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Arbetsförmedlingens
verksamhet samt risk- och
sårbarhetsanalyser
Ann Bergman, Birgitta Eriksson och
Gunnar Gillberg
De tre första artiklarna som presenteras i detta nummer av Arbetsmarknad
& Arbetsliv behandlar arbetsförmedlingens verksamhet. Den första
handlar om arbetsförmedlingens utvärderingsproduktion. Nästa beskriver
arbetsförmedlares upplevelser av hur arbetet har förändrats över tid. Den
tredje belyser den aktivitetsrapport som arbetssökande lämnar in varje
månad. Därefter kommer en artikel om de risk- och sårbarhetsanalyser
som är centrala för samhällets krisberedskap. Numret avslutas med en
recension av en avhandling som behandlar unga flyktingars etablering på
arbetsmarknaden.
Artikeln ”Arbetsförmedlingens utvärderingsproduktion år 2010 och år 2015: en
jämförande studie” och är skriven av Davor Zovko, Mats Ekermo och Elinor
Brunnberg. Syftet är att granska och jämföra innehållet i Arbetsförmedlingens
utvärderingsproduktion år 2010 med produktionen år 2015 med hjälp av frågorna: Vilka förändringar har skett när det gäller utvärderingars regelbundenhet,
användningstyper och förslag på förändring om man jämför dessa två år? I vilken
utsträckning har brukarnas röster lett till förslag på förändring av verksamheten i
utvärderingar från dessa två år? Det empiriska material som används är sammantaget 132 utvärderingsrapporter från åren 2010 och 2015, vilka analyseras med
hjälp av både kvalitativ och kvantitativ metod. Författarna visar bland annat att
utvärderingsverksamheten både är omfattande och regelbunden samt att utvärderingarna vid båda mättillfällena i högre grad handlar om kontroll och redovisning
än om utveckling av stöd till de arbetssökande. Utvärderingarna har karaktären av
att vara beskrivande avrapporteringar till regeringen rörande vilka insatser som genomförts och det finns en avsaknad av kritisk analys. Vidare framgår att de utvärderingar som innehåller ett brukarperspektiv är tämligen få vid båda mättillfällena
om än något högre år 2015. Författarna konstaterar således att Arbetsförmedlingens omfattande utvärderingsverksamhet handlar om kontroll och inte utveckling.

Arbetsmarknad & Arbetsliv I årg 23 I nr 4 I vintern 2017

Därför förespråkar de tillämpningen av en så kallad främjande utvärdering, vilket
innebär ett fokus på just utveckling.
Tora Nord belyser i artikeln ”Paradigmskifte inom den svenska arbetslinjen –
effekter för arbetsförmedlarnas yrkesutövning och yrkesroll”, en rad förändringar
i yrkesutövandet bland anställda på Arbetsförmedlingen, som kan förstås som
en ideologisk förskjutning inom ramen för den svenska arbetslinjen. Artikeln
analyserar hur arbetsförmedlarna förhåller sig till dessa förändringar samt hur de
hanterar dessa i sin yrkespraktik. Nord visar bland annat hur den ökade graden av
detaljstyrning i yrkesutövande kan knytas till de ideologiska förskjutningar som
skett och som inneburit att arbetslösheten som fenomen i allt större utsträckning
ses som ett individproblem. Hon visar även hur nya organisationstrender (NPM)
har ökat fokus på resultatmätningar vilket lett till ett stärkt politiskt inflytande
och till ett minskat handlingsutrymme för tjänstemännen.
Den 1 september 2013 infördes den aktivitetsrapport där arbetssökande som
är inskrivna vid Arbetsförmedlingen varje månad ska dokumentera vad de har
gjort för att bryta sin arbetslöshet. Syftet med Sven Hellroths artikel ”Aktivitetsrapporten som källa till arbetslösas arbetsarbetssökande” är att redovisa vad
aktivitetsrapporten kan berätta om de arbetslösas sökaktivitet samt antyda dess
potential som underlag för arbetsmarknadspolitiken. Redovisningen bygger på
ifyllda aktivitetsrapporter från oktober och november 2014. Det handlar om
totalt 105 471 rapporter. De aktiviteter som redovisas är söka jobb, göra intresseanmälan/lämna sitt cv, bli intervjuad, delta i någon rekryteringsträff eller annan
aktivitet. Resultaten visar bland annat att den vanligaste enskilda aktiviteten är att
söka jobb. Generellt sett har män rapporterat in fler sökta jobb än kvinnor. Delar
man upp män och kvinnor i inrikes eller utrikes födda visar det sig att jobbsökande är vanligare bland inrikes födda kvinnor än män. Den kategori som sökt
jobb i störst utsträckning är emellertid utrikes födda män. I samtliga kategorier
ökar det genomsnittliga antalet sökta jobb ju högre utbildning de arbetssökande
har. I artikeln redovisas även sökaktiviteterna för dem som befinner sig i något
arbetsmarknadspolitiskt program respektive är öppet arbetslösa samt för olika åldersgrupper. Enligt författaren är aktivitetsrapportens styrka deras kontinuitet och
fasta frågor, samtidigt som det är en brist att de arbetssökande inte behöver ange
hur många timmar de lägger ner på att exempelvis söka arbete. Hans slutsats är
att dock att aktivitetsrapporten, trots bristen, bör kunna användas i den offentliga
arbetsmarknadsstatistiken då den ger värdefull kunskap om matchningen på den
svenska arbetsmarknaden även om den främst är tänkt som ett sätt att kontrollera
att de arbetslösa aktivt söker arbete.
Diskussionen om hur vi lever i ett alltmer komplext, osäkert, sårbart och
riskfyllt samhälle har böljat fram och tillbaka sedan 80-talet. Just området risk och
sårbarhet ur ett samhällsperspektiv behandlas i artikeln ”Krisberedskapspusslet
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– meningsskapande strategier i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser”. Författaren Mathias Ericson åskådliggör hur det går till och vad som ligger till grund för
samhällets risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet med artikeln är att belysa avvägningar kring och villkoren för att sammanställa de risk- och sårbarhetsanalyser
som har en central roll i utvecklingen av samhällets krisberedskap. Det empiriska
materialet i Ericsons studie är insamlad med hjälp av en etnografisk metod omfattande intervjuer med och observationer av anställda inom kommuner, länsstyrelser och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Dessa har
till uppgift att upprätta denna typ av analyser och rapporter som sedan ligger till
grund för regeringens beslut om Sveriges krisberedskaps inriktning och budget.
Genom intervjuer och observationer når Ericson en fördjupad förståelse för hur
de personer som arbetar med dessa frågor förstår och hanterar både de och det
institutionella sammanhang arbetet är en del av. Studien visar bland annat att de
meningsskapande strategierna i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser till stor
del handlar om att de iblandade personerna måste navigera i och hantera olika
intressemotsättningar och maktrelationer. Den visar också att arbetet och samarbetet med att får fram underlag till rapporten förefaller viktigare för beredskapen
i dessa frågor än rapporten i sig då den kräver att mycket av den komplexa och
ibland motsägelsefulla praktiken utelämnas.
I detta nummer recenserar också Eskil Wadensjö en doktorsavhandling i folkhälsovetenskap skriver av Hélio Manhica. Avhandlingen heter “Mental health,
substance misuse and labour market participation in teenage refugees in Sweden
– A longitudinal perspective”. Avhandlingen analyserar relationen mellan ohälsa
och etablering på arbetsmarknaden hos unga flyktingar som kom till landet
mellan 1989-2004.
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Arbetsförmedlingens
utvärderingsproduktion
år 2010 och år 2015
En jämförande studie
Davor Zovko, Mats Ekermo och Elinor Brunnberg

Den aktuella studien granskar och jämför Arbetsförmedlingens
utvärderingsproduktion år 2010 med utvärderingsproduktionen år 2015,
avseende regelbundenhet, användningstyper, förekomst av brukarperspektiv
samt förekomst av förslag på förändring av den utvärderade verksamheten.
Arbetsförmedlingens utvärderingsproduktion domineras både 2010 och 2015
av återrapportering till regeringen samt redovisning av resultat. Utvärderingar
som innehåller brukarperspektiv är få om än något fler år 2015 än år 2010
och leder i liten utsträckning till förslag på förändring av verksamheten.
Utvärderingarna tycks båda åren fokusera mer på kontroll och redovisning än
på utveckling av stödet till de arbetssökande.

F Ö RFAT TA RE

Inom utvärderingsforskningen är utvärderingsanvändning en central fråga. Forskningen fokuserar bland annat på hur utvärdering används inom politik, offentlig
förvaltning och andra verksamheter (Leeuw 2009, Lempert 2010, Linde 2010,
Lindgren 2008, Petersén & Olsson 2014). Utvärdering ses traditionellt som ett sätt
att utveckla offentliga verksamheter, granska maktutövning samt förebygga fusk
och korruption. Tidigare forskning beskriver utvärdering av offentliga verksamheter som en omfattande del av
verksamheten som binder stora
Davor Zovko, Fil lic, Örebro universitetet och
Mälardalens högskola, zovko@live.se
ekonomiska och personella
resurser (Lindgren 2008, SandMats Ekermo, Fil dr, Lektor, Akademin för Hälsa, vård
berg 2014, SOU 2007:75).
och välfärd, Mälardalens högskola,
Artikeln tillägnas Elinor
Brunnberg som avled den 30
juni 2017 i slutfasen av artikelns
färdigställande.

mats.ekermo@mdh.se
Elinor Brunnberg, Fil dr, Professor emerita, Akademin
för Hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola och
Mälardalen Research Center, Katrineholm
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Utvärdering definieras i denna studie som olika former av granskning som
genomförts i efterhand och utifrån givna utvärderingskriterier samt redovisats i
rapportform. Enkel uppföljning, det vill säga regelbunden insamling och redovisning av olika data utan analys, ingår inte i definitionen.
Sedan flera decennier tillbaka har svensk forskning granskat statliga myndigheters utvärdering och funnit att användningsområdet varierat något mellan olika
verksamheter. En studie från slutet av 1980-talet jämförde utvärderingars användning inom offentlig verksamhet och fann att vissa verksamheter använde sig av
utvärdering i ett mer renodlat kontrollsyfte än övriga (Premfors 1987). I studien
ingick Arbetsförmedlingens föregångare Arbetsmarknadsstyrelsen, Centrala
studiestödsnämnden, Energiforskningsnämnden, Industriverket, Invandrarverket, Konsumentverket, Skolöverstyrelsen, Socialstyrelsen samt Universitets- och
högskoleämbetet. Premfors (1987) konstaterade att Arbetsmarknadsstyrelsen,
Centrala studiestödsnämnden och Invandrarverket använde sig av utvärdering
framförallt i ett renodlat kontrollsyfte. Arbetsmarknadsstyrelsen utmärkte sig
genom en rutinmässig utvärderingsanvändning.
En undersökning av utvärderingsverksamheten inom det statliga Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskoleämbetet samt Kanslersämbetet
visade att utvärderingsverksamheten inom den högre utbildningen under perioden
1964 – 1995 utvecklats från en informell del i verksamheten till en institutionaliserad del som obligatoriskt nämns i myndigheternas instruktioner (Gröjer 2004).
Av de 244 utvärderingarna som granskades hade mer än hälften (141) ett lärande
syfte. Det fanns även en stor andel (88) med kontrollerande syfte och ytterligare
några (15) med legitimerande syfte. Mer än var tredje utvärdering inom den högre
utbildningen hade alltså under den här perioden ett kontrollerande syfte.
En studie på 2010-talet rörande tidsbegränsade projekt inom socialt arbete
visade på en paradox, nämligen att utvärderingar prioriterades högt men trots
detta inte användes för lärande och utveckling (Petersén & Olsson 2014). Trots
att utvärdering prioriterades var dess användning av mer rutinmässig karaktär.
Petersén och Olsson visade samtidigt på en annan användning, att utvärderarna
själva använde utvärderingarna i externa sammanhang med olika syften. Utvärderarnas användning kan i dessa sammanhang, enligt Petersén & Olsson (2014), ses
som konceptuell användning.
En undersökning av Arbetsförmedlingens utvärderingsverksamhet visade att
utvärderingsverksamheten var regelbunden, centralstyrd och användes huvudsakligen för kontroll och återrapportering till regeringen (Zovko m fl 2016).
Arbetsförmedlingens utvärderingar fokuserade inte på utveckling av stödet till
de arbetssökande. Policydokument och intervjuer med ledningspersonal inom
ett lokalt arbetsmarknadsområde visade att utvärderingar initierades och genomfördes centralt och kommunicerades nedåt i organisationen. Utvärderingar med
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fokus på kunskap om brukarnas behov, av relevans för servicenivån, saknades
nästintill helt. New Public Managements styrningsfilosofi kan förklara varför
Arbetsförmedlingens utvärderingsverksamhet huvudsakligen fokuserar på kontroll
och rapportering.

SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR
Syftet med denna studie är att granska och jämföra innehållet i Arbetsförmedlingens utvärderingsproduktion år 2010 med produktionen år 2015. I utvärderingsproduktionen ingår utvärderingar av Arbetsförmedlingens verksamhet
genomförda av interna utvärderingsfunktioner inom organisationen. I utvärderingsproduktionen ingår också utvärderingar av samverkansprojekt som Arbetsförmedlingen bedriver tillsammans med ESF-rådet och samordningsförbundet.
Samverkansprojekten har utvärderats av externa utvärderare.
Den aktuella studiens två forskningsfrågor innehåller en jämförelse mellan år
2010 och år 2015. Studien gör nedslag vid två olika tidpunkter och undersöker
alltså inte utvecklingen över tid. Forskningsfrågorna är: Vilka förändringar har
skett när det gäller utvärderingars regelbundenhet, användningstyper och förslag
på förändring år 2015 jämfört med år 2010? I vilken utsträckning har brukarnas
röster lett till förslag på förändring av verksamheten i utvärderingar från 2010
respektive 2015?

OLIKA TYPER AV UTVÄRDERINGSANVÄNDNING
I studien analyseras utvärderingars tänkta användning, inte hur utvärderingar
faktiskt kommit att användas i praktiken.
Vedung (2015) beskriver sex typer av utvärderingsanvändning. Genom instrumentell (instrumental) användning ska den utvärderade verksamheten förändras
utifrån utvärderingens resultat. Inom konceptuell (conceptual) eller upplysande
(enlightenment) användning ska utvärdering generera kunskaper om den utvärderade verksamheten, men inga åtgärder förväntas vidtas med anledning av detta.
Genom legitimerande (legitimizing) användning ska utvärdering ge stöd till redan
etablerade ståndpunkter och positioner. Inom taktisk (tactical) användning blir utvärdering en ursäkt för fördröjda politiska beslut. Inom rituell (ritual) användning
genomförs utvärderingar regelbundet och rutinmässigt enligt fastställda scheman.
Genom konstitutiv (constitutive) eller förekommande (anticipatory) användning
används utvärdering redan innan några utvärderingsresultat finns. Användarna
vet på förhand vad utvärderingen kommer att fokusera på och de anpassar verksamheten utifrån det.
Främjande användning framhålls ofta som det mest centrala syftet med
utvärdering (Lindgren 2015, Patton 2008, Petersén & Olsson 2014, Vedung 1998,
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Weiss 1998). Att en utvärdering är främjande betyder att den avses användas för
att främja eller utveckla verksamheten. Instrumentell och upplysande användning kan betraktas som närliggande. Skillnaden är att instrumentell användning
inbegriper att verksamheten förändras i enlighet med utvärderingens resultat och
rekommendationer. Upplysande utvärdering genererar kunskaper men förutsätter
inte att utvärderingsresultatet ska leda till förändring av verksamheten (Vedung
1998, 2015).

ARBETSFÖRMEDLINGEN – EN MÄNNISKOBEHANDLANDE
ORGANISATION
Arbetsförmedlingen är en människobehandlande organisation (human service
organisation) som genom olika tjänster ger stöd till arbetssökande (Kouzes & Mico
1979). Tjänsterna kan kallas för transformeringsmetoder (transformation technologies) (Hasenfeld 1983). Transformeringsmetoder består av sorterande/kategoriserande metoder (people-processing technologies), bevarande metoder (people-sustaining
technologies) samt förändringsmetoder (people-changing technologies). Genom kategoriserande metoder tillskriver Arbetsförmedlingen människor en social tillhörighet,
i syfte att få olika aktörer att handla på önskat sätt. Exempelvis kallas människor
långtidsarbetslösa. Arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa kan få olika typer
av subventioner som Nystartsjobb eller Anställningsstöd. Bevarande metoder
förebygger försämring av människors villkor. Exempelvis utbetalas aktivitetsstöd
som upprätthåller de arbetslösas ekonomi under tiden de deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Förändringsmetoder ändrar människors beteende eller
kunskaper. Exempelvis kan arbetssökande instrueras om hur man söker arbete
eller utbildas inom ett yrke.
Människobehandlande organisationers huvuduppgift är att skydda, bibehålla eller förbättra människors välbefinnande (Hasenfeld 1983). En nära och tät
interaktion mellan handläggaren och samhällsmedborgaren utgör kärnverksamheten i en människobehandlande organisation. En organisations förmåga att
tillgodose medborgarnas behov återspeglas bland annat i olika förtroendemätningar (Dellgran m fl 2015). Att Arbetsförmedlingen ska anpassa sin verksamhet
till arbetssökandes behov är lagstadgat. Enligt Förordning med instruktion för
Arbetsförmedlingen, ska Arbetsförmedlingen bland annat ansvara för den offentliga arbetsförmedlande verksamheten, prioritera människor som befinner sig långt
ifrån arbetsmarknaden samt anpassa stödet efter den enskildes förutsättningar
(SFS 2007:1030).
För att en människobehandlande organisation ska kunna utveckla och anpassa
sin verksamhet till brukarnas behov och förutsättningar behöver organisationen
kunskaper. Sådana kunskaper kan bland annat förvärvas genom utvärdering.
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NEW PUBLIC MANAGEMENT OCH
MÄNNISKOBEHANDLANDE ORGANISATIONER
New Public Management är en lednings- och styrningsfilosofi som under de
senaste decennierna kommit att etableras i svensk offentlig sektor. Införandet av
New Public Management beskrivs som följden av en tilltagande kritik som redan
i slutet av sextiotalet började riktas mot offentlig verksamhet (Ahlbäck Öberg
& Widmalm 2016). Den offentliga sektorn i Sverige växte under 1960-talet som
aldrig förr (Premfors 1998). Den kraftiga expansionen gällde både omfattning
och bredd. Enligt kritikerna hade den offentliga sektorn vuxit och blivit alltför
dyr, byråkratisk och svår att styra. Trots expansionen lyckades den offentliga
verksamheten inte främja en jämlik samhällsutveckling och stödja medborgarna i
deras livssituationer. Insynen i och kontrollen över den offentliga verksamheten
var dålig. Genom nya lednings- och styrningsformer hämtade från den privata
sektorn ville man öka offentliga verksamheters flexibilitet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Styrning och organisering utifrån marknadsmässiga principer med
konkurrens som drivkraft utgjorde förebilden.
New Public Management kom att starkt påverka den offentliga verksamhetens
organisering, och en tilltagande granskning utvecklades för ökad insyn och resultatuppföljning (Ahlbäck Öberg 2010, Hertting & Vedung 2009). Enligt Ahlbäck
Öberg (2010) påverkades offentlig verksamhet av två granskningsdoktriner.
Enligt den ena skulle granskning ske inom verksamheten, det vill säga offentliga
organisationer skulle utöva ett slags självgranskning där tjänstemannaetik skulle
förhindra fel och brister. Enligt den andra tanken är fel och brister oundvikliga
och omöjliga att rätta till om inte verksamheten granskas externt. Enligt Ahlbäck
Öberg har tanken om extern granskning kommit att prägla utvecklingen inom
den offentliga verksamheten. När extern granskning började bli ett institutionaliserat inslag i offentlig verksamhet började den växa. Verksamheterna gjordes
utvärderingsbara genom införandet av parametrar, ofta uttryckta i kvantitativa
mått, för att underlätta uppföljning och granskning (Power 1997).
Inom New Public Management handlar styrningsintresset om hur verksamheter uppfyller kvalitets- och effektivitetsmål. Kontrollen av människobehandlande
organisationer blev omfattande samtidigt som organisationerna decentraliserades med tanken att ge de professionella handläggarna ökad handlingsfrihet och
egenansvar för att åstadkomma resultat ( Johansson 1992). Utvärderingsverksamheten blev omfattande och dyr samtidigt som den utvecklades till en obligatorisk
rutin i arbetet. Forskningen talar om överredovisning och att både professionella
handläggares och medborgares möjligheter att påverka offentliga verksamheters utformning har minskat (Bejerot m fl 2015, Dellgran m fl 2015, Sandberg
2014). Tanken med New Public Management och decentraliseringen var att ge de
professionella handläggarna utökad frihet att handla under ansvar (Hood 1991,
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1995). Dock har kontrollen växt kraftigt i utvärderingens namn och utvecklats till
en granskningsapparat som kontrollerar i princip allt och alla. Då är frågan om
någon frihet finns kvar i de decentraliserade men starkt kontrollerade verksamheterna som för att vara enkelt granskningsbara organiseras utifrån standardiserade
rutiner (Bruhn 2015). Forskningen har haft svårt att påvisa att New Public Management lett till förbättrad kvalitet och effektivitet inom offentliga verksamheter
såsom det inledningsvis var tänkt (Dellgran m fl 2015, Hood & Dixon 2015).

METOD
Studien är genomförd med blandad metod (Mixed Methods Research) (Teddlie
& Tashakkori 2010). I den kvalitativa analysen studeras och tolkas innehållet i
utvärderingsrapporterna från år 2010 respektive 2015. Utifrån analysen sorteras
utvärderingsrapporterna i olika kategorier. I den kvantitativa analysen studeras,
med hjälp av deskriptiv statistik, utvärderingars fördelning inom de olika kategorierna. Bakom blandningen av olika metoder ligger en strävan efter att säkra bästa
möjliga svar på studiens forskningsfrågor (Teddlie & Tashakkori 2010).

