
 



Bakgrunden till omslagsbilden 

Det var trist gråväder, det hade regnat nästan hela dagen, men när det blev lagom glöd från kolen på 
grillplatsen ute vid Sundbyholm bröts molnen upp och solen började titta fram. Det stora gänget 
runt grillen sken upp i takten med solen.  
Det var ingen dagisgrupp utan en grupp medelålders män och kvinnor. Det var den höga 
arbetslösheten som hade fört dem samman. Alla var deltagare i ett FAS 3-projekt. Det hade åkt ut 
till Sundbyholm för att fira att nu var det dags för lite sommarlov efter en tuff vinter. Där de sökt 
jobb på jobb som inte fanns. Åtminstone inte för dem.  
Efter korvgrillning åkte hela gänget till Sundbyholms travbana, inte för att spela på hästar utan för 
att titta på teater. Det var ett annat FAS 3-gäng som där generalrepeterade sin sommar föreställning 
2014, Ronja rövardotter. Efter föreställning blev det kramar tack och hejdå inför ”semestern”. Men 
för de som hamnat i FAS 3 finns ingen semester – skulle det visa sig. 
Det FAS 3-projekt, som det här handlar om, är unikt. Det drivs av en förening 
där deltagarna är medlemmar, Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna, FAiE, 
och bildades i maj 2013. 
Initiativtagare var åtta personer som lämnade ett annat FAS 3-projekt. De bjöd 
in andra Eskilstunabor som var intresserade av arbetarhistoria till ett möte, 
där föreningen bildades. Syftet med föreningen vara att forska i stadens 
arbetar- och industrihistoria. De ville nämligen gå vidare med och fördjupa 
det arbete de deltagit i på sitt förra FAS 3-projekt. Detta arbete hade letts av 
Göran Hammer, som är utbildad folkhögskolelärare. Han fick uppdraget att 
bli verksamhetsledare i FAiE. I juni 2013 fick FAiE ett avtal med 
Arbetsförmedlingen i Eskilstuna, så att föreningen kunde dra igång en 
verksamhet, där deltagarna kunde jobba vidare med sina projekt. 
Antalet deltagare växte sedan under hösten 2013, vilket gjorde att ekonomin 
kunde stabiliseras. Under Göran Hammers ledning startades flera nya studie- och forskargrupper. 
Under våren 2014 skickade arbetsförmedlingen allt fler deltagare till föreningen. Deltagarna i FAS 
3-verksamhet fick möjlighet att göra studiebesök och utflykter. Bland annat besökte de Barva 
Hembygdsgård med dess museum med gamla jordbruksföremål. Hela gruppen gick också 
tillsammans på teater i Eskilstuna och såg Stig Dagermans pjäs Streber. 
Under våren kom också flera deltagare med invandrarbakgrund med i verksamheten. En 
studiegrupp under ledning av Göran Hammer bildades, där samtalade Emud, Farok, Mutana om 
sina arbetslivserfarenheter med FAiE:s veteraner Lennart och Kent. Industrigruppen med Sonja, 
Mika, Erik och Mattias jobbade med att dokumentera efterkrigsutvecklingen. Mattias samarbetade 
även med Christer för att få fram mer material om utvecklingen efter förra sekelskiftet. Den 
perioden skrev också Sören om, det blev ett häfte som föreningen gav ut under namnet 
Rösträttsstriden och Hungerdemonstrationerna 1917. Kent och Daniel arbetade med idrottshistoria. 
Daniel gick sedan över och hjälpte till i byggruppen som leddes av Rolf. Där deltog också Anne-
Christine innan hon gick i pension under våren 2014. Mikael hjälpte till med att  dokumentera 
byggnader. Senare under våren 2014 anslöt sig Anders till byggruppen och tog över 
fotograferingen. Arto skötte föreningens hemsida och gjorde layouten på de skrifter FAiE gav ut. 
Miksa var föreningens allt i allo när det gällde att få datorer och administration att fungera. På 
våren 2014 kom också Jeanette, som med ambitioner att bli egen företagare, deltog i arbetet med 
föreningens ekonomiska administration. 
Det var ett nöjt gäng som samlades i början på juni i Sundbyholm. Alla kände att det hade 
åstadkommit mycket under sin tid i FAiE. Nu såg de fram emot en välbehövlig och mycket 
välförtjänt sommarvila efter väl utförda jobb. Men det skulle visa sig att gruppen inte fick någon 
chans att åter samlas och fortsätta sitt arbete. Men det är en helt annan historia. 



Arbetsförmedlingens dråpslag mot FAiE och FAS 3-deltagarna 

Den 30 juli 2014 beslöt Arbetsförmedlingen i Eskilstuna att ”överenskommelsen om samarbete med 
Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna bör avbrytas med omedelbar verkan.”  
Beslutet hade fattats av Benny Berglöw tillförordnad Arbetsförmedlingschef på Arbetsförmedlingen 
i Eskilstuna, som i sitt brev till föreningen ”med vänliga hälsningar förklarar” att: ”Beslutet kan ej 
överklagas.” Orsaken enligt arbetsförmedlingen var att FAiE inte erbjudit verksamhet för deltagarna 
veckorna 28-31. Detta var inte sant. FAiE nekade inte någon att delta i verksamheten under dessa 
veckor. Beslutet bygger på en ren lögn: ”Anordnaren har inte kontrollerat att verksamheten kunnat 
göra uppehåll under den aktuella tiden. Tvärtom finns uppgifter från Arbetsförmedlingen att man 
vid ett möte under våren informerats om att verksamheten skall vara igång under sommaren.” 
Uppgiften kom från Arbetsförmedlingens kontaktperson med FAiE, Viktoria Ericsson Löfberg som 
dessutom handlagt ärendet som ledde till Arbetsförmedlingens beslut. 

Fakta är följande: Efter att av olika skäl under våren 2014 ställt in flera träffar med ledningen för 
FAiE, kommer Viktoria Ericsson Löfberg i maj ut till FAiE:s lokaler på Svarvargatan 9 i Eskilstuna. 
Hon anordnar där ett möte med deltagarna. Varken FAiE:s verksamhetsledare Göran Hammer eller 
styrelsens representant Hans Hjälte deltar i mötet när man diskuterar sommarledighet. Ingen av de 
närmare 20 FAS 3-deltagarna som deltar i mötet, uppfattar att V. Ericsson Löfberg säger något om 
förbud mot ledighet under sommaren. Tvärtom uppfattas att de kan agera som tidigare. Många av 
deltagarna har varit med i andra FAS 3-projekt som stängt under sommaren och där deltagarna tagit 
ut gemensam ledighet. Efter mötet träffar V. Ericsson Löfberg G. Hammer och H. Hjälte men säger 
överhuvudtaget inget om sommarledighet. Senare fattar FAS 3-deltagarna gemensamt beslut om 
ledighet vecka 28-31. H. Hjälte söker därför V. Ericsson Löfberg vid minst fem tillfällen per telefon 
under juni. Men hon hör inte av sig. För att försäkra sig om att inga FAS-3 deltagare krävde någon 
arrangerad verksamhet under sommaren så genomförde H. Hjälte personliga samtal med FAS 3-
deltagarna. Ingen av dem krävde att FAiE skulle ha verksamhet. Alla skrev under en försäkran om 
att de skulle ta ut 20 dagars ledighet under den perioden.  

G. Hammer, tar ut ledighet under vecka 27, då han ersätts av H. Hjälte. När alla FAS 3-deltagare är 
lediga från den 7 juli är G. Hammer tillbaka i Eskilstuna. Han jobbar vidare med FAiE:s 
verksamhet, delvis i lokalerna på Svarvargatan 9, delvis hemma i Glömsta och är hela tiden 
anträffbar per telefon och har också under tiden kontakt flera av FAS 3-deltagarna. De som ville 
komma till lokalen – inklusive arbetsförmedlingen, kunde ringa till G. Hammer. Det fanns två 
medlemmar i FAiE, varav en styrelseledamot, dagligen i huset på Svarvargatan 9. Vår 
styrelseledamot hade också kunnat låsa upp den del av lokalerna där våra datorer finns. Lokaler 
med datorer som FAiE äger är givetvis låsta när ingen ansvarig finns i lokalerna. Övriga lokaler på 
Svarvargatan som även FAiE har del i var öppna under dagtid. Den 24 juli kom V. Ericsson 
Löfberg och B. Berglöw på ett oanmält besök till Svarvargatan 9.
Om de hade ringt G. Hammer hade de fått veta att han jobbade hemma då eftersom det var för 
varmt i kontorslokalerna på grund av att luftkonditioneringen inte fungerade. V. Ericsson 
Löfberg gjorde ännu ett oanmält besök på fredagen. Av dessa besök drogs den felaktiga
slutsatsen att FAiE utestängde deltagare från verksamheten. Arbetsförmedlingen lyssnade inte på 
argument utan var både åklagare och domare. Man kan säga att FAiE hade begått ett formellt fel 
genom att inte informerat Arbetsförmedlingen tydligt nog. Men föreningen har aldrig utestängt 
några FAS 3-deltagare, tvärtom har arbetsförmedlingen stängt ut FAS-3 deltagare från en 
verksamhet som de var nöjda med. Men enligt arbetsförmedlingens synsätt var det stora felet att 
FAS 3-deltagarna mådde bra och trivdes när de arbetade hos FAiE med sin egen arbetarhistoria. 

Läs mer under avsnittet: En forskningscirkel om FAS 3 och arbetslinjen. 

Se även källförteckning över texter där bland annat FAS 3-deltagarnas reaktioner finns 
dokumenterade.  
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INLEDNING 

I inbjudan till seminariet ställde vi frågor och argumenterade för en annan samhällsutveckling och 
en humanare arbetsmarknadspolitik inom ramen för en politik för en full sysselsättning. Vi frågade 
oss vilka krav detta ställer på utvecklingen i allmänhet och på en ny regering i synnerhet. Resultatet 
blev många kloka inlägg och insikt om att Sverige är ett före detta universellt välfärdsland som inte 
längre har någon aktiv arbetsmarknadspolitik och inte heller någon generell välfärdspolitik. Andra 
insikter handlade om värdet av att forska tillsammans med dem det berör och att du ska fråga dig 
själv om det du hör eller läser stämmer överens med dina egna erfarenheter. Nya intressanta frågor 
utvecklar vi i slutdiskussionen. 
Ordföranden för FAiE Hans Östensson inledde seminariet med att berätta om den deltagarbaserade 
verksamheten. Deltagarna stärktes i våra projekt och anda av samarbete i kollektiva processer. Detta 
i motsättning till arbetsförmedlingens linje som gick ut på att arbete under eget ansvar var 
förkastligt. Kontroll var nyckelordet för Arbetsförmedlingen. Slutsatsen blev att 
Arbetsförmedlingen måste omskapas i grunden. 
Professor Emeritus Lars Holmstrand vid Linnéuniversitetet berättade om SPARC som betyder 
Swedish Participatory Action Research Community där han är ordförande. Grundidén med SPARC 
är en demokratisk kunskapssyn, en positiv människosyn och att människan är en i grunden aktiv 
och skapande varelse. Vetenskap är att våga tänka självständigt – och självkritiskt. Deltagarbaserad 
aktionsforskning handlar om att forska tillsammans. SPARC har olika forskarkurser i 
deltagarbaserad aktionsforskning som ska byggas ut till en forskarskola i demokratiska Kunskaps- 
och Förändringsprocesser. 

Systemet disciplinerar människorna 

Forskningscirkeln Arbetets marknad och Arbetsmarknadens institutioner består av tidigare 
deltagare inom FAiE. De blev utslängda från FAiE:s verksamhet eftersom FAiE blivit avstängda 
som FAS 3 anordnare. Forskningscirkeln är en deltagarbaserad form där man forskar tillsammans. 
Göran Hammer leder forskningscirkeln och deltar i en forskarkurs inom SPARC utifrån frågorna i 
forskningscirkeln och utifrån FAiE:s verksamhet i övrigt. 
De tidigare deltagarna berättade om när de träffade Arbetsförmedlingen för att få ett svar men de 
fick inget svar på frågan om vad de hade gjort för fel. Vi fick som förening inte någon rätt att 
överklaga avstängningsbeslutet. Deltagarna i forskningscirkeln konstaterade att systemet är 
uppbyggt för att disciplinera människor. Det handlar om att få till stånd en förändring genom att helt 
enkelt vända på pannkakan.  
Malin Junestav arbetar som analytiker på Försäkringskassans huvudkontor. Hon har skrivit 
avhandlingen Arbetslinjer – i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930-2001. Genom 
avhandlingsarbetet såg hon begreppet arbetslinjer och att arbetslinjen var i högsta grad ett levande 
begrepp under 1990-talet men att begreppets inriktning förändrades. Hon menade att vi nu är 
tillbaka till 1920-talets AK-arbeten och den disciplinerande socialkonservativa arbetslinjen. Den 
aktiva arbetsmarknadspolitiken existerar inte idag – den är död. Du måste konkurrera även om du 
inte är konkurrensmässig. Arbetsmarknadsutbildningen ligger nära nollstrecket och kompetenslinjen 
finns i stort sett inte kvar. 
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Livet längs arbetslinjen 

Journalisten och samhällsdebattören Kent Werne har med sin senaste bok Ofärdsland – livet längs 
arbetslinjen, visat på att utförsäkringarna och de låga ersättningarna i a-kassan inte är ett olycksfall 
i arbetet. Det är ett resultat av en mycket medveten politik. Lars Holmstrands och SPARCs tanke 
om att forska tillsammans med dem det berör är närbesläktat med Kent Werne möten och intervjuer 
med arbetslösa och utförsäkrade. Kent Werne hade besökt en sammankomst med arbetslösa där en 
jobbcoach hade yttrat att ”Det är fiffigt att använda sig av sitt eget varumärke”. En annan jobbcoach 
hade yttrat att: ”Man kan med små steg öva sig på att bli en annan person”. Kent åskådliggjorde att 
det under 1990-talets finanskris försvann 600 000 jobb på ett och ett halvt år, en tredjedel av alla 
industrijobb försvann under 1990-talet och 400 000 i offentlig sektor. Dagens arbetslinje handlar om 
kontroll av den enskilde. Sedan början av 1990-talet har ett systemskifte genomförts där vi har gått 
från en generell välfärdspolitik till en annan modell.  

Göran Hammer 
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SEMINARIET 
ARBETSMARKNADSPOLITIK FÖR FULL SYSSELSÄTTNING? 

Hur ser de arbetslösas väg till makt, kunskap och kreativitet ut? 

Välkomstanförande 
Hans Östensson, ordförande FAiE 

Kul att så många kunde komma. Det är onekligen ett viktigt ämne som vi ska diskutera idag och 
med de föreläsare vi har lyckats engagera är jag övertygad om att det blir en givande dag. 
Själv heter jag alltså Hans Östensson och är ordförande för den lilla föreningen för arbetarhistoria i 
Eskilstuna (FAiE) som bildades för drygt ett år sedan. Initiativtagare och drivande kraft i 
föreningen är Göran Hammer och Hans Hjälte som är de som är verksamhetsansvariga. Föreningen 
sysslar med att ta fram material som belyser Eskilstunas roll som industristad. De som plockat fram 
material ur protokoll, tidningslägg intervjuer m.m. är arbetstagare som arbetat i FAS 3 (i medeltal 
15 under året). 
Arbetssättet har varit att med utgångspunkt från deltagarnas intressen bilda studiegrupper för att ta 
fram material, problematisera innehållet, diskutera det tillsammans med verksamhetsledarna och de 
andra deltagarna i projektet. Man kan säga att den pedagogiska metoden varit deltagarbaserat. 
Resultatet av det som forskats fram har bl.a. resulterat i små skrifter, seminarier och en facebook 
sida.  

Självkänslan stärktes i vårt projekt 

Själv är jag mycket imponerad av den sammanhållning och disciplin som deltagarna från FAS 3 
visat. Ett deltagarbaserat arbetssätt är ingen lätt arbetsmetod. Det är uppenbart att mångas 
självkänsla har stärkts. 
Under sommaren kom så den händelse som radikalt förändrade förenings möjlighet att fortsätta som 
tidigare.  
Arbetsförmedlingen bestämde helt plötsligt att stänga projektet. Den formella orsaken skulle vara 
att deltagarna och de verksamhets ansvariga inte ansökt om ledighet inför sommaren enligt reglerna. 
Naiv som jag är och eftersom jag aldrig varit i personlig kontakt med arbetsförmedlingen trodde jag 
att det var ett missförstånd som skulle rättas vid ett möte mellan projektdeltagarna och 
arbetsförmedlingen. Jag är pensionerad lärare som arbetat fackligt och alltid kunnat diskutera med 
arbetsgivaren. 
Deltagarna i FAS 3 var luttrade och mycket mer realistiska och menade att AF medvetet la ner 
projektet eftersom det stred mot AF:s uppdrag. Konspiratoriskt trodde jag, 
Så kom då mötet med mig och Hans Hjälte och tre representanter från AF. Jag har aldrig varit med 
om något så förnedrande. Allt som jag tyckte var bra med projektet vändes mot oss.  
Meningsfullheten för deltagarna sågs som ett brott mot den policy som AF arbetade efter. Det var 
inte bra att deltagarna trivdes för då kunde de avhålla sig från att söka de arbeten som inte fanns 
(många av deltagarna närmade sig pensionsåldern) 
Sammanhållningen bland deltagarna hörde till samma kategori. Det hindrade dem från att söka 
riktiga arbeten. 
Arbetsinsatsen där månaders av arbete inte ansågs ha någon betydelse. De gamla deltagarna 
förbjöds återvända till nya projektet med samma inriktning. Nya skulle genast ta vid. 
Arbetets betydelse användes också mot oss. Att viktigt material tagits fram ansågs inte vara något 
positivt.  Jag fick den uppfattningen att ju mindre betydelse ett arbete hade desto bättre.  
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Kontroll var nyckelordet för arbetsförmedlingen 

Arbete under eget ansvar var förkastligt. Kontroll var nyckelordet. Deltagarna skulle inte tillåtas 
söka arbeten på fredagar för då kunde de bara gå hem. 
Både jag och Hans Hjälte lämnade mötet mycket bleka och tagna. Hur kunde detta vara möjligt 
frågade vi oss. Hur kunde en statlig myndighet agera på detta sätt? 
I efterhand har jag förstått den iskalla logik som AF arbetar efter. Givetvis är otrivsel, ingen 
meningsfullhet och kontroll bra verktyg om man vill tvinga människor att söka de jobb som 
inte finns. Hela arbetssättet bygger på de politiska direktiv som AF arbetar under.  

Arbetsförmedlingen måste omskapas i grunden 

Även om AF bara är smörjmedel som ska bidra till omställningar från ett yrke till ett annat måste 
det finnas mer mänskliga sätt, andra sätt att arbeta på: Att förnedra människor och ta ifrån dem 
deras självständighet och värdighet ska inte finnas i ett välfärdssamhälle.  
Tyvärr har det arbetssätt som sitter i väggarna på AF inte skapats bara under alliansens tid även om 
den negativa människosynen accentuerats. 
Därför tror jag att AF måste omskapas i grunden. 

Hans Östensson, Ordförande i FAiE 

Grupparbete från medlemsmötet den 8/12 -2014 A.Virta, FAiE 2014. 
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Programgenomgång 
Göran Hammer, Seminarieledare 

Ja det stämmer att Hans Hjälte och Hans Östensson var medtagna när de kom ifrån 
Arbetsförmedlingen, Men de var inte bleka om nosen utan de var vita i ansiktet. Detta speglar 
deras upplevelse av mötet med chefen för FAS 3 verksamheten på Arbetsförmedlingen i Eskilstuna 
Sofia von Wachenfeldt.  

Min första åtgärd som verksamhetsledare för Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna var att ta 
initiativ till att styrelsen skulle ta beslut om att vi står för en positiv människosyn. Människan är i 
grunden en aktiv och skapande varelse. Som verksamhetsledare så har jag även sett till att utveckla 
vår tanke om att vi ska stå för meningsfullhet, sammanhang och en hälsofrämjande kreativitet.  
Vi är medlemmar i AKS som står för Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, vi har samarbetsavtal 
med ABF Sörmland och vi samarbetar med och är aktiva inom SPARC och vi bedriver ett 
deltagarbaserat arbete. Vi arbetar helt enkelt med demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser. 
Lars Holmstrand som är ordförande i SPARC och Gunilla Härnsten som är kursansvarig inom 
SPARC och jag har känt varandra och har arbetat tillsammans med deltagarbaserad 
aktionsforskning sedan 25 år tillbaka. Jag har gjort det från och till under dessa år och Lars och 
Gunilla har arbetat idogt med detta under väldigt lång tid. Gemensamt så har vi ett förhållningssätt 
som är grundläggande men detta kommer Lars Holmstrand snart att utveckla mer och berätta om 
vad SPARC är och vad det står för.  
Därefter kommer två forskningscirkeldeltagare och tidigare deltagare att berätta om vad de och 
föreningen blev utsatta för.  

Olika arbetslinjer 

Efter dessa forskningscirkeldeltagare kommer forskaren och analytikern Malin Junestav att berätta 
om olika arbetslinjer som förekommit i den svenska historien och som Malin skrivit en avhandling 
om. Den borgerliga alliansens arbetslinje är inte den enda arbetslinjen. Efter Malin Junestav släpper 
vi in journalisten och författaren Kent Werne som har skrivet boken Ofärdsland där han har 
intervjuat arbetslösa och andra utsatta. 
Slutligen kommer vi att arrangera en paneldiskussion, men nu släpper vi in professor emeritus och 
ordföranden för SPARC Lars Holmstrand på scenen.        
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SPARC och forskarkursen Demokratiska Kunskaps- och 
Förändringsprocesser 

Lars Holmstrand, professor emeritus vid Linnéuniversitetet och 
ordförande i SPARC

SPARC som står för Swedish Participatory Action Research Community är en förening för att 
stärka demokratiseringen av forskningen genom att ”forska tillsammans”, de som är berörda av 
forskningen och forskare. Vi har valt att ha namnet på engelska, dels för att markera den 
internationella anknytningen för det här är en typ av forskning som blir allt vanligare internationellt, 
dels för att imponera på kolleger.  

