ökar risken för 
arbetslöshet. På sambandsnivån p<0.1 framkommer att personer som tidigare 
haft beredskapsarbete i större utsträckning blir arbetslösa.

Vad är det som avgör om deltagarna studerar? Det finns två tydliga 
samband (p<0.05). Det första är knutet till ålder. Av kapitel 6 framgick att 
yngre oftare studerar än äldre. Diskriminantanalysen bekräftar denna bild. 
Min tolkning av resultaten är att ålder inte haft någon stor betydelse för om 
man fått arbete eller ej, men däremot att det är mindre vanligt att studera med 
stigande ålder. Det andra sambandet visar att det är vanligare att delta i studier 
bland personer som svarar att de gjort en planering under tiden i beredskaps
arbetet. Om man tillåter en större osäkerhet även här (p<0.1 ) framkommer det 
att personer som uppger att de av hälsoskäl inte kan ta ett visst arbete i högre 
utsträckning studerar efter beredskapsarbetet.

7.3 Övriga samband
Hittills har de olika tolkningarna främst syftat till att reda ut sådant som har 
direkt betydelse för utfallet. Men modellen kan också bidra till att förklara hur 
olika faktorer hänger samman, inte minst de oberoende variablerna. Det finns 
bl a samband som handlar om beredskapsarbetarnas familjeförhållanden, 
bostad och försörjning etc. Dessa bekräftar i stor utsträckning vad som 
framkommit i kapitel 6. Resultaten (som visas i fig 7.2) har tolkats som att man 
i högre utsträckning skaffar sig ett yrke och ett mer stabilt boende med åren. 
Om man är sammanboende eller har barn har man i högre utsträckning ett 
permanent boende i första hand. Kvinnor och män utför i stor utsträckning 
olika arbetsuppgifter under tiden i beredskapsarbetet. Det är fler svenskar som 
har lång och/eller upprepad arbetslöshet. De långtidsarbetslösa har oftare a- 
kasseersättning än övriga. De långtidsarbetslösa har i allmänhet arbetat före sin 
arbetslöshet, medan de korttidsarbetslösa i högre utsträckning studerat.

Det tar längre tid för Beredskapsarbetsbyrån att hitta arbeten åt personer 
både med lång eller upprepad arbetslöshet (faktorn ”väntetid”). Styrkan av 
sambandet mellan väntetid och arbetsuppgifter har delvis administrativa 
förklaringar. För vissa typer av arbetsuppgifter registreras inte några väntetider 
över huvud taget. Så är ofta fallet för personer som börjar på Husbyverkstaden



eller någon annan verkstad. Samma förhållande är vanligt för personer som får 
arbete inom kultursektorn. Ofta är det först sedan t ex en teaterföreställning 
eller något annat ”kulturprojekt” redan är igång som personen får sin 
anvisning dit. Den eventuella väntetid som föregår en ledig verkstadsplats eller 
planeringsarbetet för ett kulturprojekt är alltså inte inräknad i väntetiden. En 
kontroll av sambanden i modellen påvisar dock att det bland de specificerade 
arbetsområdena tar längst tid att få en kontorsarbetsplats.

I figur 7.5 har samband på signifikansnivån p<0.05 tillförts modellen. 
Sambanden har tolkats med viss försiktighet eftersom det på 5%-nivån kan 
finnas en risk för problem med massignifikans (dvs att slumpmässiga samband 
framträder) främst bland sambanden mellan nivåerna ”förvärvade egenska
per” och ”insatser”.

Figur 7.5 Analysmodellen. Tillkommande samband (0.01 < p <0.05)

Nationalitet

Familje
forhållanden

Utbildning Försörjning Ohälsa

Arbets- Senaste
syssel
sättning

Arbets- ^ 

marknads-Boende

Planering Väntetid Arbetad tid Arbetsuppg.

Resultat som kan utläsas av sambanden i figur 7.5 är bl a att hälsovariab- 
lerna framträder något mer. Ålder har ett samband med hälsotillstånd (vilket 
visas i figur 7.2) och det finns också ett samband mellan försörj ning och ohälsa. 
Det senare har kartlagts ytterligare. Bland personer med a-kassa är ryggpro
blem vanligare än bland socialbidragstagarna, medan det omvända förhållan
det gäller när det handlar om psykiska besvär. Gruppen som uppger psykiska



besvär får också vänta längre på sitt beredskapsarbete än personer med andra 
hälsoproblem.

För mer arbetslivsrelaterade variabler har som nämnts tilltagande ålder 
betydelse för om man har ett yrke. Andelen personer med yrkestillhörighet 
ökar också med tilltagande utbildning. Modellen visar även ett samband 
mellan senaste sysselsättning och arbetad tid i beredskapsarbetet. De som 
studerat stannar längst i beredskapsarbetet jämfört med dem som tidigare 
arbetat. En granskning av siffrorna visar att 70% av de personer som arbetat 
före beredskapsarbetet arbetar sex månader eller mer i beredskapsarbetet. 
Bland personer som tidigare studerat arbetar 82% sex månader eller mer.

Bland nationalitetsskillnader kan nämnas att icke-svenskar i högre ut
sträckning är gifta eller sammanboende än svenskar. Om man är sambo eller 
har barn har man som regel ett mer ordnat boende. Här utgör den afrikanska 
gruppen ett undantag. Afrikanerna är gifta i lägre utsträckning än övriga 
utländska medborgare och har ett avsevärt osäkrare boende. Afrikanerna 
skiljer sig också utbildningsmässigt från övriga invandrargrupper. Förutom 
för de högskoleutbildade (17%) uppges enbart kortare utbildning, ”grund
skola” (eller motsvarande). Ingen uppger ”gymnasium” (eller motsvarande). 
Bland iranier och latinamerikaner dominerar de gymnasieutbildade. Även där 
finns grupper mellan 15-18% som har universitetsexamen. Bland de turkiska 
medborgarna dominerar de grundskoleutbildade och bara enstaka personer 
har högskoleutbildning.

Det finns skillnader mellan svenskar och icke-svenskar när det gäller vilka 
arbetsuppgifter man får i sitt beredskapsarbete även om man bortser från vissa 
specialverksamheter som riktar sig till invandrare. De utländska medborgarna 
arbetar i högre utsträckning med omsorgsarbete och med vaktmästarjobb, 
medan svenskarna i större utsträckning återfinns på kontor. Svenskar och 
latinamerikaner har också fått arbete inom kulturområdet.

För att faktorn ”arbetsmarknadsåtgärd” i modellen som hittills inte redo
visats skall ge några tydliga utslag krävs samband där 0.05<p<0.1. Jag har låtit 
faktorn vara kvar i modellen trots sitt begränsade förklaringsvärde, då de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är av intresse för undersökningen. På 
signifikansnivån 0.05<p<0.1 framkommer bl a att de som deltagit i AMI och 
AMU är äldre än de som haft beredskapsarbete. Däremot får ”arbetsmark
nadsåtgärder” inte något genomslag för utfallet heller på denna nivå.

Samband som ”saknas”
Hittills har jag redogjort för modellens befintliga samband. Men det finns i 
några fall en brist på samband, dvs samband som, åtminstone enligt min 
förförståelse, hade kunnat förväntas. Tre sådana ”missing links” kan nämnas.



För det första saknas ett samband mellan skolutbildning och sysselsätt- 
ningsförhållanden. Generellt sett bör högre utbildning leda till en bättre 
ställning på arbetsmarknaden. Bland beredskapsarbetarna finns en överras
kande stor andel personer med utbildning utöver gymnasienivå. Trots det 
saknas alltså ett samband mellan utbildningsnivå och sysselsättning sex 
månader senare. Det kan inte uteslutas att utbildning faktiskt har mindre 
betydelse än väntat. Alternativa hypoteser skulle vara att personerna har ”fel” 
eller alltför smala utbildningar som inte är gångbara på arbetsmarknaden. En 
annan och mer pessimistisk hypotes är att personerna är en så pass margina- 
liserad grupp att den formella utbildningen har mindre betydelse. Ytterligare 
en tolkning ansluter till resultaten från kapitel 5 där det framgick att en hög 
andel av de anvisade beredskapsarbetarna hade högskoleutbildning. Bristen på 
samband mellan utbildning och sysselsättningsförhållanden skulle enligt den 
tolkningen kunna bero på att det finns en sårbar grupp som klarar studier men 
inte arbete.

För det andra finns bara ett samband mellan beredskapsarbetarnas arbets- 
/uppgifter och deras sysselsättningsförhållanden sex månader senare. Sambandet 
var ”negativt” då det visade att det var svårare för personer som deltagit i 
Flusbyverkstaden att fa arbete. Frågan om arbetsuppgifter är intressant 
såtillvida att valet av arbetsuppgifter är något som går att påverka även på kort 
sikt. Till skillnad från utbildningsfrågan går det att göra direkta jämförelser 
med hjälp av det befintliga materialet. För att se hur sambandet ser ut mer i 
detalj har jag i tabell 7.4 gjort en direkt jämförelse mellan arbetsuppgifter och 
sysselsättning sex månader senare. De beredskapsarbeten som kan föras till en 
yrkeskategori har förts in i tabellen.

Tabell 7.4 Beredskapsarbetarnas arbetsuppgifter i jämförelse med utfallet sex 
månader senare (avrundade värden, procent).

Utfall efter sex månader
fast tillf beredskaps- arbets
arbete arbete arbete studier lös sjuk

Arbets-
uppgifter
omsorgsarb (n=28) 7 21 11 32 18 11
kontor (n=27) 19 19 7 15 19 22
vaktmästare (n=17) 12 0 12 53 18 6
kultur (n=13) 8 39 15 15 23 0
verkstäder (n=30) 13 3 7 27 37 13



Som tabellen visar är bilden tämligen splittrad, något som förklarar varför 
inget samband framkommer av modellen. Om man sammanfattar tabellen 
utan hänsyn till selekteringen till de olika arbetsuppgifterna är det störst 
möjligheter att få fasta arbeten för personer som far beredskapsarbeten inom 
kontorsområdet och störst möjligheter till tillfälliga arbeten för personer inom 
kulturområdet. Det är vanligast att personer som fått arbeten som vaktmästare 
fortsätter med studier. Personer som deltagit i (Husby)verkstäder löper störst 
risk att bli arbetslösa.

”Omsorgsarbete” domineras av kvinnor. De som far jobb får i allmänhet 
tillfälliga arbeten. Gruppen ”vaktmästare” består av män. Den mindre grupp 
som far arbeten får fasta jobb. Men bilden är långt ifrån entydig. När det gäller 
arbeten med anknytning till kultursektorn där både män och kvinnor deltar, 
är det snarare arbetsmarknadens funktionssätt som spelar roll. Inom kultur
sektorn är tillfälliga arbeten mycket vanliga, och det är snarast ovanligt för icke 
etablerade personer att fa fasta jobb. Med verkstäder avses här främst Husby
verkstaden som enbart vänder sig till invandrare varav en stor majoritet 
kvinnor. Det är mycket få personer som får beredskapsarbete på Beredskaps- 
arbetsbyråns andra verkstäder under 1990 och som dessutom uppfyller kraven 
på att delta i undersökningen (dvs arbetat mer än två månader och inte tillhört 
särskilda projekt.) Många av deltagarna i Husbyverkstadens program har 
också låg grundutbildning.

Ett tredje samband som ”saknas” avser relationen mellan ”planering” och 
sysselsättning sex månader senare. Mot bakgrund av slutsatserna i Schröder och 
Sehlstedt ( 1989) borde planering spela en avgörande roll för resultaten. Enligt 
Schröder och Sehlstedt har det generellt sett gått bättre på arbetsmarknaden 
för beredskapsarbetarna i de fall planer förekommer, t ex där beredskapsarbetet 
pekat fram mot ett visst yrkesområde. Det enda säkerställda resultatet som rör 
utfallet är att förekomsten av planer har betydelse för inställningen till lön, 
men inte för personernas sysselsättningsförhållanden efter beredskapsarbetet. 
Det finns en svag antydan om att sociala indikatorer spelar roll. Bl a finns ett 
samband mellan familjesituation och planering (0.05<p<0.1), som uttrycker 
att ”sambor” planerar mer än ensamstående.

Skillnaderna mellan undersökningens resultat och resultaten som presenterats 
av Schröder & Sehlstedt beror bl a på skillnader i metodval. Schröder & Sehlstedt 
utgår från af:s akter, medan dessa resultat grundas på individernas enkätsvar. 
Författarna har också följt en grupp ungdomar, medan flertalet beredskapsar
betare i Stockholm 1990 är över 25 år. Det kan också vara så att många i 
undersökningsgruppen lever under förhållanden som gör det mycket svårt att 
planera för tiden efter beredskapsarbetet. Jag har därför valt att återkomma 
med en diskussion av planeringsbegreppet ur ett individperspektiv i kapitel 8.



7.4 Sammanfattning med kommentarer
I tidigare kapitel har jag belyst hur selekteringen förändras över tid, dvs vilka 
grupper som fatt hjälp sett ur ett historiskt perspektiv. Det selekteringsper- 
spektiv som undersöks här avser selekteringens betydelse som grund för vad 
som händer efter beredskapsarbetet. Med selektering avses här att det t ex är 
svenskar eller icke svenskar, yngre eller äldre som får beredskapsarbeten.

Som kapitlet visar har nationalitets bakgrund och tidigare arbetslöshet 
betydelse för om klienterna är nöjda eller inte med sina beredskapsarbeten. 
Bl a framträder stora nationalitetsskillnader där främst iranier är missnöjda, 
medan turkar och latinamerikaner är mer nöjda med insatsen. Personer med 
högst grundskoleutbildning är mindre ofta missnöjda med sina arbetsuppgif
ter. Samma sak gäller för ungdomar under 25 år.

Personer med många arbetslöshetstillfällen uttrycker mycket lågt missnöje 
med insatsen. Sammantaget har jag tolkat dessa uppgifter så att ”nöjdhet” bl a 
är ett mått på anspråksnivån. Det innebär t ex att personer med många 
arbetslöshetstillfällen inte har så stora förväntningar på beredskapsarbetet. 
Denna tolkning överensstämmer med modellens resultat, dvs bakgrundsfak
torer och förvärvade egenskaper betyder mer än insatsnivån.

När det gäller personernas nöjdhet med lönen så är det främst senaste 
sysselsättning som spelar roll tillsammans med utbildning. Även det faktum 
att man gjort en planering under tiden i beredskapsarbetet har en viss betydelse 
för inställningen till lönen. Det finns också en koppling mellan att uppnå ett 
positivt resultat (arbete eller studier) sex månader efter beredskapsarbetet och 
att vara nöjd med sitt beredskapsarbete.

För att förklara klienternas sysselsättningsförhållanden sex månader efter 
beredskapsarbetet är främst kopplingen ålder och studier av betydelse. Detta 
har tolkats som att benägenheten att fortsätta med studier avtar med åren.

För slutsatserna kring långtidsarbetslösheten visar modellen att det är 
vanligast att vara långtidsarbetslös bland de svenska beredskapsarbetarna. 
Detta beror bl a på regelverket som ger a-kassemedlemmar företräde till 
beredskapsarbetena, något som gynnar svenskarna. Lång arbetslöshet liksom 
upprepad arbetslöshet förlänger väntetiden till dess personen kommer igång 
i beredskapsarbetet. Däremot ger faktorn arbetslöshet inget genomslag för 
utfallsfaktorn sysselsättning. Separata analyser visar dock att långtidsarbetslö- 
sa främst går till arbetslöshet eller arbete, medan korttidsarbetslösa ofta 
fortsätter med studier.

Samtidigt är det intressant att arbetslöshetsmönstret inte framträder tydli
gare. Det finns skäl att anta att personer med lång arbetslöshet och/eller 
upprepad arbetslöshet har ett sämre utgångsläge, men detta slår alltså inte 
igenom i modellen. Resultatet kan tolkas på vitt skilda sätt. En möjlig tolkning



är att gruppen beredskapsarbetare generellt sett är en utsatt grupp som trots 
olika arbetslöshetstid uppvisar stora likheter i förhållande till arbetsmarkna
den. En annan tolkning är att beredskapsarbetet har liten betydelse för 
sysselsättningssituationen. En tredje tolkning kan vara att beredskapsarbetet 
i någon mån kan vara kompensatoriskt, dvs att beredskapsarbetet kompense
rar personer med lång eller upprepad arbetslöshet osv. Det går alltså inte av 
modellen att sluta sig till om och hur beredskapsarbetet särskilt påverkar de 
långtidsarbetslösas ställning på arbetsmarknaden.

Tidigare forskning visar att förekomsten av ett beredskapsarbete jämfört 
med det att vara arbetslös i många fall kan ge ett positivt utfall för individens 
framtida sysselsättning och framtida lön. Däremot så ger upprepade arbets
marknadsåtgärder för en individ snarast ett negativ resultat. Undersöknings
resultaten styrker, om än med svaga samband, att upprepade beredskapsarbe
ten ger ett negativt utfall. De personer som tidigare haft beredskapsarbeten far 
i lägre utsträckning arbete och blir i högre utsträckning arbetslösa jämfört med 
hela populationen. Det kan inte uteslutas att det kan röra sig om en grupp 
individer som arbetsgivarna inte vill anställa och som därför av brist på 
alternativ är hänvisade till beredskapsarbeten.

För att få en bättre bild av vem som får beredskapsarbete 1990 och vad 
beredskapsarbetet kan betyda ur ett individperspektiv har jag genomfört 
kompletterande intervjuer. Dessa redovisas i följande kapitel.

Noter:
1 Besläktade variabler har grupperats i faktorer. För att kontrollera att de ingående 
variablerna har en huvudsakligen likartad riktning gjordes faktoranalyser. Eftersom 
få variabler ingick i faktorerna (som mest 6 variabler) har jag inte behövt göra 
undergrupper etc av olika variabler. Det har framgått tämligen omedelbart ifall någon 
variabel kraftigt avviker eller om den inte tillför faktorn mer än marginellt förklarings
värde. Som exempel kan nämnas att variablerna yrke och senaste sysselsättning 
ursprungligen ingick i samma faktor. Faktoranalysen visade att variablerna var 
mycket disparata, och de fick då bilda var sin faktor.

Även där jag eftersträvat att finna homogena faktorer finns det ibland intressanta 
skillnader. I faktorn ”arbetslöshet” ingår variablerna långa arbetslöshetsperioder



respektive många arbetslöshetstillfällen. Ibland går sambanden i samma riktning, t ex 
ju längre arbetslöshet och ju fler arbetslöshetstillfällen desto längre väntan på 
placering i beredskapsarbete. Ibland skiljer sig sambanden, t ex när det gäller 
försörjning där de långtidsarbetslösas a-kassa slår igenom i modellen. (Faktoranalyser 
har beräknats med hjälp av Proc Factor i SAS).

2 Jag har gjort en form av regression där utfallet bygger på flera variabler. I analysen 
sökes den linjära kombination av förklarande variabler som bäst kan förklara de 
beroende variablerna.

3 Diskriminantanalyserna har beräknats med proceduren Proc Reg i SAS. Tre olika 
körningar har gjorts. Den första har beroendevariabeln ”arbete”, den andra beroen
devariabeln ”arbetslös” och den tredje beroendevariabeln ”studier”. (De oberoende 
variablerna är desamma i alla tre bearbetningarna.) I samtliga modeller ingår 163 
observationer.

Modell 1 Beroendevariabel arbete 
p-värde för modellen: p= 0.037 

R2= 0.136

standardiserade

intercept

regressions-
koefficienter

0.00
p-värde

ålder -0.07 -
kön 0.17 *

iranier -0.18 +
turk -0.23 *

afrikan -0.19 *

latinamerikan 0.04 -

övriga invan -0.06 -
gift/sambo 0.17 +
ohälsa -0.09 -

sjukersättning -0.12 -
beredskapsarb -0.15 +
arbetslös 0.10 - * = p<0.05
väntetid 0.03 - + = 0.05<p<0.1
planering -0.03 - - = ej sign samband
Husby m m -0.19 +



Modell 2 Beroendevariabel arbetslös. 
p-värde för modellen: p= 0.006

R2= 0.191

intercept
ålder
kön
iranier
turk
afrikan
latinamerikan
övriga invan
gift/sambo
ohälsa
sjuke rsättn
beredskapsarb
arbetslös
väntetid
planering
Husby m m

standardiserade
regressions-
koefficienter p-värde

0.00 
0.11 

-0.10 
0.14
0.17 +
0.08

-0.09
0.02

-0.18 +
-0.03
-0.11
0.14 +
0.10
0.07

-0.17
0.21

Modell 3 Beroendevariabel studier 
p-värde för modellen: p= 0.0001

intercept

R2= 0.253

standardiserade
regressions-
koefficienter

0.00
p-värde
*

ålder -0.15 +
kön -0.12 -

iranier 0.14 -

turk 0.16 +
afrikan 0.16 +
latinamerikan 0.12 -

övriga invan 0.25 **

gift/sambo 0.10 -
ohälsa 0.16 *

sjukersättn -0.08 -

beredskapsarb -0.00 -

arbetslös -0.06 -

väntetid -0.15 +
planering 0.16 *

Husby m m -0.13 -

* = p<0.05
+ = 0.05<p<0.1
- = ej sign samband

**= p<0.01
* = p<0.05
+ = 0.05<p<0.1
- = ej sign samband



8. ARBETSLINJEN UR ETT INDIVID
PERSPEKTIV (INTERVJUER)

8.1. Intervjusammanställning
I detta kapitel ligger fokus på vad ett beredskapsarbete betyder ur ett 
individperspektiv. Intervjuerna syftar till att ge en mer sammansatt bild av 
några personer som fatt beredskapsarbete. Intervjuerna ger information om 
situationen före, under och efter beredskapsarbetet. Svaren redovisas bl a i 
form av fyra fallbeskrivningar.

I kapitel 1 introducerades Midrés kategorier moral, resurser och marknad. 
Dessa begrepp återkommer här på individnivå. I kapitlet förs också en 
diskussion om i vad mån beredskapsarbetarna kan ses som en marginaliserad 
grupp på arbetsmarknaden.

Intervjufrågorna
Kapitel 5 visade att de personer som anvisades till beredskapsarbeten i många 
avseenden generellt sett var en socioekonomiskt utsatt grupp som skilde sig 
från en normalbefolkning. Här har jag gått ett steg längre och fört ner 
diskussionen på individnivå. Jag har i intervjuerna ställt en rad frågor som rör 
beredskapsarbetet i relation till tidigare arbetsliv. Intervjusvaren bidrar till att 
beskriva och problematisera individernas arbetslivssituation. Vid vilken tid
punkt i livet far man ett beredskapsarbete? Var någonstans i arbetskarriären 
befinner man sig? Det finns bl a frågor om vilka arbeten man söker och vilken 
typ av jobb man önskar. Det finns också frågor om anhörigas yrkesliv, frågor 
om försörjning, om stödpersoner vid tillfälliga svårigheter, och frågor om 
andra sociala förhållanden. Det finns även frågor om myndighetskontakter, 
om man är nöjd med den hjälp man far och om man har förtroende för olika 
myndigheter och institutioner. Intervjufrågorna redovisas i bilaga 8. Där 
redovisas också kortfattat de frågor som inte följs upp i den fortsatta texten. I 
bilagan finns även en sammanfattande översikt av svaren från de övriga 
intervjuerna (de som inte refereras i texten).

Till de konkreta frågor som tas upp hör:
- Hur såg arbets- och försörjningsmönstren ut före beredskapsarbetet?
- Vad händer efter beredskapsarbetet?
- Vilken relevans har begreppet ”plan” sett ur ett individperspektiv?
- Vad har man för nytta av sitt beredskapsarbete?
- Vad är det som är viktigt med beredskapsarbetet sett ur individ-



perspektivet?
Vad skulle man gjort om man inte fått ett beredskapsarbete?

Urval av intervjuer
Jag har valt att göra ett stratifierat urval för att få med de olika dimensioner som 
antas ha betydelse. Urvalet har gjorts i konsekvens med bearbetningarna av det 
kvantitativa materialet. Som grund för urvalet används ålder, kön, nationalitet 
(svensk - utländsk medborgare) och arbetslöshetstidens längd. 16 personer 
intervjuas vid två tillfällen med ett års mellanrum enligt följande mall:

1 Yngre man 
svensk 
kort arbets
löshet 
Pelle

5 Äldre man 
svensk 
kort arbets
löshet
Carl-Gunnar

9 Yngre kvinna 
svensk 
kort arbets
löshet 
Lisa

13 Äldre kvinna 
svensk 
kort arbets
löshet 
Anna

3 Yngre man 
utländsk 
kort arbets
löshet 
Ergun

7 Äldre man 
utländsk 
kort arbets
löshet 
Mathew

11 Yngre kvinna 
utländsk 
kort arbets
löshet 
Kristeva

15 Äldre kvinna 
utländsk 
kort arbets
löshet 
Ludwiga

Med yngre avses personer som är under 25 år. Övriga har därför för 
enkelhets skull tillförts kategorin äldre. Långtidsarbetslösa är personer med 
mer än sex månaders sammanhängande arbetslöshet. De övriga betraktas som 
korttidsarbetslösa.



Genomförande av intervjuer
Under perioden april 1990 till januari 1991 genomfördes 16 fördjupningsin- 
tervjuer.1 Intervjupersonerna har sedan följts upp med nya intervjuer 12 
månader senare. 14 personer deltar i uppföljningen. (En person vägrade delta 
och en person vistades på okänd adress.) Med ett undantag har all information 
hämtats från personliga intervjuer. En person har besvarat uppföljningen via 
postenkät och telefonfrågor.

Jag har gjort urvalet av intervjupersoner löpande under året efter hand som 
jag kunnat identifiera de personer som uppfyller de uppställda villkoren på 
ålder, arbetslöshetstid osv. Om flera personer bedömts som likvärdiga har jag 
riktat in arbetet på att fa geografisk spridning över olika stadsdelar. Det är 
ytterligare en säkerhet för att garantera mångfalden, eftersom vissa bostadsom
råden är kraftigt socialt segregerade. I något fall har arbetsplatsens läge fått 
styra urvalet. Två utvalda personer har inte deltagit. Det gäller dels en kvinna 
som inte ville delta, dels en kvinna som avbrutit sitt beredskapsarbete och rest 
utomlands. Dessa personer har då ersatts av andra som uppfyller de formella 
villkoren. Samtliga namn är fingerade.1

De intervjuades representativitet
Intervjupersonerna har jämförts med totalpopulationen (de som besvarat 
enkät 1 ) vad gäller utbildning, försörjningsmönster m m. Om man ser till olika 
undergrupper har de långtidsarbetslösa intervj upersonerna oftare socialbidrag 
och mer sällan a-kassa jämfört med samtliga långtidsarbetslösa. Det är också 
färre universitetsutbildade bland intervjupersonerna. Skillnaderna beror främst 
på att det finns proportionellt sett många ungdomar bland intervjupersonerna 
men också på att jag bland de långtidsarbetslösa har valt flera personer som 
uppgivit längre arbetslöshetstider än flertalet. Alla intervjupersoner har inte 
arbetat hela sin möjliga tid i beredskapsarbetet, men alla intervjupersoner är 
fullföljare genom att de arbetat mer än två månader. Detta beror främst på att 
den första intervjun är gjord efter det att personen hunnit arbeta några veckor 
på sitt beredskapsarbete. Avhopparna har som regel antingen aldrig börjat eller 
också hunnit sluta sitt beredskapsarbete inom den tiden.