URVAL OCH DATA
Alla utvärderingar som ingår i Arbetsförmedlingens egen utvärderingsproduktion
år 2010 och år 2015, granskades. Urvalet av de specifika åren kan ses som ett strategiskt urval. I den föregående studien (Zovko m fl 2016) undersöktes Arbetsförmedlingens utvärderingsanvändning genom intervjuer genomförda år 2010-2011.
Avsikten med urvalet i den nu aktuella studien är att undersöka hur Arbetsförmedlingens utvärderingsproduktion såg ut vid tidpunkten för intervjuerna samt
fem år senare. För att studera förändringar i utvärderingsproduktionen har ett
så långt tidsintervall som möjligt eftersträvats. Året 2015 var, när datainsamlingen genomfördes, det senaste året som kunde studeras i sin helhet. Att välja två
specifika år istället för samtliga år under perioden medför en risk att eventuella
förändringar som skett mellan de valda åren inte noteras.
Den utvärderingsproduktion som undersöks i denna studie består av utvärderingar genomförda av interna utvärderingsfunktioner inom Arbetsförmedlingen
samt utvärderingar av samverkansprojekt som Arbetsförmedlingen bedrivit
tillsammans med ESF-rådet och samordningsförbundet. Till samverkansprojekten
har externa utvärderare anlitats. Begreppet ’Arbetsförmedlingens utvärderingsproduktion’ ska ej förväxlas med det i teoriavsnittet nämnda begreppet ’självgranskning’ som innebär att tjänstemän övervakar och utvärderar sitt eget arbete. Det är
alltså ingen ’självgranskning’ men väl en ’egen utvärderingsproduktion’.
I det första urvalet ingick från början alla utvärderingsrapporter som Arbetsförmedlingen hade publicerat under år 2010 respektive 2015. Därutöver ingick
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samtliga rapporter som publicerats på hemsidan för Nationella Nätverket för
Samordningsförbund (NNS), på de 69 lokala samordningsförbunds hemsidor
samt på Europeiska Socialfondens (ESF) hemsida. Kontakt togs med Arbetsförmedlingens analysavdelning i syfte att kontrollera om det fanns rapporter som inte
var publicerade på Arbetsförmedlingens hemsida, men så var inte fallet. Alla producerade rapporter är publicerade, antingen som självständiga rapporter eller som
delar i andra publicerade rapporter. Kontakt togs också med Arbetsförmedlingens
internrevision som skickade samtliga revisionsrapporter för år 2010 och 2015.
I det första urvalet ingick således 83 rapporter för år 2010 och 131 rapporter
för år 2015. Vid den första urvalsgranskningen sorterades 82 rapporter bort. Majoriteten valdes bort på grund av att de inte bedömdes vara utvärderingar enligt
studiens angivna definition. Exempel på sådana rapporter är Arbetsförmedlingens redovisning av ekonomiskt utfall, utbetalningsprognoser samt prognoser av
arbetsmarknadens utveckling under de kommande åren. Några rapporter valdes
bort då de inte var publicerade under de aktuella åren. Samtidigt kom några
rapporter som inte var mer precist daterade, att inkluderas i studien. Dessa rapporter var exempelvis utvärderingar av projekt avslutade den 31 december 2014.
De antogs ha blivit utvärderade under 2015.
Efter urvalsgranskningen kvarstod slutligen 64 rapporter från år 2010 samt 68
rapporter från år 2015. Detta betyder att samtliga utvärderingsrapporter publicerade år 2010 (20 rapporter) respektive år 2015 (28 rapporter) på Arbetsförmedlingens hemsida samt internrevisionsrapporter för åren 2010 (tio rapporter) och 2015
(en rapport) ingår. I det empiriska materialet ingår även utvärderingsrapporter
publicerade av Europeiska socialfonden år 2010 (två rapporter) och år 2015 (tre
rapporter) samt rapporter publicerade av samordningsförbund 2010 (32 rapporter) och 2015 (36 rapporter) (se tabell 1).
Tabell 1. Rapporter som utgör studiens empiriska material
2010

2015

Summa

Af:s rapporter

20

28

48

Af:s internrevision

10

1

11

Europeiska socialfonden

2

3

5

Samordningsförbund

32

36

68

Summa

64

68

132

Utvärderingsrapporter har funnits publicerade under olika rubriker, länkar, arkiv
och dokumentsamlingar. En noggrann sökning gjordes i syfte att få ett så heltäckande urval av rapporterna som möjligt. Trots detta finns risken att någon eller
några rapporter inte upptäckts på någon av de talrika publiceringsplatserna och
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därmed inte inkluderats i studien. Tre av de 69 lokala samordningsförbundens
hemsidor gick inte att öppna.
Arbetsförmedlingens verksamhet utvärderas även av många andra externa
aktörer. Några av dem är Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering (IFAU), Inspektionen for arbetslöshetsförsäkringen (IAF) (IAF 2012,
IFAU 2012), Riksrevisionen och Statskontoret (Arbetsförmedlingen 2013). Det
finns även forskningsrapporter och akademiska avhandlingar där Arbetsförmedlingens verksamhet har utvärderats. Utvärderingar producerade av dessa aktörer
omfattas inte av Arbetsförmedlingens utvärderingsproduktion och ingår således
inte i undersökningens empiriska underlag.

DATAANALYS
För dataanalysen har samtliga utvärderingsrapporters sammanfattningar lästs
detaljerat och hela rapporter har lästs om sammanfattningarna saknat nödvändig
information.
Anteckningar har förts i en Excel-tabell gällande följande frågor:
• Är utvärderingen genomförd som del i regelbunden utvärderingsverksamhet
eller som tillfällig utvärdering?
• Är utvärderingens objekt en lokal verksamhet eller en verksamhet på central/
nationell nivå i organisationen?
• Vilken användningstyp tillhör utvärderingen utifrån utvärderingens syfte?
• Förekommer förslag om förändring av den utvärderade verksamheten?
• Förekommer ett brukarperspektiv i utvärderingen?
• Förekommer förslag på förändring i de utvärderingar som redovisar ett brukarperspektiv?
Analysen inleddes med en analys av utvärderingarnas sammanfattningar och en
kategorisering utifrån ovanstående frågor. Efter att samtliga utvärderingar kategoriserats har de sorterats i lämplig kolumn i en Excel-tabell. Resultatet har summerats och redovisas som deskriptiv statistik. Europeiska socialfondens utvärderingar
redovisas i analysen tillsammans med samordningsförbundens utvärderingar.
Till grund för kategoriseringen av utvärderingar låg Vedungs användningstyper
(Vedung 2015). Användningstyperna ”taktisk” och ”konstitutiv” har inte använts i
analysen då dessa användningar inte kunde utläsas explicit.
Endast direkt inhämtade brukarröster betraktas som brukarperspektiv. Statistik
över brukarnas arbetslöshet eller andra levnadsförhållanden betraktas inte som
brukarperspektiv. Brukare av Arbetsförmedlingens tjänster är, i en vidare bemär-
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kelse, både arbetssökande och arbetsgivare. I denna studie avses med brukare
arbetssökande.
Totalt 132 utvärderingsrapporter har granskats genom att alla sammanfattningar lästs noga och samtliga rapporter översiktslästs. Vissa rapporter med
bristande sammanfattningar eller inga sammanfattningar alls har lästs noga i
sin helhet för att kunna göra komplett analys av de frågeställningar som varit
centrala. Trots detta kan det vid översiktsläsning av rapporter finnas risk att
läsaren missar till exempel förslag på förändring av den utvärderade verksamheten. Sammanfattningarna förväntades innehålla de uppgifter som efterfrågades
så översiktsläsningen var ett sätt att säkra information när sammanfattningarna
saknade nödvändiga uppgifter.
Bedömningarna i dataanalysen kan till en viss del ha påverkats av forskarens
förförståelse, förkunskaper och förutfattade meningar (Holme & Solvang 1997).
I analysen har bedömningar gjorts utifrån tolkning av texter och uttalade syften
i utvärderingsrapporterna samt exempelvis vad som gick att utläsa av förslag på
förändring. En av forskarna arbetade vid tiden för datainsamlingen på Arbetsförmedlingen och hade 17 års erfarenhet som handläggare. Det fanns alltså en
erfarenhetsbaserad kunskap som fördjupat förståelsen av Arbetsförmedlingens
verksamhet och organisation. Samtidigt hade två av forskarna ett utifrånperspektiv vilket kunde balansera risken för ’blinda fläckar’ eller att förutfattade meningar
passerade obemärkt. Den här kombinationen av forskargrupp kan snarare ha
stärkt än försvagat forskningsresultatens tillförlitlighet.

RESULTAT
Detta avsnitt inleds med en översikt över Arbetsförmedlingens rapportproduktion
och rapporttyper för samtliga år under perioden 2010-2015. Därefter redovisas
resultatet för år 2010 respektive 2015, efter de frågor som legat till grund för
dataanalysen.
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Arbetsförmedlingens rapporter 2010-2015

Figur 1. Fördelning mellan arbetsmarknadsrapport, forskning och uppföljning, återrapportering samt
övriga rapporter, för åren 2010-2015.

Fram till 2015 delade Arbetsförmedlingen in sina rapporter i arbetsmarknadsrapport, återrapportering, forskning och uppföljning, samt övriga rapporter (Arbetsförmedlingen 2016). Figur 1 visar att återrapportering till regeringen år efter år är
den oftast förekommande typen av rapport. Samtliga återrapporteringar är svar på
regeringens beställning genom regleringsbrev. Exempelvis är rapporten ”Resultatrapport om kompletterande aktörer samt intern coachning” (Arbetsförmedlingen
2010a), en återrapport beställd av regeringen även om Arbetsförmedlingen publicerade den i kategorin forskning och uppföljning.
Observera att i figur 1 redovisas samtliga rapporter publicerade på Arbetsförmedlingens hemsida. Det ska inte förväxlas med studiens empiriska material
som för år 2010 och 2015 motsvarar rapporter som bedömts vara utvärderingar.
Dessutom ingår internrevisionsrapporter (tio för 2010 och en för 2015) i det
empiriska materialet. Dessa är inte redovisade i figuren då de inte är publicerade
på Arbetsförmedlingens hemsida.
Det kan noteras att antalet rapporter har minskat efter 2014. Detta kan antas
bero på att regeringen minskat kraven på återrapportering. I ett pressmeddelande
uppgav arbetsmarknadsdepartementet att antalet återrapporteringar minskats i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2015, för att ”Arbetsförmedlingen ska kunna
ägna sig åt sin kärnverksamhet” (Regeringen 2014, s 1).
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Är utvärderingen genomförd som del i regelbunden utvärderingsverksamhet eller som tillfällig utvärdering?
Fler än hälften av Arbetsförmedlingens utvärderingar genomförda år 2010 (16 av
30) tillhör regelbunden utvärdering som sker vid fastställda tidpunkter. Exempelvis ska redovisning till regeringen skickas tre till fyra gånger per år. Nästan hälften
av Arbetsförmedlingens utvärderingar genomförda år 2015 (12 av 29) tillhör också
regelbunden utvärdering. Detta betyder att en stor del av Arbetsförmedlingens
utvärderingar genomförs som en del i en tidsbundet återkommande och planerad
utvärderingsverksamhet. Utvärderingarna genomfördes alltså oavsett om behov
av specifik kunskap förelåg eller ej.
Flera nya reformer har utvärderats under år 2015, exempelvis utveckling av
metoder för validering av nyanlända invandrares kompetens, pilotverksamhet
för romsk inkludering, kulturarvslyftet samt några enskilda projekt, exempelvis
branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar. Alla dessa kategoriserades som
tillfälliga utvärderingar. Europeiska socialfonden och samordningsförbunden
utvärderar i princip bara enskilda projekt. Ingen av samordningsförbundens 34
utvärderingar 2010 bedömdes tillhöra regelbunden utvärdering och endast en
av de 39 genomförda utvärderingarna under 2015 bedömdes tillhöra kategorin
regelbunden utvärdering.
Granskningar utförda av internrevisionen bedömdes tillhöra regelbunden
utvärdering även om de fokuserade på enskilda frågor. Detta beror på att internrevisionen i regel granskar olika delar av ordinarie verksamheten. Ett återkommande syfte med internrevisionens granskningar lyder: ”Målet för granskningen har
varit att bedöma om processen för intern styrning och kontroll är utformad så att
Arbetsförmedlingen med rimlig säkerhet fullgör kraven enligt myndighetsförordningen” (Arbetsförmedlingen 2010d, s 1). Syftet med internrevisionens granskning är alltså redan angiven i förordningen, och den besvaras genom regelbunden
granskning av olika delar av verksamheten. Granskningarnas antal bestäms av en
årlig revisionsplan och kan alltså förändras år från år.

Är utvärderingens objekt en lokal verksamhet eller en verksamhet på
central/nationell nivå i organisationen?
Arbetsförmedlingens utvärderingar handlar nästan enbart om verksamhet av nationell betydelse. Arbetsförmedlingen har utvärderat endast ett lokalt projekt under
år 2010 och ett under 2015. Två av Europeiska socialfondens utvärderingar från
år 2015 har utvärderat projekt av nationell betydelse. I samordningsförbundens
rapporter utvärderas uteslutande lokala projekt. Detta gäller både 2010 och 2015.
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Vilken användningstyp tillhör utvärderingen utifrån utvärderingens syfte?

Figur 2. Fördelning av utvärderingar på användningstyper, för år 2010 och 2015.

Figur 2 visar vilka användningstyper som utvärderingar från år 2010 respektive
2015 bedömdes tillhöra. Eftersom några utvärderingar bedömdes tillhöra flera
kategorier visar fördelningen förekomsten av användningstyper, inte en summering av rapporternas antal.
Under år 2010 fanns det bland Arbetsförmedlingens utvärderingar fler instrumentella utvärderingar (nio utvärderingar) än 2015 (tre utvärderingar), vilket
framgår av figur 2. Detta beror i första hand på att åtta av tio revisionsrapporter
har bedömts tillhöra instrumentella utvärderingar. Under 2015 har internrevisionen endast genomfört en revision. Denna revision bedömdes tillhöra instrumentella utvärderingar. Förslag på förändringar finns i de revisionsrapporter som bedömdes tillhöra instrumentella utvärderingar. Trots att det i revisionsrapporterna
endast talas om rekommenderade förändringar åtföljs revisionsrapporterna av en
blankett i vilken de berörda enheterna inom Arbetsförmedlingen ska ange vilka
åtgärder de kommer att genomföra, när åtgärderna ska vara genomförda samt vem
som ansvarar för åtgärdernas genomförande. Det instrumentella syftet framgår
således tydligt. Undantag är revisionsrapporten 2010/10 där inga rekommendationer anges med hänvisning till att Riksrevisionen och IAF redan har beskrivit vad
som bör förbättras i utbetalningar till a-kassor (Arbetsförmedlingen 2010c).
I internrevisionens instrumentella utvärderingar ifrågasätts också den utvärderade verksamheten. I detta avseende är internrevisionens revisionsrapport 2010/2
särskilt intressant (Arbetsförmedlingen 2010d). Internrevisionen granskade det
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arbetsmarknadspolitiska programmet Jobbgaranti för ungdomar. Granskarna är
kritiska mot ett uppsatt mål, det vill säga att en tredjedel av programplatserna som
var förlagda hos externa aktörer ska vara fyllda. Granskarna anser att ett sådant
mål äventyrar möjligheten att anpassa programmet till ungdomars enskilda behov.
Granskarna är med andra ord kritiska till att man på detta vis angivit ett kvantitativt mått och anpassat programmet till granskningsapparaten vilket riskerar
motverka syftet med programmet, att tillgodose ungdomars individuella behov.
Figur 2 visar att legitimerande utvärderingar dominerar bland Arbetsförmedlingens utvärderingar både år 2010 och 2015. Legitimerande utvärderingar är de
utvärderingar som avrapporterar avslutade projekt eller implementeringar av nya
insatser och reformer, samt utvärderingar som redovisar måluppfyllelse. Legitimerande utvärderingar återfinns mest bland Arbetsförmedlingens återrapporter.
Återrapporter är en beställning från regeringen, gjord genom regleringsbrev. I de
fall där regeringen uttryckligen har skrivit i sitt uppdrag att lärdomar ska samlas,
analyseras och presenteras, har utvärderingen sorterats som upplysande. Förutom
avrapportering från avslutade insatser innehåller återrapporterna också mer eller
mindre utförliga redovisningar av alla arbeten som har utförts i samband med
implementering av nya program och reformer.
Legitimerande utvärderingar dominerar ännu tydligare bland samordningsförbundens och Europeiska socialfondens utvärderingar både 2010 och 2015. Samordningsförbundens och Europeiska socialfondens utvärderingar som bedömdes
vara legitimerande innehåller huvudsakligen avrapportering från avslutade projekt
med redovisning av uppnådda resultat, ibland i förhållande till tidigare uppsatta
mål. Läget har inte förändrats från år 2010 till 2015. Samordningsförbundens och
Europeiska socialfondens utvärderingar som i sitt syfte betecknas som lärande,
har sorterats som upplysande. De var något färre år 2015 än 2010. Bland Samordningsförbundens och Europeiska socialfondens utvärderingar år 2015 fanns
endast en utvärdering som bedömdes vara instrumentell.
Figur 2 visar att rutinmässiga utvärderingar är, i likhet med legitimerande utvärderingar, den största kategorin år 2010. Rutinmässiga eller rituella utvärderingar
utgör en betydande del av utvärderingsproduktionen även år 2015. Arbetsförmedlingens samtliga återrapporteringar beställda genom regleringsbrev och som
inte är kopplade till en ny reform, har definierats som rutinmässiga. De flesta av
internrevisionens granskningar betraktas som rutinmässiga då internrevisionen
varje år ska genomföra ett antal granskningar. Rapporterna innehåller förslag på
förändring men detta ändrar inte den rutinmässiga utvärderingsanvändningen.
När det gäller samordningsförbundens och Europeiska socialfondens utvärderingar var det svårare att avgöra om en utvärdering bara är rutin (som ett obligatoriskt
inslag i ett projekt) eller inte. En särskild svårighet är att deras utvärderingar gäller
enskilda projekt. Då kan utvärderingen inte betraktas som en del i en rutin, även
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om den skulle ha genomförts bara för att den är obligatorisk. Dessutom finns
det inga klara kriterier eller antydningar i utvärderingars texter som visar att en
enskild utvärdering verkligen genomfördes som en obligatorisk del i projektet.
Det observerade resultatet kan tolkas som att en betydande del av genomförda
utvärderingar handlar om legitimerande användning. Den legitimerande användningen har ökat år 2015 jämfört med 2010. Den rutinmässiga användningen av
utvärderingar i form av återrapporter har dock minskat något (från 15 år 2010 till
tio år 2015). Legitimerande utvärderingar inom samordningsförbunden handlar i
första hand om avrapportering från enskilda projekt och redovisning av uppnådda resultat. Legitimerande utvärderingar som genomfördes inom Arbetsförmedlingen handlar däremot främst om svar på regeringens krav på återrapportering.
I dessa utvärderingar redovisas åtgärder som vidtagits både i samband med nya
reformer och inom ramen för ordinarie verksamhet. I vissa fall redovisas och analyseras uppnådda resultat. I regel svarar återrapporteringarna på specifika frågor
som regeringen har ställt i regleringsbreven. Studien visar därmed att Arbetsförmedlingens legitimerande utvärdering i stor utsträckning är svar på regeringens
omfattande reglering av utvärderingsverksamheten. Utvärderingarna uppfyller
med andra ord både ett legitimerande och ett kontrollerande syfte.

Förekommer förslag om förändring av den utvärderade verksamheten?

Figur 3. Utvärderingar med förslag på förändring av den utvärderade verksamheten år 2010 och
2015.
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Figur 3 visar antal utvärderingar som innehåller förslag på förändring av den
utvärderade verksamheten. I figuren redovisas endast utvärderingar med explicita
rekommendationer eller förslag på förändringar. Förslag förekommer i större
utsträckning 2010 än 2015. Generellt är utvärderingar med förslag på förändring
relativt få (20 av 64 utvärderingar 2010 samt 10 av 68 utvärderingar 2015).
Av de tolv utvärderingar med förslag på förändring bland Arbetsförmedlingens
utvärderingar från 2010 är nio internrevisionsrapporter. Internrevisionens granskningar är utvärderingar med tydligast förslag på förändringar.
Antalet utvärderingar med förslag till förändringar har minskat år 2015
jämfört med 2010. Förutom internrevisionens rapporter innehåller tre av Arbetsförmedlingens utvärderingar förslag på förändring vilka samtliga handlar
om förordningsändringar (Arbetsförmedlingen 2010b, 2010e, 2010f ). Förslagen
motiveras också med ett konsekvensresonemang, där ett exempel är återrapporten
Samverkan med Försäkringskassan (Arbetsförmedlingen 2010b) i vilken anges:
Arbetsförmedlingen bedömer att en förändring i förordningen (2000:630)
om särskilda insatser för funktionshindrade är nödvändig. Förordningen bör
ändras till att inkludera alla med tidsbegränsad sjukersättning oavsett hel
eller partiell, vidare att de som uppburit sjukpenning, helt eller partiellt om
minst sex månader sammanhängande bör ges möjlighet att kunna få del av
subventioner i pågående anställning. En sådan förändring skulle medföra en
mer effektiv användning av samhällets resurser genom att Arbetsförmedlingen kan tillvarata personens förankring i arbetslivet (s 20).

Förekommer ett brukarperspektiv i utvärderingarna?
Samordningsförbundens och Europeiska socialfondens utvärderingar har, för
både 2010 och 2015, störst andel av utvärderingar i vilka brukarperspektivet förekommer (16 av 34 utvärderingar 2010 och 15 av 39 utvärderingar 2015). Andelen
utvärderingar med brukarperspektiv har bland Arbetsförmedlingens utvärderingar
ökat något 2015 jämfört med 2010 (från sex av 30 utvärderingar 2010 till tio av 29
utvärderingar 2015). I vissa utvärderingar används brukarröster insamlade genom
andra utvärderingar.

Arbetsmarknad & Arbetsliv I årg 23 I nr 4 I vintern 2017

21

ARTIKEL

Arbetsförmedlingens utvärderingsproduktion år 2010 och år 2015 En jämförande studie

ARTIKEL

22

Davor Zovko, Mats Ekermo och Elinor Brunnberg

Förekommer förslag på förändring i utvärderingar med brukarperspektiv?

Figur 4. Utvärderingar från år 2010 och 2015 med brukarperspektiv respektive brukarperspektiv och
förslag på förändring.