Grundidén med SPARC är en demokratisk kunskapssyn 

I stort sett vänder vi oss till alla delar av samhället utom profithungriga företag kan man säga, för att 
göra forskning och kunskapsutveckling tillsammans, för att tillsammans bli klokare. Grundidén med 
SPARC är en demokratisk kunskapssyn. Tyvärr är det kanske så att många av dem som finns inom 
universiteten och håller på med forskning tror att forskningskunskap eller vetenskaplig kunskap är 
den enda riktiga kunskapen. Det visar bara hur ovetenskapliga de är, därför att vi vet ju alla som 
tänker efter lite grann att det finns olika sorters kunskap. Poängen med SPARC är alltså att försöka 
att förena dessa olika sorters kunskap och både göra dem som finns i och utanför akademin klokare 
så att vi kan försöka förändra saker och ting.  
Idén är naturligtvis att en bättre värld är möjlig. Det måste gå att förändra samhället. 
Utgångspunkten är att det svenska samhället, som det ser ut idag, är felorganiserat och måste 
förändras utifrån vettiga utgångspunkter om alla människors lika värde och att det finns olika 
sorters kunskap som alla är värdefulla. För det är därför som vi vill åstadkomma detta och öppna 
upp och demokratisera den här akademiska världen, som ofta försöker framställa sig som att vi som 
finns inom universiteten är så mycket klyftigare, vi tänker ju så mycket bättre än er, vi är på något 
sätt ovanför och utanför samhället, och det är också ovetenskapligt.  

Vetenskap är att våga tänka självständigt – och självkritiskt 

För mig så handlar det vetenskapliga om att man vågar tänka självständigt och kritiskt, men också 
självkritiskt. Man måste på något sätt fundera på, varför tror jag på det här, varför tror jag att det här 
är viktiga och bra kunskaper, man måste vrida och vända på detta. I alla fall så vad vi försöker göra 
i den här föreningen SPARC är att vi samlar kollegor inom universitet och högskolor som vill 
utveckla sådan här forskning som handlar om att forska tillsammans med, inte forska på eller om 
eller att vara forskare som står utanför, utan som vill vara med på samma nivå tillsammans med 
dem som det handlar om. Det är detta vi tror på! Vi försöker samla sådana kollegor och olika 
intressenter eller aktörer i samhället som tycker som oss, att vi måste försöka demokratisera 
forskningen och hjälpas åt att förändra och kunna bygga kunskaper tillsammans utifrån erfarenheter 
och begripa saker bättre. 

Deltagarbaserad aktionsforskning = att forska tillsammans 

I SPARC så har vi folk från fackföreningsrörelsen, folkhögskolor, kommuner, från FoU-enheter 
som jobbar med äldreomsorg och så vidare. Alla möjliga grupper som känner att de vill vara med på 
den här idén, som vill öppna upp det akademiska livet och hitta ett sätt att forska tillsammans.  
Detta gör vi genom att göra kurser på forskarutbildningsnivå, det är ju den högsta nivån inom 
högskolesystemet. De som går på den nivån är oftast de som kallas doktorander och som ska göra 
en avhandling. Många tror att det där är väldigt svåra kurser och man försöker ju att göra dem så att 
de skall se väldigt svåra ut. Man ska läsa böcker på främmande språk och man ska lära sig att inte 
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säga vad man själv tror och tycker och kan. Att säga, jo men den här forskaren säger så, ofta är det 
en han dessutom, och när man skriver så ska man kunna räkna upp en massa sådana här gubbar som 
har skrivit något som är ganska svårt att begripa. Om man begriper det så är det kanske väldigt 
självklart. Eller att alla vet egentligen vad det handlar om bara det inte vore uttryckt ganska 
krångligt, eller också är det något som inte går att begripa helt enkelt. Så kan det vara, men vår 
poäng är att vi tror att alla som har erfarenheter och brinner för något, eller är i någon typ av 
verksamhet eller sammanhang som man vill begripa bättre och som man vill förändra kan gå i 
denna kursverksamhet. De kan mycket väl ta till sig kunskaper på den här forskarutbildningsnivån, 
om vi hjälper till och tar bort det där krångliga och säger strunta i det här och försök istället att se att 
det är det här som är poängen.  
Så att vad vi har gjort är ett antal sådana här forskarutbildningskurser. Vad är det som vi försöker att 
göra? Jo, vi har kommit in i en väldigt bra modell. Vi gör det formellt som en 
forskarutbildningskurs. Då måste det vara en högskola eller institution som säger att här är den 
kursplan som vi bestämmer och vi kör efter den kursplanen. Samtidigt så gör vi det som en 
folkhögskolekurs som Runö Folkhögskola arrangerar. På det sättet så har vi nu en pågående kurs 
som Gunilla Härnsten här är den som håller ihop, där vi har haft med sammanlagt nio professorer 
som på olika sätt medverkat i kursen. Sedan har vi ungefär ett dussin deltagare där ungefär hälften 
är doktorander eller sådana som är forskarstuderande och hälften kommer från någon annan 
bakgrund som Göran Hammer här till exempel. Några kommer från folkhögskolor och liknande. En 
del ligger alltså formellt på den här akademiska nivån och andra gör det inte, eller inte alls kanske. 
Men vad vi har märkt i den här kursen är att flera av de deltagare som inte är forskarstuderande 
finns bland dem som har gjort de hittills bästa insatserna. 

Kursen som handlar om, det låter krångligt, kvalitativa metoder i deltagarbaserad aktionsforskning. 
Men deltagarbaserad aktionsforskning är egentligen ett annat uttryck för att forska tillsammans eller 
forska med. Kvalitativa metoder det är sådana metoder där man använder intervjuer och 
minnesarbeten, livsberättelser eller forskningscirklar m.m. Man håller inte på med att försöka mäta 
med siffror något som inte går att mäta. Så det är den sortens metoder det handlar om och jag tycker 
att den här kursen visar att vi har rätt när vi säger att man inte behöver ha gått jättemycket 
utbildning och kanske till och med blivit förstörd av för mycket utbildning för att begripa viktiga 
saker. 

Forskarskola i Demokratiska Kunskaps- och Förändringsprocesser 

 I ett nötskal är detta idén med SPARC, att man ska kunna öppna upp så här och kunna jobba med 
kunskaper i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser. Det som vi vill göra det är den här 
kursen ett exempel på och vi vill göra en hel rad av sådana kurser som tillsammans bildar detta med 
Demokratiska Kunskaps- och Förändringsprocesser. Vad vi försöker göra nu är att vi försöker få 
med fler kollegor och lärosäten, så att vi tillsammans kan bygga ett paket med kurser som vi då ska 
kalla en Forskarskola i Demokratiska Kunskaps- och Förändringsprocesser. När vi har lyckats med 
detta så har vi fått en struktur som man kan jobba vidare med. Då är meningen att alla kurser där 
som vi gör, också ska innebära att man ska kunna gå där utan att tillhöra den akademiska världen 
eller systemet. Utan man ska kunna göra detta som en folkhögskolekurs också för alla som tror att 
våra kurser kan ge något, att de kan vara intressanta och bra, att man kan få någon nytta av dem, 
alla de ska ha möjlighet att gå dem. Det här är ju en ganska revolutionerande idé kan man ju säga.  

Här presenterar sig professor emerita Gunilla Härnsten som är kursansvarig inom SPARC: Ja, jag 
måste säga att det inte heller är så att all forskning är dålig och att allt som har med forskning att 
göra är fel eller behöver vara något märkvärdigt. Om det varit så hade det inte varit någon poäng 
med den här SPARC-modellen. Det finns ju faktiskt forskning som förklarar och hjälper till att på 
ett djupare plan förstå varför saker och ting ligger till som de gör och vad som gör att vi gemensamt 
kan förändra detta. Det är det som är den stora poängen, tycker jag, med deltagarbaserad forskning. 
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Det handlar om möjligheten att man också kan granska utifrån, och lära sig att se vad det är som 
sägs, varför det sägs och av vem. Att tänka på att: ”det som jag läser nu som kanske är gjort av 
någon som är på tapeten, det som de har kommit fram till och det som de skriver om, stämmer det 
med mina erfarenheter”? Jag fick själv höra från det från min handledare Eva-Mari Köhler för 
väldigt många år sedan. Hon forskade då tillsammans med föräldrar inom arbetarklassen. Det var 
inne vid den tiden att ha föräldrakurser och många innebar ju att en ledare talade om att ”så här ska 
man göra som förälder och så här ska det vara”. Eva-Mari gjorde i stället så, - det var så på den 
tiden, i mitten av 70-talet -, att hon ställde frågor: ”Vad funderar ni på? Hur ser det ut? Vad är det 
för problem?” Och så sade hon: ”Nu ska vi titta på forskning som finns om detta”. Då var det 
amerikansk forskning gjort på medelklassbarn som var gällande. Alltså kunde föräldrarna konstatera 
att: ”detta är inte vår värld, detta hjälper inte oss och det förklarar ingenting”. Det måste finnas 
någonting annat och det är därför tycker jag som det här mötet är så viktigt och att det handlar om 
att hitta och även tillsammans utveckla vettig forskning. Det är den som vi gemensamt måste se till 
att den får fortsätta. 

Lars Holmstrand: Så är det Seminarieledaren som tar över: Jag ser att Fredrik Strömqvist vill säga 
något. 

Fredrik Strömqvist: Under den senaste 10 kanske 15 åren, inte bara under den här regeringen, så 
har man skurit ner ganska mycket på den här institutionella forskningen som arbetslivsinstitutet och 
liknande. Nu står man kanske inför en förändring inom dessa områden, har ni funderat kring vilket 
alltså hur, förändras er roll om man bygger upp nya sådana strukturer, för att från statliga 
institutioner. Kanske omkring dessa frågor, vi står ju inför något liknande när det dyker upp nya 
sådana initiativ. Jo men det, arbetslivsforskningen i Sverige som då, innan man lade ner 
Arbetslivsinstitutet så var den ju, delar av den i varje fall var ju av god internationell klass. Många 
utomlands var helt förbluffade över att man i Sverige, lade ner den forskningen, och den är ju 
jätteviktig för den här. Arbetslivsforskningen, stora delar av den handlar ju om villkoren i 
arbetslivet. Det handlar precis om det som ni alla vet och som ni alla här pratar om, hur det blir 
svårare och svårare att vara kritisk om man har ett arbete, man är rädd att bli sparkad. Det handlar 
om arbetsmiljön som ingen knystar så mycket om. Även om vi vet att det inom väldigt många 
områden så blir arbetsmiljön sämre och sämre. Arbetslivsforskningen är jätteviktig, det vore också 
väldigt bra om man då kunde säga att arbetslivsforskningen måste ta tillvara allas erfarenheter, de 
som finns som är utsatta för det här och inte bara forskare. Man borde ha det här med att forska 
tillsammans om arbetslivet och om arbetsmiljön och sådana saker. Stora delar av 
arbetslivsforskningen har haft den här inriktningen, det har inte varit dominerande men det har 
funnits. Så det tror jag att om man kunde få den här (S-MP) regeringen, hur mycket kraft den nu 
kan ha eftersom det är ett oklart läge men att man kan få den här regeringen att ge stöd åt den här, 
det skulle vara väldigt tror jag att åstadkomma detta. 

Mika Koskivuori: Jag tror ju så här att det bästa vore att det var ett komplement oavsett regering, 
det är då man finns där, precis som damen här bredvid sa att utbildning kan vara ett hinder. Man 
springer runt i sitt tunnelseende. Finansieringen som den blir, sossarna eller vad det nu blir för 
något. Jag tror inte att det har så mycket roll med det att göra för det. Om man vill förändra så kan 
man göra det precis som du sade. Hela världen är full av exempel på människor som avbrutit sina 
studier som Steve Jobs, har förändrat världen. Bill Gates som har gått på universitet, det är folk som 
inte har gått färdigt. Alltså det går att förändra, jag tror att man ska ha ett komplement och inte snöa 
in sig på, visst ekonomi är viktigt för att kunna bedriva olika forskningar och så men man måste ha 
något annat också än bara det här liksom tänka partipolitiskt tror jag. Då spelar det liksom ingen roll 
vem som styr. Då finns man ju där och då kan man alltid hålla på med sådant och bygga på det. 

Lars Holmstrand: Man skulle kunna säga att det som ni gör här med den här forskningscirkeln, det 
är ju ett exempel på att man faktiskt kan göra sådant här utanför de här strukturerna. 
Forskningscirkeln är väll kanske, i alla fall för Gunilla och mig, det som vi började med och som vi 
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hela tiden tänker på när vi pratar om demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser. 
Forskningscirkeln är på sitt sätt en ganska enkel och genialisk idé, att man är ett gäng som vill 
någonting och som är intresserade av att förstå någonting, som vill förändra någonting. Som man 
har som en studiecirkel och sedan kopplar man till forskning och forskare som kan ta in sådana 
kunskaper också. Så att man i den här forskningscirkeln förenar erfarenhetskunskap och 
vetenskaplig kunskap och alla möjliga sorters kunskaper som man känner att sådana måste vi ta tag 
i för att begripa det här bättre så att vi kan hitta ett sätt att förändra och förbättra. 

Hans Östensson: Jag skulle vilja förtydliga lite grann, det här med deltagarbaserad kunskap. Det är 
ungefär som det här med lärare, du sade en gång så här ” de som inte har någon forskarutbildning, 
deras åsikter var minst lika bra om inte bättre” och då tänkte jag att hur det kunde vara om man 
verkligen jobbar på det sättet och var nyfiken i skolan och försökte med projektarbeten, 
grupparbeten och lite djupare. Vi samlade elever och så satte man sig där och då gick jag ner på 
deras nivå och det inte var något nytt med sådana diskussioner. Då visade det sig att när man 
planerade själv då blev det mycket sämre men när vi kom tillsammans, man fick ta det på allvar 
och verkligen lyssna, då blev det verkligen bättre. Det hänger samman med den här diskussionen. 

Lars Holmstrand: Man kan säga att det handlar om människosyn. Om man tilltror människor att 
kunna tänka själva och kunna ha erfarenheter som de kan redovisa. Att man tror på människor och 
människors förmåga, ”det är så himla mycket i dagens samhälle som går ut på att försöka ta i från 
oss detta”. Det här begriper du inte, det är experter som begriper det här. Dina åsikter är inget 
värda och det är andra som förstår det bättre. Det är ju hela tiden detta som vi jobbar mot och vi  
vill frigöra kan man säga, den kraft som människor kan ha. 

Göran Hammer: Okey! Vi kommer att återkomma till detta med politik och vi kommer att se 
mycket mer av att det handlar om politik. Det handlar om värderingar, det handlar om ideologi, det 
handlar om människosyn och kunskapssyn och väldigt mycket annat. Det går inte att gömma undan, 
det är så.  
Ta den politiska handling som arbetsförmedlingen utsatte oss för och de tidigare deltagarna. 

Nu ska de tidigare deltagarna få komma fram och prata om de här sakerna. Välkomna fram! Och 
Lennart, vi spelar in det här. Hjärtliga skratt från de tidigare deltagarnas representanter, Christer och 
Lennart. Jag är van vid det.   

Göran Hammer: Ja och ni behöver ju ingen mikrofon. Har du fusklapp frågar någon. Christer: Nej, 
jag ska skriva upp dig om du inte sköter dig! Återigen hjärtliga skratt. Scenen är er upprepar Göran 
Hammer.   
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En forskningscirkel om FAS 3 och arbetslinjen 

Deltagarna Lennart Karlsson och Christer Malmström från 
forskningscirkeln Arbetets marknad och Arbetsmarknadens institutioner 

Tidigare deltagare i FAiE:s FAS 3 projekt. 

Lennart Karlsson: Vi kan börja med det här att vi spelar in. När vi fick reda på det här, vi blev ju 
nedkallade till Arbetsförmedlingen. Och av någon anledning så ville de ha en talesperson från oss 
och alla sade jaa. Det var han som ville det sade Christer och pekade på Göran Hammer. Då frågade 
vi oss om hur vi skulle göra så att det inte blir några fel så vi tog med oss den här och spelade in allt 
sade Lennart och lyfte upp vår åtta cm långa och 3 cm lilla OLYMPUS DIGITAL VOICE 
RECORDER.  

När vi kom till Arbetsförmedlingen så stormade det in fem stycken arbetsförmedlare. Den största 
ställde de som dörrvakt så att vi inte kunde komma ut. Och sedan ställde de upp sig på led. Och då 
sade jag ”vi måste bara informera er om att hela det här samtalet kommer vi att spela in så att vi vet 
vad vi har sagt båda parter”. Men tyvärr så gick det väl bara halvvägs innan jag råkade åka ihop 
mig med en av Arbetsförmedlarna där nere då hon uttalade sig i vissa saker. Fem minuter senare då 
jag sade ”ja men så sade ju du” och då sa hon ”Det har jag aldrig sagt, det har jag aldrig sagt”. ”Jo 
men det har du ju, vi har spelat in det här”. 
”Jag har aldrig sagt så där, det är inte jag som har sagt så där” 
(hjärtliga skratt i bland seminariedeltagarna). Då kan man börja fundera. Hela tiden så säger de en 
sak först och efter fem minuter så säger man att det var någon annan som sade. Så det var ett 
väldigt trevligt samtal som vi hade där nere, vi kom ju ingenstans. 

Christer: Man kan ju reflektera över varför det ska gå åt fem personer för att informera ett gäng, 
när man i normala fall använder en? Man har alltså en dörrvakt, en som för talan, två 
arbetsförmedlare den ena som har hand om själva projektet och den andra som i princip har hand 
om de flesta deltagarna står längst bak. Dessutom tar man dit en avdelningschef som sitter med en 
pärm under armen, alltså har lagboken till hands om vi skulle säga något som inte passar i 
församlingen, så kan han slå upp texten till exempel. Men vi fick inte se texten, det är det primära. 
Han hade boken stängd.  

Vi fick inget svara på frågan vad vi hade gjort för fel 

Lennart: Vi ifrågasatte då, vad har vi gjort för fel eftersom ni stänger vårt företag? Ja ni har gjort 
fel fick vi till svar.  
Vad har vi gjort för fel frågade vi? Ja ni har inte lydigt vad som står i vårt avtal. Ja men vad har vi 
gjort för fel frågade vi? Ja det vet jag inte. Men vet du inte sa jag, du måste ju ha ett papper på där 
det står påskrivet om vad vi gjort för fel. Ja men det finns inte här. Inte här utbrast Lennart.  

Christer: Och då begär vi att få ut avtalet det fick vi inte. Vi fick inte se avtalet. Enligt vårt avtal 
säger de, då förutsätter man ja att man ska få se avtalet, det borde ju vara det logiska. Men det fick 
vi inte heller. 

Mika Koskivuori: Ja jag var ju på det där mötet. Det var ju en som inte innefattades av det här. Du 
vet det där med tillfälligt eller vad det var. Det var ju det som var brottet. Så vad vi inte hade gjort, 
det var ju liksom att vi inte hade begärt på rätt sätt eller vad man ska säga. Det handlade ju om hur 
man skulle anmäla ledighet. Men det är ju som Göran säger att vi var ju de enda som blev 
granskade, ut i sömmarna. 
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Lennart: Det var ju så här att vi satte oss ner allihop och vi pratade igenom, när ska vi ha våran 
ledighet i sommar och man skulle ju ha den tillsamman allihopa då va. Och alla sa ju då att vi tar de 
här tjugo dagarna, så att vi har det samtidigt. Så alla skrev på papperen att vi tar då, jag ska ha min 
ledighet från det datumet till det datumet. Då sade vi det att då har vi ryggen fri trodde vi. 
Problemet var bara att Hasse missade (Hans Hjälte är verksamhetschef för föreningen och dess FAS 
3 verksamhet) att ringa ner och tala om att vi hade skrivit på det här papperet och efteråt säger. 

Vi fick inte en chans att överklaga beslutet 

Hans Hjälte: Jag ska säga så här att jag söker arbetsförmedlingen vid cirka tre till fem tillfällen och 
får inte tag i vår handläggare. Då får jag tag i en annan arbetsförmedlare som säger så här, nej ni 
måste ha öppet hela sommaren så deltagarna kan komma dit. Och eftersom våra deltagare hade sagt 
att de skulle vara lediga så fick var och en av dem, jag intervjuade var och en om det var deras vilja 
att vara lediga. De fick skriva under ett papper att de ville ta ut sina 20 dagar som vi uppfattade att 
de hade rätt till, men nu har arbetsförmedlingen sagt att de har inte rätt till 20 dagars ledighet under 
året, utan de kan ansöka om att få rätt till det. Så formellt så fanns det fel i det hela och det har vi 
erkänt alltså att det var fel, men vi hade inte för avsikt att ta ut några pengar eller något för den 
perioden som ingen var där. Alla var lediga. Göran hade tagit ut semester en vecka, då var jag där 
istället. Sen under resten av sommaren när jag var borta då var Göran till och från på arbetsplatsen 
och vi har en ersättare i vår styrelse, som heter Fredrik Strömqvist och som finns med här, i det 
huset och huset står öppet. Våra lokaler där vi köpt in 16 datorer till alla deltagare, den dörren var 
låst den dag som arbetsförmedlingen kom upp eftersom vi inte hade några deltagare och Göran satt 
hemma och jobbade den dagen. Och på den grunden blev vi avstängda och formellt om vi tittar på 
alla regler som vi har skrivit under så är det svårt att liksom vända sig mot det beslutet.  
Vi fick inte en chans att överklaga beslutet från Arbetsförmedlingen så står det att vi inte kan 
överklaga beslutet. Och det är klart att vi hade kunnat överklaga det om det hade gått med 
hänvisning till allt det här som vi har bakom, men vi presenterade detta för dem. Men vi blev 
avstängda som organisation, men tack vare våra deltagares starka uppslutning och det här mötet så 
lyckades de pressa arbetsförmedlingen och deltagarna blev inte avstängda. Ni fick ut i efterhand … 

Lennart: De talade om för oss att vi inte skulle få någon ersättning de här 20 dagarna bara för att vi 
hade brutit mot reglerna. Och då råkade jag säga det ”Jaa! Vad bra! Då har jag mina 20 dagar kvar 
för att få betalt för att få ledigt. Då säger hon det (hon är en arbetsförmedlare) att ”Vi har pratat lite 
om det här, vi ska nog vara lite snälla mot er så ni får betalt de där dagarna och då behöver ni inte 
ha de här ledigheterna kvar”. Annars hade vi haft 20 dagar kvar.  

Hans Hjälte: Och då är hela om man säger så här, då gick ju ni så att ni klarade det ur det, men ni 
fick inte vara kvar och komma tillbaka till projektet. Men vi fick höra direkt efter detta, ja men ni 
kan söka nytt och få ett projekt igen och det gjorde vi men det tog ju tid innan vi fick klart med 
detta, en månad, och vad man har sagt hela tiden att ingen av våra gamla deltagare får komma 
tillbaka, även om de söker till vårat projekt.  