För att underlätta den fortsatta läsningen presenterar jag kortfattat inter
vjupersonerna utifrån deras tidigare arbetslivserfarenhet, civilstånd och aktu
ell försörjning vid situationen före beredskapsarbetet. Det är samma art av 
uppgifter som är man kan få en bild av i det historiska materialet (kapitel 2).



Situationen före beredskapsarbetet
Intervju 1 P har haft flera korta anställningar och avhoppade utbildningar. 
Pelle Han var sjukskriven före beredskapsarbete och ägnade sig bl a
20 år åt förströelseaktiviteter av hobbykaraktär.
Svensk Ensamstående.

Intervju 2 
Bengt 
23 år 
Svensk

B har tidigare haft korta anställningar, varav flera svartjobb 
t ex inom matbranschen (catering) m m.
Tidigare missbruk. Försörjd genom socialbidrag.
Bosatt hos flickvän.

Intervju 3 
Ergun 
24 år 
Assyrier

E har haft flera års anställning inom restaurangbranschen.
Han blev arbetslös då restaurangägaren miste sitt lokalkontrakt. 
Ensamstående, hemmaboende.
Försörjd av föräldrar.

Intervju 4 M har haft några kortare arbeten och utbildningar i 
Mehmet Sverige. Han har själv sagt upp sig från ett jobb.
24 år M bor hos en syster och far kompletterande 
Iranier socialbidrag.

Intervju 5 C-G har en fil kandexamen. Museitjänsteman. C-G har 
Carl-Gunnar haft ett flertal korta anställningar inom kulturområdet,
33 år t ex inventeringar av kulturföremål, säsongarbeten som guide
Svensk etc. Försörjd genom a-kassa. Ensamstående med flickvän.

Intervju 6 R är född i Finland. Svensk medborgare. R har främst arbetat 
Risto i restaurangbranschen där han haft olika kortare anställningar.
35 år Han har en påbörjad kockutbildning. R var långtidssjukskriven 
Svensk före beredskapsarbetet, främst p g a alkoholproblem.

Intervju 7 Man med en brokig bakgrund. M har bl a arbetat för en inter- 
Mathew nationell organisation. Han är bosatt permanent i Sverige sedan 
50 år fyra år tillbaka. Pratar bristfällig svenska. M har haft några städ-
Eritrean och diskjobb, men aldrig varit riktigt etablerad på den svenska 

arbetsmarknaden. Lever som ensamstående tillsammans med ett 
minderårigt barn. Socialbidrag.



Intervju 8 Man från Irak med gymnasieutbildning. Politisk flykting. 
Muhammed Efter en del kortare anställningar har M arbetat som vakt- 
42 år mästare på ett sjukhus under många år.
Irakier M har ett barn, men bor själv. Försörjning genom a-kassa.

Intervju 9 
Lisa 
23 år 
svensk

L har grundskoleutbildning. Hon har haft en mängd olika 
korta anställningar av arbetsmarknadspolitisk karaktär. 
Tidigare narkotikamissbruk.
Ensamstående.

Intervju 10 
Lena 
24 år 
Svensk

L kommer från en mellanstor stad. Hon har grundskole
utbildning. Hon har tidigare haft ungdomslagsarbeten och 
kortare anställningar inom restaurangbranschen. L är 
ensamstående med två barn. Försörjning genom socialbidrag.

Intervju 11 
Kristeva 
21 år 
Armenier

Kvinna med gymnasieutbildning från Armenien.
Gift med armensk man och har ett barn. K har aldrig 
tidigare arbetat i Sverige.
Försörjd av make.

Intervju 12 
Neila 
23 år 
Turk*

Ensamstående (änka) med ett barn. N har inte haft 
plats inom barnomsorgen. N som har låg 
grundutbildning har aldrig tidigare arbetat i Sverige. 
Socialbidrag.

* N har senare blivit svensk medborgare.

Intervju 13 
Anna 
36 år 
Svensk

A arbetade för ett flertal år sedan som handläggare 
på ett statligt verk. Hon var därefter sjuk under nio 
års tid(!) och försörjde sig av egna medel. 
Ensamstående.

Intervju 14 
Stina 
46 år 
Svensk

S har ett långt yrkesverksamt liv bakom sig, 
huvudsakligen inom kontorsområdet. Under de senaste 
tre åren före beredskapsarbetet arbetslös ca två år. 
Huvudsaklig försörjning har varit sjukpenning.

Intervju 15 
Ludwiga 
35 år 
Polska

L har tidigare arbetat som kurator i Polen. 
Ej stadigvarande anställning i Sverige. 
Försörjning genom socialbidrag.



Intervju 16 E har mångårig erfarenhet som sjuksköterska i Chile. 
Elena Hon har inte tidigare arbetat i Sverige.
48 år Gift och har 2 barn.
Chilenare Försörjning genom socialbidrag.

8.2 Midrés kategorier
I kapitel 2 användes Midrés kategorier moral, resurser och marknad för att ge 
perspektiv på selektionen till beredskapsarbete över tid. I detta avsnitt utnytt
jas tankestrukturen på intervjupersonerna. De olika kategorierna översätts på 
individnivå till ”vill”, ”kan” och ”far”. Som nämnts handlar moral mycket om 
den enskildes ”arbetsvilja”, resurser om förmåga, och marknad om individens 
yttre möjligheter att få arbeta.2

Teoretiskt sett går det utifrån Midrés perspektiv att bygga upp en modell 
enligt figur 8.1.

Figur 8:1 Avgränsningens principer

moral resurser marknad
vill: kan: får:

1. ja ja ja förankrad (är självförsörjande 
genom arbete)

2. ja ja nej ofrivilligt arbetslös

3. ja nej ja handikappad

4. ja nej nej värdig hjälpsökande

5. nej ja ja ovärdig hjälpsökande

6. nej ja nej misstänkt

7. nej nej ja misstänkt

8. nej nej nej utslagen (tydlig klient)

Modellen är lätt modifierad efter Midré (1990, s 183; jfr också Gunnarsson 
(1993, s 158)).

Kategorierna 1—4 är grupper som ”vill”, det kanske viktigaste kriteriet på 
att vara en ”värdig” hjälpsökande. Kategorierna 5-8 är grupper där arbetsvil
jan är ifrågasatt. Resursdimensionen speglas i de kategorier som inte kan arbeta 
t ex som en följd av ohälsa eller bristande kompetens. Marknadsdimensionen 
är avgörande för om en individ ska fa ett arbete eller inte. De olika kombina
tionerna har olika utbredning. En person som både vill och kan men som inte



får arbeta är den generellt sett vanligaste arbetslöse (kategori 2). Däremot 
borde t ex kombinationen av att varken vilja eller kunna arbeta men samtidigt 
ha möjlighet att fa ett arbete vara betydligt mer sällsynt (kategori 7).

Kategori 1 är personer som är förankrade på arbetsmarknaden. Kategori 8, 
personer som varken vill, kan eller får arbeta, är att betrakta som utslagna från 
arbetsmarknaden. Marginalisering är detsamma som att komponenterna vill, 
kan och får inte samtliga får samma svar, dvs det är inte vare sig tre ja eller tre

neh
Jag har utgått från ”marginaliseringsperspektivet” för att beskriva bered- 

skapsarbetarnas position på arbetsmarknaden vid intervjutillfälle 2. Intervju
personerna har placerats i fyra grupper: 1) Förankrade på den öppna arbets
marknaden, 2) på väg ur åtgärdssystemet, 3) rundgångare i åtgärdssystemet 
samt 4) risk för utslagning ur arbetskraften (två av personerna kan betraktas 
som utslagna från den öppna arbetsmarknaden). En person från vardera 
gruppen presenteras något utförligare i form av kortare fallbeskrivningar. 
Personerna representerar närmast kategorierna 1, 2 och 8 hos Midré (i figur
s.i).

Inledningsvis ges en kort presentation av vad intervjupersonen kan antas 
representera för grupp. Därefter följer själva redovisningen av intervjusvaren. 
Bandade intervjuer ligger till grund för presentationerna av Muhammed, Lena 
och Risto. En person, Lisa, ville inte intervjuas med bandspelare. I hennes fall 
har jag utgått från anteckningar i anslutning till intervjuerna.

En strävan har varit att få med så ”idealtypiska” personer som möjligt för 
respektive grupp. En person som Risto (fallbeskrivning 4) är relativt typisk för 
en grupp på väg mot utslagning. Däremot är den grupp Risto representerar 
ingen dominerande grupp bland beredskapsarbetarna under 1990. En person 
som varit borta från arbetslivet under en lång period och som har (haft) ett 
tydligt alkoholmissbruk skulle snarare, enligt Beredskapsarbetsbyråns hand
läggare, få en offentligt skyddad anställning (OSA).

8.3 Fallbeskrivningar

”Från alla håll måste man ge akt på att 
inte stjäla människans mänsklighet ifrån 
henne så att hon blir ett begrepp.”

(ur Sun Axelsson: ”Nattens årstid”)



Personer mer stabilt förankrade på den öppna arbetsmarknaden 
Ergun, Muhammed, Anna och Elena har hög arbetsmotivation och har lyckats 
skaffa sig jobb. Typiskt för gruppen är att de går hårt in för sitt arbete. Möjligen 
med undantag av Elena (som också har ansvar för barn) arbetar personerna 
gärna mer än heltid.

1. Muhammed
Muhammed var vid den första intervjun 42 år gammal. Han är född och 
uppvuxen i Bagdad där fadern var lastbilschaufför och modern hemmafru. 
Fadern dog när Muhammed var ganska ung. Muhammed gick ett fyraårigt 
gymnasium i Irak. Han engagerade sig politiskt och tvingades fly från Irak. 
Han kom till Stockholm sommaren 1978 och fick utan större problem 
uppehållstillstånd m m. Modern och de fem syskonen är kvar i Irak.

Sedan han kommit till Sverige träffade Muhammed mycket snart en svensk 
kvinna som han fick ett barn tillsammans med. Förhållandet sprack inom 
kort. Han beskrev det som att han under en period tappade lusten för allt, 
spenderade pengar, drack en del ”... inte om man säger alkoholist eller varje dag 
...”, men tillräckligt för att dra på sig en skuld som han ännu, tio år senare 
betalar av på till kronofogden.

Muhammed började tidigt att kombinera svenskstudier med arbete. Det 
första jobbet var som diskare på en restaurang. Där träffade han en egyptier 
som tipsade honom om arbete inom sjukvården. Muhammed gick en fyra 
dagars intensivkurs och fick jobb inom vården. Han läste svenska på AMU på 
förmiddagarna och arbetade efter skolan inom sjukvården. Han beskrev 
arbetet bland sjuka gamla som ”intressant, men psykiskt jobbigt”. Han tyckte 
också att kvinnomiljön, där man satt och pratade och stickade under rasterna, 
var påfrestande. Muhammed bytte arbete och fick jobb som vaktmästare på ett 
sjukhus. I början trivdes han bra, framför allt med att få ett rörligare jobb och 
att få jobba tilsammans med killar. Där arbetade han under ca sju år med att 
köra patienter tills han helt enkelt inte stod ut längre. Han beskrev hur det 
anställdes nya arbetskamrater, hur dessa myglade och maskade och hur mycket 
han själv arbetade. ”... Dom kommer, (dom är) 20 år eller 23, dom smiter från 
jobbet. Jag lyssnar och tänker att dom, chefen eller förmannen, (skulle säga åt) 
killen att ta patienter, jag såg inte honom på en timme ...” ”Jag jobbade på 
röntgen från sju till nio varje dag, jag fick inte sitta en enda minut, köra 
patienter fram och tillbaka, det finns listor, du måste följa listor, du kan inte 
försvinna. Men dom därnere - första timmen de har ingenting gjort, bara tittat 
på TV. Jag har sagt till flera gånger att någon skall hjälpa mig ... Jag tog bara 
en kvart och kom tillbaka och ser patienter ... jag Fick stöd från en läkare och 
stöd från en föreståndare på röntgen, dom ser att jag jobbar och jobbar...” Han



försökte också byta arbetsuppgifter, att komma till själva vaktmästeriet, men 
fick inget gehör för det.

Det gick några år och situationen blev alltmer hopplös. Muhammed 
beskrev en period av tilltagande olust. Han tyckte om Sverige för att det var 
lugnt och fint, politiskt stabilt, men han kände sig ensam och saknade 
umgängesvänner. Den politiska frihetens pris var högt: Muhammed blev 
osäker och kände en ökande desperation. Han vantrivdes på jobbet, men han 
kunde inte byta jobb eftersom han hade en personalbostad. Han hade inget 
pass, hade ont om pengar, ingen flickvän, fick inte träffa sin dotter. Han hade 
inte blivit något, hade inte lyckats, utan allt var på väg utför.

I detta läge slutade han jobbet och var arbetslös en tid innan han fick en 
AMU-kurs som kontorsvaktmästare. Under AMU-tiden gick han också 
tillbaka till sitt jobb där han jobbade på kvällarna mellan fem och nio liksom 
pålördagar och söndagar. Han slutade arbeta sommaren 1989 och var sedan 
arbetslös till dess att han fick beredskapsarbetet. Han sökte olika jobb, men 
tyckte att han fick för lite hjälp, att han inte kunde få några jobb eftersom han 
saknade körkort etc.

Muhammed fick precis ett sådant beredskapsarbete som han ville ha som 
kontorsvaktmästare. Samtidigt gick han en körkortsutbildning som betalades 
med stöd av arbetsförmedlingen. Han trivdes på jobbet och arbetade hårt. 
Under tiden i beredskapsarbetet blev det en vakans som vaktmästare inom 
förvaltningen där han jobbade. Muhammed tog sitt körkort och han fick sitt 
beredskapsarbete förlängt med 1,5 månader något som gjorde att han kunde 
fa den lediga tjänsten som kontorsvaktmästare.

Situationen vid uppföljningsintervjun
Ett år senare hade Muhammed avancerat till gruppledare på vaktmästeriet. 
Han körde ut post med förvaltningens tjänstebil och han var mycket tillfreds 
med sitt arbete. Under det år som gått mellan de båda intervjutillfällena hade 
Muhammed inte tagit en enda dags semester. På det tidigare stället ville han 
inte gå till arbetet över huvud taget, men ”...nu när måndan kommer vill jag 
bara till jobbet”.

Sammanfattningsvis var Muhammed mycket nöjd med sitt beredskapsar
bete. På detaljfrågorna svarade han ”bra” om arbetsuppgifter och hjälpen från 
arbetskonsulenten, ”acceptabelt” om arbetskamraterna, medan han ansåg att 
lönen var i underkant. För Muhammed hade situationen efter beredskapsar
betet blivit mycket bättre. Han var mer tillfreds både med sitt liv i stort och 
med sin arbetssituation. Till det senare bidrog flera saker. Muhammed hade 
fatt ett arbete som var förhållandevis fritt och där han själv fick bestämma 
mycket. En annan viktig faktor var att han sänkt sin sociala ambitionsnivå.



Han behövde inte bli något ”märkvärdigt”, det ”räckte” med att vara vaktmäs
tare. Detta skulle kunna beskrivas som en form av coping-strategi.*

Muhammed kan se tillbaka på sitt liv med distans. Hans berättelse andas 
av en mognadsprocess, från ung flykting som var på väg att ”komma snett” i 
det svenska samhället, men som ändrat sig och även anpassat sig bättre. För 
Muhammed var arbetet en mycket viktig del i denna livsprocess, han arbetade 
mycket och framstår som en ”arabisk lutheran” om man förknippar Luther 
mindre med religion och mer med en hög arbetsmoral, och han fick maximala 
poäng på Work Involvement Scale (WIS). (WIS är en skala som mäter 
inställningen till lönearbete. En diskussion om denna återfinns i bilaga 8.) 
Muhammed hade också stort förtroende för myndigheter, något som under
lättar olika kontakter. När det gällde relationer och livssituationen utanför 
arbetstid var förhållandena i stort sett som förut. Han sörjde sin bristande 
kontakt med dottern, men trodde att denna kunde förbättras när flickan blev 
äldre och fick mer att säga till om själv. Muhammed hade ett nytt förhållande 
där han och den nya kvinnan levde som ”särbor”.

Muhammed säger att om han inte fatt ett beredskapsarbete skulle han 
försökt ta körkort och letat efter ett annat jobb. På frågan om vad beredskap
sarbetet betytt svarade han att ”Beredskapsarbetet gav mig chansen att visa vad 
jag kunde”.

På väg ur åtgärdssystemet
Lena och Carl-Gunnar är personer som både vill, kan och far arbeta. De 
betraktas inte som fast förankrade på den öppna arbetsmarknaden eftersom de 
far tillfälliga jobb och har svårt att fa arbete inom önskat yrkesområde. De har 
i olika omgångar fått del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, t ex ungdoms- 
lagsarbete och beredskapsarbete. För Carl-Gunnars del kan situationen sägas 
vara mer självvald eftersom han hellre väljer att hanka sig fram med olika 
påhugg än att byta yrkesinriktning.

2. Lena
Lena är en ung kvinna (24 år vid första intevjun) som tidigt valt att stå på egna 
ben. Hon är född och uppvuxen i en medelstor stad i Mellansverige. Hon fick 
kort efter att ha gått ut grundskolan sitt första barn. Så fort det var möjligt 
började hon arbeta. Sin arbetslivshistoria beskriver hon snabbt: ”Ja jag

* Det finns ett flertal teoretiska diskussioner om begreppet coping. Här har jag använt 
coping synonymt med ”anpassningsprocess”, dvs en serie av beslut individen tar för 
att bättre jämka ihop motstridiga önskemål.



kommer från X-stad. Då gick jag på ungdomslag för att jag var ung, då blev 
man skickad till kommun, till den som hade hand om ungdomslag, jag trivdes 
jättebra. Jag gick på det i stort sett hela tiden tills jag flyttade till Stockholm för 
tre och ett halvt år sedan. Då började jag jobba på ett vanligt jobb, på 
restaurangen, där var jag i ett halvår tills jag blev gravid och då blev jag så himla 
dålig tack vare graviditeten så då fick jag sluta. Såhar jag gått hemma sen dess.”

Och berättelsen fortsatte:
”Då var det min flickas pappa som jobbade här uppe, som bodde här när jag 
flyttade hit. Fast nu ska jag jobba här, sen så ska jag gå i skolan, sen så skall jag 
söka jobb hemma i X-stad igen och försöka flytta hem igen. För jag trivs inte 
här, det är ingen bra miljö för barnen, och jag bor i Rinkeby, så det är helt 
omöjligt. När jag har gått kursen, när jag har en utbildning... annars kan man 
bara söka jobb som inte kräver någon erfarenhet. Nu kan jag känna mig lite 
säkrare och söka andra jobb. Jag skulle gärna flyttat nu till sommaren, men den 
utbildningen finns inte där, den finns bara här i Stockholm, så jag far gå den 
här i alla fall, ska försöka efter det.”

Frågan ställdes om hur det kom sig att Lena fick beredskapsarbete.
”Jag gick till arbetsförmedlingen och berättade vad jag hade gjort, att jag kände 
mig lite osäker, att jag hade gått hemma så länge, att jag inte visste riktigt vad 
jag ville göra, så kom jag till Beredskaps (arbets) byrån tack vare att hon tyckte 
att det var bättre att jag gick en AMU-utbildning. Då får du gå till Beredskaps- 
byrån så söker vi in till en skola åt dig. Så fick jag göra det. Så gick jag dit, så 
fick jag det här jobbet jättefort. Sen sökte jag in på skola och kom in där.”

Sådan var situationen när jag träffade Lena första gången på beredskapsar- 
betsplatsen. Hon bodde själv med sina båda barn. Den äldsta gick i skolan och 
den lilla hade nyss fått daghemsplats. Lena hade börjat arbeta igen för första 
gången på flera år. Hon arbetade mest med kontors- och receptionsarbete. 
Lena trivdes mycket bra med sina arbetsuppgifter, men tyckte att lönen var 
dålig. Eftersom hon arbetade deltid måste hon ha kompletterande socialbidrag 
för att klara sin försörjning. Hon skulle inom kort påbörja en 25 veckor lång 
AMU-utbildning för att bli telefonist, receptionist och få en basutbildning 
inom kontor. Tillsammans med arbetsförmedlingen och Beredskapsarbetsby- 
rån hade hon gjort en planering för den närmsta framtiden.

”Jag tar mer vara på fritiden nu. Förut gick dagarna så sakta och man tyckte 
helgerna var pest i stort sett. Nu tycker jag det är jätteskönt att komma hem 
på eftermiddagen och helgen är underbar. Det är mycket skönare nu, man tar 
mer vara på fritiden, gör mer grejer nu än jag gjorde hemma, då gick man i stort 
sett omkring och drog och tröstade sig med att man aldrig hade någonting att 
göra. Ja jag hade ju hem och barn. Jag tycker alla hemma är på bättre humör, 
vi kommer bort en stund på dagarna, det känns bättre, mycket roligare att



komma ut och jobba efter att ha gått hemma så himla länge.”
På frågan vad hon haft för nytta av sina tidigare ungdomlagsjobb svarade 

Lena: ”Ungdomslagsjobb och beredskapsjobb tycker jag är bra på det sättet att 
man kan känna sig för lite vad man vill göra. Har man chansen när man är 
riktigt ung är det skönt att fa gå på beredskapsjobb och ungdomslagsjobb för 
man kan byta lite och känna på lite vad man vill göra, det kan vara lätt att tänka 
att man vill göra en grej, men sen känns det inte alls bra att jobba med just den 
grejen. På det sättet tycker jag att det är bra. Om man på nåt sätt känner att 
man inte kan vara ute på vanligt arbete eller fa tag på vanligt arbete, det är inte 
alltid så lätt när man inte har någon utbildning heller.”

Lena fick också frågan om det fanns några jobb som hon skulle kunna fa, 
men som hon inte ville ha. ”Ja. Väldigt lätt skulle jag kunna fa ekonomibiträ- 
desjobb inom kök, det har jag jobbat med så mycket. Kassabiträde och såna 
där lätta grejer som man oftast inte behöver någon erfarenhet när man söker 
(...) och inom barnomsorgen skulle jag lätt kunna fa jobb också, men eftersom 
man har barn själv, det blir för mycket att vara ensamstående, så har man barn 
hemma, så går man och tar hand om andras barn, så tar man hand om sina egna 
igen, det blir för mycket...”

”... det här jobbet är i alla fall ett av dom bästa jobben jag har haft, som jag 
trivs med. De andra jobben har jag bara hoppat in på tack vare att jag var 
tvungen att göra nånting, inte för att jag har trivts, jag har aldrig trivts på 
restaurangerna jag varit på, eftersom man varit på restaurang så fortsätter man, 
dom kastar gärna in en på samma, där man varit innan, där man har lite 
erfarenhet.”

På frågan om vad hon skulle göra om ett år svarade Lena:
”Jag hoppas att jag jobbar på ett företag eller nånting som receptionist, 
telefonist eller nåt liknande.”

Situationen vid uppföljningen ett år senare
Det hade inte gått som planerat. Lena började på kursen, men minsta barnet 
fick öroninflammation och Lena var tvungen att stanna hemma. Hon kom 
efter för mycket och fick avbryta kursen. Hon fick då chansen att gå tillbaka 
till beredskapsarbetet där det verkade som om hon skulle kunna fa en tjänst på 
beredskapsarbetsplatsen. Förvaltningen införde emellertid anställningsstopp 
och Lena blev utan jobb samtidigt som beredskapsarbetet upphörde. Genom 
en kompis lyckades Lena fa ett vikariat på ett daghem. Hon arbetade heltid och 
måste ibland lämna sitt minsta barn på dagis före klockan sju och ibland hämta 
barnen sent på kvällarna. Hon var på en avdelning där många turkiska barn 
inte pratade svenska.

Dagen före mitt besök hade Lena sagt upp sig från vikariatet. Hon skulle



flytta tillbaka till X-stad och höll nu på med att leta reda på en bostad på 
hemorten. Hon tyckte att boendemiljön inte var bra där hon bodde och att 
hon hade ett för svagt nätverk. Hon behövde hjälp av mamma och mormor för 
att bättre klara det vardagliga.

Kommentarer till intervjuerna
Som mått på utsatthet kan nämnas just situationen att vara ensamstående med 
barn. Har man dessutom enbart grundskoleutbildning är det svårt att få ett bra 
fotfäste på arbetsmarknaden. Detta i sin tur medför att man riskerar att 
ständigt ha en svag ekonomi. Lena gav exempel hur hon drog sig för att söka 
hjälp hos socialbyrån och hur hon ibland blivit vägrad hjälp. ”Ett exempel är 
att jag bad om en juniorsäng till min tjej för att hon har vuxit ur spjälsängen 
och ligger bredvid mig, såna grejer jag inte har pengar till att gå och köpa. Men 
det blev jag nekad till. Sen blev jag också nekad till att jag ville ha lite 
vinterkläder i vintras. Jag är ensam med två barn och det går åt mycket, men 
det fick jag heller inte. Så nu har jag lagt in en ansökan om en elräkning, ska 
se om jag kan få den ... men det är inga lyxgrejer, det är såna grejer som folk 
behöver till vardagslivet, speciellt då när jag skulle börja arbeta, man ville ha 
nåt vettigt att sätta på sig, för jag hamnar alltid i tredje hand när det gäller att 
få köpa någonting.”

Förutom att inkomsterna var låga hade Lena också ett lån sedan tidigare för 
ibohag. ”Har jag tagit ett banklån får jag ju stå för det, jag har ju tagit banklån 
fför att köpa möbler till ett hem.”

Då ligger känslan av att bli orättvist behandlad nära till hands: ”... så hör 
man andra som fått hjälp till inkassoskulder och hela faderullan, det beror helt 
på var man hamnar, hos vem, vem som man har som handläggare, hur långt 
dom är beredda att gå för att hjälpa en. Jag är inte sån som vill be för mycket 
heller. Man kan ringa och tjata och tjata. Ringa var och varannan dag, jag kan 
inte göra det, jag mår inte bra av att be. Ja det är typ såna grejer, att dom kunde 
ställa upp, att dom kunde gå igenom bättre och se hur man har det...”