Figur 4 visar att endast ett fåtal utvärderingar med brukarperspektiv innehåller
förslag på förändring. Bland Arbetsförmedlingens utvärderingar med brukarperspektiv är det endast en av sex utvärderingar år 2010 och tre av tio utvärderingar
år 2015 som innehåller förslag på förändringar. Bland samordningsförbundens
och Europeiska socialfondens utvärderingar med brukarperspektiv är det sex
av 16 utvärderingar år 2010 och två av 15 utvärderingar år 2015 som innehåller
förslag på förändring.

DISKUSSION
Syftet med studien var att granska och jämföra innehållet i Arbetsförmedlingens
utvärderingsproduktion år 2010 med produktionen år 2015. Då uppgifter för åren
mellan år 2010 och 2015 saknas, ska resultatet tolkas som en jämförelse mellan
två specifika år och inte som en bild av en process över tid.
Regeringen ställer genom regleringsbrev krav på en omfattande och regelbunden redovisningsverksamhet vilket har gjort att återrapportering dominerar i
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utvärderingsproduktionen, både år 2010 och 2015. Att så stor mängd av utvärderingar beställs från regeringen, tyder på att regeringen utövar stark extern kontroll
över Arbetsförmedlingen. Denna studie visar att utvärderingar genomförda inom
Arbetsförmedlingen i första hand fungerar som ett kontrollinstrument.
Även om upplysande utvärderingar förekommer är den legitimerande användningstypen den mest förekommande. Utvärderingarna utgör avrapporteringar till
regeringen och beskriver insatser som genomförts. De innehåller inga ifrågasättanden eller förslag till förändringar. Detta gäller både år 2010 och år 2015.
Internrevisionens utvärderingar tycks användas instrumentellt. De kan ifrågasätta verksamheten och metoder som används samt föreslå förändringar. Det är
särskilt intressant att internrevisionen i enskilda utvärderingar framför kritik mot
att Arbetsförmedlingens verksamhet anpassas till granskningsapparaten och inte
till de arbetssökandes individuella behov (Arbetsförmedlingen 2010d). Revisioner
utförs enligt en återkommande revisionsplan, vilket bidrar till en rutinmässig
utvärderingsanvändning. Internrevisionens utvärderingar förefaller i första hand
utgöra ett styrningsinstrument.
Samordningsförbundens utvärderingar är främst legitimerande. I utvärderingarna redovisas främst enskilda projektresultat. Detta gäller både år 2010 och 2015.
I vissa fall handlar den legitimerande användningen om beräkning av projektens samhällsekonomiska nytta. Det andra användningsområdet är upplysande
användning.
Arbetsförmedlingens utvärderingar år 2010 och 2015 handlar nästan enbart
om verksamhet på central eller nationell nivå. På lokal nivå utvärderas endast
enstaka försöksverksamheter. I sådana fall har de lokala försöksverksamheterna
även en nationell betydelse. Ett exempel är Pilotverksamhet för romsk inkludering som genomfördes i fem utvalda kommuner (Arbetsförmedlingen 2015).
Utvärdering av den ordinarie verksamheten på lokal nivå, det vill säga Arbetsförmedlingens reguljära verksamhet i kontakt med sina brukare, förekommer i
mycket liten utsträckning.
Förekomsten av brukarperspektiv har ökat något år 2015 jämfört med 2010.
Dock leder brukarnas röster sällan till förslag på förändring eller utveckling av
verksamheten. Brukarna har alltså medverkat i utvärderingarna, men har inte
påverkat den utvärderade verksamheten.
Studien visar att utvärderingsverksamheten är omfattande och regelbunden,
både år 2010 och år 2015. Främjande användning förekommer i begränsad utsträckning. Istället dominerar legitimerande användning. Undantaget är Arbetsförmedlingens internrevision vars utvärderingar i regel är instrumentella, med
tydliga förslag till förändringar av den utvärderade verksamheten, dock gällande
främst Arbetsförmedlingens interna kontroll och styrningssystem.
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Utvärderingsverksamheten inom Arbetsförmedlingen är omfattande och
binder stora ekonomiska och personella resurser. Resultatet visar att Arbetsförmedlingens utvärderingar används främst som kontrollinstrument och i föga
utsträckning som utvecklingsinstrument. Den legitimerande användningen kan
kopplas till regeringens kontroll av Arbetsförmedlingen med omfattande och
specifika krav på återrapportering. Legitimerande användning blir under dessa
förutsättningar en naturlig följd. Den omfattande regleringen av utvärderingsverksamheten lämnar inte plats för någon annan användning. Om regleringen
dessutom specificerar tidpunkter för inlämning av återrapporter, tenderar rituell
användning också bli en naturlig följd.
Eftersom Arbetsförmedlingens kärnverksamhet bedrivs på lokal nivå, i mötet
mellan handläggare och enskilda arbetssökande, menar vi att det är problematiskt
att den lokala verksamheten inte utvärderas. För en människobehandlande organisation är förmågan att utveckla stöd till brukarna och svara på individuella behov
central. Denna förmåga påverkar både verksamhetens resultat och allmänhetens
förtroende. Därför är det viktigt att utvärderingar utformas så att de genererar
kunskap om brukarnas behov av tjänster och stöd. Genom främjande utvärdering
kan både brukarna och handläggarna bidra till en verksamhetsutveckling.
Att kontrollera en verksamhet genom utvärdering är ett berättigat intresse. Att
utveckla verksamheten genom främjande utvärdering är också viktigt. De stora
ekonomiska och personella resurser som avsätts inom Arbetsförmedlingen till
utvärdering rymmer en utvecklingspotential. Genom att resurserna omdisponeras
till att inkludera främjande utvärdering kan kvaliteten i kärnverksamheten stärkas
och därmed legitimiteten samt allmänhetens förtroende för Arbetsförmedlingen.
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Paradigmskifte inom den
svenska arbetslinjen
- effekter för arbetsförmedlarnas
yrkesutövning och yrkesroll
Tora Nord
Artikeln belyser förändringar i yrkesutövande bland anställda på
Arbetsförmedlingen, som kan härledas till en ideologisk förskjutning inom
den svenska arbetslinjen. Artikeln analyserar hur arbetsförmedlarna förhåller
sig till förändringarna samt hur de omsätter dessa till en yrkespraktik. Därvid
blir konsekvenserna av politisk reglering för yrkesutövande och yrkesroll
tydlig liksom balansgången mellan yrkets å ena sida (politiskt) ideologiska
dimension och å andra sidan dess professionella dimension.

F Ö RFAT TA RE

Full sysselsättning har länge varit en fråga som prioriterats högt på den politiska
agendan. Arbetsmarknadspolitiken kan i förlängningen delas in i två tidvis överlappande strategier: en ekonomisk sådan som syftar till att öka antalet sysselsatta,
samt en strategi som syftar till att aktivera, förmedla och omskola arbetslösa
(Olofsson & Wadensjö 2009). För den sistnämnda strategin är Arbetsförmedlingen central och har i uppdrag att skapa förutsättningar för att arbetssökande och
arbetsgivare ska hitta varandra samt att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden. Dessutom ska Arbetsförmedlingen säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring och således minimera perioden
individen försörjer sig på A-kassa (Arbetsförmedlingen 2015, SFS 2007:1030).
Arbetsförmedlingens förutsättningar påverkas av innehållet i den politiska strategi
som reglerar uppdraget och graden av styrning inom regelverket. Ett regelverk
som har sin grund i en politisk ideologi, en för tillfället rådande arbetslinje
( Junestav 2004). Regelverket kan fungera möjliggörande men även hindra det professionella yrkesutövandet inom Arbetsförmedlingen. Av betydelse för yrkesutövande inom myndigheten
är således den balans som
råder mellan å ena sidan
Tora Nord, doktorand i arbetsvetenskap,
Karlstads universitet, tora.dahl@kau.se
politiskt regelverk och å
andra sidan professionell
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autonomi. Syftet med artikeln är att undersöka hur arbetsförmedlarnas yrkesutövande har förändrats samt hur förändringarna kan relateras till förskjutningar i det
politiska regelverk som styr deras arbete.

FÖRÄNDRINGAR I SYNEN PÅ
ARBETSLÖSHET OCH ANSVAR
Av betydelse för yrkesutövande som arbetsförmedlare är förändringar i arbetsmarknadspolitiken. När förändringar i arbetsmarknadspolitiken analyserats i tidigare forskning har dessa beskrivits som förskjutningar från strukturella förklaringsfaktorer kring arbetslöshet till en betoning på mer individinriktade (Bengtsson &
Berglund 2012, Walters 2000). Liknande ansvarsförskjutning har även observerats
vad gäller synen på anställningsbarhet (Sparhoff & Fejes 2016, Jacbsson & Seing
2013, Garsten & Jacobsson 2004). I förlängningen har kritiker identifierat en ökad
tendens till snäva tolkningsmodeller kring arbetslöshet där dess orsaker reduceras till en fråga om skill-missmatch som individen ansvarar för och förväntas
åtgärda på egen hand ( Janoski m fl 2014). Förutom att förändringarna avspeglar
omställningar i relationen mellan välfärdsstat och arbetslösa vad gäller frågor
om välfärdsstatens kontra individens ansvar, så påverkar förändringarna även
den institutionella logik och praktik som detta mynnar ut i och i förlängningen
även förutsättningarna och riktningen för arbetsförmedlarnas yrkesutövande. I
genomgångar av förändringar i synen på aktivering sedan 1980-talet visar författarna hur offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder alltmer ersätts av defensiva
(Bengtsson och Berglund 2012). Aktiveringsstrategier som i första hand avsåg
att utveckla färdigheter och kunskaper hos en aktiv individ har således ersatts av
aktiveringsåtgärder i syfte att motverka individens passivitet ( Johansson & Møller
2009). Tillsammans med åtstramningar i olika transfereringssystem mellan stat
och individ innebär det att arbetslösa pressas alltmer genom hot om ekonomisk
sanktion vid misskötsamhet (Kjellberg 2010). I sammanhanget blir arbetsförmedlarna centrala som främjare för styrning av den arbetslöses handlingar i enlighet
med politiska ambitioner.
Detta skifte vad gäller fokus för arbetsmarknadspolitiken brukar på engelska
beskrivas som en utveckling från welfare to workfare ( Jessop 2002). Det innebär
större krav på individens egenförsörjning, tydligare betoning på motprestation för
att få ta del av ekonomisk ersättning samt skarpare sanktioner vid misskötsamhet
(Rose 1999). Översatt till en svensk kontext kan förändringen sammanfattas som
ett skifte från välfärd till arbetsmarknadsåtgärd. En förskjutning som arbetsförmedlarna har att hantera och förmedla i deras roll som länk mellan individ och stat.
För att förstå hur detta omsätts till en praktik kan governmentality fungera som ett
analytiskt verktyg. I kontrast till klassiska styrformer som till exempel disciplinering, vars främsta syfte är att begränsa individens frihet, kännetecknas governme-
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ntality som styrningsrationalitet av att den integreras i individen och inte enbart
utövas på individen (Foucault 2007). Foucault ser i förlängningen självstyrning
och politisk styrning som sammanvävda (Nilsson 2008). Artikeln knyter an till
denna teoretiska utgångspunkt genom att den undersöker vilken roll arbetsförmedlarna spelar i kanaliseringen av förändringar i arbetsmarknadspolitiken och i
förlängningen hur omvandlingen av politisk styrning till självstyrning sker. Annorlunda utryckt hur (nya) krav på aktiva och anställningsbara arbetslösa individer integreras i henne av arbetsförmedlare genom deras yrkesutövande. Frågan är
hur utvecklingen påverkat arbetsförmedlarna i deras yrkesutövande och upplevda
yrkesroll och artikeln bidrar i förlängningen med kunskap om detta.

FÖRÄNDRINGAR SOM PÅVERKAR ARBETSSÄTT OCH
ARBETSORGANISERING
I syfte att få fler arbetslösa ut på arbetsmarknaden har en strategi på Arbetsförmedlingen under senare år varit att öka sökaktiviteten bland de inskrivna.
Tidigare forskning ger dock inte något entydigt svar vad gäller sambandet mellan
sökaktivitet och jobbchanser. En studie från Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering (Nordlund & Strandh 2014) visar på ett mycket
litet och otydligt samband. Betydligt tydligare samband råder mellan effekterna
av det personliga mötet mellan arbetsförmedlare och individ, som dessutom visar
sig öka i takt med antalet möten (van den Berg m fl 2014). Thorén (2009) finner
att i synnerhet vissa grupper har behov av stöd under jobbsökningsprocessen
samt att bristande stöd kan leda till begränsningar i sökaktiviteten. Paradoxalt nog
indikerar material från Arbetsförmedlingen (2016) att andelen personer som upplevde att de inte fick tillräckligt med hjälp och stöd under tiden de var inskrivna
succesivt har ökat sedan 2009. Kritik har även riktats mot att Arbetsförmedlingen
förmedlar allt färre anställningar (Oleskog m fl 2014). Bidragande orsaker till
utvecklingen har varit att uppdraget som arbetsförmedlare ständigt utvidgas i takt
med att individer förs över från andra myndigheter: Migrationsverket, Försäkringskassan och Socialtjänsten (Paulsen 2015a, Arbetsförmedlingen 2014). Utöver
själva arbetslösheten kan dessa individer ha eller upplevas ha andra problem,
vilket försvårar matchningen mot lediga tjänster.
En annan förändring, som kan tänkas påverka arbetsförmedlarnas yrkesutövande, är kravet på att arbetslösa måste avlägga en månatlig aktivitetsrapport som
kontrolleras av arbetsförmedlarna. Syftet med förändringen var att öka aktiviteten
bland de arbetslösa och inflödet till den reguljära arbetsmarknaden samt att ”den
offentliga arbetsförmedlingens del i kontrollarbetet renodlas till att kontrollera
och underrätta.” (Prop. 2012/13:12, s 22). I förlängningen har den ekonomiska
sanktionen som följde av utebliven inrapportering även effektiverats genom införandet av en automatisk underrättelse till A-kassan (Arbetsförmedlingen 2014).
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Om individen har giltiga skäl till utebliven inrapportering, kan arbetsförmedlarna
stoppa underrättelsen till A-kassan (Prop. 2012/13:12). Knutet kravet på aktivitetsrapportering är även en tilltagande digitalisering av olika servicetjänster på
Arbetsförmedlingen. Utvecklingen mot ökad digital självservice, ökad kontroll av
och färre personliga möten med sökande torde också få effekter för yrkesutövandet, i synnerhet för relationen mellan sökande och arbetsförmedlare.
Arbetsförmedlingen har även genomgått en rad organisatoriska förändringar som kan antas påverka yrkesrollen och yrkesutövandet inom myndigheten.
Mäkitalo och Säljö (2002) finner att Arbetsförmedlingen infört ett byråkratiskt
kategoriseringssystem som, i syfte att undvika långtidsarbetslöshet, lägger fokus
på vissa grupper. Paradoxalt nog med följden att andra grupper negligeras och
därmed riskerar hamna i långtidsarbetslöshet. Forskning om Arbetsförmedlingens
arbetssätt har även visat att myndigheten präglas av en kontinuerlig och hög grad
av kontroll som går via olika granskningssystem uppifrån och ner i organisationen där utvärdering i huvudsak används som kontrollinstrument och inte som
verktyg till att förbättra myndighetens tjänster (Zovko m fl 2016). Även detta
torde påverka arbetsförmedlarnas yrkesutövande i synnerhet vad gäller graden av
autonomi i yrket.
Orsaker till att tjänstemän fått minskat inflytande över det egna arbetet går att
finna i den ökade politiska styrningen som är en följd av nyliberala influenser och
organisationstrender som New Public Management (NPM) (Börnfelt 2009). Effektiviseringsivern av offentlig sektor har sedan 1980-talet varit omfattande i Sverige.
Genom införande av målstyrning och konkurrensutsättning via interna beställaroch utförarmodeller har offentlig sektor tagit efter näringslivet (Almqvist 2004).
En konsekvens med NPM i offentlig sektor är att administrationen har ökat utan
att organisationer för den delen blivit mer effektiva och som en följd av detta
att administration har utvecklats till självändamål (Forsell & Westerberg 2014).
Kännetecknande för NPMs styrningslogik är just en rationell-legal och hierarkisk
auktoritet med betoning på regler. Strävan efter att standardisera förfaranden
och målsättningar förläggs utanför kollegiet samtidigt som fokus förskjuts från
områden som kunskap, etik och profession (Svensson 2011). Det är en utveckling
som leder till att organisationen blir mer uppvisande (hålls ansvarig för någon)
istället för betrodd (ta ansvar för något) (Christensen & Lägreid 2007). En svaghet
med NPM, som ofta kritiseras, är den ensidiga betoningen på resultat och jämförbarhet, något som fordrar ett ökat anspråk på dokumentation. Med referens
till Power (1997) sammanfattar Svensson det som en utveckling mot ett granskningssamhälle ”där dokumentation, transparens och kontroll genomsyrar så gott
som allt professionellt arbete och har blivit den främsta metoden för legitimitet”
(Svensson 2011: 315).
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När principer för styrning, ledning och organisering ändras rubbas även
förutsättningarna för yrkesgruppers yrkesutövande och autonomi. Organisatoriska förändringar, som påverkar yrkesutövande och yrkesrollen, ger därför inte så
sällan upphov till en (mot)reaktion. Anställda kan i förekommande fall reagera
mot styrningen som deras arbete underläggs genom det som Ackroyd & Thompson (1999) kallar organisational misbehaviour. I synnerhet om det rör organisatoriska
förändringar som upplevs som meningslösa och kontrasterar rådande yrkeslogik
eller utmanar en etablerad yrkespraxis. Men trots insikten om organisatoriska
brister och kritiken av dessa visar en studie av arbetsförmedlare att tjänstemännen
underordnade sig genom olika typer av lydnad i syfte att hantera dys-funktionaliteter knutna till arbete (Paulsen 2015a, Paulsen 2015b). En allt för tydlig konsensusorientering i organisationer där beslut och strategier inte ifrågasätts är visserligen ett effektivt sätt att leda en organisation men endast kortsiktigt. Bristen på
kritisk reflektion i organisationer kan nämligen leda till funktionell dumhet enligt
Alvesson & Spicer (2012). Medarbetarnas positionering men fram för allt deras
utrymme för positionering som aktiva eller passiva i yrkesutövande är således
relevant att undersöka knutet till förändringar i arbetsförmedlarna yrkesutövande. Det är mot denna bakgrund som utvecklingen i yrkesutövande och yrkesroll
bland arbetsförmedlare studeras i artikeln.

METOD OCH MATERIAL
Datainsamlingen bygger på 14 kvalitativa djupintervjuer med anställda på Arbetsförmedlingen genomförda under perioden december 2015 till februari 2016.
Urvalet baserades på anställda vid 5 olika kontor spridda mellan landsbygd och
stad. Med utgångspunkt i studiens syfte om att undersöka förändringar i arbetsförmedlarnas yrkesutövande har urvalet omfattat anställda med lång erfarenhet
som arbetsförmedlare där lång erfarenhet fastställts till minst 20 år. Respondenternas anställningstid som arbetsförmedlare varierar således från strax över 20 år till
strax över 40 år. Kontakten med respondenterna förmedlades genom platschef på
respektive kontor. Urvalskriteriet om minst 20 års erfarenhet som arbetsförmedlare innebar att respondenterna troligtvis hade en högre medelålder än en genomsnittlig anställd på Arbetsförmedlingen.
Strukturen för intervjuernas genomförande byggde på en tematisk öppen
intervjuguide med följande teman: Det operativa arbetet, Arbetsmarknadspolitiken,
Arbetsmarknadens krav och Individens förutsättningar. För att ringa in förändringar
var samtliga teman strukturerade med retrospektiva underfrågor och samtalet
präglades av ett jämförande upplägg mellan förr och nu. Den tematiskt öppna
intervjuformen skapade utrymme för flexibilitet i samtalet samtidigt som de olika
temana i intervjuguiden skapade en viss struktur (Aspers 2011). Intervjuformen
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öppnade upp för möjligheten att respondenterna kunde utgå från egna begrepp
i deras beskrivningar och därmed kunde en djupare förståelse för arbetsförmedlarnas livsvärld uppnås. Det kvalitativa angreppssättet med djupintervjuer som
metod innebar också att nyanser i respondenternas berättelser kunde träda fram.
Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord.
Analysen inleddes med att reducera data utan att för den skull förlora sammanhangen de framträdde ur. Detta bör inte förväxlas med att data kvantifierades
utan att den kondenserades ner till för syftet relevanta koder (Miles & Huberman
1994). Kodningsprocessen var inledningsvis öppen men i takt med att centrala
kategorier utkristalliserades övergick kodningen till en mer selektiv sådan (Glaser
1978). Analysen mynnade ut i ett antal kategorier och begrepp. Kategorierna och
begreppen var i viss mån teoretiskt förankrade men utvecklades i ständig dialog
med empirin (Becker 1998). Denna växelverkan mellan teori och empiri innebär
att angreppssättet växlat mellan en induktiv och deduktiv ansats. Analysens
kategorier länkades ihop till tre övergripande teman som sammantaget illustrerar
förskjutningen i yrkesutövande och yrkesroll bland arbetsförmedlarna, nämligen:
Från aktör till administratör, från tillit till kontroll och från stöd till styrning.