Christer: Vi får inte detta, vi är inte välkomna… 

Hans Hjälte: Nej och det var det som Hans Östensson tog upp på mötet med Arbetsförmedlingen 
att vi har ju många som jobbar med projekt här som är oavslutade projekt, kan ni inte de få söka sig 
tillbaka och jobba med sina projekt. Och det var ju helt nej till, för att man inte ska, som FAS 3:are, 
ha ett projekt som man inte kan lämna på dagen för att gå in i ett annat arbete, eller komma 
tillbaka till ett projekt. Så får inte FAS 3 vara upplagt enligt Arbetsförmedlingen.  

Göran Hammer: Det finns inspelat också att ni har sagt att ni inte har hört någonting om att hon 
(föreningens FAS 3-handläggare våren 2014) har sagt något om dessa regler om att vi ska ha öppet 
hela sommaren och så vidare.  
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Lennart: I maj var hon ute hos oss och hade en träff med oss cirka fem till tio minuter. Och då 
frågade vi ”Hur kommer det här med ledigheter att bli för oss?” Då svarade AF:s handläggare ”Det 
är precis samma regler som alltid, alltså som förra året och det var samma regler då. Det har ändrat 
sig i de här pappernas (Regelverk för FAS 3 anordnare) i den här vevan också, för att vi har ju 
gamla papprens jämfört med de nya skrivningarna från Arbetsförmedlingen och det är inte samma 
skrivning. Den har helt bytit skepnad.  

Hans Hjälte: Men det är ju så här att, vi som anordnare eller vi var ju lite naiva. Vi litade på att alla 
som hade varit med i FAS 3 har varit med i andra projekt över allt och det händer överallt i alla 
projekt att man tar ut ledighet. Och då fick vi höra av Arbetsförmedlingen att här finns det ingen 
semester och då har vi fått höra i vårt nya här att vi måste ha öppet alla dagar i december som inte är 
röda dagar för annars bryter vi mot reglerna.  

Lennart: Julafton är en arbetsdag. 

Hans Hjälte: Ja, julafton är en arbetsdag för FAS 3-deltagarna hos oss Lennart: men då tycker jag 
att vi ska lägga våra möten med Arbetsförmedlingen på julafton på eftermiddagen klockan 15.00.  

Göran Hammer: Jag vill bara lägga till att Fredrik (ersättaren i styrelsen som var på plats på 
Kulturhuset där FAiE har sina lokaler) hade tillgång till nyckel till våra lokaler.  

Hans Hjälte: Ja, men hela det här är historia nu. 

Göran Hammer: Fortsätt er berättelse. 

Christer: Då är det ju så här va, att man stänger av oss och då står det i regelboken att man inte 
får komma tillbaka till samma ställe. Och det fick vi inte, vi var inte önskvärda. Så jag skrev på 
jävelskap min gamla plats som jag var på förut och tror du inte att jag står där idag. De har alltså 
brutit mot sina egna regler. De vet inte vad de gör helt enkelt, så enkelt är det.  

Lennart: Och jag skulle välja plats och jag har ju jobbat med vissa saker ideellt omkring 30-35 år 
och Bra Teater i Mälardalen sökte faktiskt folk dit och då säger arbetsförmedlarna det till mig ”Det 
är ingen mening att du skriver det där, du kommer i varje fall inte att hamna där. Jag bestämmer var 
du kommer att vara någonstans.” Jaha sa jag det är ju synd för jag kan ju tillföra något och de vill ha 
hjälp av mig och de vill ha med mig i deras styrelse till och med. ”skulle aldrig falla mig in att du 
kommer dit, du kommer på något helt annat ställe”.  
Och där hamnade jag, på ett helt annat ställe. Men jag ska inte säga att jag hamnade på ett dåligt 
ställe, Jag kom till ett bra ställe, jag trivs. Men det törs man ju aldrig säga till Arbetsförmedlingen 
att man trivs på ett ställe. 

 Christer och Lennart pratar i mun på varandra: Då blir man avstängd – Då blir man avstängd 
där också. Eftersom jag börjar trivas på en del ställen så har jag beslutat mig för att gå i pension 
istället den 1 november så att jag slipper trivas någonstans. 

 Christer: Vi har tio dagar kvar, tio arbetsdagar sedan går vi hem. 

Mika Koskivuori: Då var det fortfarande blått som regerade när det här inträffade och det skedde 
under ganska kuppartade former. Det var uppsatt på väggen där vi skulle välja tre olika alternativ, 
och det var därför som de stod där uppställda med dörrvakt och hela ”faderutan”, för att 
förmodligen så stod det i olika papper att man skulle börja avveckla FAS 3. Jag tror att de, som vi 
har pratat om innan det här mötet, de blev toppstyrda helt enkelt. För de stod och pekade med hela 
handen, gör det – gör så, tro inget annat. Givetvis så hade de fått vittring och det där papperet som 
Göran visade oss visade att du var inte där 08.30 och sedan hade de sprungit i huset ett par gånger. 
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Lennart: Det är intressant att du säger detta. Vår handläggare som hade hand om oss, hon skulle 
komma ut till oss och fråga hur vi hade det.  

Christer: En gång i månaden. 

Lennart: En gång i månaden. Då hade vi bestämt att hon skulle komma ut den tionde klockan 
09.00. Då träffas vi. Javisst! Så vi samlades, vi hade kokat kaffe och handlat kaffebröd som vi 
kunde bjuda henne på. Tio till kvart över nio ringde telefonen ”Jag kan inte komma, jag har fått 
punktering på cykeln ”Jaha! ”Men då kommer jag nästa månad, vi kan ta den tionde nästa måndag.” 
Javisst! Samma visa, kvart över nio ringer telefonen. ”Jag har blivit förkyld, så jag kan inte komma 
till er idag.” Nehej, det var ju synd. Men nästa månad kan du kanske komma. Och när den månaden 
kom så ringde telefonen likt förbannat kvart över nio. ”Min bil startade inte idag, så jag kan inte 
komma till er”. Då börjar man fundera. Har man något där att göra över huvud taget? Hur 
intresserade är de?  

Christer: Det verkar ju pippi i kvadrat. 

Lennart: Så i tre månader så kom de inte för de fick förhinder precis på morgonen när de skulle hit. 

Hans Hjälte: Det har varit väldigt oklart allting. Vi hade en kontaktperson, den kontaktpersonen 
samlade hela gruppen och då skulle de ha informationsmöten och det skulle vara en gång i månaden 
men hon gjorde ju inte det. Nu har de sagt i efterhand så här istället. Nej var och en av deltagarna 
ska vända sig till sin handläggare istället för att få information, inte på det sätt som vi trodde. Men 
däremot, den här diskussionen om ledighet under sommaren, den skulle handläggaren hållit med oss 
om som ansvarig ledning, men det gjorde hon aldrig. Hon hade en diskussion, och där är det 
motstridiga uppgifter.  ”Ni var sjutton personer som säger att hon sade en sak och hon säger att hon 
sade en annan sak och Arbetsförmedlingens beslut går på det hon sade”. Men en sak till som är 
väldigt märklig i det här, tycker jag är när ni var där på arbetsförmedlingen, så var det flera som 
sökte till teaterprojektet som är i samma hus, det som Fredrik jobbar med och då fick flera höra, att 
det är ingen idé att ni söker, för de har inte så många platser där så det är ingen idé att flera söker 
det. Däremot så uppmanas de ständigt att söka jobb där det kan vara femhundra sökande men de ska 
ändå söka det jobbet. Men de får inte söka ett jobb där det är två tre platser där det är fem som ska 
söka det. Det är en jättekonstig logik i det hela systemet och just det här sökandet till jobben som 
inte finns, det fick ju vi höra på vår information att det är det allra viktigaste. Det borde vi ägna en 
dag åt att de verkligen har sökt de här jobben som inte finns.  

Lennart: Vi har en deltagare som fick ett erbjudande om att söka jobb. Hon var 41 år och hon 
fick ett erbjudande om att hon skulle söka ett jobb. De ville ha en manlig som var 30-35 år med 
viss utbildning.  

Christer: Och vi satte oss ner och räknade på ett papper. Det visade sig att människan inte är född. 
Det gick inte ihop! 

Lennart: 
Hon ringde ner till Arbetsförmedlingen och frågade ” De söker ju en manlig men mig veterligt så är 
jag en kvinna, jag har i varje fall fött barn och så”. ”Men det är ”skitsamma” sök du i varje fall.” Jag 
menar! När de ska söka sådana jobb, vad tänker en arbetsgivare när det kommer in en sådan 
ansökning. De måste ju fundera, den här människan är hon riktigt skapad häruppe? Söker hon jobb 
som hon absolut inte kan få? 

Hans Hjälte: Det blir lätt så här när vi pratar om Arbetsförmedlingen att man blir väldigt 
negativ mot dem och alla som arbetar på Arbetsförmedlingen. Det finns en fara i detta. Jag har 
blivit förvånad över alla de här kontakterna hur det är. Det känns ju att det här, man är väldigt 
pressad 
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som arbetsförmedlare idag, man har alldeles för mycket ärenden och framför allt så arbetar man inte 
med det som borde vara en arbetsförmedlares, att förmedla arbeten, utan man blir en 
kontrollorganisation och vissa finner sig mycket i det, det blir en sorts hierarki. Man jobbar som 
chefen säger och nedåt och det är naturligt, alla uppfattar det så. Men det finns arbetsförmedlare 
som gör ett bra jobb och som man har bra kontakter med. Det är olika hur mycket man kan stå emot 
i den här hierarkin. Vi har haft ärenden där det har varit en person som vi har tyckt att vi vill 
diskutera om på en gång och de har kommit direkt. Det har hänt, de åker ut nästa dag och vi löser 
det här problemet till allas glädje, vi kan lägga upp en plan hur den ska gå vidare. Jättebra 
diskussioner har jag varit med om med arbetsförmedlare. Man ska inte klanka ner på dem som 
personer.  

Göran Hammer: Som den här killen, Han blev egen företagare. 

Hans Hjälte: Ja bland annat. Vi har i vårt projekt jobbat med eget företagande. Själv är jag egen 
företagare och vissa personer har vi ju arbetat med för att komma vidare. Vi har liksom inte sett vårt 
projekt som att här ska folk stanna bara utan att de ska utvecklas. Tidigare har det inte varit tillåtet 
att utbilda folk, vilket vi har gjort i projekten också. Vi har jobbat med utbildning. Man ska lära sig 
saker, hur man ska gå vidare både med datorer och med bokföring. Sedan kom det en ny regel att nu 
skulle man ändra på detta så att en deltagare inom FAS 3 skulle kunna få utbildning men det måste 
handlas upp. Så vi får fuska med utbildning, kanske är det en anledning också att vi fick ögonen på 
oss. 

Göran Hammer: Nu är det så här att det finns ju flera projekt på folkhögskolor och liknande som 
har gjort bra projekt, precis som vi har gjort och de har också fått bassning från Arbetsförmedlingen. 

Göran Hammer: Vad vill ni kräva av den här regeringen och hur ska en ny arbetslinje se ut? Hur 
tycker ni att man ska se på människan?  

Christer: Ja, man borde vända på pannkakan. Det måste ju till offensiva insatser, 
utbildningsinsatser och liknande. Man ska inte förvara en människa, det skapar inget arbete. De 
jobbar idag på fel sätt! Alltså måste vi vända på pannkakan! 

Lennart: Jo vi fick ju höra, vi ifrågasatte när vi satt därnere i det där gänget. Det är ju synd sade 
jag, här har vi jobbat och slitit ganska hårt ett år med att ta fram material, vi har ju tonvis med 
material, och bara kasta bort sådant material som vi har gjort. Och då säger hon arbetsförmedlaren 
”Nej men det behöver ni inte göra” Ja men vi får ju inte hålla på med det? ”Nej men ni får ju ta ett 
annat projekt”. Ja, sade jag, ska vi arbeta med ett projekt 8 timmar på dag, sedan har du familj och 
det tar också en liten stund varje dag. ”Ja, men ni har hela nätterna på er.”   

Christer: Hon begärde alltså att vi skulle göra det här på fritiden. Det här görs mellan 12.00 på 
natten till klockan 06.00 på morgonen. 

Göran Hammer: Okey! 

Bo Schmidt: Jo, vi har ju hört här om en massa krångliga regler som drabbar folk på alla möjliga 
sätt. Men det är faktiskt värre än så för att när stora institutioner finner att reglerna går emot dem så 
kallar de in sina jurister som tolkar om reglerna, och då följer de andra regler än de som redan finns. 
Det har man hört många gånger på TV att de uttalar sig. Vi tolkar det så och så. Reglerna gäller 
alltså inte om man är stor.  

Rolf Karlsson: Det är ju det som man har gjort med ledighetsreglerna. Nu heter det att du kan få 
ledigt. Du har inte rätt längre utan du kan få.  
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Göran Hammer. Vi kan väl säga så här. Du och jag talade tidigare med varandra om de nya 
reglerna som kom. När jag blev anordnare för första gången 2011 så var det en mycket humanare 
skrivning för anordnarna. Sedan dess så har man tagit två riksdagsbeslut om att avskaffa FAS 3. Vad 
gör regeringen och arbetsförmedlingen istället? Jo man snärjer åt ytterligare med de anvisningar och 
regler som vi ska ha som anordnare. Så det blev alltså hårdare regler efter att det kommit två 
riksdagsbeslut om att avskaffa FAS 3. Det är mycket märkligt! 

Hela systemet är uppbyggt för att disciplinera människor 

Peter Widén: Det här som vi har fått berättat för oss. Man kan attackera det från två vinklar. Ett; 
De kan ha rätt när det gäller reglerna, men det visar ju vilka regler det handlar om. ”Hela det här 
systemet är uppbyggt, inte för att utveckla människor, inte att tjäna människor utan för att 
disciplinera dem och se till att de håller sig på mattan och står med mössan i hand”. Det visar ju 
hela den här synen med sysselsättning vad det handlar om. Ni har rätt med reglerna kan man säga 
till dem eventuellt, men det visar ju vilket ”jävla” regelverk ni har byggt upp. Sedan kommer man 
ju till det personliga ansvaret, för man kan ju inte bara säga att jag lyder order jag lyder regler när 
de här och det tycker jag att man måste rikta kritik mot, de här arbetsförmedlarna och de människor 
som är inblandade. När de ser det här, även om någon har följt reglerna och ser att här har vi ett 
projekt där människor får och faktiskt har utvecklats. Där människor gör nytta till skillnad från 99% 
av alla andra ”jävla” FAS 3 projekt. Har man inget moraliskt ansvar att säga, vad är viktigast nu? 
Att de här människorna får göra ett bra jobb. Samhället tjänar på det, deltagarna tjänar på det. 
Kanske att vi ska lägga undan de här idiotiska reglerna i skrivbordslådan alltså. Jag tycker att man 
kan kräva ett sådant moraliskt ansvar. För det här är ju fullständig skandal alltså. Ett av de få FAS3 
projekt i Sverige som har fungerat bra det lägger man ner och förbjuder deltagarna att komma 
tillbaka till det projektet alltså. 

Mika Koskivuori: En regel med FAS 3 är att man inte får konkurrera med näringslivet. Det blir ju 
svårt förstår du. Man har byggt in ett problem. Nu konkurrerar kanske inte vi med näringslivet. Men 
om vi får rätt att utvecklas så kanske någon kille gör en bättre stol, skrivbord, you name it! För en 
stol är en stol och ingen ”jävla” rymdraket. 

Tomas Widén: Vi vet ju alla att det är så här att sedan 20 år tillbaka så har man vridit utvecklingen 
ditåt att man accepterar och vill ha i praktiken en arbetslöshet på en viss nivå för att hålla folk på 
mattan.  Och man har fört en ideologisk offensiv som går ut på att det är de arbetslösas fel, det är 
det som är problemet. Det här coachning- systemet det är ju en fruktansvärd absurditet som 
kommande generationer kommer att skaka på huvudet åt när de ser det. Och de här ”jobbsökar 
kurserna” som går ut på att om man har framgång i ett fall så innebär det att en person slår ut nio 
andra men det innebär inga fler jobb och det satsar man en massa resurser på eller hur. Jag tycker att 
vi som Peter var inne på som pekar på något viktigt som har hänt nämligen civilkuraget i samhället, 
det gäller arbetsförmedlare, det gäller lärare och vad de sväljer och accepterar och det gäller en 
respekt för hierarkier och en ängslan som man trodde på 70-talet, att det där skulle aldrig återuppstå. 
Så jag tycker mycket väl att man i den här absurda situationen som har uppstått. Den naturliga 
reaktionen blir ju, är de inte människor, kan man inte kommunicera och se vad som är riktigt och 
vettigt och vad som är fel i direktiven uppifrån. Att folk vågar gör lite miniuppror då och då eller 
hur.  

Göran Hammer: Vad var det vissa sa efter andra världskriget? Vi lydde bara order! 

Fredrik Strömqvist: Det jag tycker är intressant är hur visst språkbruk får en sådan betydelse. Jag 
jämför ju med det arbetsmarknadsprojekt som jag är med och driver. Där har det inte varit 
utbildning som varit det centrala ordet, utan färdigheter. Och så länge som man håller på med 
färdigheter och att man kan ha haft färdigheter i sitt tidigare yrkesliv och att man kan få jobba med 
detta, då är det ok, men inte utbildning. Och det tycker jag är intressant att man blir så fixerad vid 
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ord och vissa typer av ordval som man har beskrivit ner någon gång och då ska man hålla sig till det 
regelverket. Medan det finns alltid dem som kan hitta vägar och det blir ju så orättvist. Jag tycker 
det är orättvist att vi har klarat oss väldigt bra med att få ha deltagare därför att vi trycker på andra 
punkter på Arbetsförmedlingen. När det gäller vårt projekt som då gäller väldigt mycket kring teater 
och att vi säger då att den har hållit på med det och det tidigare och vi vill bara att det ska få 
återkoppla till det och därigenom kan få tillbaka sina kunskaper inom sitt tidigare yrke, ja då går det 
bra. Även om det är teater som är något helt annat. Det blir ojämnt på något sätt när det hela tiden 
handlar om språkliga finesser som man ska klara av att på något sätt presentera. 

Göran Hammer: Kan man tala om godtycke? 

Fredrik: Ja! 

Lennart: Du behöver inte vara orolig Fredrik när jag kommer och hjälper dig med teaterprojektet. 
Då har jag gått i pension. Då kommer inte Arbetsförmedlingen åt oss. 

Göran Hammer: Lars och Gunilla vad säger det er om människosyn och kunskapssyn? 

Gunilla Härnsten: Ja ibland så sitter jag och tänker, fy tusan vad skolsystemet har lyckats. Och det 
är det allra värsta. Vi hade faktiskt tidigare en helt annan kunskapssyn och en helt annan 
människosyn som motverkade det rådande systemet. Det fanns många som protesterade – till 
exempel visade min avhandling som handlade om radikala lärare på 70-talet det – och det fanns runt 
omkring väldigt mycket uppror, väldigt mycket som satte den här sortens tänkande som ni visar 
prov på i skamvrån. Nu är det till och med så att människor på universitet inte vågar göra någonting 
innan någon annan har talat om och bestämt hur det ska vara. Hur vi har hamnat där, det tycker jag 
är vårt största problem idag och hur kan vi vända detta? 

Hans Hjälte: Med utgångspunkt i detta med disciplineringen och Arbetsförmedlingen, varför visar 
arbetsförmedlingarna så lite civilkurage? De vet ju hur systemet fungerar, de måste ju vara 
jätterädda för att bli arbetslösa. Är det några som ska vara rädda för att bli arbetslösa så måste det ju 
vara en arbetsförmedlare för de vet ju precis vad som händer när man blir arbetslös. De måste vara 
mest rädda av alla yrkesgrupper för att bli arbetslös. 

Göran Hammer: Okey, det här blev ju en mycket intressant diskussion men det intressanta är inte 
slut. Nu blir det kaffe och det är också intressant. Därefter kommer Malin in och pratar om ett 
historiskt perspektiv på detta med Arbetslinjer. 
Att tänka på: Seminariet har förberetts av mig som seminarieledare och en forskningscirkel 
bestående av våra tidigare deltagare. Arbetet har baserats på dessa tidigare arbeten när de var kvar i 
projektet och där vi bedrivit deltagarbaserad aktionsforskning. Vi kan därför säga att 
lärandeprocesserna inom vår projektverksamhet inte bara varit i form av utbildning. I vår 
projektverksamhet så har vi helt enkelt även arbetat med demokratiska kunskaps- och 
förändringsprocesser.  
Punkten på programmet handlade om något som förberetts av en forskningscirkel inom FAiE. 
Lennart och Christer representerade forskningscirkeln.    
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Arbetslinjen ur ett historiskt perspektiv 

Malin Junestav är författare till avhandlingen Arbetslinjer – i svensk 
debatt och lagstiftning 1930-2001 och arbetar på Försäkringskassans 
huvudkontor som analytiker. 

Seminarieledare Göran Hammer: Jag springer runt med den här apparaten. Vi spelar in den här 
tillställningen. Den här har varit på Arbetsförmedlingen också. Nu hälsar jag Malin Junestav väldigt 
välkommen fram och hon kommer att tala utifrån sin avhandling Arbetslinjer samt en hel del annat 
intressant utifrån sin roll som analytiker på Försäkringskassan. Det blir fokus på 90-talet fram till 
vår tid.  
Ett samtidshistoriskt perspektiv, således. Välkommen fram Malin!  

Begreppet arbetslinjen 

Ja tack! Jag såg att det låg ett exemplar av min avhandling här. Jag håller på och flyttar just nu så 
jag kan ju ta upp beställningar på avhandlingen. Det här är avhandlingen som jag skrev och 
disputerade på och som jag skickade till Göran Hammer inför det här seminariet. Den är ju tio år 
gammal vid det här laget. Jag var väl en sådan där ”von oben” forskare som det talades om här, men 
jag försökte tänka på när jag skrev avhandlingen att den skulle läsas av så många som möjligt och 
av så många grupper som möjligt i samhället. Så därför tycker jag nog att den, för att vara en 
avhandling, är en ganska lättläst bok. Den handlar om arbetslinjen som är temat i dag och hur den 
har förändrats över tid, både i det politiska språket och i den politiska praktiken egentligen.  

När jag började med den här så skulle jag välja ämne, jag skulle skriva avhandlingen och jag är 
ekonomhistoriker och statsvetare i grunden. Då var det mitt i 90-talet och jag tänkte så här att 
glappet som uppstår med det man blivit itutad ända sedan barnsben att i Sverige är man trygg från 
vaggan till graven. Och så upptäcker man det att så länge man har en sjukersättningsgrundad 
inkomst och ett arbete så stämmer detta fortfarande i ganska hög utsträckning. Sedan började jag att 
söka mig lite längre bakåt i historien då jag upptäckte begreppet arbetslinjen som inte var vanligt 
egentligen då som det har blivit på senare tid, mycket på grund av Reinfeldts regering. Men det var i 
allra högsta grad ett levande begrepp under 1990-talet och i och med den ekonomiska och 
strukturella krisen och den höga arbetslösheten så blev det allt mer använt begrepp i politiska 
sammanhang. Det ironiska var ju fler som blev arbetslösa och ju färre vakanser och desto mindre 
arbeten som fanns att söka, desto hårdare skruvade man åt arbetslinjen.  