Men Lena hade också en stark tillgång i form av ”kvinnlig kompetens”, 
någon ursinnig kraft att klara av det för sig och sina barn. Trots att hon gick 
på den ena motgången efter den andra så lyckades hon på något sätt komma 
igen. Mer eller mindre medvetet tycks hon ha haft sin mamma som förebild. 
Det framgick när det gällde både arbete och relationer. Mamman var recep
tionist och nu ville Lena också arbeta i reception. Lena fick frågan om vad 
hennes föräldrar hade för huvudsakliga jobb när hon växte upp.

”Min pappa, han har inte bott med oss, så jag vet inte riktigt vad han har 
sysslat med...”

— Det var ingen fosterpappa eller så heller?



”Jo, Kan som har bott hemma hos oss, min mammas sambo, han jobbar på 
fabrik, på LEKA, han jobbar skift och så.”

På väg ur åtgärdssystemet?
Lena gav uttryck för ett stort arbetsengagemang och hon fick höga värden på 
WIS. För Lena var beredskapsarbetet ett led i att bli etablerad på arbetsmark
naden. I den meningen var det en ”typisk” ungdomssituation. Skillnaden var 
förstås att Lena hade två barn. Lena hade lyckats ta sig ur ”åtgärdssystemet”. 
Hur det skulle bli framöver var oklart. Hon skulle både kunna finnas på den 
öppna arbetsmarknaden, i en (betald) utbildning eller i en ny arbetsmarknads- 
politisk åtgärd.

Rundgångare i åtgärdssystemen
Alla som ingår i gruppen är personer som har eller har haft relativt mycket 
kontakt med olika arbetsmarknadsåtgärder och/eller andra sociala insatser.

Lisa och Bengt är båda personer som skulle kunna arbeta, men som har 
mycket svårt att få fast förankring på arbetsmarknden som en följd av sin 
bakgrund.

Pelle vill arbeta. Hans obeslutsamhet kring vad han vill i kombination med 
psykisk ohälsa har hittills gjort att han avbrutit arbeten och utbildningar och 
under flera år varit beroende av olika insatser.

Mehmets situation påminner till en del om Pelles. Men samtidigt har 
Mehmet mindre kulturkompetens och en del språksvårigheter. Han har också 
ett mer osäkert boende och en mer instabil social situation med ett svagt 
nätverk. Han har läst svenska, arbetat i beredskapsarbete och går nu en AMU- 
utbildning.

Neila har svårt att fa arbete som en följd av låg kompetens. Hon är knappt 
läs- och skrivkunnig, saknar i stort sett arbetslivserfarenhet och är samtidigt 
bunden genom att hon har ett barn att hela tiden ta hänsyn till. Om hon inte 
antingen har tur, far ett arbete genom någon släktrelation eller kanske träffar 
en man, måste sannolikheten vara hög att hon går ”den långa marschen genom 
institutionerna”. En möjlig utveckling är olika typer av kurser, svenska för 
invandrare, kanske på sikt någon mer yrkesinriktad kurs, kanske praktik i form 
av beredskapsarbete etc under lång tid.

3. Lisa
Första intervjun med Lisa gjordes på arbetsplatsen, en snickeriverkstad som 
tillverkar leksaker och småmöbler till bl a daghem och olika institutioner. Lisa 
ville inte bli intervjuad med bandspelare, utan texten bygger på intervju
anteckningar.



Lisa är uppvuxen i Stockholm och har svenska föräldrar. Fadern var 
konstnär och modern arbetade som kontorist inom kommunal förvaltning. 
Lisa gick ut grundskolan 1984. Hon fortsatte inte till gymnasiet utan fick en 
ungdomsplats direkt efter skolan.

Lisa började tidigt missbruka narkotika. Hon berättade att hon avbröt ett 
ungdomsjobb, tog sina besparingar och åkte med en kille till Danmark. Där 
rökte hon så mycket hasch att hon fick en haschpsykos. Hon kom kort därpå 
till Beckomberga sjukhus och därifrån till ett behandlingshem i Stockholms
trakten där hon vistades under två års tid. Under behandlingstiden hade hon 
ett beredskapsarbete.

Lisa hade därefter hankat sig fram på olika ungdomsjobb och beredskap
sarbeten och andra arbetsmarknadsåtgärder under praktiskt taget hela sitt 
yrkesverksamma liv. Då och då hade dessa varvats av kortare anställningar eller 
utbildningar. Lisa hade hoppat av påbörjade utbildningar, t ex elektrikerlär- 
ling, där hon slutat efter grundkursen. Hon hade haft många korta anställ
ningar bl a på restaurang, daghem, motionsgård, syverkstad och snickeri.

Det senaste beredskapsarbetet upphörde i januari 1991. Lisa var därefter 
arbetslös med a-kassa till september samma år då hon fick en plats på AMI. 
Hon hade sökt några olika jobb som städare och kassabiträde, men det hade 
inte blivit något. Att hon inte fått dessa jobb berodde delvis på att hon tyckte 
att det verkade vara tråkiga jobb och egentligen inte vill ha dem.

Lisa hade ibland framfört egna önskemål till arbetsförmedlingen, ibland 
gått på arbetsfömedlingens förslag. Det aktuella beredskapsarbetet ingick inte 
i någon planering.

Vid intervjutillfälle ett uppgav Lisa hög trivsel på jobbet. Hon sa att hon 
lärde i jobbet av yrkesmän, men hon fick inte någon formell utbildning. Hon 
ville för stunden inte ha något annat jobb. Hon skulle vilja vara lite grann av 
”gröna vågare”, vara vara på ett ställe där man kunde fixa med allt möjligt, ha 
djur och där det var nära till allt.

Från frågeformuläret framgår att Lisa räknade sig till arbetarklassen. Hon 
skulle inte kunna skaffa fram 10 000 om det knep. Hon hade inga skulder. Lisa 
uppgav att hon kunde få besök vid sjukdom, låna mindre summa pengar, få 
sällskap, däremot var hon mer tveksam om det fanns några goda vänner vid 
mer personliga bekymmer.

Lisa efterlyste ingen annan hjälp från myndigheter än den hon redan fick. 
Hon gav relativt höga förtroendepoäng för olika myndigheter vid båda 
intervjuerna. Bland viktiga myndighetspersoner nämnde hon polisen, som 
skydd mot knarkare. Lisa var medlem i SKAF. Hon hade högt förtroende för 
facket, förmodligen för att hon fick a-kassa genom sitt förbund.



Situationen vid uppföljningsintervjun

Jag fick kontakt med Lisa först efter ett flertal påstötningar. Lisa hade ingen 
telefon (eller möjligen telefon med ett hemligt nummer som hon var rädd om) 
och hon hade inte besvarat mina brev. Jag hade också bett Lisas anhöriga att 
Lisa skulle höra av sig till mig, men utan resultat. Jag chansade och åkte hem 
till henne en vardagsmorgon. Lisa var hemma, men skulle just iväg på en AMI- 
praktik. Vi stämde träff i bostaden på kvällen samma dag.

Jag återkom till den spartanskt möblerade lägenheten tidigt på kvällen. 
Lisas katt hade nyligen fått en stor kull med ungar och kattungarna hade fatt 
tillfällig inhysning i sovrumsgarderoben. I var och varannan garderobshylla 
tittade en kattunge fram. Lisa bjöd in mig i köket. Hon hade målat om halva 
köksväggen. Hon sa att hon skulle fortsätta måla, kanske om två månader ”när 
jag har pengar”. Vi diskade varsin kopp, friläde några decimeter av köksbordet, 
tog fram Lisas påsteoch mina medhavda bullar.

Entusiasmen för beredskapsarbetet på snickeriverkstaden hade svalnat 
jämfört med intervju ett. Lisa sa att hon tyckte bra om arbetsuppgifterna, 
svarade ”acceptabelt” om verkmästarna men ”dåligt” om arbetskamraterna. 
Hon blev arbetslös efter beredskapsarbetet. Nu hade hon börjat på AMI där 
hon skulle praktisera på en trädgård en månad och gå en kurs i maskinskriv
ning m m.

Lisa trodde att hon kunde få städjobb och restaurangjobb, men ville inte ha 
dessa arbeten.

Lisa hade en pojkvän, men bodde själv.

Kommentarer till intervjuerna

För Lisa var framtiden oviss, ”det blir vad det blir”. Hon hade svårt att planera 
framåt i kombination med att hon hade svag ekonomi. Den halvmålade 
väggen var ett exempel. Ett annat exempel var när Lisa skulle på en anställ
ningsintervju som grönsaksbiträde på en stormarknad. För att över huvud 
taget kunna ta sig till arbetsplatsen fick hon låna pengar till bussbiljett och mat.

Vid våra samtal släppte hon inte fram så många drömmar eller tankar om 
framtiden. Anspråksnivån var ganska låg. Om man tar jobbet som exempel 
tillhörde hon den minoritet som tyckte att lönen var bra. Coping-strategin i 
Lisas fall innebar att hon uppfyllde de krav som ställdes mot att hon fick en 
låg, men hyfsat regelbunden, lön och en viss trygghet i form av ”bekanta 
insatser” av halvskyddad karaktär.

Lisa kunde vara ganska säker på att förr eller senare få hjälp. Som f d 
missbrukare som förändrat sitt liv, som brutit med sitt missbruk och visat att 
hon ville arbeta, betraktades hon både av socialbyrån och arbetsförmedlingen 
som värdig klient. Hon hade fått lägenheten genom socialbyrån, och hon visste



att hon hade möjlighet att få samtal och hjälp av en socialsekreterare om det 
knep. Hon var också en tacksam person att jobba med eftersom hon tog emot 
hjälpen och fullföljde de insatser som erbjöds. På arbetsförmedlingen fick hon 
beredskapsarbeten där hon troget gick sina sex månader. Det framskymtar av 
samtalet att arbetsförmedlingen ville att hon skulle klara mer och tyckte att 
hon skulle söka fler jobb själv. När beredskapsarbetet tog slut gick Lisa och 
stämplade drygt ett halvår utan att få något jobb, innan arbetsförmedlingen 
åter försökte hjälpa henne med nya arbetsmarknadspolitiska insatser, denna 
gång med träning vid ett arbetsmarknadsinstitut (AMI).

Lisa hade anpassat sig till den permanenta tillfälligheten, dvs hon växlade 
mellan olika arbetslöshetsåtgärder och arbetslöshet sedan lång tid tillbaka. Vid 
uppföljningstillfället var det mycket svårt för henne att bryta mönstret 
ungdomsplats-beredskapsarbete-arbetsmarknadsutbildning-beredskapsarbete- 
arbetsmarknadsinstitut etc. Om hon inte fått beredskapsarbete skulle hon ha 
varit arbetslös med a-kassa, kanske sökt städjobb. Vid intervjutillfälle två var 
det två saker som ändå pekade på att en förändring kunde vara på gång. Den 
ena var att hon började tröttna på att vara beredskapsarbetare, att det blev 
jobbigt när tillfälligheten blev alltför permanent. Den andra var att hon var 
kritisk mot Beredskapsarbetsbyråns handläggare. Lisa säger i intervj un att hon 
skulle fått mer information om olika studiemöjligheter. Kanske speglar det en 
gryende insikt om att hon befann sig i en återvändsgränd?

Vid den första intervjun med Lisa intervjuade jag också flera killar på 
samma arbetsplats, varav några hade stora missbruksproblem. Det var då 
ganska uppenbart att beredskapsarbetet fyllde olika funktioner för olika 

rpersoner.
För en person var beredskapsarbetet livsviktigt för att han skulle kunna 

bryta med sitt tidigare liv och kunna ”bli en Svensson”. Beredskapsarbetet var 
hans stora chans till något bättre. För en annan person, som fortfarande 
använde droger, fick jag ett intryck av att beredskapsarbetet var ett kvalificerat 
självbedrägeri, ett sätt att upprätthålla bilden av att vara ”nästan ute på 
arbetsmarknaden”. Lisa hade mycket tydligt tagit avstånd från droger. Hon sa 
också vid intervju två att hon slutat dricka och slutat röka också. Men jag 
uppfattade även henne som en person som ”nästan” var på arbetsmarknaden. 
Skillnaden Var att för Lisas del handlade det inte om att dölja sitt missbruk utan 
snarare om att hitta en identitet och ett självförtroende och bli mindre rädd för 
arbetsmarknaden ”utanför institutionerna”.

Lisa ville få en förändring till stånd. Men hon var mer fylld av resignation 
än med kampanda. Det var bristen på alternativ som överskuggade hennes 
funderingar. Hon fick också avsevärt lägre poäng på Work Involvement Scale, 
(den skala som använts för att mäta inställningen till arbete) vid intervj utill-



fälle två. Det som höll Lisa kvar i rundgången var kombinationer av en 
svårflirtad arbetsmarknad, oklarhet över vad hon kunde och ville och en relativ 
trygghet med hjälpinsatserna.

För den utomstående betraktaren föreföll kvalificerad vägledning och 
utbildning som helt nödvändig för att Lisa skulle komma ur rundgången.

Risk för utslagning
Mathew och Ludwiga är för tillfället borta från åtgärdssystemet. Mathew läser 
icke yrkesinriktad svenska och Ludwiga är arbetslös. Båda personerna vill 
arbeta. Mathew har språket emot sig, liksom bristen på kulturkompetens. Han 
börjar också få åldern emot sig. Ludwiga har lättare för svenskan, bredare 
erfarenheter från arbetslivet i Sverige. Däremot finns det ett frågetecken för 
den psykiska hälsan. Detta visar sig t ex genom att hon drar sig undan, inte 
svarar på brev och telefon och bryter överenskommelser. Vid olika kontakttill
fällen pendlar hon kraftigt mellan upprymdhet och nedstämdhet.

För både Risto och Stina gäller att de arbetat flera månader i beredskapsar
betet. Trots det är det långt ifrån självklart att de vill och kan arbeta. Risto 
kommer knappast att ta några egna initiativ för att få ett jobb. Det är möjligt 
att han kan jobba om någon annan tar initiativ och han får precis den typ av 
arbete han vill ha. I annat fall kommer han troligen att vara sjukskriven under 
lång tid. Samma sak kan sägas om Stina. För Stinas del gäller det att bli sedd 
av rätt handläggare t ex på försäkringskassan. Stina har arbetat många år och 
har god kunskap om arbetslivet. Samtidigt har hon låg formell kompetens och 
skulle behöva mer kunskaper om t ex data- och ordbehandling om hon skall 
fortsätta inom kontorsområdet. Förutom utbildning är det möjligt att det 
krävs någon form av ”halvskyddad” sysselsättning, kanske en lönebidragsan- 
ställning som kan ge lite kontinuitet och trygghet. I annat fall är även här risken 
för en långvarig sjukskrivning överhängande. Om hon fick välja skulle Stina 
förmodligen helst vilja ha sin försörjning ordnad och kanske få ägna sig åt att 
måla tavlor.

4. Risto
Den första intervjun är gjord på arbetsplatsen och uppföljningsintervjun i 
bostaden.

Risto berättade att han kom som barn tillsammans med föräldrar och fem 
syskon till Sverige 1969. Pappan var målare och mamman städade. Föräldrar
na flyttade tillbaka till Finland 1973, och Risto hade vid tre tillfällen flyttat 
fram och tillbaka mellan Sverige och Finland. Sedan bestämde han sig för att 
han hörde hemma i Sverige, och han hade inte heller varit tillbaka i Finland 
under de senaste tio åren. Han är svensk medborgare. Två bröder bodde i



Finland, övriga syskon var bosatta i Sverige.
Efter grundskolan (som han gick ut i Sverige) började han efter en tids 

”strul” på restaurangskola. Han slutade där när han var nästan färdigutbildad. 
Därefter hade han under flera år tillfälliga jobb, mest på restaurang.

Sitt längsta jobb hade han i mitten av 1970-talet då han jobbade ca två år 
på en kennel, på annan ort. Sedan började han att läsa svenska via AMS och 
han fick en lägenhet i Stockholm.

Om sina syskon sa han att ”..jo, dom är gifta och har barn och dom har bra 
yrke, det är bara jag som är familjens svarta får.”

Han beskrev kortfattat och kärnfullt sin bakgrund:
”Ja. Jag heter Salonen, Risto och kommer från Finland. Jag var sjukskriven fem 
års tid och sen var det... (kontakter med) försäkringskassan och arbetsförmed
lingen (...), och sen fick jag hjälp av den där Beredskaps (arbets) byrån. Jag har 
haft icidigare alkoholproblem och jag sa att jag har jobbat bara tidigare på 
restaurang och sånt där, där vill jag inte sätta min fot mera, för annars blir det 
bara samma sak igen. Och sen har jag jobbat med djur rätt mycket och jag sa 
att jag skulle kunna tänka mig (om) man börjar på nytt i arbetslivet (att arbeta) 
med hästar, hundar eller vad som helst. Och sen hon hittade det här stället.”

Han beskrev beredskapsarbetet som det bästa jobb han någonsin haft. ”Det 
iäri bättre än jobbet i W-stad också därför att det är helt annorlunda. Det var 
en kennel, hon hade utställningshundar, inte samma,... polisen kommer hit 
med hundar ... här är mera sjuka fall också, ibland att man måste jobba med 
hundarna, att dom lär sig att vara ensamma, att gå i kopplet och... Här jobbar 
man mera med djuren.”

Tiden före beredskapsarbetet
Sist Risto jobbade var i mitten av 1980-talet. Det rörde sig om tillfälliga jobb 
inom restaurangbranschen, två veckor, nån månad. Anledningen var alkohol
problem.

”Ja, det blir så när man jobbar på restauranger, man har lätt att komma åt 
alkohol, och sen efter jobbet — (kompisarna undrade) om man inte ville med 
och ta en öl eller två, det kunde bli hela kvällen.”

Han trivdes inte så bra med att jobba på restaurang. Fördelen med 
restaurangjobb var enligt Risto att om man jobbade extra fick man alltid lön 
samma dag om man ville.

Alltsedan han fick mer akuta alkoholproblem hade han varit sjukskriven. 
Han hade inga tillgångar, men heller inga skulder. ”Nej, jag har aldrig haft såna 
där. Alltid har jag klarat mig. Jag har supit mycket i mitt liv, men jag har aldrig 
satt mig i skulder, eller jag har aldrig tagit något banklån eller förfalskat några 
checkar. Jag har alltid supit ärliga pengar, om man säger, jag har tjänat dom själv.”



Om de senaste åren sa han:
”Ja ... gått inne i stan, sovit halva dagarna... det där sista året... då jobbade jag 
jäkligt hårt med mig själv, att bort med alkoholen ... försöka bygga sin kropp 
själv sakta, innan man börjar jobba.”

- Har du fått hjälp, har du varit på något behandlingshem?
”Jag har en läkare som jag haft nu sex, sju, åtta år och han har hjälpt mig, det var 
på Mariapolikliniken, jag var där en gång i veckan...och bara snacka skit...”

Planer med beredskapsarbetet

Risto fick beredskapsarbetet efter påstötningar från försäkringskassan. ”För
säkringskassan hade ringt och pratat med arbetsförmedlingen. Sen arbetsför
medlingen hade bokat tid, jag var nästan aldrig på arbetsförmedlingen, jag 
ringde dit i ärlighetens namn, och sen hon kontaktade den här.” Han hade själv 
inte varit på någon yrkesvägledning eller annan information på arbetsförmed
lingen.

Även läkaren fanns med i bakgrunden:
”... och min läkare och dom (försäkringskassan) gick ihop om nåt... och sen 
tänkte jag att jag skulle ta halvtidspension och jobba halva dan, men sen jag 
fick det här jobbet, jag tycker i alla fall att det är ett lätt jobb, att man jobbar 
inte ihjäl sig. Då orkar jag jobba hela dan.”

- På vilket sätt tycker du att det här jobbet skulle kunna ingå i någon slags 
planering med tanke på ditt framtida yrkesliv?
”Jag tänkte att jag har två års erfarenhet från W-stad, jag har jobbat mycket 
med hästar också, och den här är sex månader nu och sen vi diskuterade om 
jag far sex månader till, jag får i alla fall ett år till erfarenhet, jag får papper 
härifrån också. Om man skulle söka någon djurskötarutbildning... då har man 
lättare när man har papper på handen, det räcker inte alltid att man har 
erfarenhet från en arbetsplats.”

Vad har beredskapsarbetet inneburit?

”Man märker själv att man är helt annorlunda, man har börjat bli den där som 
vanliga folk, man vaknar tidigare, sen när man kommer hem man tittar lite på 
TV, sen man äter, sen man går och lägger sig (...) Ja, och man märker själv att 
man mår bättre själv, man är inte lika stressad när man kommer hem t ex, och 
på helgerna man är hemma ...”

- Du tyckte det var stressande när du var sjukskriven?
”Ja, man var mera orolig, man kunde inte stå stilla ..och sen nervös, man blev 
mera den att börja bråka snabbt, man hade inget tålamod att lyssna (på) kritik. 
Man bara (sa) direkt att: - Håll käften skall du säga! ...nu man är helt 
annorlunda, man kan prata med folk...”



Om lönen:
”Ja, det är också det att det är skit samma hur mycket man tjänar, det viktigaste 
för mig nu är att man tycker om jobbet. Pengar kan inte ersätta sen om man 
inte älskar ett jobb.”

Kontakter med myndigheter

Risto hade behållit kontakten med sin läkare. I övrigt hade han inte mycket 
till övers för olika företrädare för institutioner och myndigheter.

Risto var kritisk mot sin arbetskonsulent:
”Och sen, tanten som jag har (namn på arbetskonsulenten), hon har inte ens 
ringt, inte en enda gång (frågat) om jag över huvud taget jobbar här.”

- Har hon aldrig varit här och besökt dig?
”Jo, hon har varit här en gång. Men då när hon kom hit, just då ringde hennes 
skola, hennes barn hade blivit sjukt, hon var tvungen att åka hem i alla fall sen. 
Jag tycker i alla fall att jag har ingen nytta av henne. Och hon är sjuk stup i ett 
tycker jag. Såna folk ska inte ta sån där jobb och hjälpa någon annan när dom 
kan inte sköta sina jobb.”

Han var också kritisk mot arbetsförmedlingen:
”... tidigare när jag varit på arbetsförmedlingen, när man säger att jag är 
intresserad av den och den jobb, man far nästan svaret bara: -Vadå, du tar den 
som jjag ger åt dig! Det är inte frågan om vad du vill, det är vad dom vill.”

Delvis är det samma typ av kritik som drabbade de tidigare arbetsplatserna: 
”Ja, jag har jobbat på Sheraton, Grand Hotel och Amaranten... att då har man 
jobbat bakom kulisserna som du säger, i köket där. Ingen som märker vad man 
gör, man far inget tack, ingenting ... det är bara som att skulle man va 
ingenting.”

— Du låter ganska upprörd, när du pratar. Har du råkat ut för...
”... jo jag har råkat ut, då när jag jobbade på Amaranten, där fick jag bråka med 
alla jävla högsta pagerna där och dom tror att man har tio händer, att man 
hinner göra allt på en gång. Sen man säger att kan man göra det jobbet klart. 
Sen när ni ser det då kan ni komma. Jag kan inte göra allt på en gång, men dom 
fattar inte, dom tycker bara... att man har inte mycket att säga, att det är bara 
(att) tacka och göra jobbet.”

Situationen vid uppföljningen ett år senare

Risto är smal och lite blek, ”plockar”, röker flera cigaretter under samtalet. 
Händerna darrar när han sätter på kaffet; har varit och köpt bullar till mitt 
besök.

Risto arbetade i hundstallet sex månader tills perioden upphörde. Han blev 
precis i slutet av perioden sjukskriven och hade varit sjukskriven sedan dess.



Han var nu arbetslös och sjukskriven. Risto pratade tidigare om en djurskö- 
tarutbildning. ”Hade hört” att dessa var privata, kostade mycket pengar och 
kanske inte ledde till ett arbete, så då fick det vara. Han hade ingen kontakt 
med arbetsförmedlingen (arbetslöshet kunde ifrågasättas). Risto hade haft 
kontakt med försäkringskassan för rehabilitering tillsammans med arbetsför
medlingen, på försäkringskassans initiativ. Han var hemma och väntade på att 
försäkringskassan skulle höra av sig. Risto accepterade den påstötningen, men 
gjorde själv ingenting för att påskynda kontakten. Han höll sig hemma i sin 
välstädade lägenhet (som delades med en kille) och höll även på med en del 
hobbyarbeten som mattvävning (lärt sig via Mariapolikliniken) och odling/ 
rensning av en tomt hos en bekant. Risto hade regelbundet kontakt med sin 
läkare ungefär var l4:e dag.

Risto sa att han drack en del, t ex i samband med broderns 40-årskalas och 
ibland på helger. Han sa också att han i stort sett var helt nykter under det att 
han arbetade.

Kommentarer till intervjun

Risto är uppvuxen som mellanbarn i en syskonskara på sex. Vad detta har 
betytt är oklart, men kanske förstår man Risto bättre om man vet det. I Ristos 
berättelse återkom gång på gång behovet av att bli sedd och bli bekräftad. Så 
här svarade han t ex på frågan - Vad skulle du vilja ha för typ av hjälp som du 
inte far idag?:

”Hjälp och hjälp, nä men om man tänker att hon ska i alla fall ringa och 
fråga om det går bra här, om man blir utnyttjad, hur är jobbet...”

”Jo, om man tänker att det gäller en människas liv. Man är ingen jäkla robot 
heller...Jag tycker att man måste i alla fall ha nåt att säga när det gäller sitt eget 
liv och framtid...”

Risto tänkte att ”nästa vecka, då ska jag. Då ska jag ta kontakt med 
försäkringskassan, då ska jag ta kontakt med hundstallet där jag arbetade...” 
sedan rann det ut i sanden.

Risto uppvisade samma mönster privat som i jobbet. Han hade kontakt 
med en äldre syster som ringde varje dag. Själv tog han inte initiativ till 
syskonkontakt. Han hade ingen eller bristfällig kontakt med sina övriga 
syskon, och han hade inte träffat fadern på många år.

Socialt nätverk
Risto hade ett fungerande nätverk, åtminstone om man utgår från frågeformu
läret. Han hade anhöriga och en nära manlig vän som han skulle kunna låna 
en tusenlapp av, kunna få besök av vid sjukdom, umgås med på kvällarna och 
prata om personliga bekymmer med.