RESULTAT
Från aktör till administratör
I likhet med Börnfelt (2009), som problematiserar organisationstrenden att processer allt mer ersätter funktioner i organisationer, framkom i intervjuerna med
arbetsförmedlarna att en betydande förändring är att yrkesutövningen i allt större
utsträckning är underlagd på förhand definierade och centralt styrda processer.
Processerna genomsyrar såväl organiseringen av arbetet som själva arbetsinnehållet, enligt arbetsförmedlarna och styr således både vad som utförs och hur det
utförs. Utvecklingens betydelse för den upplevda yrkesrollen kan sammanfattas
som en förskjutning från aktör till administratör. Syftet med tydliga processer tror
arbetsförmedlarna dels handlar om att säkerställa likabehandling av de arbetssökande dels även att underlätta jämförbarhet och öka transparensen i yrkesutövandet. Vilken betydelse detta har för uppdraget att förmedla arbete, skapa effektivare matchning, eller att fler arbetslösa kommer ut på arbetsmarknaden, är oklart.
Det som skapar mest frustration är att processerna standardiserats genom digitala
verktyg, som innebär att arbetsförmedlarna lägger allt mer tid på administration
och dokumentation.
”Jag tror att det (arbetet) ska bli mer likartat och transparent. Och det handlar
om att vi ska visa vad vi gör och vart pengarna går… så jag förstår det men det
tar tid. Om man jämför med… om man säger jag som jobbat här så länge, så
tar det mycket tid, det gör det.”
Arbetsmarknad & Arbetsliv I årg 23 I nr 4 I vintern 2017

Förskjutningen i yrkesrollen från aktör till administratör sker genom att en rad
lokala arbetsmarknadspolitiska satsningar ersätts med centralt framtagna och
upphandlade insatser. Tidigare tog dessa ofta utgångspunkt i lokalkontorens
enskilda kunskaper om den lokala arbetsmarknadens behov, möjligheter och
begräsningar med en tydlig förankring till arbetsförmedlarnas yrkeskunnande. I
ett retrospektivt perspektiv beskriver arbetsförmedlarna sig själva som autonoma
aktörer i omsättandet av den övergripande arbetsmarknadspolitiken på lokal nivå.
Kunskapsinhämtningen om den lokala arbetsmarknadens behov skedde genom
en kontinuerlig dialog mellan arbetsförmedlare och arbetsgivare i närområdet.
Kontakten med arbetsgivare och sökande var en tidskrävande process och i viss
mån även en personbunden angelägenhet eller som en arbetsförmedlare utrycker
det: ”En fråga om förtroende och tillit.” Just därför upplevs det som en särskild
stor förlust att dessa upparbetade relationer trängts undan till förmån för större
kontor och centralt upphandlade satsningar.
Tidigare präglades processerna av ett friare sätt att nå de av regering, Länsarbetsnämnd och lokalkontor uppsatta målen, som enligt arbetsförmedlarnas
berättelser fungerade som övergripande ramar. Hur respektive kontor nådde
dessa bestämdes lokalt i arbetslagen och genom yrkesomdöme, inte av regelverket. Förutom upplevelsen av minskad autonomi i yrkesutövandet är en annan
konsekvens att arbetsförmedlarna, i synnerhet på större kontor, upplever sig som
rollspecifika köpare av insatser som upphandlats högre upp. Arbetsförmedlarens
arbete i sammanhanget är således inte längre att identifiera och/eller ta fram
satsningar, utan istället att administrera redan centralt framtagna satsningar. Utvecklingen i yrkesutövande har således förskjutits från att arbetsförmedlarna varit
aktörer till att bli köpare, något som avspeglas i yrkesrollen.
”Jag känner ibland att man har… lämnat bort arbetsförmedlarrollen till…
köpta kurser eller till aktörer, som vi kallar det för, tyvärr. Jag har blivit mer
en administratör, tycker jag. Den biten, den stora administrativa biten, den
gillar jag inte. Och det var inte så förut utan då kunde jag gå fritt och gå ut på
företag, man pratade, man hade kontakter, man… man hade mycket mer.”
Att arbetsförmedlarna upplever att de förr hade mer tid för och förväntades skapa
och upprätthålla kontakter med arbetsgivare ledde också till en bredare yrkeskompetens. Enligt arbetsförmedlarna är matchning mer än att fylla i formulär och
pussla ihop lediga befattningar med sökande. Matchning handlar för dem om förtroende, nätverk och kunskap om den lokala arbetsmarknaden, dess villkor samt
utveckling, ett arbete som präglas av att kartlägga behoven på arbetsmarknaden
samt identifiera vilka aktörer som verkar på den. Avgörande för möjligheterna till
en lyckad matchning är således att veta hur arbetsplatsen och arbetsmarknaden
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ser ut eftersom en stor del av jobben än i dag förmedlas via personliga kontakter
där arbetsgivarrelationen ses som ett viktigt inslag. Vikten av informella nätverk
och att anställningar till stor del förmedlas via personliga relationer finns stöd för
i forskningen (se till exempel Håkansson 2014 och Granovetter 1995). I sammanhanget ser arbetsförmedlarna sig själva som dörröppnare till olika arbetsplatser,
något som underlättar för grupper som står långt från arbetsmarknaden.
”För har du bra relationer till arbetsgivare då kan du ringa och säga såhär att
nu har jag Kalle här och han har haft lite struligt. Kan inte han få komma ut
på en praktik hos er, så kan ni få pröva honom….? Och det kanske, om man
inte har någon relation, så kan man inte riktigt göra det.”
En nackdel av att arbetet allt mer styrs av processer istället för egna yrkeskunskaper är också att det kan ta längre tid att upptäcka fel. Genom det snäva och detaljstyrande regelverk som följer med processerna hamnar förfarandet i fokus och yrkesutövandet präglas av att följa stegen i processen genom att mata in data i olika
system. Förutom en ökad administrativ börda (jämfört Forsell & Westerberg 2014)
innebär det att fokus flyttas till att göra saker rätt istället för att göra rätt saker
och förskjutningen från aktör till administratör blir påtaglig. Sammantaget leder
detta till att mer tid läggs på administration med följden att det återstår mindre
tid för personliga möten med de arbetslösa. Tid som arbetsförmedlarna anser vara
värdefull att investera för att identifiera fall där tidiga insatser är nödvändiga. Den
tilltagande digitaliseringen av olika servicetjänster på Arbetsförmedlingen innebär
också enligt arbetsförmedlarna ökade svårigheter för vissa individer. Utvecklingen
mot ökad digital självservice och färre träffar mellan arbetssökande och arbetsförmedlare får således effekter för yrkesutövande, i synnerhet vad gäller relationen
mellan myndighet och individ.

FRÅN TILLIT TILL KONTROLL
Utvecklingen från profession till process visar sig även genom att arbetsförmedlarnas yrkesutövande i mycket större utsträckning än tidigare är kopplat till
kvantitativa mått, som precis som i andra organisationer, används till att säkerställa effektivitet, kvalitet och likvärdighet. Denna utveckling mot NPM metoder
(Christensen & Lägreid 2007, Svensson 2011) kan bäst sammanfattas som en
upplevelse av att yrkeskunnande sätts inom parantes eller som en av respondenterna säger: ”Finns det kvalitetssäkrade metoder så behöver man inte tänka.” Men
det handlar också om att betoningen har flyttats från uppföljning till kontroll.
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”Nu finns det lite som en tro till att man (den arbetslöse) söker jobb för att
tillfredsställa systemet. Men faktum är att man ska söka jobb för sin egen
skull och vi har alltid jobbat så… jag har alltid jobbat så även innan det här
med aktivitetsrapporteringen infördes så hade vi det på pappret att dom
(de arbetslösa) skulle komma varje månad med det – det var lokalt… lokala
lösningar, så man hade koll även då.”
Ett återkommande exempel på en arbetsprocess som under senare tid underlagts
ökad direktstyrning är den digitala uppföljningen av de arbetssökandes aktiviteter,
även kallad aktivitetsrapportering. Noterbart är att arbetsförmedlarna anser att de
alltid har arbetat med uppföljning av de arbetssökandes aktiviteter, främst i syfte
att överblicka, vägleda och stötta de arbetslösa eller som uppföljning av ett arbetsmarknadspolitiskt program. Uppföljningssystemen kunde bestå av lokalt framtaget eller egentillverkat underlag för dokumentation och graden av autonomi
var tidigare stor vad beträffar denna del av yrkesutövandet. Men även betydligt
mer vaga typer av uppföljningssystem tilläts, som till exempel att ”samtala” eller
”fråga” den sökande hur det går eller att vara ute på arbetsplatser och ”titta”, alltså
ett mer situationsanpassat uppföljningssystem. Att flexibiliteten i uppföljningssystem och avstånd mellan utförare och uppföljningsstruktur var avsevärt mindre,
gynnade i synnerhet de arbetssökande som hade svårt att leva upp till kravet på
egen regelbunden, skriftlig dokumentation. I sammanhanget finns det risk för en
växande digital klyfta mellan brukargrupper något Abalo & Danielsson (2008)
härleder till skillnader mellan resursstarka respektive resurssvaga grupper avseende
digital användning.
Förutom att arbetsförmedlarna tidigare använde individuella och ofta informella uppföljningssystemen som byggde på yrkeskunnande så fanns även
en tillit till att den sökande gjorde vad som förväntades, nämligen sökte arbete
och engagerade sig i andra jobbskapande aktiviteter. En viktig utgångspunkt
var övertygelsen att individen ville ta sig ur arbetslösheten, en utgångspunkt
som arbetsförmedlarna fortfarande delar. Centralt för själva yrkesutövandet var
samtalet. Endast vid misstankar om passivitet eller misskötsamhet vad arbetssökandet beträffade ombads den sökande visa dokumentation för sökaktivitet eller
då arbetsförmedlarna misstänkte att den sökande hade svårigheter att till exempel
formulera sig i skrift. Uppföljningssystemet byggde således tydligare på ett förtroende mellan arbetsförmedlare och arbetssökande med betoning på att ge relevant
stöd. Detta är en praxis som trots det nya digitala systemet för inrapportering har
varit svår att lägga på hyllan, inte minst av yrkesetiska skäl.
”Men du får egentligen aldrig säga: jamen det var ok. Jag får inte säga det
är ok, vi glömmer det (att sökande inte lämnat in aktivitetsrapport) denna
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gången, vi får inte göra det egentligen, nej! För det är tjänstefel. Men dom
(kollegorna) gör det hela tiden, hela tiden. Precis hela tiden som dom alltid
har gjort.” 1
Arbetsförmedlarna är även tveksamma till att aktivitetsrapporterna inneburit ökad
kvalitativ (sök)aktivitet bland de arbetslösa. Än mindre övertygade verkar de vara
om aktivitetsrapporteringen lett till att fler arbetslösa kommit ut på den reguljära
arbetsmarknaden. Detta främst eftersom kontrollfunktionen inte kan specificera
vilka yrken som är relevanta att söka eller som en av respondenterna utryckte
det: ”Alltså centralt va, där tittar dom mer på att du har sökt jobb inte hur.”
Arbetslösa söker alltså yrken de inte är kvalificerade för och kontrolldimensionen
får snarare konsekvensen att arbetslösa utvecklar en instrumentell inställning till
arbetssökandeprocessen. Arbetsförmedlarna visar i sammanhanget en låg tilltro
och en ganska pragmatisk attityd till förändringen:
”Nej, nej… jag tror inte att dom (arbetslösa) söker mer jobb. Jag tror att det
(aktivitetsrapporterna) kommer försvinna som så mycket annat. Alltså jag
lägger inte energi på en del saker längre.”

FRÅN STÖD TILL STYRNING
Genom centralt framtagna och standardiserade processer har fokus för yrkesutövande således förskjutits från professionell bedömningsförmåga till att inordna sig
i olika processer. Knutet till utvecklingen ligger en misstro till effektiviteten i processerna och i förlängningen en tilltro till att arbetsförmedlarnas eget yrkeskunnande sträcker sig längre än systemen. Arbetsförmedlarna själva identifierar vissa
positiva sido-effekter som till exempel att aktivitetsrapporteringen och dokumentationen över den arbetssökandes aktiviteter nu finns samlad och i digital form.
Den är således enkel att ta fram och använda som underlag att samtala kring i
mötet med arbetssökande och vägleda individen i rätt riktning. Sidoeffekten blir
att aktivitetsrapporterna underlättar en av de för arbetsförmedlarna mer centrala frågorna i yrkesutövningen, nämligen uppföljningen och vägledning av hur
de arbetslösa söker tjänster. Nya krav och processer integreras här med gammal
yrkespraktik i en funktionell om-styrning.
”Men det (aktivitetsrapporterna) kan jag känna är ett stöd att prata utifrån.
Men även innan det här kom (krav på aktivitetsrapportering) så har jag haft
en egen blankett som jag har velat att dom (arbetslösa) ska fylla i. Sen har det
1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF) fann i sin granskning av skälen som angavs
till varför arbetsförmedlare stoppat en underrättelse till A-kassan att dessa byggde på en vid
tolkningsram vad gäller de motiv som befogade ett avbrott i underrättelsen (IAF 2015).
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kanske inte hänt så mycket mer med den blanketten mer än att vi har suttit
och tittat på den tillsammans, för att få överblick: hur har det gått, mer för
att se söker dom rätt jobb. Så att det kan vara ett bra underlag på så sätt.”
Samtidigt som arbetsförmedlarna utrycker en lättnad över att slippa fatta beslut
om eventuella varningar och sanktioner knutna till A-kassan, då den arbetslöse
misskött aktivitetsrapporteringen, är de också kluvna till frågan som helhet. De
upplever att en del sökande inte har kapacitet att leva upp till kraven på motprestation och därför behöver stöttning snarare än sanktionering. Arbetsförmedlarna
ger exempel på hur de som en följd av insikten buffrar för de konsekvenser det får
om den arbetslöse till exempel skickar ofullständiga aktivitetsrapporter. Det kan
handla om att hjälpa den sökande att komma på aktiviteter som kan klassificeras
som arbetsskapande aktivtiter. Till exempel kan grillfesten som den sökande har
deltagit i leda till nya nätverk och genom detta klassificeras som en arbetsskapande aktivitet. Men buffringen sker även genom att stoppa underrättelsen till A-kassan och parallellt kalla den sökande till ett extra samtal för att tydliggöra vad som
förväntas, även om detta torde vara uppenbart. Genom detta förfarande ges den
sökande en extra utväg, en chans att lära sig att göra rätt. Ett tillfälle för feltramp
bäddas in i systemet samtidigt som reglerna tänjs för att hantera den känslomässiga balansen att agera både stödjande och kontrollerande (se även Walter 2011).
”Man ska inte enligt mig gå hårt på dom första gången för alla kan begå
misstag. Men om du har haft en diskussion och dom fortsätter med att inte
söka jobb då meddelar jag till A-kassan direkt. För egentligen äger vi inte
frågan.”
Men det är inte enbart i avseende interna kontrollfunktioner som förskjutningen
från stöd till styrning blir tydlig, utan den är även knuten till förändringar som
rör förväntningar om anställningsbarhet. Arbetsförmedlarna upplever en ökad
diskrepans mellan arbetsmarknadens nya krav på anställningsbarhet och den
arbetssökandes kvalifikationer till följd av att inträdeströsklen till arbetsmarknaden höjts.2 En central orsak till upplevelsen av diskrepans rör faktorer som kan
sammanfattas som en ökad personcentrering på arbetsmarknaden. I deras yrkesutövande måste arbetsförmedlarna i allt större utsträckning förmedla kunskap
och förväntningar kring hur den sökande bör framställa sig för att leva upp till
arbetsmarknadens syn på anställningsbarhet och styra individen i rätt riktning.
Ett exempel är att uppmuntra sökande att maskera perioder av sjukskrivning eller
2

Grundkvalifikationer som uppges vara mer eller mindre standardkrav från arbetsmarknaden
att den arbetssökande har körkort och gymnasieutbildning. Avsaknaden av dessa försvårar
matchningen avsevärt.
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arbetslöshet genom att skriva ett tematiskt CV istället för ett kronologiskt eller
att praktikperioder kategoriseras som tidigare erfarenheter istället för just praktik.
Andra sätt kan inbegripa anpassning av individens egen personbeskrivning till
de nya personlighetskraven, såsom att försiktig ersätts med eftertänksam och blyg
med anspråkslös. Gemensamt för förändringen i arbetssätt är att fokus i allt större
utsträckning riktas mot den arbetssökande, att åtgärda, anpassa och styra individen till yttre krav. En anpassningsstrategi till arbetsmarknadens norm för anställningsbarhet.
”Jag försöker pusha, det försöker jag göra. Ehmm jag försöker också att…
vad ska man kalla det… avhospitalisera: man sätter sig ner och gör någonting
med människan men jag försöker lämna kvar det viktigaste man har och det
är ens eget ansvar.”
I dessa sammanhang blir det även tydligt att arbetsförmedlarna upplever att
processerna, som används för att få ut arbetslösa på arbetsmarknaden i dag, mer
fokuserar på individen istället för på omvärld eller kontext, något som de ställer
sig kritiska till. Sammantaget upplever de en förskjutning från processer som var
mer omvärldsorienterade till tydligare individcentrerade processer för att få ut
arbetslösa i arbetslivet. Orsaker bakom arbetslöshet reduceras här till en fråga
om skill-missmatch, som forskare hävdar kan leda till en ”skylla på offret-retorik”
i vilken individen antas bära det yttersta ansvaret att ta sig ur arbetslösheten.
Arbetslöshet som fenomen förenklas således till en fråga om individ och/eller individens val eller felval ( Janoski m fl 2014). En utveckling som kan sammanfattas
som en förskjutning från politik till person. Att arbetsmarknaden är mer selektiv
vad gäller vilken personlighet som önskas för en viss befattning är en förändring
som beskrivs som generell. Överlag upplever arbetsförmedlarna svårighet att
konkretisera denna av arbetsmarknaden önskvärda personlighet. Återkommande
mönster i beskrivningarna är att det ska vara ”rätt person” och en ”social person”.
Men varför dessa krav ställs, samt hur arbetsförmedlarna förväntas omsätta kraven
till en konkret praxis eller arbeta med arbetslösa som upplevs sakna egenskaperna,
ställer arbetsförmedlarna sig frågande till.
I: Men jag förstår inte, vad är då rätt social kompetens?
”Ja, alltså serviceinriktad, trevlig… att du har ett bra kundbemötande.”
I: Men… säger du att du upplever att fler personer är fel i dag än tidigare?
”Ja, litegrann så.”
I: Och vad kan ni på Arbetsförmedlingen göra åt det?
”Ja du (skrattar)… Det här med attityd och personlighet är inte lätt att… att
åtgärda.”
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Tidigare studier har visat att attityden till arbete och förmågan att framställa
sig själv i positiva termer har stor betydelse för individens anställningsbarhet.
Samtidigt har det trängt undan mer traditionella och konkreta kvalifikationer som
erfarenhet och utbildning. Individen förväntas själv upprätthålla och ta ansvar för
att marknadsföra sin personlighet och således öka den egna anställningsbarheten
(Fodge 2009, Jacobsson & Seing 2013). Förutom enstaka coachande kurser, som
arbetsförmedlarna inte ger mycket för, saknar arbetsförmedlarna insatser för att
stötta arbetssökande som inte besitter de personliga egenskaper som förknippas
med dagens anställningsbarhetsnorm.
En annan faktor som anges bidra till att fler av de arbetssökande i dag inte
upplevs som särskilt anställningsbara rör förändringar i den övergripande politiska ambitionen att alla som har en arbetsförmåga skall matchas mot den reguljära
arbetsmarknaden. Förändringen har inneburit ett inflöde till Arbetsförmedlingen
av personer som står långt från arbetsmarknaden och vars förutsättningar att
komma ut på en, enligt arbetsförmedlarna, kräsen arbetsmarknad inte är särskilt
gynnsamma. I kombination med en praxis som fordrar att arbetsförmedlarna
skall identifiera vilka konkreta hinder som står i vägen för en anställning på den
reguljära arbetsmarknaden leder det till ”att vi utreder till förbannelse”, som en
arbetsförmedlare utrycker det. Risken med förfarandet är att ju mer man utreder
desto större chans att avslöja brister hos individen, som individen själv kanske
inte var medveten om fanns. Förfarandet resulterar i en synlighetseffekt i vilken
den arbetssökandes hinder och tillkortakommanden synliggörs:
”Och sen så får det inte finnas mycket skavanker på dig… heller. Jag tror…
nu jobbar inte jag med det direkt så, men att vi kodar (sätter medicinska
koder) folk mer i dag än vad vi gjorde förr. Man, man… nej, alltså man försöker inte hitta fel på folk, det ska jag inte säga men man behöver inte vara
så jävla udda i dag för att vara utanför och jag tror att det är färre arbetsgivare
som känner ansvar. Det är ett lite hårdare samhälle. Så jag tror att vi funktionshinderkodar fler människor i dag än vad vi gjorde… alltså hade vi fått in
samma människa för 20 år sedan så hade vi inte gjort så.”
Funktionshinderkodningen blir i förlängningen en lösning på problemet med
bristande anställningsbarhet eftersom kodningen öppnar möjligheter till olika
typer av subventionerade anställningar. Holmqvist (2006) problematiserar detta
och diskuterar en ökad medikalisering av arbetslöshet (se även Jacobsson & Seing
2013). I motsättning till den ideologiska ambitionen är arbetsförmedlarna inte
övertygade om att det finns ett arbete till alla. För vissa arbetslösa hade det därför
varit mer värdigt att i ett tidigare skede ge utrymme för att sluta försöka.
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Återkommande i materialet nämns den förra regeringens arbetslinje och verkställandet av denna, under dåvarande generaldirektören som en ytterlighet.
Upplevelsen är dock att det har skett en uppluckring under senare år vad gäller
ett mer generöst spelrum avseende till exempel att göra arbetsmarknadspolitiska
bedömningar, eller som en av respondenterna utrycker det: ”Nu är vi tillbaka på
ruta ett. Så nu har pendeln slått tillbaka så nu… nu ska vi ta tillbaka förtroendet
igen!” Detta bäddar för ökad autonomi i yrkesutövandet och upplevs som en
efterlängtad utveckling. Satsningarna är dock noggrant kopplade till ekonomi och
i det avseendet finns det fortsatta faktorer som kan tänkas begränsa autonomin i
yrkesutövandet. Det återstår med andra ord att se hur pendeln kommer att slå.