Men om man tar den viktiga historiska aspekten av detta så kommer man fram till 1800-talets mitt 
och de fattigvårdslagstiftningar som var på 1800-talet. Från 1846 handlade det om näringarnas 
frihet och egentligen var det kriminaliserat att vara eller uppfattas som arbetslös på 1800 talet.  
Det var helt enkelt inte lagligt att vara arbetslös även om arbetslöshetsbegreppet blir lite felaktig 
term för det man var på den tiden.  
Om vi sedan rör vi oss framåt på 1800-talet med olika lagstiftningar som reglerade arbetslöshet, 
fattigvård och kommer vi till slut fram till en knutpunkt för alla dessa socialvårdslagar, 
fattigvårdslagar, arbetslöshetsförordningar och så vidare. De härstammar egentligen ur samma 
problem och ur samma politikområde, dvs. när den enskilde individen inte kan försörja sig själv. 
Sedan har det gröpts ur till olika typer av lagstiftningar.   
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Tre definitioner av arbetslinjen 

Men arbetslinjen som politisk idé har haft implikationer hur man har format arbetslöshets- och 
socialpolitik och det är det som min avhandling handlar om, hur arbetslinjeidén har fått högst reella 
konsekvenser för den enskilde. Det är stor skillnad på Rhen-Meidners syn på arbetslöshetspolitik 
och den arbetslinje som de också pratar om på 50-talet. Den Rhen-Meidnerska 
arbetslöshetspolitiken var ju egentligen inte någon arbetslöshetspolitik utan det var snarare en aktiv 
arbetsmarknadspolitik som Sverige gjorde sig berömt i hela världen för. Det är en väldigt stor 
skillnad på de principer som ligger till grund för den aktiva arbetsmarknadspolitiken och det som 
ligger till grund för en sysselsättningspolitik och en arbetslöshetspolitik. Men det föreligger ändå en 
mystisk konsensus mellan olika ideologiska läger i politiken i dag.  

Jag beskriver tre definitioner av arbetslinjen i min avhandling: den första, härstammar från 1800-
talets fattigvårdspolitik. Den kallar jag för den konservativa och disciplinerande arbetslinjen. Den 
handlar om att kontrollera folk och ett förakt för underklassen. Den andra definitionen är 
socialliberal en form av självhjälpslinje som också finns i arbetslinjen. Som exempel ”Vi ska hjälpa 
dig att t.ex. finna ett jobb åt dig så du kan bli självförsörjande”. En slags självhjälpstanke som i stort 
sätt alla våra olika socialförsäkringar bygger på i grund och botten. Sedan har vi den linje som 
kommer fram i politiken i mitten av 1930-talet när Socialdemokratin växt sig starkare och 
arbetarrörelsen har tagit den politiska parlamentariska makten. Då kommer den här synen på 
arbetslinjen som helt enkelt betyder rätten till ett arbete. Enligt denna syn var det samhället och 
staten som hade det yttersta ansvaret för att skapa arbete och att erbjuda så många som möjligt ett 
arbete. 

Uppfattningen att arbete är en rättighet är lite dubbel – för om individen kan kräva denna rätt, så 
kan samhället och staten också ställa långtgående krav gentemot individen. 
Paul Lefargue pekade just på den här problematiken om rätten till ett arbete. Istället för att arbetare 
världen över ska kräva att alla ska få arbeta mer så ska man snarare kräva att man ska få mer fritid 
och mer pengar för det man gör.  

AK-arbeten och FAS 3 

Och vilken av de här arbetslinjerna är det egentligen som vi har idag? Jag skulle nog vilja påstå att 
vi är tillbaka till 1920-talets AK-arbeten i väldigt hög utsträckning. Det gör jag med fog därför att 
om man tittar på hur FAS 3 är utformat så ger staten pengar till en enskild eller en kommun så att 
den ska se till att sysselsätta en enskild individ som är arbetslös precis på samma sätt som AK-
arbetena fungerade på 10- och 20-talet faktiskt, men då var det ju kommunerna som var huvudman 
men principen är egentligen densamma. Det finns andra saker som är lika också, t ex att den som är 
i en åtgärd, omedelbart måste avsluta det man gör, om annat arbete kan erbjudas. Det man gör i FAS 
3 eller AK-arbeten fick inte vara en sådan karaktär så att det inte kunde avbrytas när som helst och 
det fick inte heller konkurrera med andra arbeten ute på öppna arbetsmarknaden. Lönerna skulle 
ligga under den lägsta grovarbetar lönen. Ni ser att det finns väldigt många likheter i utformningen 
av de här systemen.  

Så den aktiva arbetsmarknadspolitik som vi hade fram till 90-talets början, den existerar inte i dag, 
den är död. Ibland låtsas politikerna när de är utomlands att vi har en aktiv arbetsmarknadspolitik 
eftersom vi har den historien, men faktum är att den inte finns längre. Det jag kommer att ägna mest 
tid till idag är att diskutera arbetslinjens olika ansikten. Den politiska konsekvensen, som någon sa 
här tidigare, av arbetslinjens praktik istället för de praktiska konsekvenserna av arbetslinjens politik. 
Jag kan säga att den implicita, den underliggande konsekvensen av att säga så här ”Det ska löna sig 
att arbeta!” det blir ju att det inte ska löna sig – eller – det ska straffa sig att inte arbeta. När man 
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pratar om att arbeta så tänker jag egentligen så här. Det är klart att det är jättebra att ha ett arbete av 
många olika skäl men egentligen så är det väl självförsörjningen som man är mest ute efter dvs. 
vikten av att för individen att kunna försörja sig själv. För annars måste något annat träda in.  
Tvåtredjedelssamhället, vilket innebär att vi har en kärna i mitten som sitter trygga, en inre periferi 
som har projektanställningar men man tillhör inte kärnan. Sedan har vi den yttre periferin och den 
gruppen har ökat hela tiden de sista 20 åren. 1992 slopades statens monopol på arbetsförmedling, då 
uthyrning av arbetskraft kunde utföras av privata aktörer. Detta innebar dock en hel del problem i 
förhållande till välfärdsstatens andra delar – framför allt a-kassa och socialförsäkringar: när är man 
egentligen anställd och arbetar och när är man det inte? 

Ulf Rüdén: Jag måste bara säga att den lagen heter 1993;440. Det är en liten lag i Sveriges lagbok. 
Skulle man ta bort den så skulle detta upphöra. Lagen handlar om att öppna upp för privat 
arbetsförmedling och bemanningsföretag.        
Malin Junestav: Det låter ju enkelt och bra.   
Ulf Rüdén: Ge mig mandat! 

Malin Junestav: Sedan började det här med aktiveringspolitiken och  moderniseringen av de 
sociala trygghetssystemen, för det finns ytterligare en komplikation för det här. Som exempel EU, 
det är inte längre staten Sverige som bestämmer över alla de här sakerna längre heller. Det finns ju 
också en annan nivå som påverkar detta med aktiveringspolitiken och socialpolitiken osv. Nu är ju 
inte detta tvingande men det är helt klart på det viset att de olika reglerna påverkar Sverige från EU-
håll också. 

EU och den Aktiverade Socialpolitiken 

När man i EU pratar om detta med en modernisering av de sociala trygghetssystemen så handlar det 
om att aktivera socialpolitiken. Det är inte längre ok att vara en person som är i behov av hjälp om 
man är arbetsför. Där fanns utrymme tidigare i lagstiftningen och i det politiska klimatet, men så är 
det inte längre. Man kan inte längre utträda ur arbetskraften och här har vi även en skillnad från den 
tidigare politiken när man talar om den aktiva arbetsmarknadspolitik som Sverige tidigare och 
fortfarande hade under 1990-talet. Skillnaden är ju att man ökar utbudet av arbetskraft, men man 
ökar ingenting på den andra sidan dvs. man ökar inte på tillgången till arbete, snarare tvärtom. Man 
tar även bort möjligheten att utträda ur arbetsmarknaden, för nu är ju även den som på 70-talet 
ansågs för sjuk för att arbeta är inte längre för sjuk för att arbeta i lagens mening utan de ska ut på 
arbetsmarknaden och konkurrera med de fullt friska människor som finns på arbetsmarknaden. Och 
det är klart att detta är kännbart. Om vi tänker oss att arbetsmarknaden faktiskt är en marknad med 
x antal vakanser och x antal personer som skulle kunna tillsätta vakanserna, dvs. lediga jobb, så kan 
vi ju se att det är betydligt större konkurrens idag om jobben och du måste även konkurrera även om 
du inte är konkurrensmässig. Även om du är halt lytt och blind och har cancer så ska du även tävla 
med den som kan arbeta 150 %  är 25 år gammal och har universitetsutbildning.  

Nu är jag övertydlig för att det ska bli tydligt men det är ändock en skillnad från den tidigare 
politiken. Så att socialpolitiken ska ägnas åt att främja sysselsättningen också, inte 
arbetsmarknadspolitiken utan socialpolitiken ska främja. Och här är det dubbla ansikten som jag 
pratade om inledningsvis. Å ena sidan så investerar man i att öka människors kvalifikationer skulle 
man kunna hävda i vissa fall, å andra sidan så förstärker man incitamentet och det är större krav på 
bidragstagare och bidragsberoende och det här är också det här om hur man använder språket som 
någon var inne på. Det har blivit väldigt populärt de senaste 15-20 åren att kalla ersättningar för 
bidrag, vilket jag tycker är väldigt störande tycker jag som jobbar på försäkringskassan själv.  
För vi på försäkringskassan delar ut väldigt få bidrag utan vi förvaltar ersättningar och här finns ju 
också en problematik sett ur den lagstiftningen.  
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Arbetarrörelsen – Socialpolitiken och Arbetsmarknadspolitiken 

Om man från 30-talet med Socialdemokraternas och arbetarrörelsens krafter för med allt vad tygen 
höll så försökte man slita isär detta. Det ena är socialpolitik och det andra är en aktiv 
arbetsmarknadspolitik och detta delades upp i näringspolitik och ekonomisk politik. Det ena är 
socialpolitik och någonstans mitt emellan hamnade socialförsäkringarna. Men det var väldigt viktigt 
för arbetarrörelsen att hålla isär dessa två och nu är vi på väg in i en avsmalnande tratt igen. Allt blir 
fattigvårdspolitik om vi fortsätter i den här riktningen. Lite grann så överdriver jag kanske men det 
är ändock en rörelse som syns och det blir till slut väldigt svårt att se skillnaden på var slutar 
Arbetsförmedlingens roll och var börjar Försäkringskassans.   

Sverige ansågs vara den aktiva arbetsmarknadspolitikens vagga. Och det är den här normen och 
konsensus som jag pratade om tidigare. Det finns en konsensus kring arbetslinjen och vad den 
arbetslinjen ska bestå av det är man inte riktigt överens om. Det är en norm att alla människor ska 
göra ansträngningar för att få ett jobb. 

Arbetsmarknadspolitik och Välfärdspolitik 

Inom forskningen pratar man ju också om både arbetsmarknadspolitik och välfärdspolitik fungerar 
som en avkommodifiering dvs. att på marknaden har du varor och i vissa fall tjänster och så har vi 
köpare, det är kommodities det är varor. Välfärdsstatens och arbetsmarknadspolitikens idé i grund 
och botten är att avkommodifiera individen, det ska bli mindre arten vara av den här människan och 
dig som är arbetslös. 
Har man en viss grundtrygghet genom olika socialförsäkringssystem så tar man inte vilka jobb som 
helst och det finns en finess med det och det är också något som man har förlorat i den här 
arbetslinjesvängen och som har lett fram till FAS 3 som exempel Esping Andersen – som talar om 
den socialkonservativa, liberala och socialdemokratiska välfärdsstaten, menar.  
Det finns vissa problem med den här indelningen men om man bara ser det som en typologi så 
fungerar det väll. Det handlar om att socialisera risker dvs att du vill inte ta hela risken när det enda 
du kan sälja är din arbetskraft, vi tar en del av risken. Vi som utgör samhället och staten, vi 
tillsammans som betalar in skatt till den, tar gemensamt risken för det.  

Nu har man i hög gradflyttat över risken till den enskilde individen och det gäller alla, men det 
känns mest för de som är längst ner på arbetsmarknadspolitikens botten. Alla som är i samhället tar 
en mycket större individuell risk idag ekonomiskt än vad man gjorde för tjugo år sedan. 
Privatiseringar av socialförsäkringar, privatiseringar av pensioner osv är exempel på detta. Du 
måste kunna köpa dig in som aktiv konsument egentligen och då pratar vi om en privat marknad.  
Så vad är det som har hänt med välfärdspolitikens utarmning och statens roll i 
massarbetslöshetssamhället? Det här bygger på OECD siffror och det visar arbetslöshetsnivån i 
Sverige och det här är bara en kurva som visar på nivån enligt OECD:s sätt att räkna. Det var en 
peak i början av 90-talet som började att gå nedåt och sedan gick den upp igen.  

Tillbaka till frågeställningen om det är det fortfarande är sant att har vi ett universellt 
välfärdssystem i det här landet? Har statens ansvarsroll förändrats? Vilka är konsekvenserna för det 
sociala medborgarskapet som Esping Andersen och andra pratar om. Då kan vi titta på 
investeringar för att prata om arbetslinjen igen och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Aktiva 
åtgärder är sådant som funktionsunderlättande matchning efterfrågeinriktade, 
sysselsättningsskapande och utbudsinriktade, det är det som kallas för aktiva åtgärder i 
sammanhanget. Passiva åtgärder det är kontantstöd, grundförsäkring och frivilliga och 
inkomstrelaterade försäkringar. Det är också en väldigt intressant sak som kommer tillbaka hela 
tiden i historien att de olika politiska lägren tenderar att beskylla varandra för att du står för 
bidragslinjen och du står för arbetslinjen. Nej nej, det är ni som står för bidragslinjen och vi som 
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står för arbetslinjen. Ni känner väl igen detta, alla som har sett på politiska debatter i TV lär känna 
igen det. Och det är ju lite intressant att även passiva åtgärder är ingenting att stå upp för, men det är 
ju helt nödvändigt för att det ska kunna bli en omställning. Det är det som är vingarnas trygghet 
som Gösta Rehn talade om på 50- eller 60-talet. Det vill säga, om du är så inlåst och rädd för att 
förlora din inkomst och arbetskraft så blir du kvar i någonting som kanske inte är så bra för dig eller 
för någon annan heller. Men du har i alla fall en inkomst. Om den här omskolningspolitiken så finns 
det jättemycket att säga och AMS politiken kanske alla inte skulle jubla över. När man hade 
nedläggningar av de stora industrierna som var hjulen på arbetsmarknaden på den tiden i Sverige, så 
skolade man om arbetskraften och alla måste ju till Stockholm som betydde allt på den tiden. Man 
ökade flyttningarna och glesbygdsfrågan blev ju i längden en konsekvens av detta.  

Arbetsmarknadspolitik eller Något annat? 

Det här är de stora delar som är arbetsmarknadspolitik och då kan det vara intressant att se hur det 
fördelar sig. Statens utgifter för aktiva och passiva åtgärder i procent av bruttonationalprodukten 
justerat efter varje enhet arbetslöshet, om ni förstår vad jag menar. Då ser man att aktiva åtgärder 
har gått ner enormt under den här tiden om man ser på utgifterna för dem. Samma sak med de 
passiva åtgärderna det har också gått ner under den här perioden.  

Nu ska vi titta på när man har konserverat för varje procentenhet arbetslöshet så är det på en väldigt 
låg nivå hela tiden för de passiva åtgärderna men det har sjunkit ner på samma låga nivå när det 
gäller de aktiva åtgärderna. Förstår ni vad jag försöker säga? Så båda har ju sjunkit under den här 
perioden. Den hade en peak 1991 och sedan rasar den här och då säger man att vi satsar jättemycket 
på att få folk i jobb, tydligen så gör man inte längre detta i samma utsträckning. Och då kan man 
fråga sig, vad satsar man på då, för det är ju inte pengar i varje fall. 

Utgifter för olika typer av arbetsmarknadsåtgärder, för det är också intressant att titta på. 
Arbetsförmedlarnas tjänster har sjunkit jättemycket. Arbetsmarknadsutbildningen ligger så långt 
ner, tyvärr har jag tappat siffrorna här fram till 2009, den har fortsatt ner för den röda. Den ligger i 
princip nära noll och den andra ligger nära 0,5. Anställningsstöd har gått ner, 
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arbetsmarknadsutbildning har gått ner, Arbetsförmedlarnas tjänster har gått ner, inkomststöd har 
gått ner också. Allting har egentligen gått ner av det vi tittat på men det som har gått ner mest är ju 
inkomststöd. Arbetsförmedlarnas tjänster är ju den som är någorlunda jämn det är ju den som är blå 
och sedan är den lila inkomststöd och det är ju det som vi pratar om här och det är det som 
arbetsförmedlarna sitter och arbetar med idag.  

Och då vill jag betona särskilt två saker som har med aktiva åtgärder att göra. Att utgifterna som vi 
såg här i grafen har minskat kraftigt för de här modellerna, kompetenslinjen finns i stort sett inte 
kvar. Kompetenslinjen var ju den som handlade om att man utbildar sig på olika sätt och det kan 
handla om yrkesutbildning, universitetsutbildning, alla typer av utbildningar och även 
arbetsmarknadsutbildningar. Så det kan man säga helt kortfattat är i stort sett nedmonterad, den är 
borta.  

Tydligt nog har matchning, jobbsökarprogram, vägledning i både offentlig och privat sektor blivit 
kärnan i arbetsmarknadspolitiken och då är det inte längre arbetsmarknadspolitik i traditionell 
mening utan det är något annat.  
Så trots behovet av de aktiva åtgärderna så har man minskat radikalt på utgifterna på det här 
området. Det handlar om att förstärka arbetsincitament, den enskildes arbetsincitament ska stärkas 
därför att hungriga vargar jagar bäst och det vet ju alla! Eller? 

Fredrik Strömqvist: Jag tänkte bara ta ett exempel från när jag arbetade på Försäkringskassan. Då 
gjorde jag en utredning om rätt direkt om underhållstöd och det man hade rätt till, i och med att det 
var dåliga blanketter och i och med att man inte fyllde i blanketterna rätt så kom man fel i systemet. 
Det gjorde ju att det kostade enorma summor att rätta till detta. Och det är samma sak inom 
sjukvården. Blir du felbehandlad så kommer du in till ortopeden fast du egentligen skulle komma 
till kirurgen. Och då tar det flera, flera, flera månader innan du kommer rätt. När man väl är inne i 
en del av systemet så blir man kvar där, därför att det kostar. Alla delar är beroende av att man får in 
kunder. Och det gör ju också att när man inte har den här tanken om det här som du tog upp från 
början om att man är så trygg att man inte tar vilket jobb som helst så blir det fel matchning i sig, så 
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att man tjänar stora pengar på att göra rätt från början istället för att hålla på med de här sakerna. 
Och det handlar ju om att ro hem den här debatten.  

Göran Hammer, Seminarieledare: Försäkringsanställdas förbund som var ett förbund inom LO, 
dess lokala avdelning, tog kontakt med mig i början av 1980-talet. Skälet till detta var att jag var 
datahandläggare för Handels avd 8 och att Handels hade tagit initiativ till en studie av 
datautvecklingen och konsekvenser för arbetsinnehåll och arbetsmiljö. Den var även upplagd kring 
scenarier om handelns utveckling. Gruppen inom Försäkringsanställdas förbund var en lokal grupp 
som arbetade med datautvecklingen och dess konsekvenser. De hade reagerat mot den modell som 
vuxit sig stark som de upplevde vara en taggtrådsmodell med taggarna riktade mot de som 
sjukskrev sig och på annat sätt använde sig av Försäkringskassans tjänster. Modellen blev till en del 
av datautvecklingen och vände sig även mot det som gruppen uppfattade som en viktig del av ett 
arbetsinnehåll. Om ett fel görs i anmälan till försäkringskassan så fick inte se anställda använda sin 
förvärvade kunskap till att rätta till felet genom att kontakta personen i fråga. Vi kan således se att 
det fanns ett vägval som gjordes redan i början av 1980-talet. 

Malin Junestav: Ja, det fanns paralleller där. Det finns även en vits med att man inte är rädd för att 
lämna det man har. Speciellt i den här typen av arbetsmarknad som vi har idag som inte ser ut som 
den gör på 60- och 70-talet. Det finns ju ännu större anledning till att verkligen implementera en 
politik som verkligen är en vingarnas trygghet när man i så fall måste byta och flytta på sig i en 
högre utsträckning. Men vi kan ju också gå tillbaka till det som vi pratat om tidigare idag där det 
blir en ökad kontroll av de arbetssökande och det är generellt inom EU-länderna idag, den här 
politiken har gått åt det här hållet även i de andra länderna. 

Sverige – EU och arbetsmarknadspolitik 

Det var ironiskt, jag var på Arbetslivsinstitutet, då när jag var doktorand fram till 2003. Vi hade 
ett EU-forskningsprojekt som handlade om hur de olika medlemsstaterna förhöll sig till EU:s 
socialpolitiska och sysselsättningspolitiska agendor. Det var intressant att se hur den svenska 
politiken på detta område hade utgjort en slags modell för EU:s riktlinjer – särskilt inom 
sysselsättningspolitiken. Och ändå var det tydligt hur svenska politiker i Bryssel och här hemma 
ville visa på ännu mer av aktivering och villkorande än tidigare.  

Nu skulle alla EU:s länder tala om för kommissionen hur bra de hade lyckats med de här olika 
åtgärderna. Att stärka arbetsincitamenten var en av de absolut viktigaste. Då försökte Sverige bevisa 
ännu mer att de är ännu bättre och den delen som man började skruva mest på, när man skulle 
bevisa för övriga EU, det var att skruva upp de här kontrollmekanismerna ännu hårdare än vad man 
har haft förut. Det är samtidigt som våra grannländer, framförallt de som var mycket mera liberala 
som Holland plötsligt började efterlikna svenska åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken. I många 
länder – däribland Holland var kontrollmedel för att få arbetslöshetsersättning tidigare i stort sett 
obefintliga. Många holländare var chockade och upprörda över den nya inriktningen – som var 
exakt sådan som vi alltid har haft i Sverige. 