Risto var fackansluten sedan sju, åtta år. Han räknade sig inte till någon 
klass. Risto fick ganska låga poäng på WIS. Han fick också låga poäng på skalan 
för vilket förtroende han kände för socialtjänst och arbetsmarknadsmyndig
heter, något högre när det gällde sjukvård och fackförening. Risto ansåg att 
jobbet han hade var det bästa jobb han haft, men gav det ändå låga poäng 
därför att arbetskonsulenten varit dålig på att höra av sig. - Var det någon typ 
av service som du inte fick? Svar: ”Allt!”

På frågan om vad han haft för nytta av sitt beredskapsarbete svarade Risto 
att han lärt sig mer om djur. Beredskapsarbetet bröt bröt en lång sjukskriv- 
ningsperiod, och han tränade också upp kroppen genom arbetet. Risto sa att 
han mådde bättre tack vare jobbet än han annars skulle ha gjort. Han skulle 
varit oavbrutet sjukskriven om han inte fatt ett beredskapsarbete.

8.4 Marginalisering och social utsatthet
Det gemensamma för intervjupersonerna vid intervjutillfällena är att de 
befinner sig i en utsatt position på arbetsmarknaden. Jag har delat in 
intervjupersonerna i fyra olika kategorier för att beskriva deras situation på 
arbetsmarknaden efter beredskapsarbetet. Kategorierna som valts är ”förank
rad på den öppna arbetsmarknaden”, ”på väg ur åtgärdssystemet”, ”rundgång- 
are i åtgärdssystemet” samt ”risk för utslagning”. I början av kapitlet gjordes 
en operationalisering av Midrés kategorier till individnivå. Jag har därefter 
redovisat fyra fallbeskrivningar och tillfört begreppet marginalisering som ett 
mått på utsatthet på arbetsmarknaden. Om man jämför hur individerna ter sig 
ur ett marginaliseringsperspektiv och hur de framträder med utgångspunkt i 
Midrés kategorier ser man vissa skillnader. I figur 8.2 visas detta.



Figur 8:2 Jämförelser mellan marginaliseringsperspektivet och Midrés kategorier.
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Anm: Kristeva, som är hemma för vård av barn, är tillfälligt borta från 
arbetsmarknaden. Hon ingår därför inte i figuren. Ungdomarna har markerats 
med *. Tendensen förefaller mycket tydlig. De unga återfinns i åtgärdssyste- 
men, de äldre blir etablerade eller åker ut från arbetsmarknaden.

Förankrade på den öppna arbetsmarknaden är de som har fått en ”fast” 
anställning. På väg ur åtgärdssystemet är personer som åtminstone tillfälligt 
har fått arbete eller studerar inom ordinarie utbildningssystem. Med lite tur 
blir de permanent etablerade på arbetsmarknaden, med lite otur kommer de 
tillbaka till åtgärderna. Rundgångare är personer som växlar mellan olika 
beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildningar och andra insatser, som kan
ske far socialbidrag ibland i skarvarna i väntan på första lön etc. Ibland kan de 
fa ett tillfälligt arbete på öppna arbetsmarknaden, men detta är av övergående 
karaktär, och personerna är snart tillbaka i en ny arbetsmarknadsåtgärd. Den 
sista gruppen har infogats under rubriken risk för utslagning. Det är personer 
som kommer längre och längre bort från arbetsmarknaden. Två personer är



invandrare som av olika skäl haft svårt att bli ordentligt etablerade på 
arbetsmarknaden och två personer har funnits på arbetsmarknaden men fatt 
lämna sina yrkesområden. Jämförelserna i figur 8:2 överensstämmer i ”ändar
na”, men är mer komplexa för övrigt. Det är logiskt att personer som både vill, 
kan och får arbeta också blir förankrade på arbetsmarknaden. Det är också 
ganska givet att personer som varken vill, kan eller far arbeta löper stor risk för 
utslagning. Att det är svårt att placera in individerna i enlighet med Midrés 
kategorier visar också på att det är svårt att använda dessa som empiriska 
begrepp. Bl a kan en persons möjligheter att erhålla ett arbete (”far arbeta”) vara 
avhängigt arbetsförmågan (”kan arbeta”). Jag har utgått från individernas 
situation vid uppföljningstillfället. Intervjusvaren har ”förenklats” så långt 
som möjligt. Med detta menas att de personer som arbetar vid uppföljnings
tillfället anges som ”far arbeta”. För övriga personer anges ”far inte arbeta”. En 
svårighet med Midrés begrepp är att vissa kvalitativa aspekter försvinner, bl a 
huruvida ”får arbeta” handlar om ett specifikt arbete eller om ett arbete vilket 
som helst. En person kanske inte kan få det arbete han (hon) vill ha, men 
kanske kan få någon typ av arbete. Utan denna distinktion blir analysen 
relativt trubbig.

De personer som betraktas som utslagna, Risto och Stina, har inte sökt 
några arbeten alls. Mathew och Ludwiga söker ännu arbeten, men risken för 
utslagning måste betraktas som stor.

För ungdomsgruppen tycks det som att ”det extrema är det normala”, 
åtminstone när det gäller de svenska ungdomarna. De lever under en socialt 
utsatt situation och saknar mer stadigvarande erfarenheter från arbetsmarkna
den. Lisa och Bengt har missbrukat, Pelle har psykiska besvär, och Lena är 
ensamstående med två barn. För samtliga gäller att de enbart har grundskole
utbildning. För de utländska ungdomarna finns det både likheter och skillna
der. Neila och Kristeva har inte tidigare arbetat i Sverige. De har båda barn. 
Ergun har arbetat mycket och har närmast av en tillfällighet fått beredskaps
arbete. Mehmet har bristande svenskkunskaper, något hoppiga anställnings- 
och utbildningsförhållanden i kombination med möjlig psykisk ohälsa. För 
personer som inte tillhör ungdomsgruppen är bilden betydligt mer splittrad. 
För Carl-Gunnar handlar det ännu om att bli etablerad på arbetsmarknaden. 
Hoppandet mellan olika jobb etc handlar mer om att han vill få jobba inom 
sitt intresseområde än om rastlöshet. Det är en ganska ”typisk” karriär inom 
kulturområdet. Beredskapsarbetet ses som vilket legitimt sätt som helst att 
fortsätta inom ett snävt område. För andra har beredskapsarbetet betytt andra 
saker. En person har kommit tillbaka till arbetsmarknaden efter en lång tids 
sjukfrånvaro. En man har kunnat byta yrkesområde. För en man och två 
kvinnor har det handlat om att försöka bli ordentligt etablerad på den svenska



arbetsmarknaden för första gången. Det gäller Mathew som har haft kvalifi
cerade jobb i sitt tidigare liv, men som har problem även att få okvalificerade 
arbeten. Det gäller Ludwiga som både vill och kan arbeta, men som samtidigt 
isolerar sig mer och mer. Det gäller också Elena som lyckas skaffa sig ett fast 
jobb. Det får nog anses vara den största positiva överraskningen med tanke på 
att språkkunskaperna var mycket bristfälliga. (Möjligen kan spanska vara en 
tillgång på vissa arbetsplatser.)

Två personer, Risto och Stina, är på väg bort ifrån arbetsmarknaden. I båda 
dessa fall framkommer att det är viktigt hur beredskapsarbetet avslutas. Både 
Risto och Stina avslutade beredskapsarbetet genom en sjukskrivning. Båda två 
skulle dessutom ha svårigheter att klara ett arbete på öppna arbetsmarknaden. 
Men eftersom de kunde tänka sig att arbeta hade alternativa insatser varit 
möjliga. För Risto hade en offentligt skyddad anställning kanske varit ett 
bättre alternativ, och för Stina ligger en lönebidragsanställning nära till hands.

8.5 Några perspektiv på nöjdhet och nytta
Som kapitel 7 visade fanns det ett visst samband mellan att en person som var 
nöjd också lyckades på arbetsmarknaden efter beredskapsarbetet. Men av 
intervjuerna framgår att beredskapsarbetarna kan vara nöjda även om bered
skapsarbetet inte pekar fram mot en bättre förankring på arbetsmarknaden. Av 
de fjorton personer som besvarat frågorna i uppföljningen är sex mycket nöjda, 
sex ganska nöjda och två personer varken nöjda eller missnöjda. Men det är 
t ex bara fyra personer som kan sägas vara stadigt förankrade på arbetsmark
naden. Det finns också personer som kan sägas vara på väg mot utslagning från 
arbetsmarknaden, men som ändå är mycket nöjda med sitt beredskapsarbete.

Vad är det som värdesätts? Att fa jobba med det man vill, kanske få hjälp 
att pröva på ett yrke inom vilket man inte själv skulle kunna söka jobb 
framhålls av t ex Pelle och Lena. Beredskapsarbetet kan vara ett sätt att byta 
yrkesområde (Muhammed). För en person är det också ett sätt att slippa byta 
yrkesområde (Carl-Gunnar). Bland invandrare/flyktingar är det viktigt med 
svenskkunskaper och erfarenheter från svenska arbetsplatser även om det inte 
omedelbart leder till en anställning. För några framhålls betydelsen av att vara 
igång och på det stora hela träffa folk och inte vara isolerad (t ex Neila och 
Stina). Även mer renodlat instrumentella försörjningsargument är väsentliga 
(Lisa).



8.6 Planerad aktivitet
Ett av huvudresultaten i Schröder och Sehlstedts studie (1989) av ungdomar 
i arbetsmarknadsåtgärder var betydelsen av att insatserna sker ”inom plan”. 
Med ”plan” avses ”... om aktiviteten ingår som ett led i en utvecklingsplan, som 
pekar framåt mot ett visst yrkesområde. En utvecklingsplan är således ett 
instrument för att bryta rundgången och underlätta övergången från tillfälliga 
arbeten, arbetslöshet och åtgärder till ett fast arbete inom utbildnings- eller 
intresseområdet” (s 80). Begreppet utvecklingsplan sägs vara en kombination 
av aktivitetens innehåll och individens önskemål (aa s 81). Författarna 
använde af:s personakter som empiri. Från klientforskningen är det känt att 
det ofta finns en brist i överensstämmelse mellan t ex socialsekreterarnas och 
klienternas syn på planer. Oklarheterna avser såväl förekomsten av planer i sig 
som innehållet i planerna (se t ex Puide 1985, Hermodsson 1991). En sådan 
bristande överensstämmelse kan vara svår att avläsa i akter. Det kan också vara 
svårt att avläsa i akterna om arbetsförmedlingen gör som den arbetslöse vill 
eller om arbetsförmedlingen gör det som handläggaren tycker är bäst för den 
arbetslöse. I kapitel 7 angavs några perspektiv på planering utifrån samtliga 
beredskapsarbetare. Eftersom plan-begreppet är centralt har jag även valt att 
undersöka i vad mån det är möjligt att över huvud taget ha en planerad 
framförhållning, sett ur den enskildes perspektiv.

I samband med intervju ett ställde jag frågan: Vad gör du om ett 
år? Detta kan jämföras med utfallet ett år senare
Namn
Pelle

Vad gör du om ett år?
”Man tar väl ett vanligt 
jobb nà’nstans.. det kan 
vara det här, men jag är 
inte säker”

Utfall (hur det blev) 
Arbetsterapi med 
sjukpenning

Bengt Gör musikkarriär i London Okänt

Ergun Vet ej, många funderingar Krögare, delägare i 
en restaurang

Mehmet Vaktmästare AMU-utbildning som 
bilmekaniker

Carl-Gunnar Studerar Universitetsstudier 
med a-kassa

Risto Ingen aning, kanske 
en kurs i djurvård

Sjukskriven, arbetslös
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Namn
Mathew

Vad gör du om ett år? 
”Arbetar”

Ulf all (hur det blev) 
Svenskstudier, arbetslös

Muhammedjobbar kvar, fast jobb Arbetar kvar, fast jobb

Lisa Jobbar på ett beredskaps
arbete

AMI-utbildning

Lena Arbetar på ett företag på 
kontoret eller i receptionen

Arbetar som barnskötare, 
vikariat

Kris te va Föräldraledig Föräldraledig

Neila Vet ej Flalvtid svenskstudier, 
grundvux, halvtid arbetslös

Anna Kontorsarbete inom 
barnomsorgen

Arbetar som
privatekonomisk rådgivare

Stina Jobbar på något kontor Sjukskriven 1/2-tid, 1/2- 
tid arbetslös med KAS

Ludwiga ”Jobbar i Stockholm” Arbetslös, extraarbete 
ibland inom omsorgen

Elena Vet ej Arbetar som vårdbiträde

En arbetsplacering som erbjuds utan att någon övrig planering görs löper 
risk att bli en typ av ”förvaring”. Samtidigt är det ofta svårt för den enskilde 
att ha en lång framförhållning på grund av arbetsmarknadens krav, svårigheter 
med t ex bostad, barnomsorg, och individuella livsomständigheter i övrigt. 
Det är också svårt ur ett insatsperspektiv att bygga upp ”åtgärdskedjor” för 
utsatta grupper. För t ex Lena gjordes det en plan som stupade på att ett barn 
blev sjukt vilket medförde att hon fick avbryta sin utbildning. Pelle hade 
påbörjat arbetsträning på en landstingsdriven verkstad. Om åtgärdskedjan 
skulle fungera perfekt borde Pelle först fatt arbetsträning, därefter beredskaps
arbete och kanske sedan ett jobb på öppna arbetsmarknaden. Nu hoppade han 
mellan olika insatser utan synbar logik.3 Som sammanställningen visar är det 
fa av de intervjuade som har ett års framtidsperspektiv. Det var bara tre 
personer som ”gissade” helt rätt, Carl-Gunnar som studerade, Muhammed 
som hade fatt arbete på beredskapsarbetsplatsen, och Kristeva som var 
föräldraledig.

De olika diskussionerna som förts om begreppet plan ger inga entydiga 
belägg för att planer är en väg till framgång. I det här kapitlet är det



”individernas framförhållning” som skymtar fram snarare än den faktiska 
planering som sker. Rent allmänt kan man anta att ju mer målmedvetna och 
yrkesinriktade de arbetslösa är, desto större är förutsättningarna att olika 
insatser också lyckas. Ju närmre förankring desto större förutsättningar att 
lyckas, och ju närmre utslagning desto större risk för att planerna misslyckas. 
Undersökningens svaga koppling till planer kan stå för att planer inte görs i 
tillräckligt stor omfattning. Men resultaten kan också betyda att individerna 
lever under omständigheter som gör att de har svårt att planera för sitt framtida 
arbetsliv. Som exempel kan nämnas den första intervjun med Lena. Lena är en 
ambitiös tjej som trots en välvillig handläggare och planerad utbildning 
tvingades avbryta sina planer pga ett svagt socialt nätverk som inte kunde ge 
stöd när hennes barn blev sjukt. Det kan inte heller uteslutas att det bland 
beredskapsarbetarna finns individer som arbetsgivarna över huvud taget inte 
vill veta av.

8.7 Diskussion
Redan ett litet intervjuurval bidrar till att skapa nyanser till de mer generella 
bilder som lyfts fram i statistiken över beredskapsarbetarna. I kapitel 6 
framgick bl a att 29% arbetade sex månader efter beredskapsarbetet. Propor
tionerna var ungefär desamma bland intervjupersonerna. Fem personer (av 
16) arbetade. Intervjuerna visar vad eller snarare vem som kunde dölja sig 
bakom dessa siffror. För Ergun hade beredskapsarbetet inneburit att han fatt 
nya perspektiv och distans till sitt tidigare yrkesliv. Däremot hade det knappast 
haft någon betydelse för hans arbete som krögare. Muhammed fick arbete tack 
vare beredskapsarbetet. Lena fick genom beredskapsarbetet referenser som 
hjälpte henne till en annan anställning efter beredskapsarbetet. Hon fick 
däremot inte den typ av arbete som hon ville ha. Anna hade genom beredskap
sarbetet haft sin första anställning på många år. Hon fick inte fortsatt 
anställning i anslutning till beredskapsarbetet, men hon uppgav att bered
skapsarbetet gett henne ett ökat självförtroende som indirekt hjälpt henne till 
det nya arbetet. För Elenas del var det oklart om beredskapsarbetet haft någon 
betydelse för hennes anställning.

Bilden av beredskapsarbetarnas sysselsättning illustrerar också marginalise- 
ringsbegreppet som partiell socioekonomisk delaktighet (jfr kapitel 1). Bered
skapsarbetarna hade i hög utsträckning en svag formell position på arbets
marknaden, och tillgängliga arbetsuppgifter fanns huvudsakligen inom ser
vice- och tjänstesektorn.

Beredskapsarbete ges både till personer med goda förutsättningar på 
arbetsmarknaden och till personer som har betydligt sämre förutsättningar.



Det förefaller också vara så att ju bättre förutsättningar för förankring på 
arbetsmarknaden, desto mer har beredskapsarbeten karaktär av arbetsmark
nadspolitik, och ju sämre förutsättningar för individen desto mer har insatsen 
karaktär av karitativ hjälp. För t ex Muhammed var beredskapsarbete en tydlig 
arbetsmarknadspolitisk insats. Muhammed hade arbetat under många år, han 
kunde och ville arbeta, men han ville pröva på ett delvis nytt yrkesområde. Han 
fick ett beredskapsarbete i linje med sina önskemål, och han fick också en fast 
anställning efter beredskapsarbetet.

För Risto var beredskapsarbetet mycket mera en karitativ insats. Bered
skapsarbetet hade ingen tydlig yrkesinriktning utan syftade snarare till att se 
om Risto klarade att arbeta över huvud taget. Om han inte fatt ett beredskaps
arbete skulle han förmodligen haft sin försörjning genom någon form av 
bidrag, troligtvis sj ukpenning. Alternativet till sj ukpenning skulle knappast ha 
varit arbete utan snarare förtidspension eller socialbidrag.

Noter:
1 I januari 1990 gjordes två bandade provintervjuer. Därefter utformades ett 
frågeformulär som underlag till intervjuerna. Ytterligare en bandad provintervju 
gjordes där det färdiga formuläret användes. Tolv bandades och av dessa bedömdes 
åtta som intressanta och har skrivits ut. De åtta utskrivna intervjuerna tillförde 
mycket information utöver vad som kan utläsas av enkätsvaren.

2 Kategorierna vill/kan/får har utvecklats av Berglind i ett flertal skrifter (bl a i Towards 
an action theory for social work 1988). Här har jag utgått från Midré då texten blir 
mer konsekvent med tidigare kapitel. Det finns också skillnader mellan Midré och 
Berglind. Midrés resonemang utgår mer ifrån institutionerna, dvs de inrättningar 
som bestämmer om en person skall ha hjälp eller inte. Vilja och kunna hos Midré blir 
mer en fråga om ifall institutionerna anser att personerna kan och vill arbeta.

3 Ståls beskrivning (1989) av hur personer förflyttar sig mellan olika åtgärder 
illustrerar svårigheterna av att bygga upp en kedja av åtgärder. Rationella program 
fungerar inte för grupper som hoppar av eller har svårigheter att bestämma sig.



9. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

9.1 Beredskapsarbeten och beredskapsarbetare
Kommunala beredskapsarbeten är en form av lönearbeten med särskilda 
villkor. Föregångare till beredskapsarbeten var nödhjälpsarbeten och reservar
beten. Beredskapsarbeten ordnas för personer som är arbetslösa, men ofta har 
kommunala beredskapsarbeten erbjudits individer som har sociala eller eko
nomiska svårigheter i kombination med arbetslöshet. Kommunala beredskap
sarbeten är därför en insats med starka käritativa inslag. Från 1914 och fram 
till 1960-talet svarade arbetslöshetskommittén (senare nämnden) för de 
kommunala beredskapsarbetena i Stockholm. Därefter har olika förvaltningar 
varit huvudman, men främst har arbetet i någon form legat under socialnämn
den.

I avhandlingen står beredskapsarbetarna i fokus. De frågor som ställts i 
huvudundersökningen handlar om vilka individer som fick beredskapsarbe
ten i Stockholm 1990, hur det gick för dem efter beredskapsarbetet och vilket 
”utbyte” de hade av sina beredskapsarbeten. Kartläggningen grundar sig på 
322 besvarade enkäter. Med hjälp av Folk- och bostadsräkningen 1990 
jämförs beredskapsarbetarna med befolkningen i Stockholm. I uppföljningen, 
som vänder sig till de personer som fullföjde beredskapsarbetet, deltog 163 
personer. Undersökningen har fördjupats och kompletterats med hjälp av 
intervjuer med 16 beredskapsarbetare.

9.2 Undersökningens resultat

Vilka var beredskapsarbetarna 1990?
Sammanfattningsvis visar de empiriska resultaten av kartläggningen följande:

• De anvisade beredskapsarbetarna var generellt sett en socioekonomiskt 
utsatt grupp med lägre förvärvsaktivitet, lägre inkomster och lägre andel 
boende i egna hem. Andelen ensamstående kvinnor med barn var hög. En 
tredjedel av de anvisade var långtidsarbetslösa. De hade ofta svårt att ange sina 
framtidsplaner på arbetsmarknaden, de hade generellt sett osäkra arbetsmöj
ligheter, och de hade framför allt svårt att fa ett stadigvarande arbete på den 
öppna arbetsmarknaden.

• En stor del av de anvisade beredskapsarbetarna hoppade av beredskapsar
betet på ett tidigt stadium. Uppgifterna om avhopparna är bristfälliga. Främst 
var det svenskar och iranier som hoppade av, medan turkar och latinamerika



ner i större utsträckning fullföljde. Det var också fler högutbildade som slutade 
beredskapsarbetet i förtid. En gissning är att avhopparna polariseras i en grupp 
som klarar sig på egen hand och en annan grupp som har stora svårigheter att 
klara av ett beredskapsarbete. Kanske är det så att den ena gruppen blir 
förankrad på arbetsmarknaden medan den andra ”slås ut” från arbetsmarkna
den.

Hur gick det för beredskapsarbetama efter beredskapsarbetet?
De beredskapsarbetare som arbetat mer än två månader har följts upp med 
enkäter sex månader efter beredskapsarbetet.

• Uppföljnings resultaten bland beredskapsarbetama visar att sex månader 
efter beredskapsarbetet arbetade 29%, 28% studerade, 25% var arbetslösa och 
8% var tillbaka i beredskapsarbeten. I ”övrigt”-kategorin dominerade de 
sjukskrivna.

• Ålder hade betydelse för beredskapsarbetarnas sysselsättningssituation. 
Framför allt var det de yngre som valde att studera efter beredskapsarbetet. Det 
var vanligare bland de äldre att fa nya beredskapsarbeten eller att åter bli 
arbetslösa.

• Den kommunala målsättningen med beredskapsarbetet (att alla skulle gå 
vidare till arbete eller studier) kunde bara uppfyllas till en del. Beredskapsar- 
betarna var en kraftigt selekterad grupp som hade små möjligheter att fa ett 
marknadsarbete redan under högkonjunkturen. Konjunkturförsämringen 
minskade ytterligare deras möjligheter till att erhålla ett arbete.

Beredskapsarbetarnas utbyte av beredskapsarbetet
• Olika frågor har ställts som rör hur nöjda beredskapsarbetama var med 

arbetsuppgifter, arbetskamrater och hjälpen från handläggare. Andelen nöjda 
varierade totalt sett mellan 70 och 80%, men det fanns variationer mellan olika 
nationalitetsgrupper. Skillnaden var större mellan olika nationalitetsgrupper 
än mellan svenskar och utländska medborgare.

• Det fanns ett betydande missnöje med lönen. Ju högre utbildning desto 
större missnöje med lönen. De som arbetat före beredskapsarbetet var mer 
missnöjda än de som studerat. Man var mindre missnöjd med lönen om man 
gjort en planering för tiden i beredskapsarbetet tillsammans med handlägga
ren.

I intervjuerna kom det fram att beredskapsarbeten kan vara viktiga för 
individerna även om de inte leder till en anställning eller till studier. Av de 14 
personer som vid uppföljningsintervjuerna besvarat frågorna var tolv mycket 
eller ganska nöjda och två personer varken nöjda eller missnöjda. Men det var 
t ex bara fyra personer som var stadigt förankrade på arbetsmarknaden. Det



fanns också personer som kunde sägas vara på väg mot utslagning från 
arbetsmarknaden, men som ändå var mycket nöjda med sitt beredskapsarbete. 
Ett beredskapsarbete kunde alltså av individen uppfattas som positivt även om 
det inte på kort sikt ledde fram till en förbättrad ställning på arbetsmarknaden.

Intervjuerna gav tydliga illustrationer till hur situationen för den enskilde 
kunde se ut. Intervjupersonerna hade haft olika arbeten och deltagit i olika 
arbetsmarknadspolitiska insatser. De kanske fick ett arbete på den öppna 
marknaden, men detta var vanligen av tidsbegränsad karaktär. Svårigheterna 
tilltog med stigande ålder. På frågan vad de skulle gjort om de inte fatt ett 
beredskapsarbete svarade majoriteten att de skulle sökt arbete. De som var 
ensamstående och saknade a-kassa hade i allmänhet behövt socialbidrag för sin 
försörjning.

Förhållanden som hade betydelse för ulfallet
I den statistiska analysen (chi2-tester, faktoranalyser och kanoniska korrelatio
ner) visade sig ålder och. nationalitethz stor betydelse för resultaten. Ålder och 
nationalitet bidrog till att förklara skillnader i deltagarnas nöjdhet med 
beredskapsarbetetet och deltagarnas sysselsättningssituation vid uppföljnings- 
stillfället. Innebörden av de olika sambanden sammanfattas nedan.

Betydelsen av ålder
Ungdomsgruppen (20-24 år) har jämförts med den övriga populationen. 
Många skillnader var sådana som kunde förväntas. De unga hade kortare 
utbildning och lägre grad avyrkestillhörighet. De hade, kanske något överras
kande, haft arbete som senaste sysselsättning i högre utsträckning än övriga. 
Många, framför allt de svenska ungdomarna, hade tidigare deltagit i arbets
marknadsåtgärder. Däremot hade de i lägre grad a-kassa och i högre utsträck
ning ekonomisk hjälp från föräldrar och släkt. De hade inte hunnit (eller 
förmått) skaffa körkort i samma utsträckning som de äldre. Som man kan 
förvänta sig hade ungdomsgruppen generellt sett färre samboförhållanden och 
barn och ett mer osäkert boende. De yngre hade bättre hälsa. Ålder hade också 
betydelse för deltagarnas sysselsättning efter beredskapsarbetet. Bland dem 
som fick beredskapsarbeten 1990 gick ungdomsgruppen i större utsträckning 
till studier och tillfälliga arbeten, medan det var vanligare att de äldre fortsatte 
att vara arbetslösa eller fick nya beredskapsarbeten.