DISKUSSION
Genom att undersöka hur arbetsförmedlare förhåller sig till förändringar i deras
uppdrag vill jag påvisa konsekvenser av politisk reglering för yrkesutövande och
yrkesroll. Skärningspunkten mellan å ena sidan en ideologisk logik, representerat
genom regelverk och å andra sidan en yrkeslogik, företrädd genom yrkespraxis har
varit i fokus för analysen. Genom att förena dessa logiker är arbetsförmedlarnas
roll i sammanhanget att agera mellanliggande främjare av förändringarna i den
svenska arbetslinjen. Resultaten visar att i de fall då arbetsförmedlarna upplever
att det råder diskrepans mellan dessa tänjer de, så långt det går, på regelpraxis
för att minimera eventuella konsekvenser som ett stelt och kontrollorienterat
regelverk upplevs ha för den arbetssökande individen. På så sätt fungerar arbetsförmedlarna både som intermediär katalysator och buffert för konsekvenserna av
ideologiska förskjutningar inom den svenska arbetslinjen.
Artikeln identifierar tre konkreta riktningar vad gäller hur förskjutningarna
manifesterar sig i arbetsförmedlarnas yrkesutövande: från aktör till administratör, från tillit till kontroll och från stöd till styrning. Genom att tydligare integrera
mekanismer för kontroll och sanktion i en institutionell praxis, som fallet är på
Arbetsförmedlingen, styrs den arbetslöses handlingar i önskvärd riktning. Tillsammans med uppfattningar om att forma anställbara individer utgör detta exempel
på governmentality-processer. Som centrala styrningsfunktioner förmedlas dessa
till individen genom arbetsförmedlarnas yrkesutövande i syfte att styra individen
mot ökad självstyrning (jämför Foucault 2007, Rose 1999, Jacobsson & Seing
2013). Arbetsförmedlarnas roll i sammanhanget är därför central och även om
övervakningen har digitaliserats så har behovet av att förmedla de krav som ställs
på en aktiv arbetssökande ökat. I tillägg även nödvändigheten av att integrera
arbetsmarknadens specifika och många gånger snäva krav på anställningsbarhet,
något som sker genom att visa på hur individen kan anpassa sig. I linje med det
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som Rose (1999) kallar avancerad liberal styrning förskjuts styrningen från att vara
direkt i sin karaktär till att istället rikta sig mot individens möjligheter att ta sig an
och vilja anpassa sig till förändringar. Digitalisering, standardiserade procedurer
och processer är avgörande styrningsverktyg i sammanhanget för att forma lydiga
samt fogliga arbetssökande som underlättar för arbetsförmedlarna att följa regelverket i yrkesutövandet. Samtidigt skapar verktygen försvårande omständigheter
för arbetsförmedlarna att avvika från regelverket.
Den ökade graden av detaljstyrning, som arbetsförmedlarna beskriver att deras
yrkesutövande genomgått under senare år, kan knytas till de ideologiska förskjutningar som problematiserats inledningsvis i artikeln där förklaringsfaktorer kring
arbetslöshet som fenomen i allt större utsträckning reduceras till en betoning
på individ (Bengtsson & Berglund 2012, Sparhoff & Fejes 2016, Walters 2000).
Men förskjutningarna är också knutna till organisationstrender som NPM som
kännetecknas av ett ökat fokus på resultatmätning och förskjutningar mot ett
ökat politiskt inflytande till förmån för tjänstemännens (Börnfelt 2009). Förutom
den ökade administrativa börda som arbetsförmedlarna upplever, har tiden som
arbetsförmedlarna kan disponera för träffar med de sökande minskat. Materialet
visar i förlängningen att balansen mellan (politiskt) regelverk och yrkespraktik
som tidigare skapade förutsättningar för ett aktivt yrkesutövande och en yrkesroll
som kännetecknades av aktörskap, har förskjutits mot ett yrkesutövande som kan
beskrivas som mer auktoritärt och med en känsla av minskad autonomi i yrkesrollen. Foucaults syn på makt är att den är relationell och alltså inte koncentrerad
till enstaka aktörer (se Nilsson 2008). Maktrelationen mellan å ena sidan yrkesutövande (efterlevande) och å andra sidan regelverk (föreskrivande) i exemplet med
arbetsförmedlarna utmärker sig genom att dessa återfinns representerade i form
av olika styrningsrationaliteter. Inbäddade i organisationen bygger dessa på olika
logiker, något som kan skapa spänningar men som inte nödvändigtvis behöver
göra det. Arbetsförmedlarna uppger att de i sitt yrkesutövande alltid har haft en
hög grad av politisk styrning att förhålla sig till. Det är inte denna utveckling i sig
som lett till upplevelsen av minskad autonomi i yrkesutövandet. Men när autonomin i yrkesutövandet utmanas förskjuts emellertid jämvikten mellan styrningsrationaliteterna. Regelverket styr då på detaljnivå och det professionella handlingsutrymmet för att hantera och omsätta regelverket krymper. Annorlunda utryckt
innebär det att regelverket styr över istället för att styra med yrkesutövandet.
Vid studiens genomförande befann sig myndigheten i en brytpunkt mellan två
regeringar och resultatet visar att det rådde en uppfattning om att utvecklingen
gick mot ökad autonomi och ökad grad av professionell styrning i yrkesutövandet. Utvecklingen var emellertid inte så övertygande att det går att beskriva
som en fullständig återgång, åtminstone inte i bemärkelsen som kännetecknade
yrkesutövandet inledningsvis i arbetsförmedlarnas yrkesverksamma liv. Detta går
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att härleda till de organisatoriska förändringar som exemplet Arbetsförmedlingen
visar är frikopplade från förändringar i regelverket, till exempel NPM, men också
till att vissa förskjutningar i arbetslinjen är knutna till mer generella trender och
således till en allmän förskjutning i synen på arbete som skyldighet istället för
rättighet.
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Aktivitetsrapporten som källa
till arbetslösas arbetssökande
Sven Hellroth

Den 1 september 2013 infördes aktivitetsrapporten. Den är en standardiserad
webbenkät i vilken en arbetssökande inskriven vid Arbetsförmedlingen
varje månad ska dokumentera vad hen har gjort för att bryta sin arbetslöshet
under föregående månad. Syftet med denna artikel är undersöka utifrån dess
konstruktion hur den kan bidra till förståelsen för arbetslösas arbetssökande.
Särskild vikt har lagts vid aktiviteterna antalet sökta jobb och antalet
intervjuer.
Aktivitetsrapporten är en standardiserad webbaserad enkät i vilken en arbetssökande varje månad skriftligen ska dokumentera vad hen har gjort för att bryta
sin arbetslöshet under den gångna månaden. 1 Den består av 6 valbara alternativ,
med angivande av datum och arbetsgivare/plats: 1 antal sökta arbeten, 2 antal
intervjuer, 3 antal rekryteringsträffar, 4 antal intresseanmälningar eller CV inskickade till arbetsgivare, 5 annan aktivitet vilka den arbetslöse skriver in på fri hand.
Om ingen aktivitet finns att rapportera under den gångna månaden anges det i ett
sjätte alternativ, ingen aktivitet (AFFS 2013:2).
Den infördes den 1 september 2013 och tillkom som en kontroll på att arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen aktivt söker arbete. Den kan ses som en
uppföljning av den mellan den arbetssökande och Arbetsförmedlingen upprättade individuella handlingsplanen. Artikeln utgör en sammanfattning av projektet
”Aktivitetsrapporten som
källa till arbetslösas sökbeSven Hellroth,106 91 Stockholm,
sven.hellroth@ekohist.su.se
teende”.
F Ö RFATTA RE

ARTIKEL

44

1

Jag vill passa på att tacka Arbetsförmedlingen för all hjälp med aktivitetsrapporten.

Detta projekt har finansierats av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering, IFAU. Projektnamn: Aktivitetsrapporten som källa till arbetslösas arbetssökande
(diarienummer 173/2013).
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SYFTE, DATA OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Syftet med denna artikel är att med ledning av de valbara aktiviteterna i aktivitetsrapporten redovisa vad den kan berätta om de arbetslösas sökaktivitet, samt
antyda dess potential som underlag för arbetsmarknadspolitiken vid sidan av
andra statistikkällor. Analysen av aktivitetsrapporten utgår från två fullständiga
uttag för oktober och november 2014.2 Under oktober 2014 aktivitetsrapporterade 234 524 arbetssökande, varav 32 949 var blanka, ca 14 procent. Motsvarande
siffror för november var 237 497, varav 33 603 utgjordes av blanka, ca 14 procent.
Valet av de två höstmånaderna motiverades av att aktivitetsrapporteringen vid
den tidpunkten hade kommit igång på allvar.
Som individdata valdes vad den arbetssökande anger vid inskrivningstillfället
på Arbetsförmedlingen. De utgörs av ålder, kön, sökandekategorigrupper (om en
arbetssökande är inskriven som deltidsarbetslös, eller i program med aktivitetsstöd, timanställd, som öppet arbetslös och övrigt), de arbetssökandes utbildningsbakgrund, om de är inrikes- eller utrikes födda samt deras läns- och kommuntillhörighet. Det betyder att det går att undersöka och diagnostisera arbetslösas
sökaktivitet ingående på kommunnivå, på regional nivå eller för hela riket.
Särskild vikt är lagd på aktiviteterna antalet sökta jobb och antalet intervjuer.
Aktiviteten sökta jobb utgör kärnan i aktiveringen av de arbetslösa medan antal intervjuer kan ses som en indikation på möjligheten för en arbetslös att få ett arbete.
De valbara svarsalternativen kan inte besvara frågor som till exempel rör
hur många timmar en arbetssökande lägger ner på att söka arbete eller om hen
söker arbete utanför sitt yrke eller yrkeskunnande. I den ingår inte heller olika
metoder att söka arbete som genom informella nätverk, eller om direktkontakter
med arbetsgivare tagits etc. Det måste undersökas särskilt. Vad som redovisas i
aktivitetsrapporten är den mer formaliserade sidan av arbetsökandet. Trots dessa
begränsningar bör Aktivitetsrapporten ses som en unik möjlighet att kontinuerligt
studera sökaktiviteten hos arbetslösa för hela landet. I den egenskapen utgör den
en viktig kunskapskälla om matchningen på den svenska arbetsmarknaden.
Det är inte möjligt att redovisa de aktivitetsrapporterandes sökaktiviteter på
detaljnivå på grund av utrymmesskäl. Resultatredovisningen är avgränsad till
en generell redovisning av de båda aktivitetsrapporterna på kön och inrikes och
utrikes födda, på utbildningsnivå och sökandekategori samt ålder.
Artikeln är disponerad på följande vis. Först ges en kort tillbakablick och
bakgrund till aktivitetsrapportens tillkomst. Därefter följer en allmän redovisning
av hur sökaktiviteten ser ut för riket i sin helhet för hela 2014, följt av sökaktiviteten för oktober och november 2014 på kommunnivå, på utbildningsnivåer och
sökandekategorier samt ålder.
2

Arbetsförmedlingens datalager och AIS.
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BAKGRUND
Fröet till aktivitetsrapporten kan spåras till den höga arbetslöshet som följde i
såväl Sverige som på den europeiska kontinenten i början av 1990-talet och som
ställde de offentligt finansierade välfärdssystemen under stark press. Den förda
aktiva arbetsmarknadspolitiken omprövades (Møller 2009, s 35-39, Junestav 2007,
s 40-42 ). Själva nyckelordet blev aktivering vilken syftade på att aktivera såväl
arbetslösa som personer som sedan länge var beroende socialbidrag och därför
stod långt från arbetsmarknaden (Hobbins 2016, s 43-48). Välfärdssystemet hade
i all sin välmening och generositet utvecklat en passiviserande ”bidragskultur”
( Johansson & Møller 2009, s 21). Den ökande betoningen av aktivering av de
arbetslösa som går att utläsa här påverkade också den svenska social- och arbetsmarknadspolitiken.
Behovet av att byta inriktningen på arbetslöshetspolitiken styrdes även av
en anpassning till en ny europeisk sysselsättningsstrategi som växte fram under
1990-talet genom Amsterdamfördraget 1997 och Lissabonstrategin i början av
2000-talet ( Johansson 2009, s 203-209). Den arbetslöses egen förmåga och ansvar
att bryta sin arbetslöshet underströks. Vid sidan av aktiveringen av den arbetssökande syftade strategin också till att öka sysselsättningsgraden överhuvudtaget för
såväl män som kvinnor i medlemsländerna. Vid sidan av detta innehåller också
Lissabonstrategin förslag på skattereformer och andra åtgärder på arbetsmarknadens område som en översyn och skärpning av arbetslöshetsförsäkringarna, allt i
syfte att öka incitamenten för de arbetslösa att på egen hand bryta en uppkommen arbetslöshet. Andra mål med den nya arbetsmarknadspolitiken var att öka
flexibiliteten på arbetsmarknaden genom en ökad löneflexibilitet nedåt i löneskalan. Det antogs underlätta anställningsbarheten hos de arbetslösa och minska anställningskostnaderna för företagen. Kontrollen av de arbetslösa som sökte arbete
skärptes genom olika slag av sanktioner om de arbetslösa inte visade en tillräcklig
sökaktivitet. Syftet var att göra de arbetslösa mer anställningsbara.
Aktivitetsrapportens tillkomst ska sålunda sökas i denna större kontext av
aktivering och kontroll av arbetssökande arbetslösa och som uppbär ersättning
från arbetslöshetskassan. Dess teoretiska grund går att härleda till de nationalekonomiska sökteorierna ( Job Search Theories) som slog igenom på 1970- och 1980talen som ett alternativ till den keynesianskt förda arbetsmarknadspolitiken.
Utgångspunkten för sökteorin är att de arbetssökande parterna har ofullständig
information om läget på arbetsmarknaden (Björklund 2006, s 308). Hur aktivt en
arbetslös söker arbete är betingat av konjunkturläget, den arbetssökandes reservationslön samt olika institutionella faktorer som utformningen av arbetslöshetsersättningen där såväl en hög nivå på ersättningen som alltför lång ersättningsperiod anses hämma sökaktiviteten (Ackum Agell 1995b, s 17-19; SOU 2011:11, s 50;
Grimmer & Hobbins 2013, s 566).
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Ett första steg till att införa aktivitetsrapporten kan spåras till 1993 års tillsatta
Arbetsmarknadspolitiska kommitté (SOU 1996:34) vilken föreslog att ett större individuellt ansvar skulle vila på den arbetssökande att finna arbete på egen hand och
att sökprocessen skulle dokumenteras genom en upprättad individuell handlingsplan mellan den arbetssökande och Arbetsförmedlingen (Ackum Agell m fl 1995
s 101; Calmfors 1996, s 6-8; SOU 1996:34, s 107-127; Arvidsson 1999, s 27-28).
Förslaget kom sedan att i varierande grad arbetas in i de kommande sysselsättningspropositionerna och i olika utredningar (Ds 1999:58). Kraven på att uppbära ersättning från arbetslöshetsförsäkringen skärptes liksom kraven på de arbetslösa att vara
mer aktiva i letandet efter arbete (Regeringens proposition 2002/03:44, s 10-23;
Regeringens proposition 2006/07:1, s 54-62; Regeringens proposition 2008/09:1,
s 24-29). Långtidsutredningen 2011 föreslog att de arbetslösa skriftligen skulle
dokumentera sina sökaktiviteter (SOU 2011:11, s 16, s 184, s 189 och s 266), vars
förslag Alliansregeringen följde (Regeringens proposition 2011/12:1, s 51). Under
2012 utreddes frågan närmare (Olli Segendorf 2012, s 55-61).
Implementeringen av aktivitetsrapporten medförde att delar av Arbetsförmedlingens registerlag, lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i lagen om arbetslöshetsförsäkring måste ändras.
Skälet var att den registerlag som gällde för Arbetsförmedlingen före 1 september
2013 reglerade strikt vad som kunde föras in i Arbetsförmedlingens databaser (Arbetsförmedlingens registerlag 2002: 623 10§; Regeringens proposition
2012/13:12, s 7; Lagrådsremiss, 23 maj 2013, s 1-9). Samtyckeskravet ändrades
också i syfte att underlätta Arbetsförmedlingens hantering av aktivitetsrapporten
som ett myndighetsärende (Regeringens proposition 2010/11:42, s 20-21; Lag
2002:546, 12 §; Regeringens proposition 2012/13:12, s 39-41).

SÖKAKTIVITETEN ENLIGT AKTIVITETSRAPPORTEN
FÖR 2014
Genom Arbetsförmedlingen fick projektet tillgång till hur sökaktiviteten enligt aktivitetsrapporten fördelade sig i genomsnitt på aggregerad nivå för riket i sin helhet
för år 2014. I genomsnitt inkom ungefär 223 000 aktivitetsrapporter för år 2014.
Följande tabell 1 visar antalet aktiviteter i genomsnitt varje månad för 2014.
Kolumnrubrikerna i översta raden visar varje aktivitet i alfabetisk ordning, med
Annan aktivitet längst till vänster och Sökta jobb längst till höger.
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Tabell 1 Antalet aktiviteter i genomsnitt varje månad för 2014
Månad\aktivitet

Annan aktivitet

Intervju

Intresseanmälan/CV

Rekryteringsträffar

Sökta jobb

1

2014-01

1,32

0,21

1,20

0,02

3,85

2014-021

1,52

0,24

1,28

0,04

4,27

2014-03

1,49

0,25

1,22

0,09

4,08

2014-04

1,56

0,27

1,31

0,08

4,33

2014-05

1,51

0,25

1,22

0,04

4,14

2014-06

1,35

0,23

1,18

0,03

4,19

2014-07

1,22

0,21

1,17

0,02

3,96

2014-08

1,10

0,15

1,16

0,01

3,87

2014-09

1,17

0,20

1,24

0,03

4,12

2014-10

1,31

0,24

1,29

0,04

4,23

2014-11

1,34

0,24

1,30

0,05

4,28

2014-12

1,23

0,22

1,26

0,04

4,08

2014-medel

1,34

0,23

1,24

0,04

4,12

1

Omfattade inte alla arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen. Källa: Arbetsförmedlingen

De genomsnittliga värdena som visas illustrerar således hur sökaktiviten fördelas varje månad över året. För år 2014 är genomsnitten följande: för aktiviteten
annan aktivitet är genomsnittet 1,34, för aktiviteten intervjuer är siffran 0,23, för
antalet intresseanmälningar/cv är den 1,24, för antalet rekryteringsträffar är den
blott 0,04 samt för antalet sökta jobb är genomsmittet 4,12.
Som framgår av tabell 1 föreligger en lägre aktivitet för alla aktiviteterna under
juli och augusti. Det skulle kunna förklaras av att en viss stiltje inträder i ekonomin under de två sommarmånaderna. Inte överraskande visar aktivitetsrapporten att aktiviteterna antalet sökta jobb, annan aktivitet och intresseanmälan/cv
dominerar, i linje med den politiska strävan att aktivera de arbetssökande. Antalet
besökta rekryteringsträffar är mycket lågt och förklaras sannolikt bäst av i vilken
utsträckning Arbetsförmedlingen har lyckats avtala med olika aktörer att komma
till myndigheten för att informera om sina verksamheter.
Att bli kallad till en intervju bör ses som en indikation på möjligheten att få
ett arbete. I genomsnitt ligger siffran ligger runt 0,23. Att bli kallad till en intervju
bestäms av en rad faktorer som det ekonomiska läget i allmänhet och utbudet
av lediga platser, vad för slags kompetens arbetsgivaren efterfrågar, utbildning
och yrkeserfarenhet, om den arbetssökande kan utnyttja personliga, informella
kontakter, i vilken utsträckning den arbetssökande själv tar kontakt med en arbetsgivare och kan lyfta fram sin specifika kompetens, kvaliteten på den skriftliga
ansökningen, antalet sökta jobb m.m. Detta kan inte aktivitetsrapporten fånga in
utan för det behövs särskilda undersökningar. En svårighet utgör gränsen mellan
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ett sökt jobb och inskickad intresseanmälan/cv. Det kan inte uteslutas att en del
arbetssökande sätter likhetstecken mellan dessa två aktiviteter.
Aktiviteten sökta jobb är helt central sett ur arbetslöshetsförsäkringens
perspektiv och är kärnan i aktiveringen av arbetslösa. Tidigare undersökningar
av arbetslösas jobbsökande i Sverige antyder att dessa har varit mindre benägna
att söka arbete än arbetssökande i andra länder (Ackum Agell 1999, s 49-50). En
tidig undersökning från 1987 av ungdomars arbetssökande i Stockholm visar att
två tredjedelar av dem sökte cirka 3 jobb i månaden (Harkman 1987, s 108-131).
Arbetsmarknadspolitiska kommittén (SOU 1996:34) lät genomföra två undersökningar av arbetslösas jobbsökande. Den ena studerade jobbsökandet hos arbetslösa ungdomar och visade att medianen för antalet sökta jobb låg på 4 ansökningar
i månaden (Fridén & Söderström 1995, s 22-25 och s 27-29). Den andra undersökningen genomfördes hösten 1994 och visade att antalet sökta jobb för öppet
arbetslösa låg på cirka 3,6 arbeten i månaden med en median på 2 jobb (Ackum
Agell 1995b, s 17-19). Den siffran var betydligt lägre i jämförelse med motsvarande grupp av öppet arbetslösa i England och USA vilkas medianer var 4 respektive
8 sökta jobb i månaden. Medianerna för England och USA är emellertid hämtade
ur undersökningar från mitten av 1980-talet vilket gör en komparation vansklig
(Layard m fl 1991, ch 5). Senare studier på ländernivå förefaller bekräfta denna
bild men de empiriska jämförelserna måste tolkas försiktigt (Meuller 2011, s
51-82). Gemensamt för dessa undersökningar är att de gjordes under skilda konjunkturlägen och är av engångskaraktär.
En vanlig förklaring till den bristande sökaktiviteten enligt den nationalekonomiska forskningen är en alltför generös arbetslöshetsförsäkring. En alltför hög
nivå på ersättningen eller hur länge en arbetslös kan uppbära arbetslöshetsersättning tenderar att minska sökaktiviteten och förlänga perioden av arbetslöshet.
Samtidigt ökar sökaktiviteten då de arbetslösa närmar sig utförsäkring (Finansdepartementet 2009, s 22-23). Det har förklarats med att de arbetslösas jobbanspråk
efterhand sjunker ju närmare de står inför en utförsäkring (Okeke 2008. SOU
2011:11, s 50 och SOU 2011:11, bilaga 9 s 70-76).
Bilden är inte entydig och några generella slutsatser på grund av undersökningarnas skiftande utgångspunkter och abstraktionsnivåer kan inte dras (Åberg 1997;
Holmlund 1998, s 125-127; Finansdepartementet 2011, s 120). Det makroekonomiska läget förefaller spela en roll för sökaktiviteten vilken sjunker vid minskad
aktivitet i ekonomin och vice versa (SOU 1996:51, s 61-68; SOU 2010:88, s
73-86). Vid längre perioder av arbetslöshet tycks den sökteoretiska modellen dessutom ha begränsad giltighet (Finansdepartementet 2009, s 22-23). Det bör också
påpekas att en högre genomsnittlig sökaktivitet för samtliga arbetssökande gör
att konkurrensen om lediga platser ökar vilket kan minska sannolikheten för att
få ett arbete (Forslund 1992, s 61). I sådant fall kan den hårdnade konkurrensen
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om lediga platser leda till att arbetssökande på sikt resignerar i sitt sökande efter
arbete (discourage worker).
Sedan 2007 har Arbetsförmedlingen offentliggjort siffror över antalet sökta
jobb hämtade ur sin Sökandeundersökning. Sammanställningarna gjorda i
Arbetsmarknadsrapport 2014 visar att antalet sökta jobb i månaden sträckte sig
från drygt 6 i genomsnitt under första kvartalet 2005 till cirka 9,38 i genomsnitt
under fjärde kvartalet 2013, en tydlig ökning (Arbetsmarknadsrapport 2014, s 70).
Männen sökte jobb oftare i genomsnitt än kvinnorna, cirka 7,15 första kvartalet
2005 och cirka 9,51 fjärde kvartalet 2011, motsvarande genomsnitt för kvinnorna
var cirka 5,76 och cirka 7,94. Någon redovisning över inrikes och utrikes födda
jobbsökande presenteras inte. Den finansiella krisen 2008 innebar en temporär
nedgång i statistiken över antalet lediga jobb och i antalet sökta jobb för åren
2008 och 2009 (Arbetsförmedlingen: Kvarstående arbetssökande 1996-2015). Från
2014 uppvisar antalet sökta jobb en något minskande tendens och har närmat
sig cirka 8 sökta jobb i genomsnitt i månaden under 2016. Samtidigt har antalet
utlysta lediga platser ökat enligt Arbetsförmedlingen vilket borde ha stimulerat
till en ökad sökaktivitet. En möjlig förklaring kan enligt Arbetsförmedlingen vara
att de arbetssökande saknar rätt kompetens och har därför avstått från att söka
de lediga platserna (Arbetsmarknadsrapport 2016, s 35-37). En annan möjlig
förklaring skulle också kunna vara den höjning i ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes i september 2015 men det fordrar en särskild
undersökning.
De skiftande resultaten för antalet sökta jobb visar på svårigheten att mäta sökaktiviteten överhuvudtaget. Som framgått av redovisningen ovan så är sökaktiviteten enligt Aktivitetsrapporten (Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013, s 181;
Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014, s 132). för år 2014 klart lägre vad gäller
antalet sökta jobb i genomsnitt än för Sökandeundersökningen. Men vi måste
komma ihåg att det rör sig om två helt skilda slag av undersökningar. Sökandeundersökningen är en telefonbaserad undersökning och syftar till att utröna vad
en arbetslös inskriven på Arbetsförmedlingen anser om myndighetens service i
allmänhet.3 Frågor om den arbetslöses jobbsökande ställs muntligen. I aktivitetsrapporten fyller den arbetslöse skriftligen i ett formulär där datum och arbetsgivare anges. Alla jobbansökningar förs sannolikt inte in i aktivitetsrapporten. En
hypotes är att aktivitetsrapporten underskattar antalet sökta jobb (Arbetsförmedlingens återrapport, 2014 s.29-31) eller att den arbetssökande rent av i vissa fall
jämställer ett sökt arbete med att lämna in en intresseanmälan/cv och att antalet
sökta jobb överskattas i Sökandeundersökningen. Detta är dock spekulationer om
skälen till skillnaderna i sökintensiteten och mer forskning behövs här. I vilket
3