Vi kan här se tre olika paradigm där det första är full sysselsättning, det andra är anställningsbarhet 
och det tredje standby ability som är svårt att översätta till svenska men som handlar om att man har 
en hop arbetskraft som står på lut egentligen och som står och väntar på att bli påkopplade som en 
vajande robot. De ska liksom finnas där som en resurs att ta av.  
Det har ju satsats pengar på ökade kontroller och andra åtgärder mot de här grupperna. Detta 
påverkar ju arbetsmarknadens funktionssätt och det är två kommunicerande kärl. Om vi har en 
generöst och universellt välfärdssystem så kommer det att påverka hur arbetsmarknaden fungerar 
och tvärtom och då har vi en utveckling av välfärdsstaten och välfärdsstatssystemen och då pratar ju 
vi idag om bidrag och ersättningar och så vidare.  
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Vi vet ju att a-kassan har legat kvar på en väldigt låg nivå under en väldigt lång tid och enligt 
regeringsförklaringen ska man titta på den i varje fall. Nu har systemet blivit mindre universellt dvs. 
mindre, mindre heltäckande än innan, mindre generöst och mer inslag av en ökad familjisering där 
familjen och släktingar tar ett välfärdsansvar i en större utsträckning än tidigare. Det ser vi exempel 
på att och det är inte bara inom välfärdssektorn sjukvården, för är det någon ersättning som ökar 
väldigt mycket så är det de dagar som man vårdar en väldigt sjuk person i hemmet. De har flyttats 
ut från sjukhusen till hemmet och då måste någon ta ansvar och vårda den personen och det är ofta 
någon närstående. Och det kännetecknas också av att det man får ut av bidragssystem och 
ersättningssystem det har mer blivit en karaktär av belöning än en rättighet och det är så som man 
diskuterar det också. Att här får du, för att du är så duktig så får du vara med i det här systemet, att 
du jobbar så hårt och är med på banan så får du din belöning.        

Göran Hammer, seminarieledare: Tack Malin för denna tankeväckande föreläsning som ger nya 
perspektiv på den diskussion som pågår idag om vad som ska ersätta inte bara FAS 3 utan den 
socialkonservativa arbetslinje som har varit en återgång till 1910- och 20-talets AK-arbeten. För vår 
forskningscirkel som arbetat med dessa frågor ur ett samtidshistoriskt- och ett längre historiskt 
perspektiv på arbetsmarknadspolitikens historia från slutet av 1700-talet och fram till 1910 så 
bekräftar detta många av de slutsatser som vi själva har dragit. Vi kan säga att vi har närmat oss 
detta från olika utgångspunkter och perspektiv och att vi känner igen oss i din berättelse. 
Arbetslöshetspolitiken fungerar ju även som en spegel för hur arbetslivet, näringslivet och övriga 
samhället fungerar, vilket vi också diskuterar i forskningscirkeln. För det är som en 
forskningscirkeldeltagare uttryckte det, att den människosyn som de arbetslösa utsätts för gäller 
även för övriga samhället för de som arbetar eller är sjuka.  
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Ofärdsland – livet kring arbetslinjen 

Kent Werne, författare till boken Ofärdsland – livet kring arbetslinjen 

Göran Hammer, seminarieledare: Då är det dags att hälsa journalisten och samhällsdebattören 
Kent Werne välkommen fram. 

Arbetslinjen i verkligheten 

Tack! Det var kul att vara här. Jag är journalist och författare och har skrivit en bok som heter 
Ofärdsland – Livet längs arbetslinjen. Jag har med mig några ex som ni kan köpa. Jag har faktiskt 
intervjuat Malin Junestav här i boken och har fått värdefulla insikter om arbetslinjens historia men 
även i försäkringskassans nuvarande analysarbete om allt i kring varför man har så lågt förtroende 
bland medborgarna. Väldigt spännande del av boken tycker jag och det var väldigt bra att få skriva 
detta. Den här boken är en reportagebok vilket innebär att jag har klivit ut i verkligheten till skillnad 
från vad många forskare gör faktiskt.  
Det kan låta konstigt att forskningen inte sysslar med verkligheten men tittar man på väldigt mycket 
av det som görs på universiteten så sitter man väldigt ofta på sitt kontor och analyserar saker. 
Särskilt om man är nationalekonom, jag kommer till det lite senare. Det finns andra discipliner som 
är mera verklighetstillvända faktiskt.  

Men som journalist är mitt uppdrag att se hur det faktiskt ser ut där ute. Jag har träffat rätt många 
människor som är arbetslösa, sjukskrivna eller utförsäkrade och som lever på försörjningsstöd och 
de som inte har någon ersättning alls. Det som förenar alla dessa som har drabbats av ofärd det vill 
säga motsatsen till välfärd. Och det här är inte ett begrepp som jag har hittat på utan det användes 
faktiskt i socialforskning och andra forskningsdiscipliner så långt fram som till millennieskiftet 
faktiskt. Sedan har det försvunnit ut i periferin och ersatts av, som jag ser det, avskyvärda begreppet 
utanförskap istället. Det där kan vi ha en diskussion om senare i panelen. Avskyvärt därför att det 
innehåller så mycket av ideologi på ett sätt som ofärd inte gör kan man säga. En liberalkonservativ 
uppfattning om varför människor hamnar i arbetslöshet och bidragsberoende som de kallar det. Så 
det är ett begrepp som är helt insyltat i Anders Borgs världsbild kan man säga.  

När jag började skriva boken så var ju den här regeringen fortfarande aktuell, det här är som de såg 
ut när de vann 2006.  
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Min bok är ju i stort sätt en summering av den politik som drivits sedan 2006. En analys om varför 
den här politiken satts i sjön och vad det finns för teori och ideologi bakom detta och en analys om 
hur den har slagit mot människor. Man kallar den för en politik för att bryta utanförskapet och göra 
det mer lönsamt att arbeta och återupprätta arbetslinjen. Det här tog Per Slingman, den dåvarande 
kommunikationsstrategen, fasta på och använde just ”utanförskapet, det ska vara lönsamt att arbeta 
och upprätta arbetslinjen”. Det utgick väldigt mycket kring de här begreppen och jag diskutera 
kring dem väldigt ingående i boken, men fram för allt ville jag ta reda på; Hur blev livet kring 
arbetslinjen?  Detta som är undertiteln på min bok.  
Hur blev det när den här politiken skulle bli verklighet? När den här skulle ut till 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialkontoren. När den här skulle möta arbetslösa och 
sjuka människor. Vad händer då?  
Vad jag kan förstå av diskussionen som vi har haft här så har ju flera av er varit utsatta av den 
borgerliga alliansens arbetslinje och kanske också av den arbetslinje som var tidigare som 
regeringarna då bedrev. Åtta år är en lång tid och det har hänt väldigt mycket. Jag tänkte faktiskt 
läsa ett stycke ur boken här. Jag brukar inte göra det men jag tänkte att det kanske finns en 
igenkänningsfaktor förhoppningsvis och jag tror att det här är ett bra sätt att komma in i den här 
diskussionen. 

På jakt efter den liberalkonservativa arbetslinjen 

Det är faktiskt inledningen på boken och det jag gör, det är att jag åker på jakt efter den här nya 
politiken arbetslinjen, den liberalkonservativa arbetslinjen så åker jag till Södertälje och besöker 
arbetsförmedlingen där de har en kurs i personlig marknadsföring för arbetslösa. Det här tyckte jag 
var symboliskt för den här typen av individualisering och konkurrenstänkande som vi ser växa fram 
på det här området. Så att ni får en liten interiör här från arbetslinjens frontlinje.  
”Personlig marknadsföring, har ni hört talas om det, säger hon. En grupp Södertäljebor sitter tysta i 
bänkarna emedan Robyn Anborg, aktivitetssamordnare och jobbcoach på Arbetsförmedlingen, 
klickar fram en powerpointbild där svaret står att läsa: ` Att medvetet bygga upp sitt varumärke`. 
`Det handlar om marknadsföring av mig själv`, säger hon och blickar ut över femton ansikten av 
varierande klass, kön och etnicitet. `Om vilket intryck jag gör på min omvärld. Vem är jag och vad 
vill jag visa när jag söker jobb?` 
`Just det`, Säger hennes kollega Lena Edberg Hadroli. `Själv började jag använda mig av personlig 
marknadsföring när jag sökte jobb 2004. Och jag insåg snart att det var ganska fiffigt att använda 
sig av. Ett eget varumärke – Lena AB. Det fick mig att bli väldigt medveten om att bygga upp en 
egen strategi helt enkelt.´ För utan en sådan kommer man inte långt, förklarar hon. ´Vill jag ha 
jobb?  Ja, det vill jag. Vill jag ha mat på bordet? Ja, det vill jag också. Jamen då är det ju mitt eget 
ansvar att göra det bästa av det här. Och då gäller det att ha en egen strategi, och inte bara springa 
på bollar som inte ger mig någonting.` 
Robin nickar. Hon har samma erfarenhet. Sökte jobb, läste om personlig marknadsföring, eller 
`personal branding` som det heter i USA. Blev fångad.  
För ett par år sedan fick hon och Lena i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Södertälje att utveckla 
aktiviteter för arbetslösa. Och numera håller de kurser och workshops på teman som `Sök jobb på 
ditt eget sätt`, `Överkom dina inre och yttre hinder` och just personlig marknadsföring. Allt med ett 
coachande förhållningssätt.” 

”Lena klickar fram nästa bild: `Vilka egenskaper vill jag då ladda mitt varumärke med? Om jag nu 
har bestämt mig för att okey, jag är Lena AB, vad vill jag att arbetsgivarna ska se?` 
Ett regn av pastellfärgade ord projiseras på duken under rubriken `Vad är du bäst på?` :Noggrann, 
stresstålig, kreativ, initiativrik, strukturerad, disciplinerad, kommunikativ, logisk, lyhörd, analytisk, 
positiv, glad, driven, social och serviceminded är bara några av dem. Inga negativa egenskaper finns 
med. Men poängen är förstås inte heller att ge en komplett bild av sig själv när man raggar jobb, 
utan att attrahera arbetsgivaren.  
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`Det handlar ju om att ta fram sina bästa egenskaper`, säger Robyn Anborg.” 
”Och varför nöja sig med de egenskaper man redan har?  
`Jag väljer ju själv vem jag vill vara´, konstaterar Robyn. `Man kan med små steg öva sig på att 
utveckla någon egenskap och bli…en ny person.` 
Ungefär så gjorde hon, och det gav till slut resultat. 
Det gäller att sätta upp ett tydligt mål och arbeta systematiskt. Man kommer sannolikt inte att nå 
målet direkt, men på något sätt hittar man alltid en väg framåt om man är medveten om vart man 
ska, tror på sig själv och är beredd att anstränga sig. 
”Det är tusen andra som söker exakt samma jobb, men då kanske de får jobb eftersom, och då 
kommer jag närmre och närmre, och snart är jag den tusende. Så det är bara att hänga i och kämpa 
på”, säger Robyn. 
Och det finns många tillgängliga verktyg. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser. Det 
finns arbetssökande som gjort filmer och lagt upp på Youtube, som tryckt upp affischer och t-shirts 
med sin CV. Eller ta killen som ställde sig på tågstationen med ett plakat i handen där han skrivit 
`jag är jävligt trött på att söka jobb`, och en lista med allt han kunde tänka sig. Det dröjde två 
timmar innan han fått napp. 
`Så då ses vi vid stationen i morgon`, säger Lena och lockar fram skratt”        

Arbetslöshet och arbetskraftsutbud 

Ja, det här verkar ju vara fullkomligt galet, men är det någon som har varit med om någon sådan 
kurs? Jag tycker att det var absurt att sitta där. Jag var arbetslös 2004 och då fanns det inte sådana 
kurser. Det har ju hänt något väldigt stort på senare år och det är flera aspekter och det är ju min 
utgångspunkt. Vad är det ett symptom på, den här typen av kurser? Ja, Lena säger då att ”det här är 
nödvändigt idag, att marknadsföra sig själv, för syns vi inte då finns vi inte på arbetsmarknaden” 
säger hon. Hon säger också att det är arbetsgivarnas marknad. 
Det ligger väldigt mycket i det där tycker jag, hon har till stor del rätt. Samtidigt så är det ju precis 
som att det här vore någon sorts naturtillstånd att det är på det här sättet och så är det ju inte, 
givetvis. Utan det finns en historia bakom detta om givet det är arbetsgivarnas marknad. Jag tänkte 
först visa lite statistik så att ni vet vad man menar med det.  

Det är ett enormt utbudsöverskott på arbetsmarknaden kan man säga vilket innebär att det finns 
alldeles för mycket arbetslösa i förhållande till hur många jobb som finns att söka.  

Officiellt är det 400 000 arbetslösa i Sverige idag, det är bara en statistisk illusion kan man säga 
eftersom det är så många fler därför att det finns 140 000 latent arbetssökande enligt Statistiska 
Centralbyrån. Det är folk som inte sökte jobb aktivt just den veckan när SCB inte ringde upp och 
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kollade. Så att allra minst så är det 570 000 arbetslösa. Sedan har vi 330 000 undersysselsatta som 
vill jobba heltid men alltså inte får det. Och då kan man jobba en timme i veckan, vilket räknas i 
statistiken, till 38 timmar i veckan. Så totalt sett så kan man säga att vi har ett outnyttjat 
arbetskraftsutbud på 870 000 personer och det är 250 000 fler sedan millennieskiftet och räknar 
man bort befolkningsökningen., vilket man brukar göra, så är det ändock 140 000 fler bara sedan 
millennieskiftet. Och då kan vi ju, för att återupprepa lite statistik från Malin, så kan man ju säga att 
ofta jämför man med tio år i statistik, det är ju för kort tid. 

Den stora omvandlingen 

 Ska man få tag i den stora omvandlingen så måste man backa bandet mycket längre. Jag har backat 
ända till 1973 och då var det oljekris så då var det lite högre arbetslöshet än det var året innan. Tar 
man 60-talet vilket inte finns någon jämförande statistik så långt bak men forskarna säger att ska 
man jämföra med nya sätt att beräkna så var det 1 till 2 procent arbetslöshet på 60-talet. Och så lågt 
var det ju nästan i slutet på 80-talet under den värsta överhettningen som man pratar om då, vi hade 
ju en kreditbubbla osv. Men det är något radikalt som har hänt. Det är ett stort skifte, som vi ser. Så 
man kan väl prata om massarbetslöshet. När försvann jobben? Ja, det ser ni ju! Det här är 90-tals-
krisen och detta är antalet sysselsatta då mellan 94- och 96. Det försvann 600 000 jobb på ett och 
ett halvt år i början av 90-talet. Det är en katastrof verkligen, det handlar framför allt om industrin 
och offentlig sektor.  

De industrijobb som fanns tidigare försvann till en tredjedel under 90-talet och det har fortsatt nedåt 
sedan dess kan man säga och sedan sparkades det 400 000 i offentlig sektor. Så nu är vi tillbaka, nu 
har vi äntligen kravlat oss upp till 1989 års nivå när det gäller antalet jobb i samhället. Det är sjukt 
alltså, befolkningen har ökat med en och en halv miljon människor sedan dess. Det är den här 
utgångspunkten vi måste ha när vi diskuterar detta. Sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta, den 
är lika bedrövlig. Och samma sak ser man där. Vi är tillbaka på 1973 års nivå och då ska man 
komma ihåg att kvinnorna fanns knappast ute på arbetsmarknaden vid den tiden. Så i princip så har 
det inte hänt ett skit sedan millennieskiftet. Så då är det ju givet att det blir hårdare konkurrens om 
de jobb som ändå finns. Vi har 800 000 människor som ändå ska söka jobben. Det finns inte jobb 
åt alla, då blir det hårdare konkurrens om detta. Jag var på en jobbmässa i Hallunda utanför 
Stockholm, där jag träffade ett antal personer. Det var folk som sprang omkring och det var 800 
deltagare och 15 företag som stod där och Massoud som var från Iran stod där med magisterexamen 
i språk och kultur vid Linköpings universitet sökte då den här typen av jobb som utannonserades på 
den här jobbmässan. Det är så många som söker jobb här men inte så många företag. Det är en hård 
konkurrens så det är nog bättre för företagen än för de arbetssökande. Exemplet, tycker jag, säger 
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jättemycket om hur det blir med underskott av platser och överskott av jobbsökande. Pressen 
hamnar på de arbetssökande. Företagen kan välja och vraka.  
Åtminstone de som anställer lågkvalificerad arbetskraft som bemanningsföretag, hotell och 
restaurangbranschen. Det var bara sådana företag här, det var inga tjänstemannajobb det här 
handlade om. Dessa företag kan bestämma villkoren och välja och vraka och om vi inte hade haft 
kollektivavtal i det här landet så hade vi haft löner på 3-400 kr i månaden är min gissning, för det är 
så hård konkurrens. Det finns olika grupper som har det svårast kan man säga. Det är ungdomar, 
folk med utländsk bakgrund, 55 plussare och människor med nedsatt arbetsförmåga. Dessa grupper 
har det allra svårast och de är i stor majoritet bland de arbetslösa. Vincent 62 år hade arbetat inom 
industrin i 40 år, han blev kickad strax efter finanskrisen sedan företaget flyttade till Kina. Nu är 
han arbetslös där han reparerar möbler på Myrorna för 4500kr i månaden och det är skitsvårt, ingen 
vill ha en när man säger åldern och det är väl så att är man 62 år så är man inte aktuell för ett jobb, 
väldigt sällan i varje fall och det är säkert många som känner igen det här.  

Arbetstagarnas marknad på 1960-talet 

Det var ju lite annorlunda förr då när det inte var arbetsgivarnas marknad utan istället arbetstagarnas 
marknad. Så var det på 60-talet. Företagen stod i kö på arbetsförmedlingen för att hitta folk. Så här 
stod det i läroboken jobba som jag hittade, en ganska lustig bok där man fick lära sig att söka jobb 
och då stod det så här. Det fanns jobb även för dem som inte var så duktiga på att läsa och skriva 
och detta var på 60-talet. Det fanns jobb för de lite besvärliga och lite originella och även för de 
äldre som inte orkade med att arbeta för fullt. Nästan alla kunde få jobb, även om de var 
lågpresterande eller lågutbildade. Så är det inte längre. Oavsett om man är låg eller högutbildad så 
måste man förmå sig till att lära nytt och vara högpresterande. Det är ju nästan givet. Jag har en 
morsa som arbetade i charken på hemköp i Sundsvall som jag kommer från, i 30 år och hon fick 
förslitningsskador i armarna osv. Hon var ju inte direkt konkurrensduglig efter den arbetsskadan. 
När hon var ung så var det inga som helst problem att få jobb. Hon fick den här skadan under 90-
talet och det var helt omöjligt för henne att få ett jobb så att hon fick ju då en lönebidragsanställning 
på ABF, faktiskt och det var så jag kom in på den svängen. Bland annat så blev hon 
löneadministratör och det är klart att den typen av jobb som hon kanske skulle kunna utföra på 60-
talet med sin arbetsskada de finns inte längre på samma sätt. Det är stenhård konkurrens om de jobb 
som finns och de som inte kan prestera topp hela tiden och som inte har de kvalifikationerna som 
behövs, de blir bortsorterade.  

Den nya liberalkonservativa utgångspunkten 

Det är klart att arbetsmarknaden har förändrats, det är högre krav på utbildning och allt möjligt. 
Men det beror också på, som Malin har varit inne på, en politisk förändring. Det är inte bara en 
strukturförändring på arbetsmarknaden att de här jobben har försvunnit utan det är en helt annan 
utgångspunkt för politiken. Jag skrev i boken om att jag träffade rätt så många arbetsförmedlare och 
folk som har varit med länge i den här svängen, och för dem är det en stor omvälvning i deras jobb 
och så är det säkert också för många försäkringshandläggare på försäkringskassan. Man har ju gått 
från en situation där man hade full sysselsättning på 80-talet där det handlade om att rekrytera folk 
till företag och att omskola människor. Att verkligen förmedla jobb till att det inte längre är på det 
sättet.  

Vi har ju gått igenom en tid på 90-talet som Malin berättade om där man faktiskt satsade en del på 
utbildning, kunskapslyft och arbetsmarknadsutbildning osv. Men det är ju helt borta och det 
beskriver då Malte Solheim som är arbetsförmedlare i Hallunda, där han har varit i fjorton år om 
vad som hände när alliansen trädde till. Till en början så tog man bort all utbildning, det intresserade 
man sig inte för. Nu mer har man lagt tillbaka en del utbildning men utrymmet är fortfarande 
begränsat för de som inte kommit in i sysselsättningsgarantin än (steg 1, 2 och 3) och 
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ungdomsgarantin. Och vi som har arbetat länge, vi ser ett enormt behov av utbildning, säger han. 
Det här är det intryck som jag får hela tiden att arbetsförmedlarna vill inte ha den här politiken. De 
saknar verktyg att göra något vettigt för arbetslösa.  
Alliansregeringens utgångspunkt slogs fast i höstbudgeten 2006. Man bedömde ”att det är inte 
acceptabelt att sökaktiviteten hos personer som uppbär arbetslöshetsersättning är så låg”. Det som 
man gick tillbaka på var att återupprätta arbetslinjen och motverka utanförskapet, man använde 
ordet men det man menade var bidragsberoendet, det passiva bidragsberoendet. Lösningen på detta 
var olika saker men det är dels att sänka A-kassan vilket jag kommer till snart, men det är också att 
ställa högre krav på de som uppbär A-kassa, Krav! Vilka då krav? Ja att söka jobb, att söka de jobb 
som inte ens finns. Man kan fråga sig vad som är poängen med detta, som ni har varit inne på. Jag 
kommer till detta snart, varför man ska söka jobb som inte finns.  
Fokus i alla fall hamnade bort från kompetenshöjande åtgärder och liknande till jobbsökande 
åtgärder, att gå ut på datorn och söka jobb och fylla i blanketter osv. Det är coachning och 
aktivering av de långtidsarbetslösa, det är FAS 3. Man ska inte passivisera utan aktivera.  
Betoningen i den här politiken ligger väldigt mycket i individens eget ansvar för sin situation, 
alltså man ska ta tag i situationen, lyfta sig och klippa sig och skaffa ett jobb helt enkelt. Sedan får 
man lite hjälp med detta vilket innebär att man får en coach i bästa fall. Det är även skyldigheter, 
det är dubbelhet i den liberala arbetslinjen eller den liberalkonservativa vilket också hörs när jag 
säger liberala och konservativa. Man kan diskutera vad som är liberalt och konservativt, men det är 
en mix i varje fall i att man lägger över ansvaret på den fria individen att göra det bästa av 
situationen till att man faktiskt inte litar på att den individen kommer att göra sitt bästa utan att 
man därför måste piska den här människan så att hon eller han gör vad staten vill att den ska göra. 
Så det är ju en frihetsretorik här men det är ju fram för allt en tvångspraktik. Det är ju vad det 
handlar om så det är ju egentligen en antiliberal linje om man ska se till hur ideologierna fungerar. 
Det är väldigt mycket kontroll, disciplinering, alltså att man kontrollerar att de arbetssökande söker 
ett visst antal jobb per månad och har man inte gjort det så blir man av med A-kassan osv. 
Åtgärder som de arbetssökande får känna på. Den här hjälpen att söka jobb, den är ju nedtonad och 
den är mindre viktig utan det är kontrollen och disciplineringen av den enskilde arbetssökande som 
är den viktiga. Många uttrycker detta och många har också synpunkter på detta. 