Det fanns ingen skillnad i andelen långtidsarbetslösa mellan ungdoms
gruppen och de övriga. Däremot verkade det finnas skillnader när det gäller 
orsakerna till att bli långtidsarbetslös. Bland intervjupersonerna blev några av 
de yngre långtidsarbetslösa av brist på barnomsorg, medan de äldre blev 
långtidsarbetslösa som en följd av att de förlorat jobbet.



Under 1990 var ungdomsarbetslösheten låg och det fanns gott om lediga 
arbeten även för ungdomar. Slutsatser som kan dras av intervjuerna är att 
många av ungdomarna hade kombinationers svårigheter som bidrog till att 
de fick hjälp genom beredskapsarbeten. Exempel på sådana sammansatta 
svårigheter kan vara att man har låg utbildning och är ensamstående med barn, 
har låg utbildning och psykisk ohälsa, har bräcklig arbetsmarknadsbakgrund 
och tidigare missbruk som krävt behandlingsinsatser etc. Kanske kan man 
rentav säga att det extrema var det normala för ungdomarna i beredskapsarbete 
vid den här tiden.

Betydelsen av nationalitet
De utländska medborgarna var överrepresenterade bland beredskapsarbeta- 
rna. Medborgarskap hade främst betydelse för variablerna utbildning och försörj- 
ningsalternativ. De utländska medborgarna hade främst gymnasieutbildning 
där svenskarna hade grundskola. Svenskarna hade varit mer etablerade på 
arbetsmarknaden och hade följdriktigt i högre utsträckning a-kassa, KAS och 
sjukpenning. Det senare kan förutom svenskarnas arbetsmarknadsanknyt- 
ning också spegla att de hade olika försörjningsalternativ. Svenskar klarade i 
högre utsträckning sin försörjning genom att låna pengar eller sälja tillhörig
heter.

Gruppen långtidsarbetslösa bestod till stor del av svenskar som varit 
etablerade på arbetsmarknaden. De långtidsarbetslösa hade också fler arbets- 
löshetstillfällen under de senaste tre åren. Bland de korttidsarbetslösa fanns 
många invandrare, som inte tidigare arbetat i Sverige. Invandrarna var av olika 
skäl mer motiverade att studera. De var i hög utsträckning nytillträdande på 
arbetsmarknaden och hade ofta fått del aven utbildning, t ex språkstudier, och 
hade därför inte varit formellt arbetslösa.

Nationalitet och tidigare arbetslöshet hade betydelse för om beredskapsar- 
betarna var nöjda eller inte med sina beredskapsarbeten. Även om de redovi
sade skillnaderna är statistiskt signifikanta kan det ändå finnas anledning att 
man är försiktig med att peka ut vissa nationaliteter med tanke på att relativt 
få personer från varje icke-svensk nation ingår i undersökningen. Resultaten 
påvisar ändå att nationalitet spelade roll för deltagarnas nöjdhet. Skillnaderna 
mellan olika nationalitetsgrupper var större än den mellan svenskar och 
invandrare.

Undersökningen av beredskapsarbetarna påvisar tydligt behovet av att 
diskutera de utländska medborgarnas ställning på arbetsmarknaden. De 
utländska medborgarna var överrepresenterade bland de arbetslösa och över
representerade i undersökningen. Annan forskning har visat att det är svårt för 
de utomeuropeiska medborgarna som kommit till Sverige under senare år att



bli etablerade på arbetsmarknaden (se t ex Turtola (1994)). Även andra 
europeiska invandrargrupper har fatt känna av ökade inkomstsskillnader. 
Aguilar och Gustafson (1994) visade bl a att utrikes födda personer som är 
bosatta i Sverige har fått relativa lönerelaterade inkomstförsämringar jämfört 
med svenskarna under hela 1980-talet. Författarna gör en trendmässig fram- 
skrivning som tyder på att skillnaderna kommer att fortsätta att öka. Även 
Socialstyrelsen (Social rapport 1994) har påtalat invandrarnas svårigheter.

9.3 Marginalisering
Resultaten från enkät- och intervjusvar ligger till grund för att beskriva 
beredskapsarbetarnas ställning på arbetsmarknaden i termer av marginalise- 
ring. Marginaliseringsbegreppet har jämförts med Midrés kategorier ”vill”, 
”kan” respektive ”får” arbeta. Marginalisering är detsamma som att kompo
nenterna vill, kan och får inte samtliga får samma svar, dvs det är inte vare sig 
tre ja eller tre nej.

Att vara marginaliserad innebär att mer än tillfälligtvis befinna sig mellan 
förankring och utslagning på arbetsmarknaden. En gissning är att det för 
svenskarna och de utländska medborgarna rör sig om två separata marginali- 
seringsprocesser. Det är för det första en grupp av svenskarna som successivt 
lämnar arbetsmarknaden och som ibland har svårigheter med t ex missbruk 
eller psykisk ohälsa. För det andra finns det en grupp utländska medborgare 
som har svårt att komma in och bli förankrade på arbetsmarknaden på ett 
stadigvarande sätt. Tänkbara orsaker är brist på resurser eller diskriminering 
från arbetsgivarnas sida.

För de unga kan beredskapsarbetet vara ett led i en etableringssprocess, 
medan det för de äldre kan vara ett led i en utslagningsprocess. Ibland är 
beredskapsarbetet kopplat till rehabilitering, ibland kan det förhindra eller 
uppskjuta utslagning. I princip kan man lämna beredskapsarbetet på tre olika sätt:
1. gå till den öppna arbetsmarknaden
2. kvarstå som marginaliserad i en alltmer ”permanent tillfällighet”
3. lämna arbetskraften.

Detta gör att beredskapsarbetet skiljer sig från många andra stödformer. En 
ungdomspraktik eller ett rekryteringsstöd ses nästan uteslutande som ett sätt 
att ta sig in på arbetsmarknaden. Andra typer av stöd, t ex a-kassa för äldre eller 
förtidspensionering, markerar snarast en utslagning från arbetsmarknaden.

Ett av Svedbergs resultat (1994) var att en individ kan befinna sig i en 
marginaliserad position under mycket lång tid. Intervjumaterialet i min egen 
undersökning ger stöd för en sådan tolkning. Flera av de äldre intervjuperso
nerna vittnar om en långsam process där de sakta men säkert lämnar den öppna



arbetsmarknaden. Den kvantitativa kartläggningen påvisade att det rörde sig 
om en genomsnittligt sett rejält utsatt grupp. Intervjuerna nyanserar bilden 
genom att visa att en del av beredskapsarbetarna hade mycket goda förutsätt
ningar att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Samtidigt hade en del 
individer så dåliga förutsättningar att det närmast är förvånande att de fått 
beredskapsarbeten över huvud taget med tanke på att målsättningen med 
beredskapsarbetet var att personen i fråga skulle gå vidare till den öppna 
arbetsmarknaden eller till reguljära studier. En slutsats är att under högkon
junktur är de marginaliserade relativt få, och åtgärderna kan riktas mot dem som 
befinner sig nära utslagning. I lågkonjunktur befinner sig fler i en marginell 
positiony och åtgärderna riktar sig snarare mot dem som både vill och kan arbeta.

De långtidsarbetslösa beredskapsarbetarna
Under 1980-talet har långtidsarbetslösheten uppmärksammats som ett tillta
gande samhällsproblem, såväl i Sverige som internationellt. Arbetslöshetsti- 
dens längd var därför en av de faktorer som särskilt studerades. Som långtids
arbetslösa räknades i min undersökning de personer som varit arbetslösa minst 
sex månader. Ca 1/3 av de anvisade beredskapsarbetarna angav att de varit 
arbetslösa mer än sex månader (totalt 111 av 322 personer).

Undersökningen visar att bland de långtidsarbetslösa fanns en grupp med 
kort utbildning. Här återfanns också t ex ensamstående män. Det är resultat 
som man åtminstone till en del kan förvänta sig. Men det fanns också sådant 
som överraskar, sådant som får betraktas som nytt, bl a att en stor grupp av de 
långtidsarbetslösa hade lång utbildning.

Ofta är långtidsarbetslöshet ett brott mot tidigare yrkesliv, från ett mer 
stadigvarande arbete till långtidsarbetslöshet. Det är däremot tveksamt om det 
är en riktig beskrivning av långtidsarbetslösheten bland beredskapsarbetarna 
i Stockholm. Undersökningen tyder på att de långtidsarbetslösa utöver långa 
arbetslöshetstider också hade upprepade arbetslöshetstillfällen. Den senare 
typen av långtidsarbetslöshet är knappast ett nytt problem utan snarare ett nytt 
namn på ett gammalt problem. En del människor lever under utsatta förhål
landen, något som även avspeglar sig i deras svårigheter att komma in och hålla 
sig kvar på arbetsmarknaden. Det krävs en mer utvecklad teoretisk föreställ
ning både kring vad som utlöser och vad som vidmakthåller arbetslösheten för 
just de här grupperna. Det blir därför viktigt för den fortsatta forskningen att 
följa förloppetsom föregår långtidsarbetslösheten. Hypotesen är att storstadens 
långtidsarbetslöshet i mindre utsträckning är ett brott mot ett tidigare yrkesliv 
utan mer en följd av en utdragen marginaliseringsprocess med ett mönster av 
upprepade arbetslöshetstillfällen. En kompletterande fråga som då kan ställas 
är om det är samma processer som leder till att vissa grupper och individer far



lågbetalda osäkra jobb med små avancemangsmöjligheter som också leder till 
att det skapas långtidsarbetslösa?

I intervjukapitlet bedömde jag att fyra personer riskerade utslagning från 
arbetsmarknaden. Mathew och Ludwiga hade aldrig blivit ordentligt etable
rade på arbetsmarknaden. De pendlade mellan tillfälliga arbeten och olika 
åtgärder. De hade ännu inte varit långtidsarbetslösa, men löpte risk att bli det. 
Risto och Stina hade båda haft stadigvarande anställningar. De hade därefter 
varit arbetslösa, haft tillfälliga arbeten och senare blivit långtidsarbetslösa. Det 
tycks därför som att utslagningsförlopp et i deras fall gick via tillfallighetsmark- 
naden. I den mån dessa erfarenheter är generaliserbara avser resultaten främst 
den något äldre arbetskraften.

9.4 Resultatens betydelse för den framtida forskningen
Resultaten av undersökningen motiverar ett närmande mellan den arbets- 
marknadspolitiska forskningen och klientforskningen. I grova drag kan man 
säga att den mer makroinriktade arbetsmarknadspolitiska forskningen ser 
strukturerna, men inte individerna. I klientorienterad forskning ligger ofta 
fokus på individerna medan strukturerna får en mer undanskymd plats. Ett 
sådant närmande mellan forskningstraditioner skulle kunna ske t ex vid 
studier av de långtidsarbetslösa. Det är rimligt att anta att de långtidsarbetslösa 
har större individuella hjälpbehov än andra arbetslösa. På samma gång är 
långtidsarbetslöshet ett växande strukturellt problem som inte har så mycket 
med de enskilda individerna att göra. Praktiskt socialt arbete utgår som regel 
från det individuella klientarbetet som bas. Genom att kombinera perspektiv 
kan frågor ställas som ”hur ska en åtgärd ta sin utgångspunkt i individuella 
problem utan att problemen individualiseras?” Såvitt skilda frågor kan ställas 
som huruvida insatserna förhindrar långtidsarbetslöshet eller i stället påskyn
dar en utslagningsprocess med en därmed sammanhängande långtidsarbets
löshet. Genom att granska olika projekt, t ex deras organisationsform, 
rekrytering och resultat, borde det också vara möjligt att förbättra bestämning
en av målgrupp för olika projekt.

Även samspelet mellan olika stödformer behöver belysas mer. Inte minst 
införandet av garantiregeln till de utförsäkrade visar hur viktigt regelverket är 
och hur relativt små förändringar kan få tämligen stora konsekvenser. Ett 
annat viktigt område rör frågorna om och hur socialbidraget skall kopplas till 
”arbetslinjen”. Socialbidragets anknytning till arbetslinjen har under 1990- 
talet ytterligare aktualiserats i den svenska debatten både som en följd av den 
höga arbetslösheten och genom översynen av arbetslöshetsersättningen. Soci
altjänstkommittén, som utrett socialtjänstlagen, har även diskuterat införan



det av en generell statlig norm för socialbidragets miniminivå. Denna skall 
bl a garantera att skälig ersättning utgår till de hjälpbehövande oavsett var i 
landet man bor. Vad en sådan garanti i praktiken innebär för den enskilde är 
oklart. Om t ex statsfinanserna försvagas är risken uppenbar att bidragen 
holkas ur och de arbetslösas standard sjunker i förhållande till dem som 
arbetar. För forskningen är det viktigt att konsekvenserna av sådana föränd
ringar får en noggrann dokumentation och utvärdering.

9.5 Diskussion: Vilka implikationer ger resultaten för 
socialtjänsten?
Det finns en betydande kontinuitet i den kommunala arbetslöshetshjälpen. 
Såväl den historiska genomgången och förstudien som själva huvudundersök
ningen pekar på att det finns en kärna av ekonomiskt svaga grupper som far 
hjälp genom arbete i kommunal regi. Som ekonomiskt svaga räknas de som 
far socialbidrag och/eller har låga årsinkomster. Under 1900-talet har den 
kommunala arbetslöshetshjälpen främst avsett männen varav många varit 
ensamstående. Denna kärna av ensamstående män finns kvar även om nya 
grupper av hjälpsökande tillkommit, däribland kvinnor med utländskt med
borgarskap.

För socialtjänsten är arbetslöshet inget nytt problem, tvärtom. Kapitel tre 
refererade bl a till flera studier från senare år som påtalade att många av 
socialtjänstens klienter var arbetslösa. Den nu genomförda undersökningen 
visade att många av beredskapsarbetarna uppbar socialbidrag. Sammantaget 
fanns det en mycket stark koppling mellan arbetslöshet, kommunala bered
skapsarbeten och ekonomisk hjälp från kommunen till den enskilde.

Det finns goda skäl som talar för att socialtjänsten skall verka för att 
klienterna skall få beredskapsarbeten. Kommunala beredskapsarbeten är en 
form av anställning som är arbetsrättsligt acceptabel och sågs, åtminstone av 
intervjupersonerna, som en positiv insats. Det gör att beredskapsarbeten 
skulle kunna utgöra ett stöd i linje med socialtjänstlagens intentioner (jfr 
Trygged 1995). Det finns också goda skäl till att socialtjänsten skall verka för 
att beredskapsarbeten ges till personer som har små chanser på arbetsmarkna
den. Socialtjänsten kan t ex söka påverka arbetsförmedlingen eller starta egna 
beredskapsarbetsprojekt. Risken är annars uppenbar att individer med dåliga 
förutsättningar slås ut från arbetsmarknaden.

1990-talets höga arbetslöshetstal har även lett till ökade kommunala 
kostnader för socialbidrag. I många av de förslag som diskuterats av kommun
politikerna under 1990-talet för att sänka kostnaderna framförs tanken på 
arbetsprestation för att få socialbidrag. Ofta anförs ”Flallstahammarmodellen”



som förebild.* De kortsiktiga vinsterna av en sådan utveckling kan vara 
minskade utgifter för socialbidrag och att en del arbetsuppgifter blir utförda 
till låg kostnad. Samtidigt kan kommunala gråzoner på arbetsmarknaden leda 
både till ett svagt anställningsskydd och till en urholkad arbetsrättslagstift- 
ning. För klienten är det rimligtvis bättre att ha ett så ”normalt” arbete som 
möjligt. Ur individsynpunkt är det viktigt att behålla principen om beredskap
sarbeten som arbeten med lön. Med kraftigt försämrade villkor är risken 
uppenbar att beredskapsarbeten snarare uppfattas som någon form av repres
sion. Om den kommunala målsättningen enbart är att minska socialbidragen 
finns det samtidigt en risk att kommunen blir mindre intresserad av klienter
nas väl och ve och mer inriktad på att övervältra sina socialbidragskostnader 
på staten. Det ”goda” med en karitativ målsättning, dvs att de ekonomiskt 
svaga grupperna uppmärksammas, kan komma i skymundan.

1990 var den kommunala målsättningen i Stockholm (vid Beredskapsar- 
betsbyrån) att alla beredskapsarbetare skulle gå vidare till arbete, studier eller 
någon annan insats direkt efter beredskapsarbetet. Denna målsättning upp
fylldes långt ifrån för alla beredskapsarbetare. Till en del kan bristen på 
måluppfyllelse bero på att läget för vakanta arbeten avsevärt försämrades under 
senare delen av 1990, men sannolikt hade många av beredskapsarbetarna ändå 
blivit utan arbete. En möjlig slutsats är att stat och kommun försöker avhjälpa 
olika typer av sociala svårigheter inom ramen för arbetsmarknadspolitiken 
men att detta inte framgår av de uppställda målsättningarna. Det är ingen 
orimlig tanke att beredskapsarbetena 1990 i hög utsträckning gick till indivi
der som antingen hade dåliga resurser eller låg kapacitet eller som diskrimine
rades av arbetsgivarna. Beredskapsarbetet kan utgöra ett stöd i sig, men det 
kanske ändå inte leder fram till ett marknadsarbete eftersom de svårigheter 
som ledde till att en individ fick ett beredskapsarbete kvarstår även efter 
beredskapsarbetet.

Under 1980-talet var arbetsmarknadsåtgärderna anpassade för att motver
ka en arbetslöshet på ca 3%. Den höga arbetslösheten under 1990-talets första 
hälft aktualiserar frågan om i vilken utsträckning arbetsmarknadsåtgärderna 
löser, dämpar eller rentav skapar problem på arbetsmarknaden (jfr Forslund

* Det är oegentligt att tala om en ”HallstahammarmodeH”. I Hallstahammar erbjuds 
10-15 väl kända klienter arbeten där socialbidrag och stimulanspeng utgår. Det fanns 
planer på att utöka verksamheten, men dessa skrinlädes som en följd av kritik från JO. 
JO pekade dels på risken av att en kommun lockar till sig billig arbetskraft, dels på 
risken att socialnämnden ställer högre krav på den enskilde än vad denne har förmåga 
att leva upp till. Verksamheten i Hallstahammar är snarare en form av rehabiliterings
projekt för en liten grupp klienter.



1992). Den långsiktiga utvecklingen på arbetsmarknaden pekar på en allt 
högre kvarstående arbetslöshetsnivå efter varje lågkonjunktur. Utvecklingen 
går att läsa ur arbetslöshetssiffrorna från 1970-talet och framåt. Under samma 
år har antalet vakanser minskat (Korpi 1995). Dessa strukturella förändringar 
doldes av den extremt gynnsamma konjunkturen i slutet av 1980-talet och 
första halvåret 1990. Under de första åren av 1990-talet har antalet sysselsatta 
i landet minskat för första gången under efterkrigstiden. Denna utveckling 
spelar stor roll för vilka grupper som ska få hjälp och hur åtgärderna påverkar 
den öppna arbetsmarknaden.

Flertalet arbetsmarknadsåtgärder inklusive beredskapsarbeten är huvud
sakligen konjunkturpolitiska åtgärder. Denna inriktning kan komma att 
förändras om arbetslösheten permanentas på en hög nivå. Det finns utländska 
exempel som visar på att arbetsmarknadsåtgärder riskerar att slå ut ”vanliga 
jobb”. Stora volymökningar av insatser riskerar att påverka den ordinarie 
arbetsmarknaden. Det finns även en svensk studie med data från sent 1970- 
tal som tyder på att beredskapsarbeten i vissa fall kan tränga ut ordinarie 
arbetstillfällen, t ex inom väg- och anläggningssektorn men inte inom vård- 
och omsorgssektorn (Grämlich & Ysander (1981); se även AMS 95:8). 
Undanträngningseffekter har annars varit ett relativt okänt fenomen i Sverige. 
Det förefaller som om insatserna generellt sett blir sämre ur effektivitetssyn
punkt om efterfrågan i ekonomin är låg. Det hjälper inte så mycket med ett 
beredskapsarbete eller en arbetsmarknadsutbildning om det inte finns någon 
arbetsgivare som vill anställa.

Vad kan då kommunala beredskapsarbeten bidra med för socialtjänstens 
klienter? Kan kommunala beredskapsarbeten rentav vara en metod i socialt 
arbete för att hjälpa de arbetslösa?

Kommunala beredskapsarbeten är en insats i skarven mellan socialpolitik 
och mer renodlad arbetsmarknadspolitik. Det finns en motsättning med 
beredskapsarbeten som ges på karitativa grunder om målsättningen samtidigt 
är att beredskapsarbetet skall leda till ett arbete på öppna arbetsmarknaden. 
Denna motsättning förstärks under en lågkonjunktur eftersom det då blir 
ännu svårare att få ett marknadsarbete. När arbetslösheten stiger ökar behovet 
av beredskapsarbeten och andra arbetsmarknadspolitiska insatser. Framför allt 
ökar behovet bland grupper som är konjunkturpolitiskt arbetslösa, grupper 
som kan antas ha goda förutsättningar till ett nytt arbete när konjunkturerna 
blir bättre.

Den kritiska frågan är om resurserna skall koncentreras på de konjunktur
arbetslösa eller om de även skall kunna gå till de grupper som behöver karitativ 
hjälp. Valet ger också implikationer för arbetsförmedlingens och socialtjänst
ens arbete med de arbetslösa. Om målgruppen är de konjunkturpolitiskt



arbetslösa bör inriktningen vara tydlig mot praktik, utbildning, omskolning 
och jobbsökarverksamheter etc. Om däremot den karitativa inriktningen 
betonas är inte arbetsmarknadsanknytningen lika självklar. Den viktigaste 
målsättningen är snarare att förhindra utslagning från arbetsmarknaden. En 
sådan inriktning förutsätter att individerna har något utbyte av beredskapsar
betet även om det inte leder till ett marknadsarbete.

Kritiken mot den karitativa hjälpen är att det alltid finns ett visst mått av 
godtycke med behovsprövad hjälp. För att minska godtycket och begränsa 
risken för stigmatisering är det viktigt att arbetet betalas med marknadslöner 
och inte kopplas till t ex socialbidragsnormer.

Kommunala beredskapsarbeten kan förmodligen bara bidra marginellt till 
att lösa generella problem som t ex hög arbetslöshet. De kan knappast 
motverka långsiktiga strukturella förändringar. Detta behöver inte betyda att 
beredskapsarbeten har spelat ut sin roll. Beredskapsarbeten har den fördelen 
att det är en insats som ofta går att organisera snabbt och det går också med 
relativt hög precision att välja målgrupper för beredskapsarbeten.

Sammanfattning och slutsatser
Beredskapsarbeten kan mycket väl vara en metod för att hjälpa arbetslösa 
klienter, men det finns starka begränsningar för vad som går att uppnå. 
Kommunala beredskapsarbeten kan delvis, med en modern terminologi, ses 
som en social serviceåtgärd där inriktningen styrs av behov snarare än av 
prestation. Det är också viktigt att beredskapsarbetets utformning kan accep
teras av de berörda då många har små möjligheter att välja något bättre. 
Samtidigt kan den arbetsmarknadsinriktade målsättningen med beredskaps
arbetet behöva tonas ner. Paradoxalt nog bör villkoren för kommunala beredskap
sarbeten utformas i enlighet med arbetsmarknaden i övrigt för att man ska 
undvika repression och stigmatisering. Redan en sådan inriktning medför 
vissa begränsningar så länge beredskapsarbeten utgör en ”öppen” verksamhet 
och inte en behandlingsinsats. Beredskapsarbetet förutsätter att de individer 
som anvisas förmår utföra ett arbete vanligtvis på heltid på regelbundna tider. 
De personer som har allra sämst förutsättningar och som balanserar på randen 
till utslagning klarar ibland inte dessa krav. Förmodligen hör en del av avhopparna 
i undersökningen till denna grupp. Även i sådana fall kan anställningsformen 
beredskapsarbete vara intressant. Men målsättningen är i så fall knuten till 
träning och rehabilitering, och beredskapsarbetet utgör snarare en behand
lingsinsats än en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Rekryteringen till ”vanliga” 
kommunala beredskapsarbeten bör snarare inriktas på de grupper som har stora 
svårigheter med att fa ett marknadsarbete, som behöver hjälp på karitativa 
grunder, men som ändå har tillräcklig kapacitet för att klara av ett lönearbete.



EPILOG: LENA FLYTTAR HEM

I inledningen till avhandlingen omnämndes att Lena fick ett beredskapsarbe
te. Lena är en ung svensk kvinna med barn.

Hennes situation var inte särskilt extrem. Hon hade inga problem med t ex 
missbruk eller psykiska besvär. Hennes svårigheter på arbetsmarknaden 
hängde till en del samman med hennes bristande utbildning och erfarenhet på 
arbetsmarknaden. Men de hängde också samman med att hon under en lång 
period saknat barnomsorg och därför blivit långtidsarbetslös.

Som långtidsarbetslös, försörjningspliktig och starkt arbetsorienterad var 
hon en i Midrés termer ”värdig” klient som hade goda möjligheter att fa hjälp 
i form av arbetsmarknadspolitiska insatser och socialbidrag. Lenas livssitua
tion gjorde att hon befann sig i skarven mellan ”arbetslinjen” och ”kontant- 
linjen”. Hon var beroende av socialbidrag och motiven till att ge henne ett 
beredskapsarbete hade en delvis karitativ karaktär.

I Schröder och Sehlstedt (1989) betonades betydelsen aven medveten plan 
från främst arbetsförmedlingens sida. I Lenas fall fanns det en överenskommen 
planering för hennes fortsatta yrkesliv som innebar en AMU-utbildning och 
eventuellt en relevant praktikperiod därefter. Planerna kunde inte fullföljas. 
Trots kombinationen av Lenas starka vilja och olika hjälpinsatser som gavs var 
det svårt för Lena att ha någon längre tids framförhållning. Undersökningens 
resultat motsäger inte Schröder och Sehlstedt, men undersökningen bidrar till 
att problematisera ”planbegreppet”. Lenas situation visar också hur svårt det 
kan vara att faktiskt genomföra en ”plan”.

För t ex Neila, en annan ung ensamstående kvinna med barn, var utgångs
läget avsevärt sämre. Neila, som har turkiskt ursprung, hade mycket bristande 
kunskaper om samhället och bristande språkkunskaper. Hon kunde inte flytta 
även om hon skulle vilja. Neila kommer förmodligen att under många år vara 
hänvisad till grundvux och kanske senare komvux innan hon har chansen att 
bli mer stadigvarande etablerad på arbetsmarknaden. Utan beredskapsarbetet 
skulle Neila varit arbetslös med socialbidrag. Beredskapsarbetet innebar 
svenskstudier, sociala kontakter, bättre självförtroende och åtminstone en 
tillfälligt avslutad kontakt med socialtjänsten. Hon fortsatte därefter sina 
studier.