För en genomgång av Sökandeundersökningen, se Nilsson P (2011): Sökaktivitet inom olika
arbetsmarknadspolitiska program. Working Paper 2011:1. Stockholm: Arbetsförmedlingen.
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fall behövs det kontinuerliga uppföljningar av aktivitetsrapporten över en längre
tidsperiod innan det går att uttala sig med större säkerhet om sökaktiviteten på en
allmän nivå, och i vilken utsträckning de olika sökaktiviteterna spelar in för att bli
kallad till en intervju.

AKTIVITETSRAPPORTERNA 2014-10-11
I följande avsnitt redovisas resultaten de två totala uttagen av aktivitetsrapporter
för oktober och november 2014, indelat på kön, inrikes födda och utrikes födda
sam översiktligt på kommunnivå enligt Sveriges kommuner och landsting kommungruppsindelning 2011.
Totala antalet inlämnade aktivitetsrapporter för oktober och november var
405 471 stycken. Tabell 2 visar fördelningen på kön, inrikes- och utrikes födda. Av
dem framgår att fördelningen mellan de båda könen i stort är 50 procent.
Tabell 2 Uppdelat på kön, inrikes- och utrikes födda, aktivitetsrapport 2014-10 – 11
2014-10

Procent-10

2014-11

Procent-11

Kvinnor

118 334

50,5

118 676

50

Män

116 190

49,5

118 821

50

Total

234 524

100

237 497

100

Utrikes födda

82 680

35,3

84 420

35,5

Inrikes födda

151 844

64,7

153 077

64,5

Kvinnor - utrikes födda

41 587

50,3

42 251

50,0

Män - utrikes födda

41 093

49,7

42 169

50,0

Kvinnor - inrikes födda

76 747

50,5

76 425

50,0

Män - inrikes födda

75 097

49,5

76 652

50,0

Fördelningen på kön bland de inrikes- och utrikes födda visar att andelarna
inrikes födda och utrikes födda som aktivitetsrapporterade under de två aktuella
perioderna utgjordes av ca 64 respektive ca 35 procent. Fördelningen mellan
könen inom de båda grupperna var i det närmaste identiskt, ca 50 procent.
Hur aktiviteterna fördelade sig i genomsnitt totalt för kvinnor och män,
samt på inrikes- och utrikes födda för aktivitetsrapporterna 2014 -10 11 framgår
av tabell 3 nedan, aktiviteterna i alfabetisk ordning med Annan aktivitet längst
till vänster och Sökta jobb längst till höger. Den genomsnittliga aktiviteten per
aktivitet för båda undersökningsmånaderna ligger för annan aktivitet på 1,32, för
intervju på 0,24, för 1,33 för intresseanmälan/cv, för rekryteringsträffar 0,04 för
rekryteringsträffar och slutligen antalet sökta jobb ligger på 4,25.
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Tabell 3 Genomsnittlig sökaktivitet per aktivitet, på kön och inrikes- och utrikes födda,
aktivitetsrapport 2014-10 – 11
Annan
aktivitet

Intervju

Intresseanmälan/cv

Rekryteringsträffar

Sökta jobb

Totalt

1,33

0,24

1,30

0,04

4,25

Kvinnor

1,51

0,24

1,25

0,04

4,21

Män

1,15

0,24

1,35

0,05

4,30

Inrikes födda

1,66

0,27

1,18

0,04

3,83

Utrikes födda

0,71

0,18

1,52

0,05

5,06

Kvinnor
- inrikes födda

1,87

0,27

1,14

0,04

3,87

Män
- inrikes födda

1,44

0,26

1,22

0,05

3,78

Kvinnor
- utrikes födda

0,82

0,17

1,45

0,05

4,84

Män
- utrikes födda

0,60

0,19

1,60

0,05

5,27

Generellt sett visar kvinnorna en större benägenhet att under annan aktivitet
beskriva vad de har gjort för att bryta sin arbetslöshet. Det gäller också uppdelat
på kön samt på utrikes och inrikes födda. De inrikes födda uppvisar generellt,
och på kön, en klart större benägenhet att dokumentera sina aktiviteter jämfört
med utrikes födda, medan de utrikes födda kvinnorna är mer aktiva i sina beskrivningar än de utrikes födda männen. Det är svårt att ge annat än spekulativa
förklaringar. En tänkbar sådan mellan de inrikes födda och utrikes födda kan
vara att de inrikes födda å ena sidan behärskar svenska språket bättre och därför
har lättare att beskriva vad de har gjort men att å andra sidan kan den större
sökaktiviteten hos de utrikes födda göra dem mindre benägna att beskriva sin
sökaktivitet. Den dokumenterade sökaktiviteten i sig får då tala sitt tydliga språk.
En liknande parallell kan göras mellan kvinnor och män. Kvinnor kanske är mer
återhållsamma i sina sökaktiviteter och söker de jobb de anser sig ha större möjlighet att få eller ligger närmre den egna kompetensen medan männen här skulle
vara djärvare. En annan hypotes är att familjesituationen gör att kvinnor inte utan
vidare kan söka arbete utanför hemorten (Ackum Agell, 1995b). Kvinnor föredrar
istället att utförligare beskriva vad de har gjort. Men detta är spekulationer och
mer forskning behövs för att förstå skillnaderna mellan kvinnor och män under
annan aktivitet.
När det gäller att bli kallad till intervju är skillnaden mycket liten mellan
könen sammantaget men indelat på inrikes- och utrikes födda och på kön inom
dessa, uppträder tydliga avvikelser. De inrikes födda blir oftare kallade till en
intervju jämfört med de utrikes födda och skillnaden är påtaglig: 0,27 i genomsnitt för de inrikes födda mot 0,18 för de utrikes födda. Därtill tycks de inrikes
födda kvinnorna i någon större utsträckning bli kallade till intervju jämfört med
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inrikes födda männen. Det omvända förhållandet råder bland de utrikes födda
där männen något oftare blir kallade till intervju än de utrikes födda kvinnorna.
Varför dessa skillnader uppträder diskuteras längre ner efter genomgången av
antalet sökta jobb.
Om vi ser till aktiviteten intresseanmälan/cv visar siffrorna att de utrikes födda
är betydligt mer benägna att skicka in en sådan än de inrikes födda, se nedan för
kommentarer på detta. De av Arbetsförmedlingen anordnade rekryteringsträffarna uppvisar mycket små skillnader mellan kategorierna.
Aktiviteten sökta jobb längst till höger är den viktigaste aktiviteten sett ur arbetslöshetsförsäkringens perspektiv. Sammanställningen av antalet sökta jobb i genomsnitt visar också vissa intressanta skillnader mellan inrikes- och utrikes födda
och i viss mån på kön inom inrikes födda. I allmänhet har männen rapporterat in
fler sökta jobb än kvinnorna utom just för kategorin inrikes födda där kvinnorna
i genomsnitt angivit att de sökt fler jobb än männen. Om vi ser till antalet sökta
jobb indelat på kön enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2012 så
visar sammanställningar i den att männen mellan åren 2005 och 2011 var generellt
mer aktiva i sitt jobbsökande än kvinnorna (Arbetsmarknadsrapport 2012, s 91).
Några kommentarer av tabell 3 ovan bör göras angående skillnaden i sökaktivitet mellan inrikes födda och utrikes födda. Utrikes födda är mer aktiva att söka
jobb och att skicka intresseanmälan/cv än inrikes födda men blir inte lika ofta
kallade till intervju som dem. Aktiviteten intervju indikerar att arbetssökande
utrikes födda har större svårigheter att komma in på svenska arbetsmarknaden
jämfört med de inrikes födda. Detta är i linje med forskningen om utrikes föddas
svårigheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden (Olli Segendorf, 2005).
Aktivitetsrapporten i sig ger ingen vägledning vad gäller att förklara skillnaden i
sökaktivitet utan den är i första hand att betrakta som ett diagnostiskt statistiskt
instrument. Diagnosen är klar här. Skillnaderna i sökaktivitet mellan inrikes födda
och utrikes födda måste undersökas närmare.
Tidigare undersökningar visar att det finns regionala olikheter i sökaktiviteten
på svenska arbetsmarknaden (Zetterberg 2016). Med aktivitetsrapporten är det
möjligt att diagnostisera och analysera sökaktiviteten på kommunnivå. Genomgången av aktivitetsrapporterna på kommunnivå bygger på Sveriges kommuners
och landstings kommungruppsindelning från 2011 (SKL 2011). I SKL 2011
är kommunerna indelade i 10 grupper. Grupp 1 utgörs av de 3 storstäderna
Stockholm, Göteborg och Malmö. Grupp 2 består av 38 förortskommuner till
storstäder där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon
av de tre. I grupp 3 utgörs av 31 större städer i kommuner med 50 000-200 000
invånare. Grupp 4 består av 22 förortskommuner till större städer där mer än 50
procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon av dessa. Grupp 5 utgörs
av 51 pendlingskommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar
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till en annan kommun. Grupp 6 utgörs av 20 stycken turism- och besöksnäringskommuner. I grupp 7 ingår de varuproducerande kommuner, 54 stycken, där mer
än 34 procent av nattbefolkningen är sysselsatta inom tillverkning och utvinning,
energi och miljö samt byggverksamhet. Grupp 8 utgörs av 20 glesbygdskommuner
med mindre än åtta invånare per kvadratkilometer. Grupp 9 bildas av 35 kommuner i tätbefolkad region med kommuner med mer än 300 000 personer inom en
radie på 112,5 kilometer och slutligen grupp 10 utgörs av 16 kommuner i glesbefolkad region med mindre än 300 000 personer inom en radie på 112,5 km.
En jämförelse av genomsnittssiffrorna för de olika aktiviteterna visar att
sökaktiviteten varierar kraftigt mellan kommungrupperna på grund av skillnader
i näringslivsstrukturen mellan kommungrupperna. Aktivitetsrapporten kan inte
säga något om i vilken utsträckning de arbetssökande söker arbete utanför sin
hemort utan det måste studeras särskilt. Generellt kan sägas att de arbetslösas
sökaktivitet med avseende på sökta jobb, intresseanmälan/cv och intervjuer är
betydligt högre i kommungrupperna 1 och 2, alltså för storstäderna och förorter
till storstäderna än för de övriga kommungrupperna. De arbetssökande i dessa
båda kommungrupper söker betydligt fler arbeten, skickar in fler intresseanmälningar/cv och blir oftare kallade till en intervju. Sökaktiviteten ligger klart högre
än för de genomsnitt som redovisades generellt för aktivitetsrapporterna för hela
år 2014, se tabell 1.
Tabellerna ovan visade på tydliga skillnader i sökaktiviteten mellan inrikes
födda och utrikes födda. Samma mönster går igen i samtliga kommungrupper. De
utrikes födda uppvisar en högre sökaktivitet generellt sett i alla kommungrupper
utom för kommungrupp 10 glesbefolkade region, där de ligger någorlunda lika
vad gäller antal sökta jobb och antal intervjuer i genomsnitt. Den största skillnaden återfinns i kommungrupperna 1 storstäder och 2 förortskommuner till storstäder. De inrikes födda söker 5,75 och 6,19 jobb i genomsnitt medan de utrikes
födda söker i genomsnitt 6,15 och 7,57 jobb för respektive kommungrupp.
När det gäller att bli kallad till en intervju blir de inrikes födda blir överlag
oftare kallade till en intervju än de utrikes födda för samtliga kommungrupper
trots att de i allmänhet söker färre arbeten i genomsnitt än de utrikes födda.
Särskilt anmärkningsvärd är siffrorna för kommungrupperna 1 och 2. De utrikes
födda är mycket aktiva i sitt jobbsökande här men har svårare att bli kallade på en
intervju relativt de inrikes födda. De inrikes födda blir i genomsnitt kallade 0,43
och 0,48 i genomsnitt medan de utrikes födda blir i genomsnitt kallade 0,21 och
0,24 för respektive kommungrupp.
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UTBILDNINGSNIVÅ, SÖKANDEKATEGORI OCH ÅLDER
Följande avsnitt behandlar sökaktiviteten uppdelad på utbildningsnivåer, sökandekategorier och ålder. Utbildningsnivåerna är i den offentliga arbetsmarknadsstatistiken normalt uppdelade på sex nivåer: förgymnasial <9 år, förgymnasial 9-10
år, gymnasial, eftergymnasial kortare än 2 år, eftergymnasial 2 år eller mer och
forskarutbildning. I redovisningen nedan har de slagits samman till tre nivåer;
förgymnasial, gymnasial och efter gymnasial.
I tabell 4 nedan visas sökaktiviteten på utbildningsnivå. I vänstra kolumnen
anges de tre utbildningsnivåerna, indelade i utrikes (Uf ) och inrikes (If ) födda
och på kön. Tidigare forskning visar att högre utbildning påverkar jobbsökandet
positivt (Harkman & Jansson 1995; Samuelsson 2002 s 126-137).
Tabell 4 Utbildningsnivåer och aktiviteter, utrikes födda (uf) och inrikes födda (if), medeltal,
2014-10-11.
Utbildningsnivå\
aktivitet

Intervju

Sökta
jobb

Intresseanmälan/cv

Rekryterings
träffar

Annan
aktivitet

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Uf-Kvinnor

0,08

4,1

1,27

0,03

0,49

Uf-Män

0,14

4,67

1,5

0,04

0,4

If-Kvinnor

0,11

3,24

1,05

0,03

1,31

If-Män

0,12

2,9

1,17

0,03

1,09

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Uf-Kvinnor

0,16

4,71

1,6

0,05

0,74

Uf-Män

0,17

5,03

1,64

0,05

0,56

If-Kvinnor

0,22

3,57

1,23

0,04

1,62

If-Män

0,21

3,38

1,31

0,04

1,26

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Uf-Kvinnor

0,28

5,69

1,46

0,06

1,21

Uf-Män

0,28

6,29

1,64

0,06

0,87

If-Kvinnor

0,45

4,74

1,02

0,05

2,59

If-Män

0,47

5,27

1,04

0,06

2,08

Förgymnasial nivå

Gymnasial nivå

Eftergymnasial nivå

Anm.Förgymnasial nivå utrikes födda totalt 45 955 varav 48,12 procent kvinnor och 51,88 procent
män. Förgymnasial nivå inrikes födda totalt 42 134 varav 45,52 procent kvinnor och 54,48 procent
män. Gymnasial nivå utrikes födda totalt 51 135 varav 48,23 procent kvinnor och 51,77 procent män.
Gymnasial nivå inrikes födda totalt 148 782 varav 49,77 procent kvinnor och 50,23 procent män.
Eftergymnasial nivå utrikes födda totalt 43 568 varav 53,27 procent kvinnor och 46,73 procent män.
Eftergymnasial nivå inrikes födda 73 895 varav 54,38 procent kvinnor och 45,62 procent män.

Aktivitetsrapporten 2014-1011 bekräftar denna bild och den gäller för såväl båda
könen som för inrikes och utrikes födda. Men tabell 4 visar också att mönstret
verkar gälla för övriga aktiviteter. Sökaktiviteten ökar generellt med högre utbildning. Ser vi till sökaktiviteten indelad på kön så avviker den inte från mönstret.
Den stora skillnaden uppträder vid en jämförelse mellan inrikes och utrikes
födda. Sökaktiviteten är klart högre för de utrikes födda om vi ser till antal sökta
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jobb och inskickade intresseanmälningar/cv, och marginellt för aktiviteten antal
rekryteringsträffar. De inrikes födda är mer benägna att beskriva vad de har gjort
för att bryta sin arbetslöshet under aktiviteten annan aktivitet, oavsett utbildningsnivå och, inte minst viktigt, de blir oftare kallade till en intervju än vad de
utrikes födda blir. Här visar aktivitetsrapporten som nämnts ovan att fördjupade
studier behövs för att utröna skillnaderna mellan de inrikes och utrikes födda
med avseende på möjligheten att bli kallad till en intervju.
Nedan i tabell 5 följer presentationen av sökaktiviteten indelad i på sökandekategorier. Dessa utgörs av deltidsarbetslösa, i program med aktivitetsstöd, timanställda, öppet arbetslösa och övriga. I första hand jämförs arbetssökande som
befinner sig i program med aktivitetsstöd och arbetssökande som är inskrivna
som öppet arbetslösa. Deltidsarbetslösa, timanställda samt övriga är visserligen
viktiga men de utgör en mindre del av de aktivitetsrapporterande under oktober
och november 2014 och redovisas därför inte.
Tabell 5 Sökandekategorier (skat) och aktiviteter, i program med aktivitetstöd och öppet arbetslösa,
utrikes (uf) och inrikes födda (if), medeltal, 2014-10-11.
Skat\aktiviteter

Intervju

Sökta
jobb

Intresseanmälan/cv

Rekryteringsträffar*

Annan
aktivitet

I program

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Uf-Kvinnor

0,12

4,52

1,25

0,05

0,79

Uf-Män

0,13

5

1,35

0,04

0,56

If-Kvinnor

0,16

3,29

1,04

0,04

1,75

If-Män

0,15

3,44

1,11

0,05

1,29

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Uf-Kvinnor

0,24

5,69

1,78

0,05

0,86

Uf-Män

0,26

5,84

1,89

0,05

0,61

If-Kvinnor

0,42

5,1

1,43

0,04

2,21

If-Män

0,39

4,45

1,4

0,05

1,62

Öppet arbetslösa

Anm. I program utrikes födda totalt 60 247 varav 47,79 procent kvinnor och 52,21 procent män. I
program inrikes födda totalt 106 462 varav 46,77 procent kvinnor och 53,23 procent män. Öppet
arbetslösa utrikes födda totalt 62 294 varav 47,63 procent kvinnor och 52,27 procent män. Öppet
arbetslösa inrikes födda totalt 110 971 varav 46,43 kvinnor och 53,57 män.