Det omänskliga systemet 

Kjell Åke är sextio bast och bor i Trollhättan och kickades från SAAB när det gick i konkurs. Han 
hade aldrig varit arbetslös en enda dag i hela sitt liv och så möter han då det här systemet som 
misstänkliggör och misstror honom. Han säger att Arbetsförmedlingen är egentligen ingen 
arbetsförmedling idag utan en kontrollförmedling. Systemet är ingen människa, så känns det, en 
siffra som inte har några rättigheter. Jag tycker att regler ska finnas och krav på dem som missköter 
sig, men man får inte glömma den mänskliga faktorn och man kan inte se på alla som potentiella 
fuskare. Här har vi alltså en människa, som säkert som många av er som sitter här inne, som är 
uppfostrad i en rättighetsanda. Att man som medborgare har ett antal rättigheter när man blir 
arbetslös, sjuk osv.  
Sedan möter man systemet där rättigheterna inte är garanterad längre, istället har man en massa 
skyldigheter.  Där tjänstemännen som arbetar i systemet misstänkliggör din vilja, din arbetsvilja. 
Den ska prövas på olika sätt och då blir det en krock mellan det som vi har lärt oss i folkhemmet 
och välfärdsstaten att det här ska vi ta för givet, det är mina rättigheter, och hur det faktiskt ser ut 
där vi går mot en amerikansk modell.  Det är därför som så att ska vi hitta en massa förklaringar till 
Sverigedemokraternas uppsving så ser vi den här i alla fall. Just den här misstron som skapas 
gentemot samhället och staten.  
Man blir illa behandlad och undrar varför man blir det. Finns det inga pengar? Vad är det som har 
hänt, är det andra som får fördelar istället för mig? Jag tror att det finns en grogrund för 
missnöjesyttringar av partier av det här slaget i just den här typen av politik. 
Arbetsmarknadspolitiken har förändrats från det från det som vi en gång hade en aktiv 



39 

arbetsmarknadspolitik där man lade mycket fokus till utbildning och omskolning och 
kompetenshöjning till det vi har idag med krav på individen att söka de jobb som finns och en 
disciplinering av arbetskraften.  

Socialpolitiken och A-kassan 

Samtidigt har då, precis som Malin var inne på, socialförsäkringarna förändrats och socialpolitiken 
och det som jag tänkte fokusera på är A-kassan, vilket ni vet, har sänkts rätt ordentligt. Jag träffade 
väldigt många som hade a-kassa, många har inte det heller. Jolanta Walkow som hade jobbat på 
SAAB i Trollhättan i 30 år fick halverad inkomst eller 54 procent av sin tidigare inkomst när hon 
blev arbetslös. När hon och hennes man blev arbetslösa samtidigt fick de tillsammans en 
inkomstsänkning med 14 000 kr i månaden efter skatt. Vad berodde detta på? Ja ni som känner till 
det här men det kan ju vara bra med lite statistik. Ni vet ju att 54 procent är betydligt mindre än 80 
procent och 80 procent är ju den officiella nivån som man ska få och vad beror det på att folk inte 
får det? Jo det beror på att taket ligger på 680 kr om dagen. Det har inte höjts sedan 2002, det har 
dessutom sänkts. Innebörden av detta är att löner och priser i samhället ökar men taket, i kronor och 
ören räknat, ligger kvar på samma nivå. Resultatet är att A-kassan minskar i förhållande till löne- 
och prisökningar. Om det skulle ha följt med medianlönen så ser ni av staplarna att den skulle ha 
varit 1100 kr idag per dag. Det är alltså nästan dubbelt så mycket som vad taket ligger på nu. Här är 
den stora förklaringen till att så många inte får 80 procent.  

Sen har vi naturligtvis så många som inte får så mycket heller där de inte ens fått 54 procent utan 
snarare 30 procent av sin tidigare lön. Återigen, Vincent som placerades in på FAS 3 har fått 3500 
kr i månaden i aktivitetsstöd och blev utförsäkrad från A-kassan. Den är så dålig den ersättningen så 
den är mycket sämre vad jag tjänade 1980 säger han. På 1980-talet så hade vi mycket av inflation så 
det stämmer nog. Det är tur att min fru har jobb på förskolan för jag skulle aldrig klara mig annars 
säger han. Här har vi detta med familjen och vad var det du kallade det för?  

Malin Junestav inflikar ”familjisering”. 

Kent Werne: En privatisering av ansvaret för utsatthet och ofärd, kan man säga. Min erfarenhet är 
att 10 000-tals människor har hamnat i den här sitsen. Det är ingen som vet hur många det är som 
lever på sin familj eller sambo eller till och med på sina barn, men det är åtskilliga. Om man kan ta 
utredningar som har tittat på detta som den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, skrev för 
ett par år sedan att den internationellt sätt inkomstskydd som vi har haft i ersättningsnivåerna som vi 
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haft i socialförsäkringarna, verkar till stor del tillhöra historien. Och det kan vi säga när vi tittar på 
den här statistiken. 

 Det här är faktisk ersättning i A-kassan i Sverige ur ett internationellt perspektiv. OECD är det blå 
och det röda är Sverige. Ni ser ju att vi var ett unikt land på många sätt vad gäller 
trygghetssystemen och A-kassan. Nu är vi en medelmåtta bland de 30 rikaste länderna i världen. Vi 
har säkert sjunkit under detta. Jag har inte sett de senaste siffrorna. Den här statistiken är från 2010. 
Den är på 50 procent nu vad man får ut på faktisk ersättning från A-kassan. Inspektionen för 
socialförsäkringar har konstaterat att vi glidit från en inkomstförsäkring till ett 
grundtrygghetssystem. 
Det här är ett systemskifte, helt klart, från den generella välfärden till något helt annat. Jag brukar ju 
dra på här och överdriva men jag tycker faktiskt inte att jag överdriver när jag säger att den 
generella välfärden faktiskt inte finns längre. Det finns bitar av det men om det är generell välfärd 
så ska den vara generell och det är den inte längre. Så då har vi rester kvar av det systemet men det 
är otroligt sargat idag. 

Så har som exempel antalet arbetslösa som har fått A-kassa halverats idag från 600 000 till 300 000 
de senaste åtta åren. Tyvärr så är det på det viset att 70 procent av alla arbetslösa saknar såväl 
a-kassa som andra typer av arbetslöshetsersättningar. Vad lever dessa människor på? 
Försörjningsstöd har ökat rätt ordentligt, men inte tillräckligt mycket för att täcka upp för detta. Så 
människor lever därför på sina nära och kära eller på ingenting. Det här har drabbat skillnaden 
mellan de som har ett förvärvsarbete och arbetslösa och sjuka rätt ordentligt.  
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För arbetslösa och sjuka har det stått stilla eller blivit sämre sedan 2008 vilket på utförsäkringar 
sedan 2008, samtidigt som de som jobbar fått det bättre. Det beror också på jobbskatteavdraget. 
Så glappet mellan de som arbetar och de som inte arbetar har ökat rejält. Jag vill att det ska vara 
lönsamt att arbeta som Anders Borg tycker och det är ingen slump.  

Det är så här man vill ha det. Man vill ha större skillnader mellan de som har ett jobb och de som 
inte har ett jobb därför att då ökar incitamentet att söka ett arbete och få ett arbete och arbeta mer, 
anser man Det är det som jag tänkte komma in på för jag tycker att det är oerhört viktigt att man 
inte ser detta som olycksfall i arbetet, som enskilda exempel och som något som man kan rätta till 
om man gör något fel. Lite granna så var det med utförsäkringsdebatten att ”så här ville vi ju inte ha 
det!” Nu har man rättat till det allra värsta och nu är man tillbaka på en bra väg. Jag tycker att det är 
oerhört viktigt att påpeka att det inte är på det sättet. 

Nationalekonomi från Keynes till Nyliberalism 

De förändringar som har gjorts har varit motiverade från A till Ö med ideologi och 
nationalekonomisk teori och jag tänkte att vi skulle avsluta med att sätta in allt detta med den stora 
förändringen i ett sammanhang. Vi pratar om en aktiv arbetsmarknadspolitik, Rhen-
Meidnermodellens arbetsmarknadspolitik, men vi pratar väldigt sällan om aktiv finanspolitik. Om 
man ska kunna förstå varför man hade full sysselsättning en gång i tiden och om man ska kunna 
förstå varför vi hade en aktiv arbetsmarknadspolitik över huvud taget. Någon som omskolar och 
fick folk att flytta till Stockholm och allt detta så måste man förstå att staten hade inte bara ansvar 
för att omskola arbetskraften, att förse arbetsmarknaden med ett utbud utan ett ansvar för att skapa 
jobb, att upprätthålla full sysselsättning. Man hade helt enkelt en keynsiansk syn på ekonomin där 
det till slut var statens och samhällets ansvar att upprätthålla efterfrågan i ekonomin. Det betyder 
helt enkelt att man ska se till att människorna hade köpkraft nog att efterfråga de varor som 
tillverkas och som finns ute på marknaden och i sin tur att det finns företag som anställer folk. Det 
kan ju låta helt givet men så är det inte längre. Staten har släppt ansvaret att få fart på ekonomin. I 
dag ska man balansera budgeten, och till och med ha ett överskott. Är det som så att det uppstår 
arbetslöshet så sitter staten och samhället ganska lugn i båten och väntar på att marknaden ska ordna 
allt detta av sig självt.  

Det är alltså en nyliberal filosofi som har trätt in istället för den keynesianska. Där man tror att 
marknaden i sig, alla marknader, är självreglerande och fixar kakan automatiskt. Staten har inget 
ansvar för detta och detta kan låta paradoxalt därför att alla partier från höger till vänster säger att de 
ska ta ansvar för jobben. Om de verkligen tog ansvaret för jobben så skulle de, i det här läget med 
en arbetslöshet på 8 procent, spruta in pengar i ekonomin och sätta fart på ekonomin och låna 
pengar. Vi har en statsskuld som är oerhört mycket lägre än för 15 år sedan. Sedan skulle man se till 
att folk kom i jobb. Man skulle anställa 2 – 300 000 människor i offentlig sektor. Det skulle vara 
den keynesianska vägen till full sysselsättning. Det man gör nu istället det är att man kastar in folk i 
olika typer av åtgärder. 
 Man ska se till att man söker de jobb som finns istället och se till att utbudssidan fungerar. Jag ska 
förklara varför det är på det sättet. Vi måste förstå nationalekonomernas roll i den här omvandlingen 
om man ska förstå hur det kunnat bli på detta sätt. Istället för fokus på full sysselsättning och att 
staten skulle skapa jobb så fick vi en passiv finanspolitik som skulle upprätthålla en låg inflation. 
Det ses som det allra viktigaste och därför har man en självständig riksbank som ska reglera räntan 
utifrån ett inflationsmål och staten ska inte spruta in pengar i ekonomin när det är lågkonjunktur 
därför att då riskerar inflationen att öka allt för mycket så man väger de här sakerna mot varandra 
och det är alltid inflationen som är prioriterad. Det står i EU:s lagstiftning, det står i riksbankens 
direktiv och i regleringen av finanspolitiken. Så det är hårt reglerat idag och vi har en typ av 
nollpolitik.  
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Så vi måste skapa andra vägar för att nå full sysselsättning och skapa jobb i samhället och då är det 
så att när vi fick massarbetslösheten på 90-talet så kom en ny skola av nationalekonomer som är den 
här typen av marknadsliberala skolan, neoklassikerna och drar upp teorier som fanns innan 50-talet 
som Malin var inne på. Där man hävdar är botemedlet, och hela forskningen inom det här området 
tittar åt det här hållet, mot arbetslösheten inte att staten ska reglera efterfrågan i samhället utan att 
man pressar ner lönerna, kostnaderna för arbetskraften.  
Så här skriver Klas Eklund som är socialdemokrat i Vår ekonomi, en kursbok som 10 000-tals 
nationalekonomiska studenter har läst. Det här är legio, det är så man tänker. ”Arbetslösheten botas 
därigenom av sig själv genom att lönenivån sjunker”. Det vill säga att man bortser helt från den 
övergripande efterfrågan i samhället och tittar bara på kostnadssidan i näringslivet. Vad kostar det 
att anställa? Vad är svaret på att man inte anställer tillräckligt många? Ja, det är att lönerna är för 
höga och då måste lönerna pressas ner. På en fri marknad sker detta av sig själv. Är det arbetslöshet 
så tar folk arbete till skitlöner. Vi har inte någon fri marknad i Sverige utan vi har kollektivavtal och 
arbetsrätt osv. Vilket gör att man måste agera på andra sätt och då måste man sänka 
trygghetssystemens ersättningsnivåer, för det är detta som skapar ett golv i förhandlingarna mellan 
fack och arbetsgivare och naturligtvis även för vanliga arbetstagare.  
Att sänka de sociala trygghetssystemen, sänka lönerna, säga upp arbetslinjen i svensk politik och 
acceptera en permanent hög arbetslöshet skrev SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) 
1994.  
Lars Calmfors, Sveriges mest framträdande nationalekonom de senaste åren, skrev redan 1993 att 
större lönespridning framstår som nödvändigt för att öka sysselsättningsmöjligheterna för 
arbetskraft med lägre produktivitet. Detta kräver sannolikt ytterligare sänkningar av 
arbetslöshetsersättningar och socialbidragsersättningar. Detta sätter ett golv för de lägsta lönerna.  

Assar Lindbäck kan man också citera. Vi skulle ha precis som i USA. Sänkta arbetsgivaravgifter 
för lågproduktiva löntagare. Det känner ni väl igen, sänkt restaurangmoms, subventioner av 
hushållstjänster (RUT) men också mer hårdhänta metoder som flexiblare relativlöner, mindre 
generösa arbetslöshetsunderstöd och en urholkning av lagstiftning mot arbetslöshet. Detta skrev 
Assar Lindbäck 1996. Så här sade Anders Borg 2004, när han trodde att ingen lyssnade, på en 
debatt med Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Så småningom värker sänkta 
ersättningsnivåer igenom i systemet och det blir nya jobb eftersom lönebildningen påverkas och det 
blir lite lägre löner.  

Hela poängen med den borgerliga alliansens arbetslinje är att sänka lönerna. Det är så det är och det 
finns absolut ingen tvekan om detta och det fanns till och med i den borgerliga regeringens budget. 
Eftersom det inte finns någon som läser igenom bilagorna så har jag gjort detta. Där står det så här. 
Det finns inte ett fix antal jobb i ekonomin utan mängden arbeten beror på sikt på mängden 
människor som kan och vill arbeta, anledningen till detta är att om det finns fler personer som vill 
arbeta så ökar konkurrensen om jobben och lönetrycket minskar och det blir lättare för 
arbetsgivarna att anställa. Så det är en hord av åtgärder som regeringen infört.  
Receptet fick de av nationalekonomerna. Anders Borg har studerat detta in i minsta detalj. Man ska 
sänka ersättningsnivåerna i A-kassan och sjukersättningen, sparka ut folk för att öka skillnaderna 
mellan jobb och inte jobb. Det ska bli mer lönsamt att arbeta. Sedan ska man sätta hårdare press på 
dem som är arbetslösa, arbetskraftutbudet. De måste aktiveras för att söka de jobb som finns. 
Därigenom blir det hårdare konkurrens om de jobben. Då blir folk beredda att ta arbeten med sämre 
villkor och lägre lön och då sänks lönetrycket i ekonomin. Det här är elementa för en 
nationalekonom men detta pratar man inte om i valrörelser förstås.   
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Den nygamla arbetslinjen – En lönesänkarlinje 

För att sammanfatta detta så är ju den nygamla arbetslinjen en lönesänkarlinje. Har detta lyckats? 
Lars Calmfors menar att lönerna är lägre idag än vad de skulle ha varit om inte den här politiken 
hade genomförts. Framför allt de lägsta lönerna, det har skapats mer av den här typen av jobb. Ska 
man se på summan av detta så är det ett steg att lönerna hålls tillbaka, men har detta åtgärdat 
arbetslösheten? Nej det har det förstås inte gjort. Vi har en högre arbetslöshet i dag än 2006 och en 
mycket större arbetslöshet än på 80-talet. Det är klart att det har varit finanskris osv. Men det är 
ändock ett tydligt tecken på att den arbetslinjen som har bedrivits inte fungerar. Även om lönerna 
har pressats ner så kan man väl säga att det är högst tveksamt om det har skapat flera jobb, därför 
att lönen är ju inte bara en kostnad för arbetsgivaren utan även en inkomst för arbetstagaren så 
därmed reglerar det köpkraften i samhället. Vilket reglerar vilken efterfrågan det finns i ekonomin 
vilket i sin tur bestämmer hur mycket jobb det finns. Man skulle egentligen kunna säga att om 
man höjer lönen för människor så ökar ju detta köpkraften, vilket eventuellt kan skapa flera jobb. 
Så det är absolut inte så enkelt detta som den här typen av nationalekonomer hävdar. Det finns 
många Keynesanhängare framför allt nationalekonomer som säger att detta är undergången därför 
att det trycker in hela ekonomin i en nedgångsspiral, särskilt i en krissituation som det här. Och 
det tycker jag att man ser i stora delar av Europa, framför allt i USA. Jag stannar där och kör lite 
diskussion.  
Göran Hammer Seminarieledare: Ska vi göra så här att vi tar två minuter och därefter så ska vi 
ha en paneldiskussion. I panelen ska vi ha Malin Junestav, Kent Werne, Gunilla Härnsten, Hans 
Östensson och Lennart Karlsson.        

FAiEs vetenskapliga ledare professor Lars Ekdahl håller föredrag under FAiEs seminarium Rösträttsstriden och 
Hungerdemonstrationerna 1917 på ABF i Eskilstuna den 29 april 2014 då flera av våra projektdeltagare deltog. Sammanlagt 
kom det 25 seminariedeltagare. M.Salander, FAiE 2014. 
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Paneldiskussion 
Kent Werne, Malin Junestav, Gunilla Härnsten, 

Hans Hjälte och Lennart Karlsson 

Göran Hammer, Seminarieledare: Den där lilla pojken i H. C. Andersens sagoberättelse 
Kejsarens nya kläder som ser Kejsaren komma gåendes som vår herre hade skapat honom och 
utbrister ”Men kejsaren har ju inga kläder på sig!” Det är ungefär den upplevelsen man får. Vad är 
det för samhälle vi lever i? Kan ni säga helt kort vad det är för samhälle vi lever i. 

Malin Junestav: Ja, det är ju en bra fråga. Om det är frågan om vilket samhälle vi lever i så skulle 
jag vilja säga att det är ett före detta universellt välfärdssamhälle. Trots att nationalekonomin och 
nationalekonomerna framhåller sig själva som en exakt vetenskap så har ju Kent Werne påvisat med 
all önskvärd tydlighet att det finns en ideologisk grund. Vi lever i ett samhälle där klyftorna har ökat 
mellan olika grupper där de tio procenten som tjänar mest har tjänat otroligt mycket mer än de tio 
procent som tjänade mest för tjugo år sedan. Det är en enorm skillnad och här sticker Sverige ut i 
EU-sammanhang och internationella sammanhang. Vi är de som har ökat klyftorna mest de senaste 
10 åren inom OECD.  

Kent Werne: Jag håller naturligtvis med om allt som Malin sade. Det som slår en när det gäller det 
här som du var inne på med AK-arbetena på 20-talet, det är att vi lever i historien. Vi är på väg 
tillbaka till något i en märklig cirkel. Borgerliga politiker pratar om att de förnyar eller går framåt, 
förvandlat till något annat men allt bär ju mönster av ett samhälle som vi en gång lämnade. Ta bara 
det exemplet att man som arbetslös blir sjukt beroende av sin familj. Det är något som 
välfärdsstaten byggde bort i stor utsträckning. Många kan ju säga att poängen, en stor poäng med 
välfärdsstaten är ju att skapa och garantera människors oberoende, snarare än beroende till 
någonting. Om man råkar ut för något, förlorar jobbet eller sjuk, så ska man ändå ha sin försörjning 
tryggad utan att man behöver förändra sitt liv radikalt, att inte behöva flytta från hus och hem. I den 
bemärkelsen så är vi på väg tillbaka i tiden. Tillbaka till framtiden kanske man skulle kunna säga. 
Det är något som jag anser att vi borde diskutera mycket mer och använda den här typen av ord. Vi 
kan ju säga att vi rör oss mot en mer amerikansk modell men det beror ju faktiskt på att i USA så 
har man aldrig byggt upp något system som vi har haft utan där har det varit likadant som på 30-
talet, med vissa korrigeringar naturligtvis. Poängen i den amerikanska modellen är att individen är 
mera ansvarig för sin situation än vad varit fallet i Sverige och att familjen tar mer ansvar för sina 
familjemedlemmar och lokalsamhället i bästa fall, men den federala staten är ju verkligen inget 
stort instrument för omfördelning. Så vi är verkligen på väg tillbaks i tiden men även på väg mot en 
mera liberalkonservativ välfärdsmodell.  

Gunilla Härnsten: Ja, det finns många perspektiv man kan ta men framför allt så ser jag ett 
senkapitalistiskt samhälle i totalt förfall. Att motsättningarna, på gott och ont, har blivit väldigt 
stora. Det är förfärligt att utvecklingen från ett rimligt samhälle, jag tyckte inte att det var bra förr 
heller, måste jag säga. Det finns väldigt grundläggande saker som behöver förändras. Det som syns 
idag ser jag som två ganska intressanta utvecklingar, det ena är att det har spridits sig på många håll, 
en tystnadens och rädslans, rädslandets kultur och inte minst inom arbetslivet. Och jag tror att 
många organisationer som människor är i inom utbildning och inom politik också är inom 
tystnadens och rädslans kultur. Det är tassande, man lyssnar in lite och så säger man lite annorlunda, 
men det finns också oerhört mycket och spännande uppror inte bara i Sverige utan runt om i 
världen. Det finns enkla saker som man kan prata om som faktiskt visar att det tas nya initiativ 
sådant som statsodlingar och sammanslutningar som har kommit väldigt mycket bara på senare tid 
och jag ser det som viktigt att vi inte glömmer bort att det börjar pysa. 