I undersökningen tillhörde Lena de 29% som fick ett arbete efter bered
skapsarbetet. Arbetet var tillfälligt, vilket överensstämde med ”genomsnitts
bilden” av kvinnor som fick arbete efter beredskapsarbetet. Däremot arbetade



hon heltid, och tillhörde i det sammanhanget en minoritet.
Lena valde att flytta tillbaka till hemorten. Hon räknade med att förstärka 

sitt nätverk med mamma, mormor och övrig släkt och vänner. Det var ett sätt 
att få avlastning och orka med vardagen.

Intervjuerna förtydligar att det ofta var individer som levde under socioe- 
konomiskt ansträngda förhållanden och som hade en marginaliserad ställning 
på arbetsmarknaden som fick beredskapsarbeten under 1990. För många var 
det mycket mödosamt att mer stadigvarande hålla sig kvar på den öppna 
arbetsmarknaden. Intervjuerna med Lena visade hur svårt det kunde vara 
redan för en person , som var svensk, som var frisk, som hade en uttalad 
arbetsmoral och som hade kvar stödpersoner på hemorten.



ENGLISH SUMMARY

No Job. No Means
On relief workers in Stockholm

Many social assistance recipients (clients) have a weak position on the labour 
market and a great number are unemployed. This is the fact even under good 
economic conditions. As many of the clients are not entitled to unemploy
ment benefits, they are obliged to resort to means-tested income support from 
the local municipality where they live. The same municipality sometimes 
offers relief work programmes as a part of general labour market measures and 
not as a means-tested programme. This does not necessarily mean that these 
programmes are open to anyone who is unemployed, however. So, what kind 
of offers are these local relief works and who are the participants?

The book is divided into roughly two parts. The first part deals with relief 
work from the aspects of policy, research and practice, and it gives the historical 
background from 1914 to 1990. It also considers some of the previous studies 
in the field and related areas, mainly Swedish studies from the 1980’s.

The second part of the book is a study of relief workers in Stockholm carried 
out in 1990, giving such results as the relief workers’ satisfaction with the 
programme and their occupational situation six months after its termination.

The aim of this doctoral thesis is
- to describe the growth of municipal relief works in Stockholm and in a 

historical context examine what groups have been given this kind of 
unemployment relief

- to determine what groups were getting relief works during the boom of 
1990

- to describe and analyse the relief workers’ situation on the labour market 
six months after they had completed the programme

- to describe and analyse the relief workers’ satisfaction with the relief work.

Theoretical starting-points
The motives for giving people assistance is discussed in terms of ”morals”, 
”resources” and ”market”. The terms are taken from the Norwegian professor 
of social policy, Georges Midré (1990), and are used in a discussion of who 
is a ”worthy” recipient of unemployment relief. In terms of the individual these 
concepts could be translated into ”want to work” (attitude), ”can work”



(ability) and ”may work” (possibilities). These latter categories also come from 
Berglind (1988). In order to discuss these individuals’ position on the labour 
market a concept of marginalization is used.

Chapter 1 introduces the problem of local labour market measures for 
”clients” - that is groups with social and economic difficulties who receive 
social assistance from the municipality.

Chapter 2 makes the point that Sweden has a strong tradition of offering 
labour market measures such as job-creation programmes and retraining 
schemes instead of benefits to the unemployed as a part of the so called work 
strategy (= arbetslinjen). This is clear both in social, and labour market policy. 
The work strategy can be both encouraging and repressive. It could mean an 
offer of a j ob or training. From a social policy point ofview it co uld also become 
a way of (indirectly) forcing people to join the labour market. Most benefits 
(sick leave, parental leave, unemployment leave, etc.) are income related and 
connected to previous work experience. No work, no (income related) 
benefits.

The first kind of relief work in Stockholm appeared in 1914 and was given 
to certain groups of professionals as an indirect effect of World War One. 
Other groups of the unemployed, such as seasonal dock workers, could not get 
this type of unemployment relief. This example shows how the worthy client 
was defined, and the chapter gives a broad view of who has been able to get 
relief work and some of the reasons behind this.

During the years, the means to deal with difficulties on the labour market 
have developed from an unemployment policy in the earlier days to a more 
broad labour market policy in latter times that also includes consideration of 
the disabled. Relief work is now one of many active measures within labour 
market policy.

Chapter 3 gives an overview of previous research, mainly Swedish studies, 
on relief works and related areas, with emphasis on the 1980 s. Most studies 
referred to are concerned with unemployed youth. The chapter also focuses 
upon research on social assistance clients in relation to unemployment and 
makes it clear that many clients are unemployed also during positive business 
cycles. Relief work projects arranged by the local municipality often select 
persons with difficulties other than ”just” unemployment.

Chapter 4 introduces the main study on relief workers in Stockholm in 
1990. The data collection was based on questionnaires and interviews. The



first question sheet was given to persons newly appointed to relief work on 
their first visit to the local service for relief work. This first general question
naire was answered by 322 persons.

Six months after the completion of the relief work programme, a second 
questionnaire was sent by mail to those persons who had worked for more than 
two months. The 163 responses to this follow up were later treated with 
multivariate statistical analysis. (Chapter 4 describes the technique used 
together with canonical correlation analysis as a background to the results in 
Chapter 7.) An overall follow-up of the non-response was also carried out.

Among the relief workers (those working for more than two months), 16 
were chosen for closer interviews. Those interviewed were selected to represent 
such important categories as age, gender, nationality and period of unemploy
ment.

Chapter 5 gives the results from the first questionnaire. The results are 
compared to data on a representative Stockholm population (Statistics Swe
den, 1990 Census). Special attention is paid to differences between Swedes 
and non-Swedes, with regard to gender, age group, and long- and short-term 
unemployment.

The 1990 survey showed the relief workers to be a socio-economically very 
vulnerable group. The respondents had for example a lesser amount of paid 
work, therefore lower income, and fewer of them owned their own homes. The 
proportion of non-Swedish citizens was high, 46%. The majority of Swedes 
were single, but the number of single mothers was especially high among the 
non-Swedes, 19%.

In Chapter 6, results are given from the follow-up questionnaire. The 
follow-up survey showed that six months after quitting the relief work, 29% 
had a job, 28% had taken up studies, 23% were unemployed and the rest were 
either ill or back in another labour market programme. A large majority of the 
relief workers were satisfied with their tasks, foremen, workmates and the 
support given by the administration. However, a great number were dissatis
fied with their wages.

Chapter 7discusses these results. The clients’ background variables (such as 
age, gender and nationality) and their attained qualities (family status, 
education, state of health, labour market position, etc.) meant a lot both for 
their satisfaction with the relief work and their occupations six months later. 
The selection of the participants was important for the results. Background 
variables were also important in order to explain the participants’ (dis)satisfaction



with their wages. The differences between immigrant groups were larger than 
the differences between Swedes and non-Swedes.

Chapter 8 offers a more qualitative approach. The aim of the 16 interviews 
was to give a better understanding of who the clients were, under what 
circumstances they lived and what relief work meant to them. The interviews 
showed that people could be pleased with their relief work even if it didn’t help 
them to a better position on the labour market afterwards. The interviews also 
include a discussion of what the alternatives might have been if clients were not 
offered relief work. A rather common alternative would probably have been 
jobseeking, while living on social assistance or possibly getting into another 
type of unemployment measure.

The findings are summarized and discussed in the concluding chapter, 
Chapter 9 : During 1990, there was a boom on the labour market with lots of 
job opportunities, not least in the Stockholm area. The study of the relief 
workers in 1990, therefore, gives a picture where marginalized groups on the 
labour market are overrepresented. Many of those appointed to reliefwork also 
lived under socio-economic pressure. Around half the number of those 
answering the first questionnaire were on social assistance before getting the 
relief work.

The relief workers in general, especially the long-term unemployed, are 
described as marginalized on the labour market. This marginalized position 
could be somewhat different for the youngsters, as young people often shift 
between studies and temporary jobs.

The results concerning the long-term unemployed indicate that long-term 
unemployment is not preceeded by a sudden break from the labour market. 
There is no abrupt transition from a good job to elimination from the market, 
but rather a long process of marginalization where ”elimination” is the end 
result of a history of temporary j obs and repeated unemployment. The concept 
of marginalization is discussed as a position somewhere between ”established” 
and ”eliminated”, established meaning an affirmative answer to all three 
questions, ”want”, ”can” and ”may” work, and eliminated meaning three no
answers. The more the individual is willing to, capable of and given the 
opportunity to work, the better the prospect of becoming established. On the 
other hand, the less a person ”wants”, ”can” and ”may” work, the greater the 
risk of elimination. Reliefwork is given to the whole scale in between the poles.

The dissertation touches on the question of whether relief work is a kind 
of labour market policy or a kind of poor relief. A first glance at the way relief 
work was adopted demonstrates that it was expected to be something of a



panacea, curing all evils on the labour market. A closer look rather suggests the 
need to separate measures against unemployment in response to changes in the 
business cycle from measures against more permanent unemployment among 
vulnerable groups. There are also special conditions for certain groups. For 
example, a person with unemployment insurance who runs a risk of losing his 
insurance is entitled to a relief job. A person without unemployment insurance 
has no such right. Relief work is given both to comparatively established 
groups with motives relating to the state of the market and as an act of mercy 
to others. The historical sources as well as the closer study of relief workers in 
1990 show that both motives are available and that they are available at the 
same time. It also looks as if the more competitive a person is in the labour 
market the more the relief work is characterized as labour market policy, and 
the less competitive the more the relief work ends up as social policy for the 
needy.
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Kort om källmaterialet
I den historiska redovisningen används främst material från arbetslöshets- 
nämndens arkiv samt uppgifter ur kommunalkalendern 1914 - 1990. Kom
munalkalendern ger bl a kortfattad information om nämnder, deras samman
sättning och verksamhetens inriktning.

Ak-materialet är välbevarat. Protokollen är diskussionsprotokoll och i regel 
skrivna på god kanslisvenska. Det finns även korta verksamhetsberättelser 
bevarade dels i kommitténs handlingar, dels i stadsfullmäktiges handlingar. 
Dessa framstår som relativt ”torra” i jämförelse med de löpande protokollen. 
Även ingående och utgående skrivelser finns bevarade liksom åtskilliga 
kvittenser på utbetalningarna både vad gäller understöd, material till kurser 
och arbetslöshetskommitténs egna kostnader för t ex personal, lokaler och 
brandförsäkringar etc. Det går således att fa en mycket god bild av kommitténs 
hela verksamhet.

Utnyttjade handlingar finns också samlade årgångsvis i serien Stockholms 
stadsfullmäktiges Beredningsutskotts Utlåtanden och Memorial samt bihang 
till d:o. Det finns även inbundna berättelser angående Stockholms stads 
arbetsfömedling jämte Statistisk översikt rörande verksamheten (framtagen av 
Stockholms stads arbetsförmedling och Stockholms stads statistiska kontor).

För det äldre materialet (från 22 september 1905 och framåt) finns 
månatliga översikter av arbetsmarknadens läge i Stockholm (enligt arbetsför
medlingens rapporter till Kungl. Socialstyrelsen).

Stadsarkivet har också särtryck av Stockholms stads statistik över arbetslös- 
hetshjälpen 1934 tom 1965. Enligt statistiken står det Stockholms stads 
arbetslöshetskommitté tom 1943 och först 1944 arbetslöshetsnämnd. T o m 
1953 finns sammanfattningar och rubriker på franska. Fr o m 1954 är dessa 
i stället på engelska. (Comission Municipale du Chômage har blivit Stock
holm Unemployment Board.) Aktuella statistikuppgifter som rör Stockholms 
kommun redovisas löpande av utrednings- och statistikkontoret (USK).

För den mer allmänna framställningen utnyttjas dels översiktsarbeten över 
arbetsmarknadspolitiken (t ex Axelssson m fl), specialundersökningar om 
vissa perioder (Unga; Öhman) och om teman (t ex Lindeberg) samt politiska 
biografier. V g se referenslista för mer exakta angivelser.

Urval av personakter
För år 1924 används även personakter. En noggrann genomgång av person
akter under sent 1920-tal och tidigt 1930-tal, deras innehåll, klassificering och 
värde som historisk källa görs av Fürth (1979 s 27 ff).

Urvalet har gjorts så att de första 100 akterna i nummerserien i ak:s arkiv



har gåtts igenom. Dessa härrör från september 1924. Bland nr 1-100 finns 76 
akter bevarade. Således saknas 24 akter. Luckorna är osystematiska och jag har 
inte funnit någon logisk förklaring till att just dessa akter saknas. Därefter har 
jag med hjälp av ak:s diarium lyckats återfinna ansökningshandlingarna 
angående arbetslöshethjälp för de personer som saknas. Dessa är spridda över 
16 volymer i ak:s material och omfattar åren 1922 - 1924. Därefter har jag 
räknat om personernas åldrar för att se hur gamla de var 1924. Jag har ansett 
detta relevant eftersom personerna var aktuella även 1924 (de borde ju även 
ha funnits i aktmaterialet; jfr även Fürth (a a s 30). Däremot går det inte att 
utläsa i vad mån förändringar ägt rum från det att ansökningshandlingen 
ifylldes 1924 (t ex ändrad familjesammansättning). Detta torde knappast ha 
någon större betydelse för helhetsbilden.

Av aktmaterialet framkommer att arbetslöshetskommitténs byråkrati var 
något ofullgången. I de 100 akterna förekommer tre olika uppgiftsformulär:
1. Ansökan om arbetslöshetsunderstöd eller nödhjälpsarbete
2. Ansökan om nödhjälpsarbete
3. Ansökan om arbete

Uppgifter som framgår ur ansökan är födelseort, yrke, ålder, försörjnings
plikt (hustru, barn, hushållerska) inkomster (för man, hustru och barn) 
senaste arbetsgivare, orsaker till att arbetet upphörde (arbetsbrist) och uppgift 
om hyrans storlek. Oftast bor man i ett rum och kök och hyressumman kan 
t ex vara 50 kronor per månad. Det kan också finnas anteckningar om 
förekomst av sjuklighet i familjen, anteckningar om skötsamhet och eventu
ella kommentarer från utredaren. Dessa är av det mer kortfattade slaget: 

”Hustrun förvärkt av reumatism, svårt att reda sig”.
”Mannen bra betyg, varit lagbas”.
Nämndens beslut t ex dagersättning 3 kr.

Kort om AMS-materialet
På AMS centralarkiv finns uppgifter om främst de statliga beredskapsarbetena 
tillsammans med olika cirkulärmeddelanden, tillämpningsföreskrifter etc. 
Det finns också kartotek över bl a beredskapsarbetsplatser och de personer som 
varit verksamma på dessa. AMS arkiv innehåller huvudsakligen uppgifter från 
1948 till slutet av 1980-talet. Det äldre materialet finns på Riksarkivet och det 
allra yngsta materialet finns huvudsakligen hos de olika länsarbetsnämnderna.



Projekt aktuella under 1990 där kommunala beredskapsarbeten används}

Projekt Huvudman Målgrupp Påbörjat Antal svar
antal ba- i under
platser 1990 sökningen

1. AHA- (Social pilotprojekt för 7 2
proj ektet styrelsen) personer med

Beredskaps- relativt grava
arbetsbyrån fysiska handikapp

2. Flykting Social främst flyktingar/ 7 0
Högdalen distrikt 10, invandrare

af Farsta med lång arbetslöshet

3. Flykting af främst arbetslösa 13 4
söder Södermalm flyktingar/invandrare

distrikt bosatta på hotellrum

4. Järva- af i Kista, arbetslösa flyktingar/ 15 13 2
projektet Beredskaps- invandrare med

arbetsbyrån låg utbildning

3. Steget Social arbetslösa social- 17 4
till kneget distrikt 5 tjänstklienter i 

distriktet

6. Kamrat- lokala ungdomar som 12 0
stöds- rektors kan verka som
projekt områden/ äldre kamrater och

skolor i förebilder i
Stockholm skolan

7. Rehab- social socialtjänstklienter 2 0
teamet distrikt 5 med grava missbruks- 

problem

1 Sifforna ger ingen fullständig information om projektens omfattning. Här redovisas 
enbart antalet personer som påbörjat ett beredskapsarbete under 1990.1 projekten 
kan även ingå personer som har annan anställningsform, t ex inskolningsplatser och 
offentligt skyddat arbete.

2 Personerna arbetar halvtid och studerar halvtid. Projektet använder därför färre 
beredskapsarbeten/heltid. Här har räknats antalet personer som ingår i undersök
ningen.



1. AHA-projektet är ett litet pilotprojekt som omfattar en grupp personer 
med grava fysiska handikapp. Ofta förekommer fler-handikapp. Projektet 
lämnar egen dokumentation och har egen projektledare. Projektet var tänkt 
att exkluderas från början, men projektledaren tyckte att personerna gärna 
kunde delta. Det var emellertid en svår grupp att nå av olika skäl. Det var då 
oklart hur många personer som skulle bli aktuella för beredskapsarbete eller för 
någon annan åtgärd. Det var också oklart om det gick att ordna fram lämpliga 
arbetsplatser etc. I vissa fall tog det många månader att skräddarsy en 
arbetsplats, och individens förhållande kunde ändrats under väntetiden. 
(Efter att suttit på en verkstad under en förmiddag och förgäves ha väntat på 
en försenad teckentolk till en dövstum person beslutade jag att inte fortsätta 
med den här gruppen.)

2. Flykting Högdalen var ett projekt som kom igång främst under hösten 
1990. Projektet som har en egen projektledare och egen dokumentation drivs 
av ett socialdistrikt. Det beslutades från början att projektet inte skulle ingå.

3. Flykting söder var ett projekt riktat till flyktingar där af var drivande. 
Insamlingsarbetet fungerade inte här främst p g a huvudmannaskapet. Arbetet 
bedrevs av af och socialdistrikten, och Beredskapsarbetsbyrån hade främst en 
verkställande funktion (ordna fram vissa jobb), men ofta med fa kontakter och 
liten uppföljning av beredskapsarbetarna. Jag beslutade på ett tidigt stadium 
att exkludera projektet.

4. Järva-projektet var ett mycket tillfälligt projekt och innebar en kombination 
av arbete och studier för en grupp invandrare, varav en del har bristfällig 
kontakt med arbetsmarknaden trots många år i Sverige. Projektet ingår i 
undersökningen då det sker inom ramen för ordinarie verksamhet och inte har 
särskild projektledare eller särskild dokumentation.

5. Steget till kneget vänder sig till arbetslösa personer, främst ungdomar, inom 
ett socialdistrikt. Det drivs som eget projekt och förfogar även över ”egna” 
beredskapsarbetsplatser. Under en period var projektet nära avveckling och 
personer som fick anställning genom ”kneget” fördes närmre den ordinarie 
organisationen (därför har fyra personer som då aktualiserades fatt komma 
med bland de intervjuade). 17 personer ingår i projektet, varav 13 tillhör den 
population som bör definieras bort. Projektet har en ambitiös egen dokumen
tation.



6. Projekt kamratstöd. Sedan några år tillbaka har en del arbetslösa ungdomar 
kunnat fa arbete i skolor som kamratstödjare (”halwuxna” förebilder för 
eleverna) företrädesvis i ganska stökiga skolor. En del personer som haft sådana 
anställningar ingår i studien. Under 1990 blev kamratstödjarna mer allmänt 
accepterade och fler personer kunde anställas i mer definierad projektform. De 
personer som nu anställdes var ofta handplockade p g a lämplighet för 
uppgiften, och inte för att de var arbetslösa. Beredskapsarbete har närmast 
varit en smidig anställningsform i sammanhanget. Eftersom det då blivit ett 
projekt för skolorna och inte för de arbetslösa i första hand, har projektet 
exkluderats från undersökningen.

7. Rehab-proj ektet är ett specialprojekt riktat mot långvariga missbrukare. 
Deltagarna erbjuds under en flerårsperiod arbete, utbildning och terapi. 
Rehab-proj ektet har egen projektledning och egen dokumentation och har 
även dokumenterats tidigare i en FoU-rapport.



Jämförelser mellan svarande- och b or fallsgrupp er

Tabell 4.1 Jämförelser mellan svarande och ej svarande bland de anvisade

Svarande
Antal 322
Andel män 53.7%
Andel födda i Sverige 37.7%

Bortfall
188 (36.9%) 
62.2% 
55.3%

Tabellen påvisar att det finns skillnader mellan de svarande och bortfalls- 
gruppen. Bland de svarande är andelen män lägre liksom andelen personer 
födda i Sverige. Grupperna har också jämförts avseende ålder. (Eftersom min 
ursprungliga beställning till SCB endast avsåg klassindelat material kan inte 
medelvärde eller medianvärde anges.)

Ålder Svarande (n
20-24 13.9
25-29 19.3
30-34 20.8
35-39 16.5
40-64 29.4

316) Bortfall (n=188)
5.3 

20.7
22.3 
17.0 
34.6

Bland de svarande finns en större andel i den yngsta åldersklassen jämfört 
med bortfallet. I det äldsta åldersintervallet är svarandegruppen mindre än 
bortfallet.

Fem personer har fyllt i alla uppgifter i enkät 1 utom namn, och personerna 
är därför inte möjliga att identifiera i efterhand. I fyra fall har handläggare 
vägrat lämna ut frågeformulär med hänvisning t ex till personens allmänna 
tillstånd (”orkar inte”; ”bör ej utsättas”). I två fall är det personer som inte kan 
svenska och där tolk inte funnits att tillgå. Det ”rena” vägrarbortfallet där 
personen själv sagt ifrån att han inte vill delta uppgår till 14 personer. Det är 
förhållandevis något fler svenskar än invandrare som vägrat svara. För övrigt 
finns inga kända skillnader mellan vägrargruppen och svarande.



Beredskapsarbetarna

Tabell 4.2Jämförelser mellan svarande och ej svarande bland beredskapsarbetarna

Svarande Bortfall
Antal 237 77 (24.5%)
Andel män 52.9% 59.7%
Andel födda i Sverige 34.8% 59.7%

Svenskar och män är underrepresenterade bland beredskapsarbetarna. När 
det gäller ålder så är beredskapsarbetarna något yngre än de anvisade totalt sett. 
En klassindelad åldersjämförelse har även gjorts mellan svarande och ej 
svarande bland beredskapsarbetarna.

Tabell 4.3 Åldersjämförelser mellan svarande och ej svarande beredskapsarbetare
(procent)

Beredskaps
arbetare

Bortfall

Ålder
20-24 15.2 6.5
25-29 19.1 27.2
30-34 20.0 23.3
35-39 17.0 18.1
40-64 28.7 24.7

Bland beredskapsarbetarna som svarar finns fler 20 - 24-åringar, medan det 
finns fler 25-29-åringar i bortfallsgruppen. Övriga skillnader är tämligen små.

Tabell 4.4 Skillnad mellan svarande och ej svarande vid uppföljningen 
beredskapsarbetarna

Svarande vid T2
Antal 163
Andel män 49.1%
Andel svenska medborgare* 49.1%

Bortfall vid T2**
74
50.0%
52.6%

av

* Uppgifter om födelseland kan inte separeras mellan svarande och ej svarande. I 
stället används uppgiften ”medborgarskap” både för de svarande och dem som inte 
svarar.
** För 17 personer har ej tidsvillkoret (sex månader efter avslutat beredskapsarbete) 
kunnat uppfyllas då insamlingsarbetet avslutats. Två personer har ej funnits kvar i 
beredskapsarbetsbyråns terminalsystem (administrativt bortfall).



Vilka kan fö beredskapsarbete 1990?

Statlig målsättning 
SFS 1987:411 1§: 
”Beredskapsarbete är sådant arbete 
som anordnas för arbetslösa och 
för vilket statsbidrag lämnas enligt 
denna förordning.”

I Länsarbetsnämndens handbok* 
kommenteras denna förordning 
(1989 p25 arbetsmarknadspoli- 
tiska åtgärder): ”Beredskapsarbete 
anordnas för att motverka arbets
löshet till följd av dåliga konjunk
turer, säsongsmässig nedgång i sys
selsättningen eller när arbetstill- 
gången av andra skäl är otillräcklig. 
Beredskapsarbete kan även ordnas 
för att ge ungdomar arbetslivser
farenhet. Vidare anordnas bered
skapsarbete för att sysselsätta äldre 
lokalt bunden arbetskraft samt ar
betslösa med arbetshandikapp, som 
har svårigheter att fa arbete på öpp
na arbetsmarknaden oberoende av 
konjunkturläget. I särskilda fall får 
beredskapsarbete anordnas för del- 
tidsarbetslösa.”

LANs policydokument
Utöver detta skriver länsarbets
nämnden i Stockholms län (Rikt
linjer för verksamhetsplaneringen 
1989/90) under rubriken syssel- 
sättningsskapande åtgärder:
”För de mest utsatta grupperna 
(främst arbetshandikappade och

Kommunal målsättning 
SOL 7§:
”Socialnämnden skall i 
sin verksamhet främja den 
enskildes rätt till arbete, 
bostad och utbildning."

Kommunal målsättning 
(i Stockholm)
Att erbjuda arbetslösa personer ar
bete i syfte att underlätta och för
bereda deras inträde på den öppna 
arbetsmarknaden.



invandrare/flyktingar) bör särskil
da projekt i form av kommunalt 
beredskapsarbete i kombination 
med utbildning användas i ökad 
omfattning.”
Här tillkommer således en skriv
ning om invandrare/flyktingar.
Denna har sedan förstärkts genom 
att LAN också arbetat fram en s k 
flyktinggarantisom ska ge flykting
arna större möjligheter att erhålla 
ett arbete.**

* Här redovisas de förutsättningar som gällde undersökningsåret 1990. Sedan dess har 
”handbokskulturen” avvecklats och handböckerna används inte längre som rättesnöre.

**Interndokument till arbetsförmedlingarna och AMI-enheter m fl ”Flyktinggaran
ti” — aktiva åtgärder för att snabbt få flyktingar/invandrare i arbete. (Länsarbetsdirek
tör Henry Sääf 1989-10-24.)



Avhopparna
En person som anvisas ett beredskapsarbete, men som aldrig påbörjar bered
skapsarbetet eller hoppar av efter kort tid kallas i undersökningen för avhop
pare. Avsnittet syftar till att besvara frågor om vilka det är som hoppar av och 
vad som utmärker avhoppargruppen? Utgångspunkten är de personer som 
besvarat kartläggningen, enkät 1. För de avhoppare som hör till bortfallet 
saknas data.

Avhopp både positivt och negativt
Det finns olika orsaker till att en person hoppar av ett beredskapsarbete. Ordet 
”avhopp” för tanken till något negativt, men en del personer hoppar av som 
en följd av positiva förändringar.