Den stora skiljelinjen går mellan inrikes födda och utrikes födda. De arbetssökande placerade i program med aktivitetsstöd visar att de utrikesfödda har svårare
att komma på en intervju än inrikes födda. Antalet intervjuer är i genomsnitt
lägre för de utrikes födda än för de inrikes födda samtidigt som de utrikes födda i
genomsnitt söker jobb oftare än de inrikes födda. Uppdelat på kvinnor och män
uppvisar män än högre sökaktivitet vad gäller antalet sökta jobb och de kommer
också något oftare på intervju än kvinnorna. De utrikesfödda är mer aktiva att
sända in intresseanmälningar/cv än inrikes födda. När det gäller annan aktivitet
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är de inrikes födda överlag är mer aktiva än de utrikesfödda samt att kvinnorna
dominerar aktiviteten annan aktivitet.
Den stora sökandekategorin i aktivitetsrapporten utgörs av de öppet arbetslösa.
De är betydligt mer aktivare att söka jobb, skicka in intresseanmälan/cv, gå på
rekryteringsträffar m.m. än de arbetssökande jämfört med dem i program. Det är
delvis i linje med tidigare forskning. Den visade att kvinnor hade en något lägre
sökaktivitet än män men gällde i huvudsak inrikes födda (Ackum Agell, 1995b s
15-19). Aktivitetsrapporten visar här att utrikes födda kvinnor är något mer aktiva
på att söka jobb än de inrikes födda kvinnorna och männen. Samtidigt har de
utrikes födda betydligt svårare att bli kallade till en intervju.
Hur sökaktiviteten fördelas på jobb och intervju samt för inrikes födda och
utrikes födda med avseende på ålder framgår av tabell 6 nedan. Kolumnen längst
till vänster visar inrikes- och utrikesfödda för varje åldersklass. Därefter följer kolumnerna för antalet sökta jobb och antalet intervjuer samt sökta jobb i förhållande till antalet intervjuer i genomsnitt. Ålder är indelad i åldersklasserna 16-24 år,
25-49 år, 50-59 år och 60 år och uppåt. Indelningen är något grov men är gjord
efter vad de båda aktivitetsrapporten utvisar om relationen ålder och intervju.
Tabell 6 Ålder och antal sökta jobb och intervjuer, samt antal sökta jobb per intervju för inrikes födda
och utrikes födda, i genomsnitt, aktivitetsrapporter 2014-10 11.
16-24 år
Sökta jobb

Intervjuer

Sökta jobb/intervju1

inrikes

3,17

0,25

12,88

utrikes

4,06

0,2

20,29

inrikes

4,3

0,33

13,29

utrikes

5,2

0,2

25,95

inrikes

3,8

0,23

16,37

utrikes

5,02

0,14

34,58

inrikes

3,16

0,12

27,29

utrikes

4,82

0,11

44,23

25-49 år

50-59 år

60 år-

1

Beräkning gjord på antalet sökta jobb och antalet intervjuer.

Redan en okulär besiktning av aktiviteten intervju i genomsnitt i tabell 6 visar
en sämre arbetsmarknad för äldre arbetssökande, främst för dem som befinner sig i
åldern 60 år och uppåt. Det gäller såväl för inrikes födda som för de utrikes födda.
Det är helt i linje med vad forskningen säger om äldres möjligheter att finna arbete
på nytt om de har förlorat en anställning (Eriksson m fl, 2017 s 64-70).
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Som kolumnerna sökta jobb och sökta jobb/intervju i genomsnitt utvisar
är sökaktiviteten generellt högre för de utrikes födda än för de inrikes födda i
alla åldersklasser. Det är inte oväntat utan följer logiskt av vad som framgått av
redovisningen ovan. Samtidigt indikerar kolumnen för intervjuer i genomsnitt att
de inrikes födda oftare blir kallade till en intervju. De två åldersklasserna 16-24 år
och 60 år och uppåt uppvisar likheter vad gäller antalet sökta jobb i genomsnitt.
De är något lägre än för de två andra åldersklasserna 25-49 år och 50-59 år. En
förklaring kan vara att de som befinner sig i åldern 16-24 år har något färre jobb
att söka på grund av de inte har hunnit utbilda sig eller inte har tillräckligt med
arbetslivserfarenheter. För de i åldersklassen 60 år och uppåt, kan deras lägre
genomsnitt för sökta jobb förklaras av minskad attraktionskraft på grund av ålder.
Samtidigt visar tabell 6 att de i åldern 16-24 år oftare blir kallade till intervju
i genomsnitt än de i åldersklassen 50-59 år och för 60 år och uppåt. En hypotes
skulle kunna vara de är mer attraktiva på arbetsmarknaden än denna grupp, om vi
ser till det något lägre genomsnittet för antalet sökta jobb i genomsnitt. Argumentet skulle då vara att de inte behöver söka jobb lika intensivt eftersom de är
mer attraktiva på arbetsmarknaden just i kraft av sin ålder. Men samtidigt får vi
inte glömma att åldersgruppen 16-24 år har rymt och fortfarande rymmer en stor
andel långtidsarbetslösa. Detta förhållande framgår inte av aktivitetsrapporten.
Det visar att dess resultat måste sättas in i ett större ekonomiskt samanhang. De
inrikes födda i åldern 25-49 år utgör de mest efterfrågade på arbetsmarknaden om
vi ser till intervjuerna i genomsnitt.
Sammantaget visar genomgången av de två aktivitetsrapporterna att de utrikes
födda i allmänhet uppvisar en högre sökaktivitet än de inrikes födda samtidigt
som de förefaller ha svårare att bli kallade till en intervju.
En central frågan är om dessa svårigheter beror på att de rekryterande företagen har svårt att avgöra de utrikes föddas kompetens eller i förekommande fall
validering av deras utbildningar. Det går inte heller utesluta att diskriminering
förekommer (Eriksson m fl, 2017 s 88-90). En metod att undersöka detta skulle
kunna vara korresponstestning i syfte att utröna om det rör sig om preferensdiskriminering där arbetsgivaren av ängslan för att en anställning av en utrikes född
uppfattas negativt av andra anställda eller kunder, eller om det föreligger statistisk
diskriminering där arbetsgivaren är osäker på den arbetssökandes egenskaper
och av de skälen därför väljer bort dem (Ds 2007, s 43-46, s 86-87; Rooth, 2014).
Indikationer tyder på att en viss diskriminering av inte minst av de utrikes födda
utanför Europa råder på arbetsmarknaden (Arai m fl, 2000 s 26; Ds 2007, s 86-97).
Det kan sannolikt förklara varför en del av de utrikes födda förefaller ha svårare
bli kallade till en intervju enligt aktivitetsrapporten.
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Aktivitetsrapporten visar här sin diagnostiska styrka. Den aktualiserar behovet
av mer ingående studier om varför utrikes födda har svårare än inrikes födda att
bli kallade till en intervju.

AVSLUTNING
Med tanke på att över 300 000 aktivitetsrapporter lämnas in varje månad har den
en mycket stor potential som diagnostiskt instrument att belysa arbetslösas jobbsökande. Styrkan i aktivitetsrapporten ligger i dess kontinuitet och att de valbara
frågorna ligger fast. Den har samtidigt en begränsning i att de arbetssökande inte
behöver ange hur många timmar de lägger ner på att söka arbete i månaden. Den
kan till exempel inte heller säga något om de arbetslösa söker arbete utanför sin
hemort eller yrkesområde. Icke desto mindre är det möjligt att ingående studera
sökaktiviteten för kvinnor och män, indelat på inrikes födda och utrikes födda, på
hemort och län utifrån olika slag av individdata. Med aktivitetsrapporten går det
att studera matchningsproblemen på svenska arbetsmarknaden i detalj.
En viktig slutsats är att aktivitetsrapporten bör användas i den offentliga
arbetsmarknadsstatistiken. Som ett diagnostiskt statistiskt instrument ger den
värdefull kunskap om matchningen på den svenska arbetsmarknaden, trots att
den i första hand egentligen är tänkt som ett kontrollinstrument på att arbetslösa
aktivt söker arbete.
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Krisberedskapspusslet –
meningsskapande och
strategier i arbetet med riskoch sårbarhetsanalyser
Mathias Ericson
Artikeln belyser avvägningar kring och villkor för att sammanställa de riskoch sårbarhetsanalyser som har en central roll i utvecklingen av samhällets
krisberedskap. Det empiriska underlaget består av intervjuer med personer
inom kommun och länsstyrelse samt observationer av konferenser och
seminarier ägnade åt utveckling av krisberedskap, främst med fokus på risk
och sårbarhetsanalyser. Resultaten visar hur arbetet präglas av en mängd
övervägande för att hantera konflikter mellan olika förväntningar och
intressen. Artikeln pekar på vikten av att uppmärksamma hur institutionella
ordningar, normer och maktrelationer präglar vad som bedöms som relevanta
risker och sårbarheter.
Att vi idag lever i ett komplext samhälle med oöverskådliga beroenden och sårbarheter är en beskrivning som återkommer inom arbetet med krisberedskap och
inom riskforskningen (Hood m fl 2001; Rothstein m fl 2006). I exempelvis regeringens budgetproposition (Regeringen 2014) och den nationella förmågebedömning (MSB 2016) betonas att organiseringen av krisberedskap behöver utvecklas
för att kunna hantera händelser vars följder är komplexa och svåra att förutse
omfattningen av. Där nämns händelser som påverkanskampanjer, naturkatastrofer
eller terrorism. Det beskydd som definieras i relation till sådana risker och sårbarheter är inte främst reaktiva och operativa professioner så som militärt försvar,
räddningstjänst och polis.
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samhällsstörningar inom olika samhällsviktiga verksamheter. Detta är en form av
beredskap som formas genom betydligt diffusare praktiker så som riskanalyser,
samverkan och integrering av krisberedskapsarbete i samhällets centrala institutioner och verksamheter (Aradau & Van Munster 2007; Hagmann & Cavelty
2012; Rose 2000). Politiskt ledarskap legitimeras genom att stärka arbetet med
samhällets krisberedskap, samtidigt som det inte är överblickbart vad det arbetet i
praktiken förebygger eller förhindrar (Methmann & Rothe 2012; Power 2007).
Syftet med artikeln är att belysa avvägningar kring och villkoren för att sammanställa de risk- och sårbarhetsanalyser som har en central roll i utvecklingen
av samhällets krisberedskap. Kommuner och länsstyrelsen har, liksom landsting
och särskilt utpekade myndigheter lagstadgade krav att upprätta en risk- och
sårbarhetsanalys. För kommuner görs detta vart fjärde år och inom länsstyrelser
görs det årligen. Dessa risk- och sårbarhetsanalyser ligger sedan till grund för
den nationella förmågebedömningen som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) årligen överlämnar till regeringen. Förmågebedömning lägger
i sin tur grunden för regeringens beslut om inriktning och budget för Sveriges
krisberedskap. Så sett har risk- och sårbarhetsanalyserna en framskjuten roll i
utvecklingen av krisberedskapen. Samtidigt beskriver tidigare forskning arbetet
med riskanalyser som diffust och oöverskådligt. Med utgångspunkt i material
i form av intervjuer och observationer diskuterar jag hur de som arbetar med
dessa former av analyser förhåller sig till motstridiga förväntningar och ideal. Det
handlar om hur de beskriver sitt arbete som en form av pusslande som kräver
noga avvägningar och en fingertoppskänsla för formella och informella ramar
inom de verksamheter och organisationer där de verkar. Artikeln inleds med tre
avsnitt kring forskningssammanhang, teoretisk inramning respektive metod och
material. Därefter följer redovisning av resultat i form av tre tematiska avsnitt
samt en avslutande diskussion.

FORSKNINGSSAMMANHANG
Samhällsvetenskaplig forskning lyfter fram att beredskap för och strategisk
hantering av risker vuxit fram som ett allt centralare behov i samhället. Detta är
till följd av vi lever i ett samhälle med allt komplexare riskbilder, hotbilder och
beroenden (Hood m fl 2001; Renn 2008). Men fokuseringen vid risker kan även
ses i ljuset av förändrade förutsättningar för styrning och myndighetsutövning i
ett samhälle som allt mer kommit att genomsyras av New Public Management
och nyliberala ideal om marknadsstyrning och betoning av den enskildes ansvar
(O’Malley 2012; Power 2007). Det finns också de som pekar på att kriser och katastrofer är händelser som i sig driver på och legitimerar nyliberala omvandlingar av
samhället (Klein 2007; Mirowski 2013; Tierney 2014). Vid kriser och katastrofer
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visar sig myndigheters och statens möjlighet att erbjuda skydd vara begränsat och
det kan framställa tilltron till en centraliserad makt som förlegad och naiv (Methmann & Rothe 2012; O’Malley 2012). Istället uppmuntras en tilltro till decentralisering, marknadslogiker och betoning av den enskildes eget ansvar (Aradau &
Van Munster 2007; Chandler 2013; Lentzos & Rose 2009; Tierney 2015).
Att uppfattningar om risker fått en central roll i samhällsomvandlingar återspeglas i framväxten av olika former professioner och organisationer som arbetar
med riskanalys och beredskap för att hantera risker och kriser inom vitt skilda
sektorer (Czarniawska 2009; Power 2016; Renn 2008). Kriser och katastrofer för
inte bara med sig en förskjutning av ansvar från politiker till den enskilde utan
även från ledning till tjänstemän och dem som utför det praktiska arbetet med
att producera riskanalyser (Hagmann & Cavelty 2012). Att förebygga och skapa
beredskap för att hantera risker och kriser har blivit en slags universallösning för
att återskapa legitimitet och detta tycks kunna appliceras på det mesta (Power,
2004). Att detta fått en sådan genklang kan ses som ett uttryck för att vi nu lever
i en form av utvärderingssamhälle där granskningar, revisioner och olika tekniker
för att analysera risker och brister i förmåga allt mer tycks tränga undan det som
tidigare definierats som kärnverksamhet inom olika områden (Brown & Calnan
2010; Power 1999, 2004; Rothstein m fl 2006). Inte minst har det inom statliga
myndigheter vuxit fram olika former av riskbyråkratier där professionella grupper
formats kring utvecklande och utförande av olika former av metoder för att analysera risker (Hood m fl 2001).
Framväxten av professioner inom riskanalys liksom olika former av institutionalisering av riskhantering får också konsekvenser för vad som erkänns som risker
och de ramar som sätts kan i sig skapa risker (Brown & Calnan 2010; Hood m fl
2001; Rothstein m fl 2006). De kunskaper om risker som produceras och omsätts
i verksamheter och policys inom professionella och institutionella praktiker är
centrala för sociala konstruktioner av risker (Burgess 2006; Ewald 1991; Lupton
2013; Tierney 1999). Men samtidigt som de kan sägas vara ett viktigt studieområde så talar mycket för att professionella och institutionella praktiker inom detta
område inte är helt enkla att studera. Power (1999) pekar exempelvis på att den
verksamhet som är till för att skapa transparens paradoxalt nog i sig är mycket
otransparant och synnerligen svår att utvärdera. Han menar att det råder en form
av ofrånkomlig dunkelhet och att de som själva arbetar med riskanalyser och
utvärderingar själva har svårt att få en övergripande bild av vad arbetet går ut på
eller har för effekter. Det finns också en motsägelsefullhet i att riskanalyser skrivs
fram i en form av vetenskaplig språkdräkt som bygger på positivistiska vetenskapsidel om mätbarhet, samtidigt som underlaget vanligen bygger på kvalitativa
och subjektiva uppskattningar från experter från olika verksamheter (Hagmann &
Cavelty 2012). En annan motsägelsefullhet är att beredskapsarbetet tenderar att
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fokusera på planer och utgå från byråkratiska logiker så som tydliga strukturer för
ansvarsfördelning medan det i akuta krissituationer tvärtom visar sig vara viktigare
med intuitiva förmågor och improvisation (Czarniawska 2009; Sanne 2001;
Weick & Sutcliffe 2007). Området tycks med andra ord vara svårt att avgränsa
och präglat av motstridiga villkor, där tyngdpunkten för vad som är effekter och
kärnfulla praktiker varierar och ständigt kan förskjutas.
Ambivalens och svåröverskådlighet kan betraktas som ett inneboende villkor
i denna form av professionella praktiker (Power 2007). Syftet med arbetet är att
skapa beredskap för det oväntade och okända. Historien lär oss att krissituationer
uppstår ur det som är oväntat, så som uttrycks i Nassim Nicholas Talebs metafor
om upptäckten av svarta svanar (Taleb 2007). Det okända och det otänkbara är
därför en viktig dimension i arbetet med att använda riskanalyser för att utveckla
och stärka samhällets krisberedskap. Hotfulla framtidsscenarier ges en spöklik
närvaro i nuet (hauntology) och bildar utgångspunkt för olika former av styrning
och motiv för nödvändiga åtgärder (Aradau & Van Munster 2007; Gordon 2008;
Gunder 2008; Lupton 2013). Effekterna av arbetet kan då vara att få spridning
för en form av overklighetskänsla och att få människor att i sin vardag bli mer
vaksamma och inte förledas in i en trygghet med det som är känt och familjärt
(Puar 2007; Rose 2001).
Det finns få studier som undersöker det vardagliga och praktiska arbetet med
riskanalyser, samtidigt som detta lyfts fram som en central dimension för att
förstå hur risk kan kopplas till samhällsomvandlingar och vilka former av risker
som dessa omvandlingar organiseras kring (Methmann & Rothe 2012; Power
2016; Tierney 1999). Studier inriktas snarare just mot effekterna av och de mer
makropolitiska sammanhang som riskhantering är del av, exempelvis hur nyliberala samhällsomvandlingar kan beskrivas i termer av säkerhetisering (Puar 2007;
Rose 2000; Tierney 2015). Kritiska studier tenderar på så sätt att betona de dramatiska och exceptionella effekterna som följer av kriser och katastrofer, men bortser
från att det alldagliga arbetet med riskanalyser och de dramatiska hotbilder som
legitimerar samhällsomvandlingar hänger samman och ömsesidigt förstärker
varandra (Methmann & Rothe 2012).

TEORETISK INRAMNING
I denna artikel tar jag utgångspunkt i teoretiska perspektiv som betonar att vad
som bedöms som risk är föränderligt och kontextbundet, eller beroende av
maktrelationer och kan studeras som en form av sociala konstruktioner (Lupton
2013; Tierney 1999). Som sociala konstruktioner är de en form av diskursiva
ordningar där etablering av giltig kunskap är beroende av vilka funktioner de
fyller i en viss professionell och institutionell praktik (Aradau & Van Munster
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2007; Ewald 1991). Diskurser ses här inte enbart som tal och språk utan som
bredare sammansättningar av olika former av praktiker och villkor som syftar till
att göra ett objekt, i detta fall risk och sårbarhet, hanterbart. Detta talas ibland om
som en form av risk assemblage (Lupton 2013, s 40; se även Puar 2007) eller risk
maskineri (risk dispositifs) (Methmann & Rothe 2012, s 324; se även Aradau & Van
Munster 2007). Sammansättningarna kan utöver tal och språk vara exempelvis
organisering, institutionaliserade rutiner, arbetsmetoder, kommunikation, lagstiftning eller materiella och temporala ramar. Ett sådant perspektiv betonar också att
sociala konstruktioner inte är entydiga utan komplexa och mångtydiga processer
som rymmer motstridigheter och konflikter (Rose 2000).
I studien har jag även inspirerats av teoretiska perspektiv som sätter fokus på
hur ordningar inom en organisatorisk eller professionellt sammanhang formas
genom de vardagliga praktiker som skapar rutiner och bildar en form av institutionella ordningar av oskrivna regler och normer (Powell & DiMaggio 1991).
Institutionella ordningar gör organisationer motståndskraftiga mot förändringar
och skapar kontinuitet. Policys och olika former av styrdokument visar sig ofta
krocka med praktik och kan då tillfälligt synliggöra de institutionella ordningar
som råder men annars är dolda, vilket ibland beskrivs som en form av glastak
(Wenger 1998) eller osynliga murar (Ahmed 2012). Som exempelvis Czarniawska
(2009) och Weick och Sutcliffe (2007) beskriver är detta särskilt tydligt i organisationer inom riskhantering, där formella rutiner och regelverk får mycket begränsat
utrymme när en akut situation väl ska hanteras.
En ytterligare teoretiska ingång är sociologiska professionsstudier som beskriver hur ideal om transparens blivit allt viktigare för olika yrkesgruppers möjligheter att göra anspråk på legitimitet, vilket utmanar en syn där professioner
traditionellt sett vilat på otillgänglighet och en skarp åtskillnad mellan initierade
och utomstående (Fournier 1999; Svensson 2006). Professionell legitimitet formas
genom förmåga att vara reflexiv och inkännande, exempelvis i form av ideal om
kundorientering (Schön 1983). Sådana förändrade funktioner av och förväntningar på professioner mot mer reflexivitet är också relevant i relation till riskhantering. Analyser och utvärderingar av brister och förmågor att hantera kriser är inte
längre enbart interna angelägenheter utan de strategier som organisationer använder för att återskapa legitimitet. Analyser av risker ger intryck av ökad transparens
och kan sägas vända organisationer ut och in. Det som tidigare setts som interna
angelägenheter blir istället organisationers utsida (Power 2007).
Genomslaget av reflexivitet inom professioner och organisationer visar att vad
som är främre och bakre regioner kan skifta (Power 2007; Schön 1983). Som Sara
Ahmed (2012) beskriver kan vaksamhet över dessa skiftningar vara särskilt viktigt
för dem som arbetar med att driva igenom förändring inom organisationer, i
hennes fall jämställdhets- och mångfaldsarbete. Hon beskriver hur personer som
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arbetar med dessa frågor inom universitetet beskriver en dubbelhet där de driver
på för att få sina frågor att bli rutin och genomsyra olika delar av organisationen.
Samtidigt löper det i sig stor risk att enbart bli en kosmetisk förändring som
snarare döljer institutionella ordningar och lämnar dem intakta. De måste därför
bli skickliga på att växla perspektiv och vara vaksamma på hur olika framsteg
samtidigt blir till nya ridåer. Ahmed beskriver dem som en form av ”institutionella rörmokare” som utvecklar en förmåga att ”förstå hur och vart saker fastnar”
(Ahmed 2012, s 32, min översättning). För att förstå de institutionella ordningar
som är verksamma inom ett fält så som samhällets krisberedskap är det i detta
perspektiv viktigt att söka förståelse för hur personer som verkar där beskriver
motstridiga och skiftande perspektiv på vad som ses som meningsfulla och
mindre meningsfulla sidor av ens arbete.