Hans Hjälte: Ja, vad ska jag säga. Allt är ju sagt här redan men några tankegångar. Jag tycker att vi 
är tillbaka när jag tänker på inledningen av mötet när vi pratade om SPARC och vad man ska syssla 
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med. Man ser ju så här att bakgrunden till som sker idag är ju nationalekonomernas. De byggde upp 
en tanke om ett system som har bäddat för det här systemskiftet. En vetenskap som var så långt 
ifrån verkligheten man kan komma. Jag kommer ihåg, jag jobbade som journalist då på 90-talet på 
tidningen Fastighetsfolket, då ökade arbetslösheten och jag skrev en artikel om Lars Calmfors och 
hans idéer och ställde dem mot den verklighet som jag såg när jag var ute i Sverige precis som Kent 
Werne har gjort. Jag var på arbetsplatser och resonerade med folk om hur det såg ut och det känner 
jag som lite märkligt och då tänker jag så här att det måste ju in en annan typ av forskning här som 
presenterar en helt annan modell. Man ser ju hur uppe i det blå de tittar, dessa nationalekonomer 
som har grundlagt detta system och lagt en grund för systemskiftet när de beskriver verkligheten 
och tror att arbetskraften är som vilken vara som helst när man ska sänka priset på varan 
arbetskraften och tror att man ska få de här effekterna. Det är bara att titta sig om i världen hur det 
ser ut där man har låga löner, inte sjutton har man lägre arbetslöshet, man har ju större arbetslöshet. 
Om man då ser USA som ett exempel. När man säger att arbetslösheten minskar så beror det på att 
allt fler flyr ur arbetskraften. Plus att det som ses som arbetskraften, låglönegruppen i arbetskraften, 
de kan inte längre försörja sig på den lön de får utan de måste ha bidrag från staten, ett 
matkupongsystem så att de kan äta sig mätta åtminstone de tre första veckorna. Den sista räcker det 
inte till. Så är situationen och det är det samhället som man tror att man ska skapa i Sverige. Det är 
det som vi är på väg mot. Men det är klart att det finns motrörelser och det är väldigt viktigt att 
också komma igång med en annan typ av forskning där man visar motsättningar. Din bok går ju ut 
på, även om du inte skriver som akademiker så tar du ju fram fakta som är nödvändiga för att bevisa 
detta så vi är dig ett väldigt stort tack skyldig för att du jobbar med detta.  

Lennart Karlsson: Jag skulle vilja säga att, jag kommer ju från en helt annan värld mot er. FAS 3a, 
en av de få som fått sparken från två FAS 3 platser. Men jag tycker också att samhället har visat sig 
att vi som Fas 3or, pensionärer också, att vi har börjat jobba tillsammans och arbetat med att hjälpa 
varandra med både det ena och det andra, med matlagning, med sällskapsliv och med allt möjligt. 
Jag tycker att det är en väldigt stor skillnad där sista åren har blivit.  

Göran Hammer: Du menar att det är detta med familjiseringen som kommer fram? 

Lennart Karlsson: Ja och det är likadant detta med familjen. Det verkar vara som så att nu är man 
mera rädd om sin familj och sköter om sin familj än man gjorde för några år sedan när man var ute i 
yrkeslivet och arbetade. Familjen var kanske inte så jäkla viktig då på samma vis som den är idag. 
Nu är man lite mera rädd om det man har.  

Göran Hammer: Innan Fredrik kommer in så vill jag bara ställa en fråga helt kort. Man hör ju 
retoriken från regeringen sida att man ska ersätta FAS 3, man ska skapa en helt annan typ av 
arbetsmarknadspolitik och man ska göra om arbetsförmedlingen osv. Min fråga är då följande; Om 
vi vill att regeringen upprättar den fulla sysselsättnings- och det sociala medborgarskapets politik 
tillsammans med en positiv människosyn och en demokratisk kunskapssyn, vad har ni då för 
synpunkter som vi kan ta med oss när vi ska träffa Arbetsmarknadsdepartementet? 

Malin Junestav: Man måste börja tänka helt tvärtom när det gäller arbetsmarknadspolitiken i 
förhållande till vad vi har haft de senaste 10 – 15 åren. Den form av arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitik som man har idag, den berövar folk deras värdighet så man måste tänka på 
ett helt annat sätt än i siffror och kolumner, och det är helt nödvändigt. Och man måste upprätta en 
helt ny form av myndighet       

Kent Werne: Det är två delar. Dels är det omöjligt att uppnå en full sysselsättning utan en aktiv 
finanspolitik som stimulerar ekonomin i syfte att skapa en full sysselsättning och det har vi inte 
idag, långt därifrån. Magdalena Andersson var ute och talade om att det var tomt i ladorna och att 
det därför skulle stramas åt. En Socialdemokratisk statsminister som hävdar att vägen framåt är 
åtstramningar i det läge vi har åtta procent i arbetslöshet, det säger väldigt mycket om var vi 
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befinner oss idag i jämförelse med för trettio år sedan i samhällsklimatet. Det vill säga att 
sysselsättningen inte är första prioritet utan det är stabilitet i statsfinanserna som är första prioritet 
och så länge som det är på det sättet så kan vi hålla på hur mycket som helst med aktivering av 
människor, utbildning och allt vad vi vill, det kommer inte att fungera. Sedan kan man ju säga att 
ska man välja mellan aktivering i formen sortering av möbler på Myrorna för 3500 kr i månaden 
och beredskapsjobb som man hade förr. Med marknadsmässig lön och känslan av att man gör något 
meningsfullt för samhället och tillsammans med det omskolning, utbildning och kompetenshöjning. 
Så ska man välja mellan dessa två val så är det givet vad man ska pressa fram för något med den 
nya regeringen. Ett nytt kunskapslyft, naturligtvis så kommer det inte att lösa arbetslösheten, men 
det är naturligtvis bättre än vad det är idag att möta efterfrågan som finns i näringslivet och så 
vidare, men sen skulle jag vilja lyfta upp tanken om beredskapsarbeten. Det var en central tanke i 
den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Istället för att folk ska gå runt och lyfta ersättningar från A-
kassan och sitta vid någon slags dator och söka jobb aktivt dagarna i ända fast man inte får något, så 
kan man väll få ett samhällsnyttigt arbete för en hyfsad lön. Det måste ju vara oerhört mycket bättre 
för produktiviteten i samhället och för människor att känna sig behövda. Men problemet är att 
nationalekonomerna idag går emot detta, därför att beredskapsjobb har samma problem som en hög 
A-kassa, det håller upp lönenivåerna. De vill inte ha några beredskapsjobb. Det är hatat bland 
nationalekonomer som Lars Calmfors. Så man måste bemöta detta i så fall och säga att ni har fel, 
era teorier är under isen och funkar inte i verkligheten. Vi måste se till att människor får arbete, det 
här är ett sätt att göra det på. Sedan finns det EU-lagstiftning som inte heller rimmar särskilt bra 
med en sådana krav men det är kanske en annan fråga. 

Gunilla Härnsten: Ja jag vet egentligen inte om någon av oss ska tala om för någon annan hur man 
ska göra. Kanske skulle man kunna avsätta väldigt mycket medel och väldigt mycket tid, väldigt 
mycket tilltro till att låta väldigt många människor vara med. Försöka få igång något av alla de 
rörelser som under åren har funnits i vårt land och som varit grunden till att vi faktiskt ändå vari ett 
samhälle som på många sätt var annorlunda. Vad skulle de väldigt många människor säga idag om 
de fick tid, tilltro och verkligen incitament för att det som kommer fram här är något vi bryr oss om. 

Hans Hjälte: Det är faktiskt ett systemskifte och det är inte bara att gå tillbaka till en politik som 
var tidigare heller. Det krävs så stora förändringar. Vi står alltså inför ett skifte när det gäller väldigt 
mycket, vi har levt i en 1900-talsbubbla med billig energi som vi aldrig kommer att leva av i 
framtiden. Och då krävs det väldigt stora omställningar. Ingenting förbereds för dessa 
omställningar, istället så jobbar man på som tidigare. Det är svårt att säga vad man vill göra, man 
kan göra kortsiktiga åtgärder, det tror jag att den här regeringen vill. Men det krävs en helt annan 
syn på samhället, om vi kan leva i ett långsiktigt hållbart samhälle så krävs det väldigt mycket av 
stora förändringar och det känns som att varken det politiska etablissemanget eller den akademiska 
världen är införstådda med det. Så det känns lite hopplöst när man funderar på detta. 

Lennart Karlsson: Jag satt och tänkte på något annat. Vi satt och pratade lite om 
aktivitetsrapportering som man måste göra varje månad. Det är ju så stora problem med detta sa 
den ene personen. Det är inte ett alls något problem sa den andre. Ja, vad menar du? Jo, den ena 
månaden skriver jag att jag har sökt till ICA och den andra månaden skriver jag att jag har sökt till 
Konsum och hur fasen ska Arbetsförmedlingen kunna kontrollera detta när det är så förbaskat 
många som söker jobb. Å andra sidan så sade du detta med att man ska sätta sig ner och resonera 
med dem. Någonting som man ska tänka på då det är att man ska hålla huvudet kallt och ha torrt 
krut för då kanske man kommer en bit.  

Göran Hammer: Huvudet kallt och torrt krut, nu jäklar laddar han om. Det var Fredrik först. 

Fredrik Strömqvist: Det har varit två spår i dessa diskussioner Ett trygghetsspår och ett 
ekonomispår, om vad som har förändrats och det som slår mig när jag lyssnar på detta och på er i 
dag det är hur mycket det hänger ihop. Om tryggheten ska återkomma till välfärden så måste det 
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också hänga samman med att Keynes återkommer i politiken. Och då måste man fundera över vad 
som bäst kan göra detta. Vad kan få politiken att ändras? Vad kan det vara för något? Det jag ser det 
är att ute i landet så är det så att kommunerna, det är dem som får ta smällen för det som staten gör. 
Det är där missnöjet finns av effekterna även över alla partigränser. Att det är kommunerna som får 
ta i detta med att det inte finns pengar till försörjningsstöd och liknande. Då måste man ställa sig 
frågan om synen på socialbidragstagare har påverkat hela socialförsäkringssystemet? Om det är det 
som gör att vi mer och mer tänker på att förändra systemen som att alla försäkringar plötsligt blir 
mer och mer som det var tanken med socialbidraget då kanske det är där som problemet ligger att vi 
över huvud taget har ett socialbidrag. Den diskussionen fanns på 70-talet, att där man snarare såg att 
de som inte kunde få stöd på annat sätt kunde kanske få ett socialförsäkringstillägg som en del av 
den generella välfärden. Då behöver vi inte ha två separata system utan då hade man ett system 
oavsett varför du inte kan försörja dig själv. Det som händer är att då förs det systemet över till 
staten. Då är det staten som säger att den lovar dig trygghet men det är också staten som betalar. Om 
man då skulle diskutera nya sådana modeller, vad skulle det påverka att det är Magdalena 
Andersson som får betala systemet, det vill säga att det är hon som får se konsekvenserna av 
politiken. Och då kanske man tvingar fram en ekonomisk politik till en nivå som handlar just om 
keynesianism. 

Göran Hammer: Lite Mölleranda med enhetssystem. Nu är det Ulf och sedan Lars. 

Ulf Rüdén: Jag får tacka för seminariet Göran. Det här har du faktiskt gjort riktigt bra eller vi har 
gjort det tillsammans riktigt bra. Om jag får klä i mig rollen som gammal Metallarbetare så är jag 
lite förbannad på dig Kent. För att, jag kände så här att fan du har ju sabbat min världsbild. Jag har 
alltså under årtionden undervisat metallare och pratat med stolthet om den generella välfärdsstaten 
Sverige. Där liksom alla på något sätt är trygga och bara en liten förevisning här så inser jag ju att 
vi inte har någon generell välfärdsstat i Sverige längre. Så att jag ska väl egentligen tacka. Och 
Malin, så säger jag till dig som gammal kursledare. Jag är ju en av dem som fick möjlighet att ta del 
av kunskapslyftet som sattes in i slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Jag är ju tacksam för 
det, att jag fick den möjligheten. Jag tycker ju så här att ingen här i det här landet skulle behöva 
vara arbetslös. Alltså i den meningen att man ska vara orolig för att vara utan inkomst. Jobb finns 
ju, vi behövs ju alla. Sen tror jag att vi har ganska mycket att lära av historien och historikerna. 
Eller hur Malin (som svarar ja). Nationalekonomer som äger diskursen när man pratar om ekonomi. 
Vi kanske ska flytta fokus, så att alla inser att det här har vi ju redan provat. Och sedan ett stort tack 
till alla FAiE-medlemmar, ni som faktiskt protesterade emot det här systemet. Ett stort tack ska ni 
ha. 
Bo Schmidt: Jo, jag har några kommentarer. Till exempel det här med lägre lön att det skulle ge 
flera arbeten. Då kan man tänka, varför skulle stora företag anställa mer folk när de gör större 
vinst genom lägre löner? Utan det är väl bättre att lägga pengarna på Caymanöarna eller något 
annat ställe. Bankerna är inte med i de ekonomiska modellerna och det visar ju att de ekonomiska 
modellerna är helt kass.  
Vi ser ju på finanskrisen att bankerna har stått för en stor del av den krisen. Sedan skulle jag vilja 
ställa en fråga som man inte får göra och det handlar om invandringen. Man säger ju att 
invandringen behövs för att säkra arbetskraften i framtiden. Det innebär ju att vi någon gång i 
framtiden kommer att få väldigt stort behov av arbetskraft. Hur ser man på detta? 

Göran Hammer: Ska vi avsluta frågorna med Lars Holmstrand och fortsätta med svaren efter 
detta.  

Lars Holmstrand: Det är väl egentligen två saker. Jag vill säga något om detta med 
nationalekonomi. Historien igen då, för det var för betydligt mer än 100 år sedan som August 
Strindberg beskrev nationalekonomin som att det var ingen vetenskap utan det handlade om att slå 
blå dunster i ögonen på folk. Det som vi har sett nu på senare tid det är ju precis det. Vi borde ha 
lärt oss mer av historien. Sedan finns det naturligtvis sådana nationalekonomer som är undantag, 
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men de är verkligen i minoritet. De som tänker på ett annat sätt och som bygger mer på verkligheten 
osv. Sedan detta med välfärden, jag har varit med om en forskningscirkel med LO-facken på den 
offentliga sidan i Uppsala om den svenska välfärden. Jag tror att vi på något sätt ska vara lite stolta 
över att vi byggde upp ett generellt välfärdssystem som, kanske stod det på sin topp ungefär 1985. 
Och det var förmodligen historiskt unikt i världen, med alla goda kvaliteter. Men de här som var 
med i forskningscirkeln då var självkritiska. De noterade bland annat att det här var ett system som 
hade byggts ovanifrån, alltså social ingenjörskonst. Det som är utmaningen nu, det är ju att bygga 
upp ett nytt välfärdssystem som är bättre än det gamla som var mycket bra. Men bygg det från 
gräsrotsnivå och uppåt. Det är vår uppgift nu och det är inte alls omöjligt men då måste vi göra det 
tillsammans. 

Hans Hjälte: Det finns ju den där optimismen som man kan ha att just de här protesterna. Det 
växer faktiskt hos gräsrötterna. På sikt tror jag också att man kan vara optimistisk, att det gäller att 
bygga en välfärd underifrån och det är helt nödvändigt, och det ju inte så att det inte finns arbeten 
som behöver utföras utan tvärtom. Det finns jättemycket jobb som behöver göras. Det är bara det att 
det här politiska nyliberala systemet inte förstår att fånga upp dem nu. Utan nationalekonomins 
regler stämmer inte med verkligheten. Någon tog upp detta med invandringen och var något 
tveksam till frågan om vårt stora framtida behov av arbetskraft. Det kommer att behövas fler jobb, 
det är sant. Det kommer att behövas mera arbetskraft. Titta på demografin i Europa så finns det 
många länder som står inför en jättestor kris. Att andelen i yrkesverksam ålder minskar och kommer 
att minska så kraftigt att det kommer att bli ont om arbetskraft. Sverige befinner sig i en bättre 
situation därför att vi haft en högre invandring och vi haft också haft en något högre nativitet än 
andra länder. Det är en långsiktig faktor, men sen så hänger det ju också på politik i de här länderna 
som kanske behöver detta. När man pressar dem enligt det här nationalekonomiska konceptet så 
behövs det ju inte människor i arbetskraften. Det är ju bättre att de går arbetslösa, det är 
konsekvensen. Men i verkligheten så kommer människorna att behövas. Om vi ska kunna ta hand 
om de som blir gamla och behöver hjälp i framtiden så behöver vi flera yngre människor. Alltså vi 
måste ha en bättre proportion mellan de som är i yrkesverksam ålder och de som inte är det. Det 
som borgarna pratar om och socialdemokratin, det är att vi måste jobba längre, och det är konceptet. 
Det funkar ju inte i många jobb. Många är ju utslitna vid 55 års ålder och då ska folk jobba längre. 
Så visst kommer det att behövas arbetskraft men det behövs ett annat samhälle också för att detta 
ska kunna fungera och det är det vi måste jobba för. 

Malin Junestav: Jag tänkte svara på detta med socialförsäkringstillägg, SOFT s kallades det 
förslaget som diskuterades på 70- och 80-talet. Man genomförde försök på olika försäkringskassor 
runt om i landet. Idén var, som du var inne på, att flytta över från kommuner till stat, den delen av 
socialpolitiken som idag är försörjningsstöd eller socialbidrag som det hette tidigare. Det är ju 
väldigt intressant när man tittar på det historiskt, hur det har diskuterats. Det blir en restpost kvar 
där man fixade till grupp efter grupp. Nu har vi tryggat den och den, för mödrar, familjer och barn 
till fäder som smiter från betalningen idag. Alla dessa grupper fixades till. Men sen har vi den där 
restposten som blir kvar som ändå inte kan försörja sig själv genom egen försörjning i arbete, men 
som ändå har behov av någon annan som försörjer dem, om de inte ingick i det övriga 
försäkringsområdet. 
Socialbidraget blir kvar i kommunernas hägn liksom. Och det är ju ett urgammalt system, Jag har 
fått frågan förut. Hur kom det sig att alla system är statliga utom socialbidraget? Och då brukar jag 
fråga: Vill du ha den långa eller korta versionen? För det är en enorm historia, den går ända tillbaks 
till socknarna för i tiden. Kommunerna var de som var ytterst skyldiga till att innevånarna blir 
försörjda. Jag vill gå tillbaka till din fråga: Vad ska vi säga när vi går till departementet? Det här kan 
vara en sådan jättebra sak att säga därför att, om man flyttar över från kommunerna som har hand 
om all annan skola, vård och omsorg i stort sett. Där är deras budget ganska ansträngd i de flesta 
kommuner och då hamnar det i konflikt med att ju fler socialbidragsberoende personer vi har desto 
större andel går ju åt till att täcka det i deras budget. Det är där som man på 90-talet med den här 
första skjutsen ut i socialbidragen kom och man märkte den enorma uppgången med folk som sökte 
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socialbidrag, ofta för att de inte hade kommit in i systemet ännu. Man hade inte skaffat sig inkomst, 
a-kassa, sjukpenninggrundande inkomst som var det normala. 
Det var då alla de här åtgärderna tillkom från kommun och gräsrotsnivån. Det var på 
socialbidragskontoren man kom på aktiveringsnivåkraven. Du ska få ditt socialbidrag om du söker x 
jobb i veckan vilket ju är ett helt orimligt krav att ställa på en som går till den yttersta delen av 
socialpolitiken. Det kan man säga för att få a-kassa. Att man ska söka jobb, det är ju en del av det 
kontraktet, men det var inte en del av det kontraktet från början. Så att komma fram med någon typ 
av förslag som innebär att alla har en grundförsäkring. Gå tillbaks till Gustav Möllers idé, som var 
en gammal socialdemokratisk socialminister. Det var ju hans idé att det här egentligen skulle vara 
ett grundbidrag och sedan hålla isär det där med att man kan ha ett grundbidrag, men också ett 
inkomstrelaterat bidrag. För idag så säger man inom alla försäkringar att det inte är dig som person 
som ersätts det är inte du som är försäkrad det är din inkomst som är det. Vad du är för varelse det 
bryr vi oss inte om överhuvudtaget eftersom det är din inkomst som är försäkrad. 
Och det är en väldig stor skillnad om jag som individ är försäkrad mot nöd och umbärande – onöd 
som man tidigare sa. Som är kopplat till mig som person. Om jag då inte har det där andra kriteriet 
med en inkomst som kan riskera att försvinna och därför försäkrar man den, 

Så det här är verkligen en intressant fråga i det här sammanhanget och något som man behöver lyfta 
på nytt. Om man inte ska kunna införa någon typ av basbidrag som ligger på staten och inte på 
kommunal nivå. Det är ett jättebra förslag att ta till vara och föra vidare. 