Som exempel på tidiga avhopp kan nämnas personer som kommer på 
intervju, men där det på ett tidigt stadium står klart att personen inte kan 
arbeta, har mycket stora språksvårigheter eller har ett pågående missbruk etc. 
Det kan också vara en person som samtidigt far ett annat jobb eller kommer 
in på en utbildning med kötid. De tidiga avhopparna är därför en mycket 
heterogen grupp av både t ex personer som hoppar av av positiva skäl (arbete, 
utbildning etc) och personer som hoppar av pga negativa orsaker (sjukdom, 
missbruk, misskötsel etc).

Avhopparna vid kartläggningen
Gruppen avhoppare som genomsnitt skiljer sig inte särskilt mycket från 
fullföljarna om man ser till ålder, hälsa, bostad, andelen personer med 
yrkestillhörighet liksom försörjningsalternativen a-kassa, socialbidrag etc. 
Däremot när det gäller den högre utbildningen visar det sig att nästan 26% 
bland avhopparna har en högskoleutbildning. Det är också något fler män som 
väljer att hoppa av.

Andelen långtidsarbetslösa i stort sett densamma, ca 1/3 bland fullföljare 
och avhoppare. Däremot har avhopparna fler arbetslöshetstillfällen. 24% har 
tre eller fler arbetslöshetstillfällen. Motsvarande siffra för fullföljarna är 11% 

Uppgifterna visar att nationalitet har betydelse. Det är främst svenskar och 
iranier som hoppar av. Turkar och latinamerikaner fullföljer i hög utsträck
ning.

En körning på FoB-90 material visar att det inte är så stor skillnad mellan 
fullföljare och avhoppare vad gäller förhållanden som avser bostadens upplå
telseform, hushållstyper. Ett litet observandum är att att andelen svarande i 
FoB-90 är lägre bland avhopparna. De största skillnaderna består i att 
fullföljarna anger betydligt högre grad av förvärvsarbete än avhopparna.



Eftersom SCB-mätningen är från november 1990 så kan denna skillnad bero 
bl a på att fullföljarna deltagit i beredskapsarbetet.

Avhopparna vid uppföljningstillfiillet
Avhopparna har fått en förkortad version av uppföljningsformuläret. Två 
frågor har ställts (som inte ingår i enkät 3) som avser den viktigaste orsaken till 
att inte börja arbeta. Svarsalternativen är relaterade till arbetet, personliga 
orsaker och övriga orsaker. En mycket stor majoritet svarar ”övriga orsaker”. 
Av totalt 85 avhoppare har 53 (60%) svarat. Av de svarande har 30 aldrig börjat 
arbeta och 20 har hoppat av efter kort tid. Svarsfrekvensen är högre bland de 
som arbetat och hoppat av än bland de som aldrig påbörjat ett beredskapsar
bete. Av de 20 som börjat arbeta, men hoppat av, har 18 specificerat sina 
orsaker:
5 har fått annat arbete 
4 har slutat på arbetsgivarnas önskemål 
4 trivdes inte med jobbet 
2 har fått en annan arbetsmarknadsåtgärd 
2 har slutat pga graviditet 
1 person uppger studier

Bland de svarande är det 35% som arbetar sex månader efter avhoppet. På 
frågan om på vilket sätt man fått ett arbete arbete uppges i första hand ”privata 
kontakter” och i andra hand ”annonser”. En ganska stor grupp, 9.4%, deltar 
i arbetsmarknadsåtgärder varav flertalet återkommit i beredskapsarbete.



Bilaga till kapitel 7
Faktorerna har numrerats för att göra presentationen av materialet mer 
överskådlig och numren har inte med sambanden att göra. Till bakgrundsfak
torer på nivå 1 hör nummer 1-3. Till mellankommande faktorer (nivå 2) hör 
nummer 4-12. Till insatsvariabler (nivå 3) hör faktorerna 13-16. Till nöjdhet 
hör faktor 17, till lön faktor 18 och till sysselsättning faktor 19. De olika 
variablerna med bortfallsstorlekar och kodningar redovisas.

Variabelkontroll
Som regel är det interna bortfallet litet. I modellbyggnaden har strategin varit 
att utgå från dem som svarar och i görligaste mån definiera svaren i olika 
grupper. T ex separeras under ”arbetsuppgifter” kontorsarbete, omsorgsarbete 
och arbete som vaktmästare osv. För de individer som inte går att definiera i 
en viss kategori görs en övrigt-kategori. Vid bearbetningar av mångdimensio- 
nella variabler skapas dummyvariabler, och det blir samtidigt möjligt att 
placera ”O-svar” i övrigt-kategorier. Nackdelen med att använda dummyvari- 
abler kan vara att modellens samband underskattas.

Ett flertal enkätsvar har kodningsalternativen 1 om egenskapen finns och 
0 ifall egenskapen saknas. Som nämnts avser det enskilt största bortfallet 
frågorna hälsohinder (enk 1:14) och ”yrke” (enk 1:3) För t ex frågan yrke är 
svarsalternativen 1 (har yrke) och 2 (saknar yrke). 7 personer har inte svarat på 
frågan. Jag har gjort bedömningen att det är troligare att en individ är mer mån 
att ange en yrkestilhörighet där sådan finns. Jag har därför betraktat ett 
utelämnande av yrkestillhörighet som att yrke saknas och kodat 0.

I övriga enkätfrågor, där svaren inte kan översättas till nollor och ettor eller 
där bortfallet inte ”tas om hand” av dummyvariabler har principen varit att ge 
svaren det vanligaste förekommande värdet (typvärde). Undantag har gjorts 
för frågan om sammanfattande omdöme om beredskapsarbetet (enk 3:16). 
Anledningen är att denna fråga står separat på en egen sida i enkätformuläret 
och att det är omöjligt att avgöra om det t ex är ett utelämnat svar, en slarvigt 
ifylld enkät eller om bortfallet beror på något annat. Eftersom klientens 
sammanlagda värdering av sitt beredskapsarbete betraktas som en viktig fråga, 
där jag inte vill göra en värdering i klientens ställe, har jag valt att redovisa ett 
bortfall på 3 individer på denna fråga. Detta medför att utfallet i den statistiska 
modellens sista led grundar sig på 160 svar.



Bortfallshantering och kodning av variabler

Faktorer Bortfalls- Dummy- övrigt
storlek variabler

1. Ålder

2. Kön

3. Nationalitet -

-nationstillhörighet X
-utbildningsland X

4. Familj
-gift/sambo 2 X
—barn 1 X
-vårdnad - X

5. Skolutbildning 1

6. Yrke 7 X

7. Försörjning
-A-kassa X
—sjukpenning X
-socialbidrag X
-övrig försörjning X

8. Ohälsa
-hälsohinder 7 X
-ryggbesvär X
—allergiska besvär X
-psykiska besvär X

9. Boende 1

Personerna listas från 20 till 64 
år. Ålder betraktas som en kon
tinuerlig variabel.

Männen har värde 1 och 
kvinnor värde 2.

Nationalitet indelas 
svenskar, iranier, turkar, latin
amerikaner, afrikaner och övriga. 
Nordiska medborgare är fa och 
har förts till kategorin övriga.

Ordinalskala 1-8 
Bortfall kodat som typvärde

(0-värde = yrke saknas)

typvärde
Svarsalternativen har omarbetats 
till en tregradig ordinalskala med 
alternativen stabilt boende, övergå
ende boende och osäkert boende.

10. Arbetslöshet
-antal månader Kontinuerlig variabel
-antal tillfällen Ordinalskala



Faktorer Bortfalls- Dummy- Övrigt
storlek variabler

11. Senaste sysselsättning 
-senaste sysselsättning 
a) arbete X
b) studier X

12. Arbetsmarknadsåtgärder
-AMU X
-AMI X
-beredskapsarbete X

13. Planering 
-plan vid intervju 4 Alternativ 4 (vet ej ställs mot 

övriga svar) Bortfall förda till 
övrigt-gruppen

—gjordes planer 7 Kodad som 0 (ej plan)

14. Väntetid Ordinalskala med värden
0, 4-8, 9< veckor

15. Arbetad tid Skala från 2- >6

16. Arbetsuppgifter 
-omsorgsarbete X
-kontor X
—vaktmästare X
-textilt arbete X
-kultursektorn X
-övrigt X

17. Nöjdhet Kodad som:
—arbetsuppgifter 3 typvärde
-arbetsledare 1 typvärde
—arbetskam rater 1 typvärde
—arbetskonsulent 5 typvärde
—sammanlagd nöjdhet 3 bortfall

18. Lön 2 bortfall

19. Sysselsättning
-fast arbete X
-tillfälligt arbete X
—beredskapsarbete X
—studier X
-arbetslös X
-övrigt X



Signifikanta samband 
*=p<0.05; där **angives är pcO.Ol

Förvärvade egenskaper 
familjeförh nationalitet

kanonisk korr

0.49**
familjeförh skolutbildning 0.24*
utbildning nationalitet 0.32*
försörjning familjeförh 0.34*
försörjning ohälsa 0.32*
försörjning arbetslöshetstid 0.34**
ohälsa ålder 0.31**
boende ålder 0.26**
boende nationalitet 0.32**
boende familjeförh 0.40**
yrke ålder 0.30**
yrke skolutbildning 0.23**
arbetslöshetstid nationalitet 0.37**
senaste sysselsättning arbetslöshetstid 0.34**

Insatser:
(planering familjeförh 0.27 0.05 <p<0.1)
väntetid ohälsa 0.27*
väntetid arbetslöshetstid 0.35**
väntetid arbetsuppgifter 0.46**
arbetad tid senaste sysselsättning 0.30**
arbetsuppg kön 0.51**
arbetsuppg nationalitet 0.42*
arbetsuppg senaste sysselsättning 0.30*

Utfall:
nöjdhet nationalitet 0.42**
nöjdhet arbetslöshetstid 0.33*
lön utbildning 0.19*
lön senaste sysselsättning 0.32**
lön planering 0.22*
sysselsättning ålder 0.33*
sysselsättning nöjdhet 0.33*



Bilaga 8
Jag har formulerat ett antal frågor till intervjupersonerna som berör bl a 
socioekonomiska förhållanden, klasstillhörighet, förtroende för myndighe
ter etc. Dessa har operationaliserats enligt nedanstående tablå:

arbetsengagemang 
förtroende för 

samhällsinstitutioner 
subjektiv klasstillhörighet 
”objektiv” klasstillhörighet 
försörjning och 

ekonomiska resurser 
socialt nätverk 
utbildningsnivå 
förankring bostadsmarknad 
förankring arbetsmarknad

Enkät 1 Enkät 3 Intervju 1 Intervju 2
x x

x x
x
x

x x
x 

x
x xx
xxx x

För att mäta graden av arbetsengagemang har jag på försök använt ”Work 
Involvement Scale” (WIS). Denna består av sex påståenden där den svarande 
kan instämma i olika hög grad. Skalan, som ursprungligen kommer från 
Storbritannien, har introducerats i Sverige av Isaksson/Svedberg (1987) och 
diskuteras även av Hagström (1988) och Bergmark (1991 s 218f). Isaksson/ 
Svedberg liksom Bergmark utnyttjar skalan vid intervjuer med socialtjänstkli
enter. Dessvärre är WIS behäftad med ett flertal validitetsproblem där det 
bl a finns en risk för en typ av ”social önskvärdhet” i svaren. Intervjupersonerna 
svarar helt enkelt som de tror är ett förväntat eller acceptabelt sätt att svara. Till 
det kommer särskilda svårigheter vid intervjuerna med beredskapsarbetarna. 
För det första har invandrarna svårt att förstå frågekonstruktionen (med 
villkorade satser). För det andra kopplas frågorna vid intervju ett för mycket 
samman med det aktuella beredskapsarbetet. Frågan mäter inte bara inställ
ningen till arbete i allmänhet, utan även inställningen till det aktuella 
beredskapsarbetet kommer fram. För det tredje är svaren i vissa fall uppenbart 
alltför orimliga för att det skall gå att göra en enkel sambandsanalys. Två 
exempel kan nämnas. Stina ger låga svarspoäng vid intervjutillfälle ett när hon 
arbetar. Vid intervjutillfälle två är hon sjukskriven, har kommit längre bort 
från arbetsmarknaden, men ger högre poäng för arbetsmotivation. För Anna 
råder motsatt förhållande. Hon ger höga poäng vid intervjutillfälle ett. Vid 
intervjutillfälle två har hon kommit igång ordentligt med ett annat jobb, hon 
stortrivs med arbetet och jobbar mer än heltid. Samtidigt säger hon att arbete



är inte allt i livet och ger avsevärt lägre poäng på skalan. Jag har därför inte helt 
kunnat förlita mig på WIS, utan gjort en lösare bedömning som också tar 
hänsyn till vad intervjupersonerna faktiskt gör för att få ett jobb. Eftersom 
frågorna endast ställts till intervjupersonerna har det inte varit meningsfullt att 
göra en statistisk bearbetning. WIS omnämns i samband med intervjuredovis
ningen i kapitel 8.1 de fall personerna instämmer till mycket stor del betraktas 
värdena som höga; är graden av instämmande betydligt lägre betraktas värdena 
som låga.

För att ta reda på inställningen till förtroende för myndigheter har jag 
konstruerat sex påståenden ”Jag har stort förtroende för Beredskapsarbetsby- 
rån, socialtjänsten (ej beredskapsarbetsbyrån) sjukvården, arbetsförmedling
en, fackföreningsrörelsen och Svenska arbetsgivareföreningen (SAF)”. Till 
varje påstående finns fem svarsalternativ. Eftersom alla frågor har samma 
riktning, från starkt positivt till starkt negativt, skall inte skalan tolkas alltför 
absolut. Snarare vill den ge en grov bild av förtroende -brist på förtroende samt 
jämföra skillnader i inställning till olika institutioner. Här tillkommer vissa 
problem, där en del personer inte känner till eller aldrig haft kontakt med en 
viss myndighet/organisation. Det kan t ex vara intressant om en person haft 
kontakt med socialtjänsten eller inte för att värdera vad ”förtroende” kan 
tänkas innebära. Frågan om SAF har mer ideologisk karaktär, ingen av de 
intervjuade personerna har haft någon egen erfarenhet av organisationen. Jag 
har valt att enbart se till om personerna markerar högt (alternativ 1 och 2) eller 
lågt förtroende (alternativ 3 eller högre) för de olika svarsalternativen. Jag har 
inte tagit hänsyn till bortfall i svaren.

Med subjektiv klasstillhörighet menas vilken klass personerna själva anser 
att de tillhör. Med objektiv klass har jag vägt samman föräldrars yrke, eget yrke, 
utbildningsnivå och försörjningsmöjligheter.

Det verkar finnas en tendens till överskattning av den subjektiva klasstill
hörigheten bland flyktingar/invandrare. Det beror förmodligen på att de har 
en medelklassbakgrund, men inte får motsvarande status i Sverige. Dessa 
personer har markerats som ”proletariserad medelklass”. En gissning är att 
personernas anpassning och trivsel i Sverige hänger samman med ett accepte
rande av denna statusförändring. Detta belyses bl a i intervjun med Muham
med. Muhammed anser att han mår bättre sedan han sänkt sin aspirationsnivå.

Frågan om utbildning är hämtad från enkät 1. Utbildning betraktas som 
en viktig resurs. En indelning har gjorts så att utbildning under gymnasienivå 
betraktas som låg, gymnasienivå som medel och avslutad utbildning utöver 
gymnasienivå som hög.

Ekonomifrågan (som är hämtad ur SCB:s ULF-undersökning och där jag 
räknat om beloppet så att det motsvarar 1990 års penningvärde) handlar om



ifall personen vid ett akut behov kan skaffa fram 10 000 kr och på vilket sätt. 
Svarsalternativ ja betyder att personen har egna tillgångar att ta av. Svarsalter
nativ nej innebär att personen inte ser någon (legal) möjlighet att få fram 
pengarna. Övriga alternativ anger att personen kan fa fram pengarna t ex 
genom lån eller från föräldrar.

Frågan om sociala nätverk består av fyra delfrågor: Om man har någon att 
låna en tusenlapp av, om man kan fa tillsyn vid sjukdom, om man har någon 
att umgås spontant med och om man har någon som man kan prata om 
personliga bekymmer med. Svarsalternativen markeras i sammanställningen 
som siffror från 0-4. 0 betyder att man inte kan fa hjälp med något av 
ovanstående och 4 att man både kan låna pengar, prata om förtroliga saker etc. 
Frågan mäter enbart om det finns hjälp att fa, men innehåller för övrigt inte 
någon kvalitetsbedömning av svaren. Försörjnings- och resursperspektivet 
behandlas även som en egen fråga, liksom utbildning.

Med ”förankring bostadsmarknad” menas om man har stadigvarande 
bostad och bostadens upplåtelseform.

”Förankring arbetsmarknad” handlar om aktuell sysselsättning efter bered
skapsarbetet, om yrkestillhörighet, senaste sysselsättning, arbetslöshetstider, 
antal arbetslöshetstillfällen, sammanlagd arbetslöshet de senaste tre åren och 
tidigare arbetsmarknadsåtgärder. I översiktstablån redovisas dock enbart den 
aktuella sysselsättningen vid uppföljningstillfället.

Några resultat
Fyra personer har svarat att det inte räknar sig till någon klass (ej tillh). 
Samtliga fyra är långtidsarbetslösa.

Socialt nätverk. Tendensen är som väntat att samboende har bättre stöd än 
ensamstående och att kvinnor har bättre nätverk än män om man ser till 
gruppen som helhet. Däremot tycks inte klassförhållandena ha samma ge
nomslag, om man bortser från ekonomifrågan.



Resultaten sammanfattas i en tablå:

Namn ArbetJ»-Förtro Subjekdv| Objektiv Föl sörjri Ekon. jBostad; Utb Soc 1 Förankr
çngag ende k lass J klass * /resurs*|, ? ,, natv

Pelle medel medel ntedelkl I medelkl sjulkp ' ; föräld |7 ; rö üspnhyresr . lag 3 . terapi
Bengt högt lågt ej ti ^ » . socbidr / nej |dlckvån låg 3 • okänt
Ergun högt medel airb.kl V| småföre för;ald/ /fbräld |förald * ? arbetar
Mehmet ? îedel i ej tillh hocbidr>nej | syster,- medel 0 ' AMU
Carl-G högt medel k medej hö medel a-kassa <ja | forald hog 4 stud m

1 a-kassa
Risto lågt

O

medel
lågt c tillh: IJ prol sjul

V | arb.kl?
q> " V ? 1 hyresr/ låg 4~ 1 sjukskr

Mathew högt högt ajrb.kl ~ 1 proLmedel socbidrlån !hyresr 1 hög 1 1 svensktu
Muham. högt högt nlédeikl ! arb.kl? - a-kassa lån |hyresr \ medel 2 ; arbetar
Lisa pip högt ajrb.kl i arb.kl arbeté/ v nej | social • låg 3 : ami

Lena högt
Kristeva högt

högt lä 
medel n

L medef lä medel soc 
»iklkl i medelkl ma

bidrjån | 
kbl ;lån J

hyresr 1 låg 3
hyresr' medel 4

; arbetar 
i föräl.led

Neila medel medel ajrb.kl i arb.kl socbidf :lån jhytesf; låg 4 , svensktu
Anna , ? låg- överkL V överkl prhm V; ja 1 bbrätt medel 4 arbetar

, medel Vi för;ihögV jlålllllffisp lllllll
Stina lågt lågt ej tillh . 1 lä medel ' sj ultp ; / sälja 1 hyresr ' lag i sjukskr

medel \';i någrOt- /I 1
Ludwigahögt högt nledelkL' ? socbidr ja j hyresr / hög 3 arbetslös
Elena ? , medel-* medel ,>! lä medel socbidrlån !, *• >, hyresr ;; hög 4 1 arbetar

högt
' '

* Om man klarar att skaffa fram 10 000 kr och på vilket sätt 
?= svar saknas eller kan ej anges

Nöjdhet, nytta och individuella strategier med beredskapsarbetet 

Strategi: en medveten överlagd serie av val

Pelle Ganska nöjd med sitt beredskapsarbete. Bra med arbetsledare,
och arbetskamrater, acceptabelt med arbetsuppgifter, lön och hjälp från 
arbetskonsulent. Pelle vill pröva på något annat i sitt sökande efter lämpligt 
arbetsområde. Beredskapsarbetet har inte lett till någon anställning. Däremot 
har han fatt bättre kontroll över sin sjukdom och ökat sitt välbefinnande. Han 
har blivit mer aktiv och säger att han utan beredskapsarbetet skulle ha sovit 
bort mer av dagarna.



Bengt Bengt vill komma ur missbrukslivet och missbruksidentiteten 
och ”bli en svensson”. Som ett led i detta vill han bl a jobba ”vitt” och få 
erfarenheter och referenser m m. Bengt har ej kunnat nås för intervju två. 
Uppgifter saknas.

Ergun Ganska nöjd med sitt beredskapsarbete. Bra med arbetsuppgifter,
arbetsledare, acceptabelt med arbetskamrater och hjälpen från arbetskonsu- 
lent, dåligt med lön. Det viktigaste för Ergun har varit att fa ombyte och 
komma bort från restaurangmiljön ett tag. Han tycker att han mognat som 
människa och lärt sig mycket om olika människor och delvis ändrat sina 
värderingar. Ergun är nu tillbaka i restaurangvärlden, men denna gång som 
egen krögare. Han blev erbjuden en fast anställning på sin beredskapsarbets- 
plats, men tackade nej främst för att lönen var för dålig.

Mehmet Ganska nöjd med sitt beredskapsarbete. Bra med arbetsuppgifter, 
arbetsledare och arbetskamrater. Dåligt med lön och hjälp från arbetskonsu- 
lent. Han är missnöjd med arbetskonsulenten pga av den låga lönen. Mehmet 
betraktar beredskapsarbete som praktik (han hade beredskapsarbete varvat 
med svenskstudier) och tycker därför att sex månader är alldeles för lång tid för 
ett beredskapsarbete. Han hoppar av efter två, tre månader. Beredskapsarbetet 
innebär att han avbryter sin kontakt med socialbyrån.

Carl-Gunnar Mycket nöjd med sitt beredskapsarbete. Uppger bra på alla 
frågor utom lön som är acceptabel. Beredskapsarbetet har närmast varit av 
upprätthållande karaktär, dvs han har tidigare haft liknande anställningsför
hållanden och hans eget syfte är närmast att hålla sig kvar inom kulturområdet 
och inte tvingas byta yrkesområde och söka andra jobb. Genom beredskapsar
betet har han dels fatt kontakter, dels fatt tillgång till olika arkivsom han sedan 
använder i sina studier.

Mathew Mycket nöjd med beredskapsarbetet. Svarar samtidigt bra på 
frågan om arbetsledare och hjälp från arbetskonsulent, acceptabel om arbets
uppgifter och arbetskamrater, och dåligt om lön. Beredskapsarbetet har 
närmast varit ett försök till inslagning på arbetsmarknaden och att fa yrkesre- 
levant praktik. Lönen har varit för låg för att Mathew skall bli ekonomiskt 
oberoende (eftersom han har försörjningsplikt). Det han själv ser som det bästa 
med beredskapsarbetet har varit att lära känna en arbetsplatskultur. Mathew 
har börjat med svenskstudier efter beredskapsarbetet.

Kristeva Kristeva är varken nöjd eller missnöj d med sitt beredskapsarbete.



Hon är nöjd med arbetsuppgifterna, finner arbetsledare och arbetskamrater 
acceptabla, men är missnöjd med hjälpen från arbetskonsulenten. Det sist
nämnda är något paradoxalt eftersom Kristeva fatt sitt beredskapsarbete 
förlängt i avvaktan på att hon ska föda sitt andra barn. Beredskapsarbetet är 
Kristevas första arbete i Sverige. Hon har arbetat med textilt arbete i kombi
nation med svenskstudier. Beredskapsarbetet har främst varit en första intro
duktion på arbetsmarknaden, något som också gjort det möjligt för henne att 
fa föräldrapenning.

Neila Ganska nöjd med sitt beredskapsarbete. Nöjd med arbetsuppgif
ter och arbetsledare, acceptabelt med arbetskamrater och lön, ej svar på hjälp 
från arbetskonsulent. Neila började arbeta i samband med att hon fick 
daghemsplats. Beredskapsarbetet har inneburit språkträning, socialt stöd och 
bättre ekonomi.

Anna Mycket nöjd med sitt beredskapsarbete. Nöjd med arbetsuppgif
ter och hjälpen från arbetskonsulenten. Acceptabelt med arbetsledare, arbets
kamrater och lön (fick uppförhandlad lön). Beredskapsarbetet har inneburit 
att Anna börjat arbeta för första gången på över nio år. Hon har fatt bättre 
självförtroende och lyckats skaffa sig ett arbete på egen hand där hon snabbt 
avancerat till gruppledare.

Stina Ganska nöjd med sitt beredskapsarbete. Bra med hjälpen från 
arbetskonsulenten, acceptabelt med arbetsuppgifter, arbetsledare och arbets
kamrater, dåligt med lön. Stina anser att ett beredskapsarbete är för kort tid, 
hon vill ha mer stabilitet och långsiktighet. Beredskapsarbetet har inneburit att 
Stina kunnat bryta en sjukskrivningsperiod och även hålla en del sociala 
kontakter. Beredskapsarbetet kan närmast ses som en form av rehabilitering 
som kan bidra till att förhindra eller uppskjuta utslagning från arbetsmarknaden.

Ludwiga Förlängt beredskapsarbete. Ludwiga har ej velat delta vid uppfölj
ningen. Beredskapsarbetet har närmast haft karaktär av tillfällig hjälp. Upp
gifter saknas.

Elena Ganska nöjd med sitt beredskapsarbete. Bra med arbetsledare, 
arbetskamrater och hjälp från arbetskonsulent, acceptabelt med arbetsuppgif
ter och lön. Beredskapsarbetet har inneburit att Elena kommit i gång med 
arbete, fatt språkträning i praktiken och blivit ekonomiskt oberoende från 
socialtjänsten. Elena har själv, med hjälp av arbetsförmedlingen, kunnat 
hoppa av beredskapsarbetet och få ett mer vårdinriktat fast jobb.



Bilaga Enkät 1
BEREDSKAPSARBETE 1990
Frågor till de arbetssökande Formulär nr___

Gör så här:
fyll i namn och vilket år Du är född. Därefter följer frågorna. Sätt X vid det bästa 
svarsalternativet. Vid några frågor kan Du sätta flera X. Detta framgår av texten. 
Det är viktigt att Du fyller i så noggrant som möjligt. Fråga om något är oklart!