Kent Werne: Ja, ett par saker, det var du som tog upp detta med vinst och lön. Att sänker man 
lönerna eller håller tillbaks löneökningarna, så kan ju företagen ta ut detta som vinst istället och 
kanske placera på Caymanöarna. Det är ju precis det som har hänt. Ni ska läsa en bok som kom för 
ett par månader sedan som heter lönesänkarna som jag har läst en recention av. Det är Erik som har 
skrivit den. Han gjorde en dokumentär på SVT som är inne på Youtube så ni kan gå in på 
den dokumentären till att börja med. Det handlar alltså om en policy som har varit de senaste trettio 
åren att politikerna ska gå in för att pressa ner löneökningarna i samhället därför att de antar att det 
ska ge företagen mera pengar kvar att investera, och därmed skapa jobb. Nu visar det sig att det inte 
blev på det sättet. Investeringsgraden har minskat kraftigt sedan 1972. Istället har pengarna gått till 
aktieutdelningar och bonus till cheferna mm. Vilket de i sin tur spekulerade i aktier, fastigheter och 
andra spekulationer. Så det här är inte bara en dålig politik, det är en skadlig politik. Det skapar 
finanskriser visar det sig. När folk får för mycket pengar över och spekulerar så gör de detta. Läs 
den boken, den är en exceptionellt bra genomgång om hur galet nationalekonomer resonerat därför 
att de har liksom inte koll på hur verkligheten fungerar, precis som ni säger. Utan de sitter där med 
sina analytiska verktyg som är baserat på ett antal antaganden och är det så att ett antagande inte är 
rätt då faller hela resonemanget och det är precis det som har hänt. Jag ska säga en sk till som är en 
huvudpoäng i varför jag har skrivit boken Ofärdsland. Den kan ju läsas av alla möjliga människor, 
men jag hoppas folk som själva är arbetslösa, sjukskrivna och utförsäkrade läser den. För det jag 
vill visa det är att allting hänger ihop. Att man hamnar i den här typen av ofärd det beror väldigt 
sällan på en själv och egna brister och tillkorta kommanden. Det är möjligt att det finns sådana 
faktorer men i huvudsak är detta ett samhällsproblem. Det är politiken som skapat detta, det är 
nationalekonomer, det är globaliseringen, det är you name it. Det är inte den individens fel att den 
är arbetslös. Det sjuka i sammanhanget är ju att det är den moralen som sprutar ut från politiker och 
nationalekonomer. Det här är en paradox som det skrivits många sociologiska böcker om. Sigmund 
Bauman skriver om detta att vi lever i ett samhälle med en enorm explosion av nyfattigdom 
samtidigt som det inte finns jobb åt folk. Samtidigt som vi har en arbetsmoral som är ungefär som 
på 30-talet där det är människornas eget fel att de är arbetslösa. Därför ska de straffas. Och det här 
är något som är väldigt svårförklarigt egentligen. Men jag ser ju själva moralismen som själva 
överbyggnaden på den här nationalekonomiskt drivna politiken. Politikerna tror inte på det själva 
med de måste bara ha ett sätt att förklara för väljarna varför som de gör så här. De kan ju inte säga 
till oss att vi ska sänka lönerna för då får de inte en enda röst. Utan de säger så här att vi ska göra så 
här därför att människor ska uppmuntras till att söka jobb.  
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Göran Hammer: Ska vi då gå från arbetet som en skyldighet till arbetet som en rättighet? 

Kent Werne: Ja det kan man ju tycka men då måste man ju styra om hela det ekonomiska och 
politiska ramverket och det är ju rätt jobbigt. Men det gick ju en gång i tiden. På 30-talet gjorde 
man ju det så att det är ju fullt möjligt. 

Malin Junestav: Det är fullt möjligt! 

Göran Hammer: Nu är det Hans Hjälte som får ordet och därefter ska Lennart Karlsson få ordet 
där han ska få svara på om han är nöjd över den här dagen. 

Hans Hjälte: Ja, lite ligger det ju i det att kriser också kan skapa något nytt. Hela tretiotalskrisen är 
ju grunden till att man ville göra något annat inom Nordisk socialdemokrati och speciellt Sveriges 
arbetarrörelse som ledde till vad som hände efter trettiotalskrisen och efter andra världskriget. Så 
man kan ju ha den förhoppningen på något annat. Det här är ju en kris, vi lever ju i en kris. Det är 
ju inte som så att det var en kris 2008, utan vi lever i en kris. Lösningen på den krisen är om man 
tittar på vad som sker här, det är att spruta ut pengar som inte finns egentligen och som lånas ihop 
till kapitalägarna. Det är bara att titta på aktiebörserna går uppåt och de rika får mer och andra får 
sämre. Men det är bara bubblor, det är bara bubblor som man blåser upp. Man har ju inte löst några 
problem. Vi lever i en kris. Och så ska jag säga, även om Lennart kommer på slutet. Jag tänker säga 
en sak till. Tack Göran! Alltså du har jobbat så stenhårt nu här under hösten med all den här krisen 
som vi har haft i föreningen och försökt att bygga upp något nytt igen och under den tiden så har du 
också jobbat med att få till det här seminariet. Jag vet vilket enormt jobb som du har gjort med 
detta. Vi ska verkligen tacka Göran för att vi sitter här och pratar om detta idag. 

Gunilla Härnsten: Det är svårt att säga något väldigt kort. Jag vet egentligen inte om jag blir 
betraktad som cyniker och djup pessimist eller otroligt naiv. På något sätt tycker och tänker jag ändå 
att det finns inget sätt där någon grupp utan att alla eller de flesta andra är med och försöker göra 
några rejält grundläggande förändringar. Vi är alldeles för många som under alldeles för lång tid har 
fått oss tilltalade att den och den begriper och ska tala om för dig hur det skall vara och hur du skall 
göra och hur du skall inrätta dig i ledet och det har funnits tider när folk har tagits mer på allvar. 
Hela arbetarrörelsen byggdes upp väldigt tidigt underifrån. Men den förändrades och den är väldigt 
förändrad idag. Det är väldigt mycket hierarkier. Det är väldigt mycket hierarkier inom stora 
områden av vårt land och folk hukar och tystnar och jag kan inte se någon annan väg framåt än att 
vända på detta. Det är det absolut viktigaste och där har vi alla ett stort ansvar. 

Lennart Karlsson: ja, vad ska man säga. Det har varit en väldigt trevlig och givande dag det här 
tycker jag och måste jag säga. Det har varit bättre än vad jag trodde att det skulle bli. Jag är varken 
optimist eller pessimist men man har ju sina funderingar ibland. Så är ju Christer och jag två 
stycken stridsvagnar som inte är så lätta att och ha att göra med varje dag. Det löste sig och det var 
väll lite av det som har gjort kanske, att vi två inte kunde hålla käften på oss när vi skulle göra det 
och det var kanske därför som det vart som det vart med föreningen. Det vet jag inte. Men, de 
kommer inte att bli av med oss i alla fall. För vi är faktiskt medlemmar och då har vi rätten att 
komma dit och ta en kopp kaffe och prata skit med dem som är kvar och det kommer vi att göra. 
Det kan ni vara säkra på.  

Hans Hjälte: Jag måste säga att de här som har varit FAS 3-deltagare här har ju fortsatt. Vi har ju 
haft möten sedan de blev utkastade. De har varit med på föreningsmöten och varit engagerade. De 
här äldre killarna har ju en forskningscirkel tillsammans med Göran en dag i veckan och Roffe här 
borta som kom med i projektet för drygt ett år sedan under förra sommaren och satte igång ett jobb 
med att dokumentera byggandet i Eskilstuna. Han fick i gång tre till fyra andra projektdeltagare för 
att hjälpa honom att skriva och söka material, ut och fotografera byggnader och söka ta reda på hur 
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byggnaderna såg ut förut och startade ett stort jobb och han fortsätter. Han kommer upp flera gånger 
i veckan, dels för byggprojektet och dels för engagemang i föreningens styrelse. Där många är med 
trots att de inte är med i vårat FAS 3 program. Jag vill säga det också med de projekt som vi har 
haft. Jag vill säga något mer om detta. Hur ivrigt man jobbar. Arbetsförmedlarna kom till mig och 
sade innan att det är väldigt viktigt nu att ni ser till dem. De här människorna är inte vana vid 
struktur, så att de passar tider osv. Christer brukar komma kl. 07.00 och sätta på kaffet och det är 
flera av de äldre som kommer kl. 07.00. Vi har sagt att vi kör igång verksamheten kl. 09.00 och 
banne mig den som kommer 2 till 3 minuter över 09.00 har fått veta detta av de andra i projektet. 
Och så hör man hur man har det i andra projekt. Folk kommer och går och det är inte så noga och 
de får jobba hemma för de har ingen som sköter om dem. Här har vi jobbat som ett gäng 
tillsammans i det här projektet.  
Eller som Arto där borta som har varit den som har lagt ut texter och bilder på vår webbsida och 
gjorde layout på de här broschyrerna osv. Som ständigt var på oss, vad har du för jobb till oss nu? 
Vad har vi för jobb nu? Vad ska vi göra med det här? Det här är människor som vill jobba och som 
vill göra något. Det har varit så roligt med det här projektet. Vi hade en våravslutning då vi var och 
tittade på teatergängets teater och vi var ute och grillade korv. Hela gänget var med och vi tyckte att 
det var jättekul och nu ska vi ha semester i fyra veckor och sedan kommer vi tillbaka och jobbar och 
så blev det inget av det. I våras gick hela gänget, vi har använt de pengar som vi fått in just till att gå 
tillbaka till projektet, då var vi och såg Streber av Stig Dagerman när den gick på teatern i 
Eskilstuna. Vi har gjort utflykter och vi hade planerat. Ja, här är teatermänniskan bakom detta säger 
Hans och pekar på Lennart. Sen hade vi stora planer för hösten och åka ner hela gänget till Arbetets 
Museum, men nu har vi inga pengar till sådana saker. Föreningen kan inte göra det och inte 
projektdeltagarna heller. Det har varit en sådan positiv verksamhet och flera av deltagarna är som ni 
ser, med här idag från det gamla projektet.  

Avslutningsanförande 
Göran Hammer 

Vi måste, och många av er har varit inne på detta, vi måste vända på detta och få en vändning och 
en synvända på väldigt mycket, utav rörelser, på synen på ekonomi. Det är just det som vi måste 
göra, vi måste tänka tvärtom. Och den här kollektiva kraften som Hans pratade om det ställer 
väldigt mycket som du säger Gunilla jag upplever att den här kollektiva kraften vi har haft, den kan 
andra lära sig väldigt mycket av. 
Istället har det varit på det här viset. Socialdemokratiska riksdagsgruppen har sagt till sina 
ledamöter, våra ledamöter för det är ju vi som har valt dem, att de får inte besöka Fas 3-
verksamheter. Hur kan de då veta något? Hur kan de dra allt över en kam som teaterverksamheten 
och vår verksamhet inom FAiE, att vi skulle vara precis som de där stolsmålargrupperna. Man lär 
sig inte någonting. Vi gör ju mycket av detta med det goda arbetet som andra kan lära sig av och vi 
utvecklar Demokratiska Kunskaps- och Förändringsprocesser. Stora delar av arbetarrörelsen borde 
ta del av detta, lära sig av och använda oss som stöd för att själva sätta igång med att utveckla dessa 
demokratiska processer.     

Om ett föreningsliv ska kunna fungera så måste vi bygga upp en rörelse tillsammans. Vi är en del av 
ABF, vi är en del av SPARC och vi är en del av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap AKS.  
Vi är en del av en rörelse och vi ser oss som en ny gren på arbetarrörelsens träd.  
Och då behandlas man så styvmoderligt. Vi ska ta lärdom av det här och fortsätta kampen som 
Lennart säger. Det är precis så man ska se det!  
Och vi ska se till att få träffa Arbetsmarknadsdepartementet och vi ska ta och vända på deras 
världsbild också.  
Så tack ska ni ha för det här seminariet.      
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Slutsatser av seminariet 

Sverige är ett före detta universellt välfärdsland som inte längre har någon aktiv 
arbetsmarknadspolitik och inte heller någon generell välfärdspolitik. Vi vill minimera arvet efter 
krisen under 1990-talet och dagens arbetslinje.  
Det handlar om att återigen utveckla det sociala medborgarskapet och att göra det i vår tid och 
utifrån dagens utmaningar. Hur kan vi göra en enhetsförsäkring inspirerat av den tanke som Gustav 
Möller en gång arbetade för? I dag bär kommunerna en stor börda för arbetslösheten som borde 
ligga på staten men där inte bara din och min inkomst är försäkrad. Vi personligen som medborgare 
ska kunna vara försäkrade från ofärd utöver en inkomstförsäkring.  

Försäkringskassan ska sköta sina åtaganden som försäkringskassa och se till att läkarna och vården 
ges goda möjligheter att ta hand om oss alla när vi behöver vård och bli betrodda att ge dig och mig 
en rehabilitering, läkande och vila i form av sjukskrivning när vi så behöver. Arbetsförmedlingen 
ska sköta sina åtaganden som arbetsförmedlande myndighet och låta arbetsförmedlarna förmedla 
arbeten. På kommunernas socialkontor ska man se till att ta hand om och stödja människor som 
lider nöd. För dem alla handlar det om att se människan!    

Det ska också handla om att gå från dagens passiva arbetsmarknadspolitik till en aktiv 
arbetsmarknadspolitik med en full sysselsättning som mål och därmed gå från arbetet som en 
skyldighet till arbetet som en rättighet.  

Grundläggande är att stärka fackföreningsrörelsen och ta en rejäl diskussion om arbetsinnehåll och 
hur vi ska forma en infrastruktur för kunskap, lärande och forskning som stöder detta. Det handlar 
om att det måste bli ett slut på en politik som stöder låglönearbetsmarknad och istället forma en 
politik där vi utvecklar människors kompetenser och utvecklar arbetsinnehåll, produkter, 
arbetsvillkor, arbetsmiljö och arbetsorganisationer. Utvecklingen mot mer av timanställningar och 
nytaylorism måste därmed brytas.  

Underlag för uppföljande seminarium 

Här följer sammanfattningar av två intressanta LO-rapporter som kan ange färdriktningen 
för ett uppföljande seminarium där fokus läggs på forskning om utveckling av arbetsinnehåll, 
betydelsen av det livslånga lärandet och krav på infrastruktur för kunskap och lärande.   
Den första är rapporten är Den ”nya” strukturomvandlingen? – Jobbpolariseringen och 
konkurrensen om jobben 
Författare: Thomas Carlén 
Den andra rapporten är Anställningsformer år 2014 
Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 1990-2014 
Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten 

Den ”nya” strukturomvandlingen? 
– Jobbpolariseringen och konkurrensen om jobben –

Sammanfattning: Under den andra hälften av 1900-talet präglades svensk arbetsmarknad av en 
”traditionell” strukturomvandling där de jobb som skapades var lite mer kvalificerade och gav 
högre löner än de jobb som försvann. Men åtminstone sedan millennieskiftet har denna trend mot 
uppkvalificering av jobben ändrats till en polariserande utveckling: både låg- och högkvalificerade 
jobb växer fram medan jobben i mellanskiktet minskar. Jobben växer alltså i ”ändarna” av 
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kravhierarkin och lönefördelningen. Detta sker såväl i Sverige som i USA och EU.  
Den nya strukturomvandlingen sker framför allt inom företag som ersätter mellankvalificerade 
rutinjobb med allt bättre och billigare datorer och maskiner för att fortsätta utvecklas. Denna 
utveckling kommer att fortsätta och den nya och snabba teknikutvecklingen har bara börjat förändra 
våra arbetsliv. Mellan en tredjedel och hälften av dagens jobb riskerar att automatiseras under de 
kommande decennierna. Vid sidan av teknikutvecklingen bidrar även globaliseringen och inhemska 
politiska vägval till jobbpolariseringen. Den ”nya” strukturomvandlingen kan få stora konsekvenser 
för våra arbetsliv och för löne- och inkomstfördelningen 

Befolkningens utbildningsexpansion har ökat snabbare än jobbens utbildningskrav. Den stigande 
utbildningsnivån och den ”nya” strukturomvandlingen leder till en tilltagande överutbildning. Idag 
har mer än hälften en längre utbildning än vad det aktuella jobbet kräver för att utföras. De som har 
en längre utbildning söker sig neråt i kravhierakin när de inte kan få jobb som matchar deras 
utbildning. De tar då personer med kortare utbildning från den delen av arbetsmarknaden där kort 
utbildade skulle utföra arbete. Överutbildningen visar att det finns skillnader mellan den utbildning 
som krävs för att få ett arbete och den utbildning som krävs för att kunna utföra samma arbete. Det 
är uppenbart att utbildningskraven inte enbart speglar innehållet i arbetet utan även andra faktorer 
som i princip är oberoende av arbetsinnehållet.  
Andelen personer med kort utbildning har minskat betydligt mer än andelen enkla jobb. Det främsta 
problemet med den svenska jobbstrukturen är därför inte att de enkla jobben inte räcker till för dem 
med kort utbildning, utan att de kvalificerade jobben inte räcker till för dem med längre utbildning. 
En klok politik försöker möta den ”nya strukturomvandlingens effekter och påverka omvandlingen 
mot mer kvalificerade jobb. Denna rapport tar upp fem områden som bör ingå i en strategi för att 
möta de framtida utmaningarna på arbetsmarknaden: 

- Höj den allmänna efterfrågan på arbetskraft och satsa på att skapa fler kvalificerade jobb. 
För arbetsmarknaden och vårt välstånd spelar det roll vilka jobb som skapas.  

- Fyll de lågkvalificerade jobben med ett mer kvalificerat innehåll och synliggör alla former 
av kompetenser. 

- Slopa den jobbpolitik som ensidigt siktar på fler lågkvalificerade och lågavlönade jobb. 
- Höj arbetskraftens lägsta utbildningsnivå genom att säkerställa att alla kan fullfölja en 

gymnasieutbildning. 
- Öka arbetskraftens trygghet och omställningsförmåga så att de kan och vill möta 

omvandlingen. 

Anställningsformer år 2014 

Fast och tidsbegränsat anställda 
Efter klass och kön år 1990-2014 

Sammanfattning: Första kvartalet år 2014 var totalt 4 072 300 personer anställda. Av dessa hade 
618 200 personer, 15 procent, någon form av tidsbegränsad anställning. Tidsbegränsad anställning 
är mer vanligt bland arbetare än bland tjänstemän då 20 procent av arbetarna är tidsbegränsat 
anställda jämfört med 12 procent av tjänstemännen. I antal motsvarar det 343 400 arbetare och 260 
400 tjänstemän. 
Tidsbegränsade anställningar är även mer vanligt bland kvinnor än bland män. 
Bland arbetare är 25 procent av kvinnorna och 17 procent av männen tidsbegränsat 
anställda. Bland tjänstemän är skillnaden mindre, 13 procent för kvinnor 
och 10 procent för män. 
Främst är det ungdomar som är tidsbegränsat anställda. Av alla anställda i åldern 16-24 år är drygt 
hälften, 52 procent, tidsbegränsat anställd. I högre åldrar är andelen tidsbegränsat anställda mindre. 
Minst är den bland 55-64 åringar, sex procent. 
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Även mellan olika sektorer är skillnaden stor och bland arbetare är tidsbegränsad anställning 
vanligast i sektorerna hotell, restaurang och kultur, nöje och fritid. I dessa tre sektorer är mellan 43-
45 procent tidsbegränsat anställda. Närmast efter kommer sektorerna sociala tjänster (hemtjänst 
mm), uthyrning och fastighetsservice (lokalvård mm), utbildning och detaljhandel där cirka 30 
procent av arbetarna är tidsbegränsat anställda. 
Lägst andel tidsbegränsat anställda arbetare är det inom tillverkningsindustri och byggverksamhet, 
nio respektive åtta procent. 
Räknat i antal tidsbegränsat anställda så är dock detaljhandeln störst med 48 000 tidsbegränsat 
anställda arbetare och bland tjänstemän är antalet tidsbegränsat anställda störst i sektorn utbildning, 
79 000 tidsbegränsat anställda. 

Sedan början av 1990-talet har såväl antal som andel tidsbegränsat anställda ökat sakta men säkert. I 
antal har de tidsbegränsat anställda ökat från 378 000 år 1990 till 618 000 år 2014. En ökning med 
240 000 tidsbegränsat anställda. Räknat i procent motsvaras detta av att andelen tidsbegränsat 
anställda har ökat från 9 procent år 1990 till 15 procent år 2014. Såväl antal som andelen 
tidsbegränsade anställningar har därmed ökat med drygt 60 procent mellan år 1990-2014. 
Dagens nivå på 618 000 tidsbegränsat anställda är den näst högsta nivå som uppmätts. Den högsta 
noteringen nåddes år 2007 då 622 000 personer, knappt 16 procent, var tidsbegränsat anställda. 
På 1990-talet uppstod en ny form av anställning då de så kallade bemanningsföretagen etablerade 
sig. Men trots att den expanderat senaste åren så omfattar den endast cirka 60 000 årsanställda, 
vilket motsvarar cirka 1,5 procent av samtliga anställda. 
I AKU tillfrågas alla tidsbegränsat anställda vilken anställningsform de helst föredrar, fast eller 
tidsbegränsad. Av samtliga tidsbegränsat anställda svarar 70 procent att de föredrar en fast 
anställning medan 29 procent föredrar tidsbegränsad anställning. Om heltidsstuderande räknas bort 
ökar andelen som föredrar fast anställning till 79 procent. 
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Arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning? 
 

De villkor som präglar de arbetslösas situation på arbetsmarknaden och gentemot 
arbetsmarknadens institutioner är en spegel av de arbetsförhållanden som präglar de 
arbetandes situation inom arbetslivet och styrkeförhållandena mellan kapital och arbete. 
Idag är det arbetsgivarnas marknad där tystnaden och brutaliteten kännetecknar relationerna 
mellan företagsledningarna och de arbetande på allt för många arbetsplatser. De arbetslösa 
och de arbetande lever omedelbart i eller i omedelbar närhet av risken för utförsäkring, 
avstängning, låga a-kasseersättningar eller försörjningsstöd. En värld där jagad har fått en ny 
innebörd, där människor känner sig ständigt jagade på arbetsplatserna eller som arbetslösa.  
 
En politik för full sysselsättning måste vända på utvecklingen och skapa meningsfullhet, 
sammanhang, kreativitet, makt, kunskap och demokratiska och människorättsliga spelregler åt 
de arbetslösa och de som har ett arbete. Därför är det nödvändigt med samhällskritik och 
frågeställningar om historien istället för historielöshet.  
Vilka krav ställer en människorättslig och demokratisk utveckling på arbetsgivarna, politiken 
och politikerna eller fackföreningsrörelsen? Framför allt måste vi ställa frågan om vilka krav 
detta ställer på en ny regering! 
 
Dessa frågor behandlades på det seminarium som den här rapporten handlar om. Seminariet 
arrangerades av Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna FAiE som även har gjort denna 
rapport. Medarrangörer var ABF-Sörmland, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap AKS och 
SPARC Swedish Participatory Action Research Community.  
 
Tidigare deltagare inom FAiEs projektverksamhet har deltagit i Forskningscirkeln Arbetets 
marknad och Arbetsmarknadens institutioner. Deltagare från forskningscirkeln 
medverkade på seminariet som föreläsare utifrån egna erfarenheter och reflektioner om hur 
såväl de som har ett arbete och de som är arbetslösa behandlas på dagens arbetsmarknad.  
 
Professor emeritus Lars Holmstrand som är ordförande för SPARC berättade om denna 
förening som vill stärka demokratiseringen av forskningen. Han berättade om deltagarbaserad 
aktionsforskning som handlar om att forska tillsammans med dem det berör. Grundidén är att 
en demokratisk grundsyn ska genomsyra forskningsarbetet.   
 
Dessutom medverkade författaren och journalisten Kent Werne, som har skrivit boken 
Ofärdsland – Livet längs arbetslinjen samt filosofie doktor Malin Junestav, som skrivit 
avhandlingen Arbetslinjer i svensk socialpolitik i debatt och lagstiftning.  
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