Namn:_______________________________________________________________

Född år 19__

Fråga 1
Vad har du fått för skolutbildning?
1. __Ej fullständig folkskola eller oavslutad grundskola
2. _Folkskola, normalt 6-8 år
3. _Yrkesutbildning minst ett år utöver folkskola
4. _Grundskola, realexamen (även praktisk), högre folkskola, flickskola,

folkhögskola
3.___Studentexamen (fackgymnasium, 3-årigt gymnasium el motsv)
6. _Utbildning minst ett år utöver studentexamen
7. _Påbörjade universitets- och högskolestudier
8. _Examen från universitet och högskola

OBS! ANGE ENDAST UTBILDNING SOM ÄR AVSLUTAD. UNIVERSITETS- 
OCH HÖGSKOLESTUDERANDE KAN DOCK ANGE ALTERNATIV 7

Fråga 2
I vilket land har du fått din huvudsakliga utbildning?
1. __Sverige
2. _Norden
3. _Utanför Norden, ange land________________________________________

Fråga 3
Vilket yrke har du?
1. Yrke:_____________________________________________________________
2. _Har ej något yrke

Fråga 4
a) Vilken var din senaste sysselsättning
1. __Anställd
2. _I utbildning
3. Annat, ange vad_________________________________________________



Fråga 5
Hur länge har du varit arbetslös nu? 
Antal månader______

Fråga 6
Hur många gånger har du varit arbetslös mer än 2 månader under de senaste 
3 åren?
1. __Aldrig
2. _1 - 2 ggr
3. _3 - 3 ggr
4. _3 - 10 ggr
5. _Fler än 10 ggr

Fråga 7
Hur länge har du sammanlagt varit arbetslös de senaste 3 åren? 
Försök att uppskatta antalet år/månader. År Månader

Fråga 8
Hur har du försörjt dig under nuvarande arbetslöshetsperiod?
__A-kassa __Försörjd av sambo
__KAS __Försörjd av förälder/släkt
__Sjukpenning __Lånat pengar
__Sjukbidrag __Sålt bil eller andra ägodelar
__Socialbidrag __Annat, ange vad____________

Ev kommentarer

Fråga 9 (OBS! Gå direkt till fråga 11 om Du aldrig tidigare arbetat) 
Ditt senaste arbete -
Lämnade du jobbet frivilligt eller blev du uppsagd?
1. _Sa upp mig själv
2. _Blev uppsagd

Fråga 10
a) Vilket var det viktigaste skälet till att du sa upp dig själv?
1. __Missnöjd med arbetsgivaren
2. _Missnöjd med själva arbetet
3. _Samarbetsproblem (kamrater/arbetsledare)
4. _För låg lön
5. _Föda barn eller barnomsorgsproblem



6. _Arbetstiderna
7. _Resor till och från arbetet
8. _Flyttning
9. _Sjukdom
10. _Började på en utbildning
11. _Annat (skriv)______________________________________

b) Vilken var den viktigaste anledningen till att du blev uppsagd
1. __Arbetet var tillfälligt, vikariat eller dylikt
2. _Brist på arbete
3. _Samarbetsproblem (kamrater/arbetsledare)
4. _Dålig hälsa
5. _För mycket frånvaro
6. _För svåra arbetsuppgifter
7. _Annan anledning (skriv)____________________________

Fråga 11
a) Vilka arbetsmarknadsåtgärder har du tidigare deltagit i?

antal gånger
1. _Utbildning AMU ____
2. _AMI ____
3. _Ungdomsplats/u-lag ____
4. _Beredskapsarbete ____
3.__Annan åtgärd, vilken________________________________

b) Har du fullföljt eller avbrutit åtgärden?
1. _Fullföljt
2. _Avbrutit
Ev kommentarer:_______________________________________

Fråga 12
Vad planerar du att göra efter ditt beredskapsarbete
1. _Arbeta
2. _Studera
3. _Annat, ange vad____________________________________
4. _Vet ej

Fråga 13 
Har du körkort?
1. _Ja, svenskt körkort
2. _Ja, utländskt körkort
3. _Nej

b) OM NEJ: Har du tidigare haft körkort som dragits in?
1*—Ja



2.__Nej
Fråga 14
a) Finns det några arbeten som du av hälsoskäl inte kan ta?
1.__Nej (OM NEJ: Fortsätt direkt till fråga 15)
2._Ja
b) OM JA: Vilken typ av arbeten?.

c) Vad i hälsotillståndet är begränsande? (OBS! Flera alternativ 
kan anges)
1. _Rörelsehinder (utom ryggproblem)
2. _Ryggproblem
3. _Allergi
4. _Epilepsi
5. _Syn- eller hörselnedsättning
6. _Psykiska besvär
7. _Annat, ange vad___________________________________

Fråga 15
Har du några andra sjukdomar eller handikapp (utöver de som 
nämnts)? BORTSE FRÅN TILLFÄLLIGA SJUKDOMAR'
1. _Ja, ange vad_______________________________________
2. _Nej

NU FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM PERSONLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Fråga 16
Är du gift (eller sambo)
1-— Ja
2.__Nej

Fråga 17
Har du några barn under 18 år?
1. _Ja, ange antal_______
2. _Nej

b) OM JA: Bor barnen hemma hos dig huvuddelen av tiden?
1. _Ja, ange antal barn______
2. _Nej

c) Har du några problem med tillsyn av barnen som hindrar dig 
att ta ett arbete?
1*— Ja
2.__Nej



Fråga 18
Vilken typ av bostad har du?
1. _Hyreslägenhet, första hand
2. _Bostadsrätt, första hand
3. _Hyr lägenhet eller hus i andra hand
4. _Saknar bostad eller bor tillfälligt hos kompisar
3.__Bor hos förälder (föräldrar)
6. _Inneboende
7. _Studentlägenhet
8. _Annat, ange vad____________________________________

Fråga 19
Har du några bostadsproblem som gör det svårt för dig att ta ett 
jobb?

1. _Ja, ange typ av problem______________________________
2. _Nej

Skriv här om du har några kommentarer till frågorna:



enkät 3
Fråga 1
Vilka arbetsuppgifter hade du på ditt beredskapsarbete?
Skriv här:___________________________________________________________ _

Fråga 2

Vad tyckte du om dessa uppgifter? 
(Sätt kryss under det svar som 
du tycker passar bäst.)

Fråga 3
Vad tyckte du om din arbetsledare? 

Fråga 4
Hur trivdes du tillsammans 
med dina arbetskamrater?

bra acceptabelt dåligt

Fråga 5
Var lönen rättvis för de
arbetsuppgifter som du hade? ___ ___ ___

Fråga 6
Vad tyckte du om den hjälp du fick 
från din assistent (arbetskonsulent)
på beredskapsarbetsbyrån? ___ ___ ___

Fråga 7
Ett beredskapsarbete brukar vara sex månader. Tycker du att sex månader är
1. _för kort tid
2. _för lång tid
3. _lagom

Fråga 8
Var det någon typ av hjälp eller service som du inte fick från beredskapsarbets
byrån?
1. _Ja, vilken typ av service___________________________________________
2. _Nej

Fråga 9
a) Gjorde Du någon planering tillsammans med arbetsförmedlingen 
och beredskapsarbetsbyrån?
1*—Ja
2.__Nej



b) Stämmer det du gör idag med den planering som du gjorde 
tillsammans med arbetsförmedlingen och beredskapsarbetsbyrån?
1. _Ja, stämmer precis
2. _Ja, stämmer delvis
3. _Nej, stämmer inte alls
Skriv gärna om du har några kommentarer!____________________

Fråga 10
Vad har du haft för sysselsättning senaste veckan?
(Du kan sätta mer än ett kryss om flera alternativ passar)
1. _Fast arbete som____________________________________
2. _Tillfälligt arbete eller vikariat som_____________________
3. _Arbetslös
4. _Deltar i utbildning, vilken____________________________
3.__Hemma för vård av barn
6. _Sjukskriven
7. _Annat, beskriv______________________________________

Fråga 11
Du som arbetar, hur mycket arbetar du?
1. _deltid, ca___% av heltid
2. _heltid
3. _mer än heltid

Fråga 12
Du som arbetar - hur har du fått ditt arbete?
1. _Genom beredskapsarbetet
2. _Genom arbetsförmedlingen
3. _Genom annons
4. _Genom privata kontakter
3.__På annat sätt, vilket?_________________________________

Fråga 13
Du som är arbetslös, vad söker du för jobb?
1. _Söker jobb som_____________________________________
2. _Söker efter ett jobb, vilket som helst
3. _Söker inte efter ett jobb alls just nu ^

Fråga 14
Är det idag någon typ av hjälp som du vill ha (men som du inte 
får) ifrån arbetsförmedlingen?
1*—Ja
2. _Nej
3. _Jag har ingen kontakt med arbetsfömedlingen



Fråga 15
Är det idag någon typ av hjälp som du vill ha (men som du inte 
far) ifrån socialbyrån?
1 -_Ja,________________________________________________
2. _Nej
3. _Jag har ingen kontakt med socialbyrån

Fråga 16
Ge ett sammanfattande omdöme om ditt beredskapsarbete
1. _Jag är mycket nöjd med mitt beredskapsarbete
2. _Jag är ganska nöjd med mitt beredskapsarbete
3. _Jag är varken nöjd eller missnöjd
4. _Jag är ganska missnöjd med mitt beredskapsarbete
5. _Jag är mycket missnöjd med mitt beredskapsarbete

Skriv gärna här om du vill tillägga något:

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!



INTERVJUFRÅGOR
Intervjudatum

Fråga 1
Vilka arbetsuppgifter har Du?

Fråga 2
Har Du haft liknande arbetsuppgifter på något tidigare jobb?
1. Ja, arbetat som__________________________________________________
2. _Nej

Fråga 3
a) Arbetar Du heltid?__ja __nej (__% av heltid)
b) Hur mycket arbetade Du på ditt förra arbete?____ % av heltid
c) Har Du något annat arbete också, t ex extraknäck på kvällar och helger?
__Nej __Ja, arbete som______________________________________________

Fråga 4
Har Du tidigare haft ungdomsplats, ungdomslagsarbete eller beredskapsarbete? 
Via beredskapsarbetsbyrån?)
1. Ja, år________
2. _Nej

b) Om ja: Berätta om dessa arbeten. (Arbetsuppgifter. Fullföljt eller avbrutit? 
Trivsel? ”Nytta” av dessa arbeten?)

Fråga 3
Ditt nuvarande beredskapsarbete:
a) Är ditt arbete omväxlande?
_Ja __Nej

b) Är ditt arbete jäktigt?
__Ja __Nej

c) Får Du veta om Du gör ett bra jobb?
__Ja __Nej

d) Är din kontakt och ditt samarbete med arbetsförmedlingen bra?
__Ja __Nej

e) Är din kontakt med arbetskamraterna bra?
__Ja __Nej



f) Är din lön rättvis för de arbetsuppgifter Du har? 
_Ja __Nej
Kommentarer till fråga 5 (a - f)________________

Fråga 6
Trivs Du på jobbet?
1. Mycket bra
2. _Ganska bra
3. Varken bra eller dåligt
4. _Ganska dåligt
5. _Mycket dåligt
Ev kommentarer_____________________________________________________

Fråga 7
Om Du jämför ditt beredskapsarbete med de arbeten Du tidigare haft, på vilket 
sätt skiljer sig detta? (Om dina tidigare arbeten varit olika, försök bedöma det 
samlade intrycket i stort. Bl a arbetsinnehåll, arbetskamrater, lön.)

Fråga 8
Har Du framfört egna önskemål om lämpligt arbete till
a) arbetsförmedlingen?

__Ja _Nej

b) arbetskonsulenten på Beredskapsarbetsbyrån?
_Ja _Nej

Kommentarer:_______________________________________________________

Fråga 9
Har man tagit hänsyn till dina önskemål tycker Du?
1*—Ja
2.__Nej
Om nej: Utveckla.

Fråga 10
Ingår beredskapsarbetet i någon planering (med tanke på ditt 
framtida yrkesliv)?
På vilket sätt?

Fråga 11
Hur tror Du att dina möjligheter att fa jobb påverkas av ett beredskapsarbete?
1. _Förbättrar möjligheterna
2. _Saknar betydelse
3. _Försämrar
4. _Känner inte till



Fråga 12
Vilka förväntningar har Du på ditt beredskapsarbete?
(Arbete, referenser, försörjning, arbetsuppgifter mm)

Fråga 13
Får Du någon utbildning i jobbet?
1*—Ja> ange vad, i vilken omfattning 
2.__Nej
b) Om ja: Tror Du att Du har någon nytta av utbildningen längre fram, t ex i ett 
annat arbete?
1*—Ja
2. _Nej
3. Vet ej

Fråga 14
Kan du tänka dig den här typen av arbetsuppgifter (som du har nu) i ett annat 
jobb, när beredskapsarbetet upphör?
IJa
2.__Nej
b) Om nej, anledning till detta?

Fråga 13
Finns det något annat jobb som Du hellre skulle vilja ha om Du kunde välja?
1. _Ja, nämligen_______________ ______________________________________
2. _Nej

Fråga 16
Hur bedömer Du din förmåga att klara av ett sådant jobb just nu?
1. _Bra
2. _Ganska bra
3. Varken bra eller dålig
4. _Ganska dålig
5. _Dålig
b) Vad tror Du om dina möjligheter att få ett sådant jobb?
c) Har Du sökt något sådant arbete den senaste tiden?
1*—Ja
2.__Nej

Fråga 17
Har Du sökt några andra arbeten det senaste halvåret?
1. _Ja, arbete som____________________________________________________
2. _Nej
b) På vilket sätt har Du sökt arbete?_____________________________________



Fråga 18
Söker Du några jobb just nu?
1. _Ja, söker jobb som_________________________________________________
2. _Nej

Fråga 19
Finns det någon typ av arbeten som Du tror att Du skulle kunna få, men som Du 
inte vill ha?
1*—Ja
2. _Nej
3. Vet ej
b) Om Ja: Vilka slags arbeten är det?
c) Skulle Du klara av dessa arbeten?
d) Varför vill Du inte ha den typen av arbete?
1. _Lönen är för dålig
2. _Jobbet är för fysiskt krävande
3. _Passar ej för den sortens arbete
4. _Har jobbat med detta tidigare, tröttnat, vill prova något nytt
5. _Jobbet är för tråkigt
6. _För låg status
7. _Annat, ange vad__________________________________________________

Fråga 20
Vad tror Du att det beror på att Du inte fått arbete tidigare
(innan Du fick beredskapsarbetet)? MAK TRE SKÄL. I RANGORDNING
1. __För många sökanden, för hård konkurrens om jobben, finns ej arbete
2. __Jag har fel sorts yrkeserfarenhet för den typen av arbete som finns
3. _Jag har otillräcklig, för kort yrkeserfarenhet
4. _Jag saknar den utbildning som krävs
5. _Jag har varit arbetslös för länge
6. _Jag har inte tillräckligt bra skolbetyg
7. _Jag har personliga problem som gör det svårare att få arbete
8. _Jag har missbruksproblem
9. _För att jag är invandrare
10. _Jag har för dåliga svenskkunskaper
11. _Annat skäl, ange vad
Kommentarer_________________________________________________________

Fråga 21
Arbetar de flesta av dina kamrater/vänner?
1 —Ja 
2.__Nej
Kommentarer_________________________________________________________



Fråga 22
Hur påverkas din fritid av att Du (åter) börjat arbeta?
Positivt, negativt.

Fråga 23
Har ditt självförtroende påverkats av att Du (åter) börjat arbeta? På vilket sätt? 

Fråga 24
Är Du född i Sverige eller utomlands?
1. _I Sverige
2. _Utomlands, född i_______________________________________________

Fråga 23
Är Du uppvuxen i Stockholm?
!•— Ja
2.__Nej
b) Om nej: Varifrån kommer Du, ange län_______________ När? 19___

Fråga 26
Var dina föräldrar svenska medborgare när Du föddes?
1. _Ja
2. _En svensk och en utländsk
3. _Båda av utländsk nationalitet

Fråga 27
Vad hade dina föräldrar/fosterföräldrar för huvudsakliga yrken eller sysselsätt
ningar under din uppväxt?
a) Faderns/fosterfadernas yrke?
b) Moderns/fostermoderns yrke?

Fråga 28
Vilken är din makes/makas/sammanboendes huvudsakliga sysselsättning för 
närvarande?
0. __Ensamstående
1.  Förvärvsarbetande (heltid dvs minst 35 tim/vecka)
2.  Förvärvsarbetande (deltid dvs under 35 tim/vecka)
3. __Sköter hushållet
4. __Arbetslös (söker eller väntar på arbete)
5. __Pensionerad, förtidspension eller sjukpension
6. __Studerar
7. __Läser svenska
8. __AMU
9. __Föräldraledig
10. _Intagen på institution
11. _Annat, ange vad_______________________________________________



Fråga 29
Vilken samhällsklass räknar Du att Du hör närmast till?
1. _Samhällsklasser finns inte
2. _Arbetarklass
3. _Lägre medelklass
4. _Högre medelklass
3.__Överklass
6. _Jag räknar mig inte till någon klass
7. Annan klass, vilken_______________________________________________

Fråga 30
a) Om Du plötsligt hamnade i en situation där Du på en vecka måste skaffa fram 
10 000 kr, skulle Du klara det?
1- —Ja
2. _Nej
3. Vet ej
b) På vilket sätt?
1. _Uttag från eget bankkonto
2. _Lån från annan familjemedlem
3. _Lån från släktingar eller vänner
4. _Lån i bank eller liknande
5. _Annat sätt, ange vilket_____________________________________________
6. _Irrelevant

Fråga 31
Har Du några skulder för utmätning eller indrivning hos kronofogden?
1- —Ja
2.__Nej

Fråga 32
Har Du någon vän eller nära anhörig som ställer upp
a) om Du vill låna en (mindre) summa pengar (1000 kr)
1- —Ja
2. _Nej
3. _Tveksam
b) om Du blir sjuk 
L —Ja
2. _Nej
3. _Tveksam
c) om Du vill ha sällskap
1- —Ja
2. _Nej
3. _Tveksam



d) om Du vill prata med någon om personliga bekymmer
1. _Ja
2. _Nej
3. _Tveksam

Fråga 33
Vilka av följande personer har Du f n kontakt med:
1. _Socialsekreterare, SOFT-handläggare eller annan på socialvårdsbyrå
2. _Läkare el sköterska vid psykiatrisk mottagning
3. _Övervakare, skyddskonsulent eller liknande
4. _Sjukvården (långvarig sjukdom eller missbruk; ej tillfälliga krämpor)
3.__Annan viktig myndighet?

Fråga 34
Är det någon kontakt som Du kunnat avsluta tack vare beredskapsarbetet (att 
Du har kommit igång i jobb)?
Kommentar:

Fråga 35
Är det någon typ av hjälp som Du inte far idag, men som Du skulle vilja ha från
a) Beredskapsarbetsbyrån?
1. _Ja, (vad?)______________________________________________
2. _Nej
b) Socialtjänsten (ej Beredskapsarbetsbyrån)?
1. _Ja, (vad?)______________________________________________
2. _Nej
c) Arbetsförmedlingen
1. _Ja, (vad?)______________________________________________
2. _Nej
d) Annan typ av hjälp som Du skulle vilja ha?
1. _Ja, (vad?)______________________________________________
2. _Nej

Fråga 36
Hur stort är ditt förtroende för myndigheter och organisationer? 
a) Jag har stort förtroende för Beredskapsarbetsbyrån?
1. Stämmer precis
2. Stämmer ganska bra
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska dåligt
5. Stämmer inte alls



b) Jag har stort förtroende för socialtjänsten (ej Beredskapsarbetsbyrån)
1. Stämmer precis
2. Stämmer ganska bra
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska dåligt
3. Stämmer inte alls
c) Jag har stort förtroende för sjukvården
1. Stämmer precis
2. Stämmer ganska bra
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska dåligt
3. Stämmer inte alls
d) Jag har stort förtroende för Arbetsförmedlingen?
1. Stämmer precis
2. Stämmer ganska bra
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska dåligt
3. Stämmer inte alls
e) Jag har stort förtroende för fackföreningsrörelsen?
1. Stämmer precis
2. Stämmer ganska bra
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska dåligt
5. Stämmer inte alls
f) Jag har stort förtroende för Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF)
1. Stämmer precis
2. Stämmer ganska bra
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska dåligt
5. Stämmer inte alls

Fråga 37
a) Har Du haft personlig kontakt med någon fackförening?
1*—Ja
2.__Nej
b) Är Du medlem i någon fackförening?
1. _Ja, medlem i_____________________________
2. _Nej

Jag vill gärna kontakta dig igen om ett år för att höra vad Du gör då. 
adress:____ telefon:_____  namn, tel nr eller adress till nära anhörig:.

Till sist 
Fråga 38
Vad tror Du att Du gör om ett år?



Work Involvement Scale

HÅLLER DU MED OM DESSA PÅSTÅENDEN

Nedan finns sex påståenden om arbete. Var snäll och kryssa för hur mycket Du 
instämmer eller inte instämmer med varje påstående. Ju mindre Du instämmer 
desto lägre siffra, ju mer Du instämmer desto högre siffra skall Du kryssa för.

Instämmer Osäker Instämmer 
inte alls helt

1. Det är mycket viktigt för 
mig att ha ett arbete

2. Även om jag vann en stor 
summa pengar på tipset så 
skulle jag vilja arbeta
på något sätt

3. Jag avskyr/skulle avsky 
att vara arbetslös

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

4. Jag blir väldigt snabbt 
uttråkad om jag inte har 
något arbete att utföra

5. Bland det viktigaste som 
händer/hänt mig i livet 
finns även arbete

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

6. Om arbetslöshetsunderstödet 
var högt skulle jag ändå
föredra att arbeta 01 234567



Rapporter i socialt arbete fr.o.m. 1991

Thoraeus Olsson, Ojan
Efter 80. En undersökning om äldre människors sociala 
omsorgsbehov och deras omsorgssituation.

Rapport 48 - 1991

Jonsson, Britt
En gång Skå-pojke... En studie av 20 f d Skå-pojkärs erfarenheter 
av Barnbyn Skå.

Rapport 49 - 1991

Mossberg, Roland
Distans och närhet. Fortsättningar och möjligheter för det sociala 
arbetets organisering och disciplinering.

Rapport 50-1991

Jeppsson-Grassman, Eva
Kronisk sjukdom, liv och arbete.

Rapport 51 - 1991

Abrahamsson, Maria
Från var sin sida av skrivbordet - 87 klienter och deras handläggare 
om socialtjänstens insatser.

Rapport 52 - 1991

Berglind, Hans & Susanne
Att klargöra alkoholistens situation och möjligheter. - en 
pilotstudie.

Rapport 53 - 1991

Hermodsson, Ann
Arbetsplaner och klientmedverkan. Om 26 barnfamiljers kontakt 
med socialtjänstens individ och familjeomsorg

Rapport 54 - 1991

Bergmark, Åke
Socialbidrag och försörjning. En studie av bidragstagande bland 
ensamstående utan barn.

Rapport 55 - 1991

Rönnberg, Sten
Effektforskning, behandling och utvärdering av missbruksproblem. 
Rapport från en studiedag VT 1991 vid Stockholms universitet.

Rapport 56 - 1992

Jeppsson Grassman, Eva
Arbetslivets krav och människors lidande.

Rapport 57 -1992

Skoglund, Anna-Maria
Fattigvården på den svenska landsbygden år 1829.

Rapport 58 -1992

Söderholm Carpelan, Kerstin
Unga narkotikamissbrukare i en vårdkedja - en studie av 208 
ungdomar vid Maria ungdomsenhet i Stockholm.

Rapport 59 - 1992

Hessle, Sven
Varför drabbas inte alla barn lika? Om transgenerativitet och 
familjeträd.

Rapport 60 -1992



Lundström, Tommy
Tvångsomhändertagande av bam.En studie av lagarna, 
professionerna och praktiken under 1900-talet.

Rapport 61 -1993

Rönnberg, Sten; Andren, Anders; Hermanson, Ulric, Stenström, 
Nils och Öberg, David
Sprutbyte för personer med intravenöst missbruk.

Rapport 62 -1993

Malmström, Ulf
Missbruk och samhällsåtgärder i ett flergenerationsperspektiv.

Rapport 63 -1993

Gunnarsson, Evy
I välfärdens utmarker. Om socialbidrag och försörjning bland 
ensamstående kvinnor utan barn.

Rapport 64 -1993

Segreaus, Vera
Var står vi? Ackumulerad kunskap och erfarenhet inom 
institutionell missbrukarvård, utifrån en dialog forskare-praktiker.

Rapport 65 -1993

Bergmark, A; Björling, B; Grönbladh, L; Olsson, B;
Segreaus, V
Klienter i institutionell narkomanvård.

Rapport 66 -1994

Svedberg, Lars
Marginalitet.

Rapport 67 - 1994

Sandén-Eriksson, Birgitta
Ett år med diabetes. Beskrivning av ett förlopp samt analys av 
faktorer som stött eller hindrat ett framgångsrikt 
behandlingsresultat.

Rapport 68 - 1994

Lindquist, Anna-Lena
Utvecklingsarbete på socialbyrå.

Rapport 69 - 1994

Stenström Jönsson, Ulla-Britta
Mot självständigare liv? Om nedläggningen av Furuhagens vårdhem 
för utvecklingsstörda.

Rapport 70 - 1995

Boklund, Ann
Olikheter som berikar? - möjligheter och hinder i samarbetet med 
socialtjänstens äldre- och handikappomsorg, barnomsorg samt 
individ- och familjeomsorg.

Rapport 71 - 1995

Eriksson, Bodil
Från omsorg till socialt förändringsarbete - en analys av villkor för 
stödgruppsarbete.

Bergmark, Åke
Prioriteringar i socialtjänsten. Rättvisa och ekonomi.

Rapport 72 -. 1995

Rapport 73 - 1995

Hessle, Sven
Sociala nätverk i kris, utveckling och fördjupning. Nätverksstudier 
nå Ramhvn Skå med nsvkosocialt utsatta familier

Rapport 74 - 1995



Lindstein, Thomas
Vändpunkten. Att arbeta med barn till alkoholister.

Rapport 75 - 1995

Wåhlander, Eva Rapport 76 - 1995
Att allsidigt belysa barns sociala situation. En undersökning vid tre 
socialdistrikt i Stockholm

Hermansson, Ulrik; Rönnberg, Sten; Holmgren, Britt; Rapport 77 -1996
Knutsson, Anders; Sköldvik, Kenneth
Alkoholproblem på arbetsplatser. En modell för att upptäcka och
åtgärda i ett tidigt skede.





Sven Trygged 
Arbetslös och medellös

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete 
-Socialhögskolan

ISBN 91-7153-455-5 
ISSN 0281-6288