METOD OCH MATERIAL
I den studie som denna artikel bygger på var min avsikt till en början att använda
texter och dokument som material, inte minst de risk- och sårbarhetsanalyser som
tas fram inom kommun och länsstyrelsen. Mina frågor rörde vilka typer av hot
som tenderar att lyftas fram, vilka aktörer som pekas ut och vad som bedöms som
skyddsvärt i detta material. Intervjuer och observationer var tänkta som ett komplement för att sätta dessa texter i ett sammanhang. Men när jag tog kontakt och
intervjuade personer inom länsstyrelsen och kommun så blev jag nyfiken på det
faktum att de menade att det som stod i analyserna inte sade så mycket om deras
arbete. De gav en helt annan bild än den jag fått när jag läst utvärderingar av
större händelser, intervjuat personer på MSB och tagit del av videodokumenterade konferenser och seminarier. Där hade risk- och sårbarhetsanalyserna lyfts fram
som grund för utvecklingen av krisberedskapen och beskrivits som ett centralt
verktyg för att skapa styrning inom detta område. I kontakten med personer som
i praktiken arbetade med att ta fram dessa dokument visade det sig att frågan om
styrning var betydligt mer motsägelsefull. I denna artikel har jag valt att beskriva
dessa kontraster och de villkor som gjorde att jag valde att lägga större vikt vid
hur personer som arbetar med krisberedskap inom kommun och länsstyrelse
förhöll sig till dessa dokument snarare än dokumenten i sig.
Deltagande observationer har varit ett sätt att få inblick i fler vardagliga praktiker än de som kanske lyfts som intressanta i en intervju (Hammersley & Atkinson
2004; Neyland 2008). Jag har velat undersöka hur personer som arbetar med
risk- och sårbarhetsanalyser begripliggör sitt arbete och dess roll i utvecklingen av
samhällets krisberedskap både i intervjuer och i konkret yrkespraktik. Observation
av yrkespraktiken har dock begränsats av sekretess kring hur samhällets risker och
sårbarheter skall hanteras, särskilt med tanke på det försämrade säkerhetspolitiska
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läget. Inom fältet har man fått kritik för bristande rutiner vad gäller sekretess,
vilket skapat osäkerhet kring vad jag som utomstående forskare kan delta i. Jag har
därför valt att främst observera i mer öppna och publika sammanhang, så som på
utbildningsdagar, seminarier, övningar och konferenser. Deltagande observationer
har genomförts vid tillfällen där personer som arbetar med krisberedskapsfrågor
mötts för att diskutera sitt gemensamma arbete, vidareutbilda sig eller analysera
specifika händelser. Personerna representerade allt från enskilda förvaltningar
inom en kommun till nationella myndigheter. Under observationerna har jag
varit vaksam på hur konsensus skapas mellan gemensamma utmaningar liksom
hur konflikter mellan olika perspektiv artikuleras och vilka utrymmen för motstånd som skapas.
Det empiriska arbetet bygger på en form av etnografisk ansats som betonar
att moderna nätverksbaserade former av organisering ställer andra krav än en
traditionellt platsbunden etnografi (Falzon 2016; Van Maanen 2011). Det som
studeras med en sådan form av etnografi är inte en specifik plats utan istället hur
gemenskap och samhörighet skapas kring en praktik eller ett objekt som knyter
samman olika platser och lokaliteter (Czarniawska 2009; Hannertz 2001; Neyland
2008). I mitt fall handlar det om hur risk- och sårbarhetsanalyser lyfts fram och
begripliggörs som ett sätt att knyta samman och styra arbetet med krisberedskap.
Genom intervjuer och observationer har jag sökt material som kan synliggöra
spänningar mellan olika perspektiv på vad en risk- och sårbarhetsanalys skall fylla
för funktion och olika uppfattningar om vad som bör tas med i dessa analyser.
Det empiriska material som denna artikel konkret bygger på består av observationer och intervjuer som genomfördes under 2016 och början av 2017.
Genomförande av intervjuer och observationer har skett i växelverkan snarare än
som olika faser (Hammersley & Atkinson 2004). Exempelvis har de jag intervjuat
gett uppslag till tillfällen att observera samtidigt som jag under observationer fått
kontakt med personer som jag sedan intervjuat. Deltagande observationer har
utförts vid en tvådagars krissamverkanskonferens anordnad av en länsstyrelse,
en heldag med scenarioanalysarbete arrangerad av en länsstyrelse, två temadagar kring samverkan arrangerad av MSB, en tvådagars konferens kring risk- och
sårbarhetsanalyser ordnad av MSB och ett seminarium arrangerat av en kommun
där erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland diskuterades. Observationerna dokumenterades med fältanteckningar och sammantaget täcker detta material
60 timmars observationer. Utöver detta har jag använt videoupptagningar från
föredrag på en tvådagars nationell konferens kring risk- och sårbarhetsanalyser.
Intervjumaterialet består av semistrukturerade samtalsintervjuer där jag sökt
en fördjupad förståelse för hur personer inom fältet berättar och begripliggör sitt
arbete och de institutionella sammanhang som det är en del av (Hammersley &
Atkinson 2004; Gubrium 2012). Jag bad dem jag intervjuat att berätta hur de ser
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på arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser liksom hur dessa kan användas som
stöd för att stärka samhällets krisberedskap. Jag har intervjuat personer som jag
fått kontakt med under observationerna eller fått tips om från dem jag intervjuat.
När jag bett om en intervju har jag förklarat att jag haft ett särskilt fokus på genus,
vilket lett till att jag främst fått kontakt med personer som var intresserade av
vad ett sådant perspektiv skulle kunna tillföra. Jag har intervjuat 13 personer som
arbetade med krisberedskapsfrågor inom kommun, länsstyrelsen eller MSB. Sex
av de intervjuade arbetade inom kommun med att utföra eller utveckla verksamheten utifrån kommunens risk- och sårbarhetsanalyser. Av dessa arbetade tre i
stora kommuner och tre i mindre kommuner. Jag har även intervjuat tre personer som arbetade med risk- och sårbarhetsanalyser inom två olika länsstyrelser.
Ytterligare fyra intervjuer har gjorts med personers som arbetade på MSB. Dessa
arbetade inte specifikt med risk- och sårbarhetsanalys utan hade andra roller inom
krisberedskapen, så som samverkansfunktioner och lärande av kriser. Intervjuerna
varade mellan en och en halv till tre timmar. Uppföljande intervjuer har gjorts
med fyra av dessa personer. Sammantaget har 18 intervjuer gjorts. Intervjuerna
gjordes på plats eller via telefon. Intervjuerna spelades in och har transkriberats
till text. De som intervjuats var mellan 30 till 50 år. Elva av dem som intervjuats
var kvinnor och två var män.

BETONING AV ETT KOMPLEXT ARBETE
I flera av de senaste årens utvärderingar av hanteringen av större nationella kriser
lyfts just brister i funktionen av dessa analyser fram, så som exempelvis hanteringen av skogsbranden i Västmanland 2014 (Sjökvist 2015) och hanteringen
av flyktingsituationen i Sverige hösten 2015 (RIR 2017). Även i den nationella
risk- och förmågebedömningen betonas brister i just risk- och sårbarhetsanalyserna, exempelvis i form av en allt för vag koppling mellan identifierade brister och
vidtagna åtgärder (MSB 2016). Risk- och sårbarhetsanalyserna positioneras i dessa
dokument som centrala för att definiera och skapa överblick över och reda ut
ansvar och brister inom krisberedskapsområdet.
Men risk- och sårbarhetsanalyserna är inte bara till för att göra krisberedskapen
möjlig att utvärdera (jmfr Power 1999). I andra sammanhang betonas snarare att
de skall bidra till verksamhetsutveckling och fungera som beslutsunderlag. Som
deltagande observatör noterade jag att personer som själva arbetade med risk- och
sårbarhetsanalyserna vid olika tillfällen lyfte fram dem som grund för att skapa
styrning och verksamhetsutveckling. När de förde diskussioner om hur de arbetade eller löst olika utmaningar kunde de hävda att ”vi har en gedigen risk- och
sårbarhetsanalys”, eller ”vi utgår från vår risk- och sårbarhetsanalys”, eller vidare
att ”risk- och sårbarhetsanalysen är grunden för allt”. I kontrast till detta mötte jag
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samtidigt en påtaglig frustration över att analyserna tenderade att sidoordnas och
inte få någon egentlig effekt. I diskussionerna under konferenser, utbildningar och
övningar sades det att de lätt reducerades till en ”pappersprodukt”, eller ”ett dåligt
samvete” och blev ett ”ångestdokument”. De uttryckte en frustration över att det
inte spelade någon roll vad som skrevs fram i risk- och sårbarhetsanalysen eftersom
det alltid var andra saker som påverkade vad ens arbete i praktiken ledde till.
I kontrast till bilden av risk- och sårbarhetsanalysen som ”grunden för allt”
pekade alltså andra delar av materialet mot en betydligt mer avmätt tilltro till vad
analyserna kan åstadkomma. Detta blev särskilt tydligt i intervjuerna. En av dem
jag intervjuade inom länsstyrelsen konstaterade krasst att: ”effekten är ju att få
godkänt av regeringen, att vi lämnat in. Den ska se ut på ett visst sätt och man betygsätter dem också nu för tiden. Så i dagsläget är det nog mest den effekten”. En
annan av dem jag intervjuat inom länsstyrelsen förklarade att det var frustrerande
att risk- och sårbarhetsanalyserna ofta fick så mycket uppmärksamhet och sattes i
centrum för ens arbete:
Risk- och sårbarhetsanalysen nämns väldigt mycket, i alla möjliga sammanhang. Och tankarna om den är väldigt höga. Allt skjuts in i risk- och sårbarhetsanalysen och där ska grunden ligga. Jag upplever inte riktigt att det är
så. Och det är väldigt svårt att få till det. […] Det är ju så som vi säger till
kommunen också, det här med att ’Nej men det viktiga är inte rapporten, det
är ju bara en produkt. Det viktiga är ju vad som sker bakom’. Men vi vet ju
med oss att det är ju lättare sagt än gjort också. Det blir väldigt stort fokus på
rapporten, eller rapporteringen. Just den produkten på något sätt.
Denna person förklarade att en sida av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys var
att påminna sig själv och andra om att förväntningarna på ens arbete och särskilt
på rapporten var orimliga. Det viktiga var istället att se ”vad som sker bakom”. I
denna liksom andra intervjuer framkom en bild av att man inte ville medverka till
att reducera sitt arbete till vad som framkom i rapporten.
En annan av de intervjuade, men som arbetade inom kommunen, menade till
och med att risk- och sårbarhetsanalyserna kunde vara direkt ”farliga” och skapa
en form av falsk trygghet. ”Det låter ju fint och det kan säkert kännas tryggt för
andra” menade denna person, ”men jag kan ju inte skriva under på att vi fått fram
rätt information.” Denne syftade på att det inte gick att komma ifrån att materialet som rapporterna byggde på bestod av uppskattningar som gjorts av personer
utvalda för att representera verksamheter i olika förvaltningar och myndigheter.
Dessa uppskattningar var alltid i någon mån subjektiva. Flera av de intervjuade
och personer jag mött under observationstillfällena beskrev att det hade stor
betydelse vilka personer som engagerades i arbetet med att samla in underlag
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till analyserna. Beroende på person så fick arbetet olika tonvikt, både vad gällde
vilka hot som adresserade och vilka åtgärder som premierades. Det kunde då
finnas en fara med att framställa det som om rapporterna på något objektivt sätt
speglade faktiska risker och sårbarheter. Det ”farliga” med rapporterna var att det
inte alltid fanns en förståelse för att de byggde på mer eller mindre subjektiva och
situationsbundna uppskattningar, styrda av vilka personer som tillfrågats och fått
inflytande som experter (se exempelvis Hagmann & Cavelty 2012).

PRAGMATISKT URVAL AV INFORMATION OM RISKER
OCH SÅRBARHETER
Intervjuerna visade att sammanställandet av en risk- och sårbarhetsanalys krävde
en mängd rent pragmatiska överväganden. I likhet med vad Ahmeds (2012)
beskrivning av institutionella rörmokare så menade de jag intervjuade att deras
arbete krävde en hel del avvägningar och strategiska val för att analyserna skulle
kunna fungera och få den funktion som de önskade. Vad som beskrevs i en analys
berodde inte bara på underlaget de fick in utan även på en mängd andra faktorer
som på olika vis hade att göra med avvägningar kring vilken inriktning av ens
fortsatta arbete de ville att rapporten skulle ligga till grund för.
De jag intervjuade berättade att i arbetet med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys så behövde de vara strategiska och tänka över vilka konsekvenser
det de skrev kunde få. ”Det finns många blockar” som en av dem jag intervjuat
uttryckte det, vilket syftade på att det fanns hinder för vad som kan tas med. Vissa
av dessa hinder framstod som uttalade och vedertagna medan andra var mer underförstådda och outtalade normer för vad som var tillåtet i dessa sammanhang.
De hinder som var mer uttalade och vedertagna kunde exempelvis handla om att
man behövde ta hänsyn till att rapporterna var offentliga och att all information
då kanske inte var lämplig att lämna ut. Detta skapade en tröskel för att introducera nya uppgifter eller områden än de som blivit rutin att ta upp. Genom att inte
ta upp något särdeles nytt reducerades risken för att känsliga uppgifter röjdes.
Ett annat problem som kunde påverka vad som togs med var att det kunde
vara ett problem när de underlag de fick in från olika förvaltningar, kommuner
och länsstyrelser skiljde sig allt för mycket åt. Det kunde då bli en stor utmaning att agregera och sammanställa. I vissa fall blev det till och med ohanterligt.
När jag frågade en av de intervjuade om deras arbete byggde på de underlag de
samlade in så svarade den att: ”Nej, vi skulle göra det, men vi gör inte det i verkligheten. Det är för svårt, de är för olika”. Det fanns ett stort behov av att skapa
enhetlighet och utarbeta en gemensam metod, medan villkoren för dem som
lämnade in kunde se mycket olika ut. På den av MSB anordnade konferensen
kring risk- och sårbarhetsanalys så uppmanade dessutom företrädare för MSB deltagarna att använda den nationella risk- och förmågebedömningen som förlaga.
Den nationella risk- och förmågebedömningen var alltså inte ensidigt ett resultat
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av de risk- och sårbarhetsanalyser som samlades in utan satte också ramar för vad
som räknades som relevant information att ta med i en risk- och sårbarhetsanalys.
Ett tredje problem som lyftes i intervjuerna var att det inte alltid var enkelt att
få in material. En av dem som arbetade inom kommunen förklarade att ”det är
detta som är den stora utmaningen för hela risk- och sårbarhetsanalysarbetet, det
är inte målgruppsanpassat”. Denne menade att ”det problemet måste man förstå
om du vill få in data över huvudtaget.” För att få in ett bra material att arbeta
med så krävdes det att de kunde motivera dem som ska lämna in data. De måste
därför anpassa uppgiften efter målgrupp och bedöma vad som är genomförbart.
Alternativet var att hänvisa till att det helt enkelt var deras uppdrag att lämna in
underlag, men med risk för att de då fick in ett svårtolkat material eller endast fick
in material från dem som var engagerade i frågorna. Det fanns här en asymmetri
där vissa sektorer var mer vana att arbeta med riskanalyser, särskilt tekniska sektorer som Vatten och avlopp eller energisektorn. Andra sektorer som sjukvården
och äldreomsorgen var däremot ofta mer ovana att arbeta med riskanalyser. Detta
kunde riskera att skapa en kraftig asymmetri i vilka samhällsfunktioner som gavs
utrymme och fick sina perspektiv bekräftade i risk- och sårbarhetsanalyserna.
När det gällde hinder av en mer underförstådd och outtalad karaktär så var det
till exempel sannolikt att det i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna kunde
framkomma information som pekade på brister i den egna organisationen och
ledningen. Dessa brister vore dumdristigt att ta upp som tjänsteman. En av de
intervjuade menade exempelvis att ”man kanske inte kan skriva att ’vi har inte
en fungerande beslutsordning här’, fast det kanske är det man borde skriva.” De
riskerna och sårbarheter som skrevs fram behövde med andra ord i någon mening
vara oförargliga eller okontroversiella, inte minst i relation till ens egen ledning.
Ett annat exempel på underförstådda hinder var att det i arbetet med att samla
in underlag och analyser kunde uppkomma information som pekade på behov
av andra övningar, utvecklingsarbeten eller samverkansarbeten än vad som redan
pågick eller var planerade. Det kunde då hända att de fick överväga att inte ta
med information som riskerade att medföra en fokusförskjutning. En av de intervjuade beskrev detta så här:
Jag vet ju själv att när man skriver något i en analys eller när man tar upp
en fråga så blir det kanske att det blir fokus på den frågan. Att ’Ok nu är det
detta här?’. Men det kanske inte är det som är det viktigaste, det var bara det
att detta kom upp i den här analysen. Det finns kanske större och viktigare frågor som kommit upp någon annanstans, eller som ligger kvar sedan
gammalt. Och då väljer man att kanske inte lyfta upp något som kommit
upp i den senaste analysen även om det är jätteviktigt. Men man väljer att
inte lyfta upp det för det kommer att ta fokus och resurser från en annan
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viktig fråga som ligger sedan tidigare. Man vet att då kommer jag att behöva
prioritera det här. Skriver jag det här kommer jag att behöva prioritera det här
och i den långsiktiga planeringen så vill jag inte det. Men om jag inte skriver
något så syns det inte att jag har prioriterat bort det. Alltså det är ju sådant
man brottas med. Det är svårt att skriva vad man inte kan göra när det är ens
uppdrag att göra det.
Kopplingen till tidigare etablerade inriktningar och riskområden skapade en viss
tröghet i systemet och påverkade vilka former av analyser som kunde skrivas
fram. Att enbart utgå från risker som ”kommer upp” skulle äventyra arbetsprocessen och ens legitimitet, även om det som kunde komma upp ”är jätteviktigt”.
Sådana avvägningar skrevs dock inte fram i dokumenten, utan blev till en del av
de institutionella ordningarna inom detta område.

KONSTRUKTIVA STRATEGIER OCH KREATIVITET
De jag intervjuat beskrev olika strategier för att förankra och få dokumenten att
bli något mer än enbart en pappersprodukt eller ett ”ångestdokument”. Effekten av dokument berodde inte på vad som exakt stod i dem utan snarare, som
Ahmed (2012) beskriver, hur de kunde användas av tjänstemännen för att få
inflytande och få upp sina frågor på agendan. När jag frågat dem jag intervjuat
om vad de uppskattade med sitt arbete så lyfte de fram att de stimulerades av
att få inblick i och knyta samman behov inom många olika förvaltningar och
verksamheter. De betonade att deras arbete krävde ett stort kontaktnät och en
god kännedom om olika verksamheter och aktörers perspektiv och arbetspraktiker. Med dokumenten som knytpunkt kunde de bygga nätverk och sätta sitt eget
arbete i relation till andra som arbetade med liknande frågor och metoder. Sådana
former av pusslande framhölls som centrala för att få dokumenten att göra det
som de var tänkta att göra.
En viktig aspekt i detta arbete var att ta hänsyn till vilka frågor som var aktuella och kunde tänkas intressera de aktörer som de arbetade för att knyta upp i
krisberedskapsarbetet, så som kommuner, förvaltningar och inte minst politiska
beslutsfattare. En deltagare menade i samtalen på en konferens att det enda sättet
att undvika att risk- och sårbarhetsanalysen stannade vid just ett dåligt samvete
eller ett ångestdokument var att känna till vilka frågor som kunde tänkas engagera
och upplevas som akuta. För ”tycker inte de som bestämmer att detta är viktigt
så spelar det ingen roll hur mycket pengar och personer vi har, för de måste tycka
att detta är viktigt och en prioriterad fråga.” Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna krävde en viss känsla för vad som kunde vara framkomliga vägar och vilka
frågor som kunde få genomslag och väcka intresse.
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Som Johan Eriksson (2004) beskriver i sin studie Kampen om hotbilden är krisberedskap ett på många sätt politiskt laddat och trendkänsligt område. Krisberedskapen styrs av vilka hot och risker som för tillfället upplevs och uppfattas som
särskilt angelägna. En av deltagarna på en utbildning slog i en diskussion fast att
det exempelvis efter skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 blev tydligt att
”behoven är händelsestyrda, att plötsligt är det skogsbränder. Det var väl ingen
som hade bränder som huvudfokus innan förra sommaren?” Flera av de jag intervjuat beskrev på liknande vis att de riskområden som fick utrymme i risk- och
sårbarhetsanalyserna förändrades och speglade de risker som var aktuella i samhällsdebatten eller som allmänheten kunde tänkas vara oroliga för. Under arbetet
med projektet hade exempelvis ett försämrat säkerhetspolitiskt läge gett anledning
att planera för höjd beredskap och återuppta civilt försvar. Detta arbete upptog
en stor del av de intervjuades arbetstid och fokus. Flera av de konferenser och
den scenarioanalys jag följde hade också just civilt försvar som tema. Deltagarna
kunde intyga att de hotbilder försvaret förmedlade var värdefulla argument som
de kunde använda gentemot beslutsfattare ”hemma” i kommunen. De menade
exempelvis att hotet om krig skulle kunna få ansvariga att inse allvaret i att inte
åtgärda de brister som sedan tidigare lyfts i risk- och sårbarhetsanalyserna. Civilt
försvar hoppades de kunde ge ”ännu mer luft under vingarna för det vi kommit
fram till i risk- och sårbarhetsanalysen”.
I kontrast till civilt försvar så fanns exempel på andra hot eller riskområden
som inte lika enkelt plockades upp eller medförde någon luft under vingarna,
på grund av att de var politiskt laddade eller kunde uppfattas som en form av
värderingsfrågor. Några av de jag intervjuat menade exempelvis att flyktingsituationen hösten 2015 visade att krisberedskapsarbetet hade brister när det gällde
frågor om migration. Detta trots att det sedan en tid funnits tydliga indikationer
på utmaningar när det gäller migration och det dessutom fanns erfarenheter av
liknande situationer, exempelvis i samband med 90-talets krig på Balkan. De
menade att trots detta så bedömdes migration inte vara en relevant fråga. Två av
de intervjuade berättade att det dessutom funnits exempel på att kommuner tagit
upp migration i sina risk- och sårbarhetsanalyser men att de fått kritik och blivit
ifrågasatta bland annat av länsstyrelsen eftersom det uppfattades som för ”orealistiskt” och kontroversiellt att ta med.
Vissa scenarier tycktes alltså lättare få genomslag och spridning mellan olika
aktörers risk- och sårbarhetsanalyser medan andra frågor mötte motstånd, inte
minst om de uppfattades som värdeladdade. Ett annat exempel som illustrerar
detta är arbetet med social oro. Detta är ett riskområde som krävt många års
arbete för att få med i krisberedskapsarbetet och som mött motstånd just eftersom
det uppfattats som värdeladdat. En av de jag intervjuat menade att detta motstånd visade hur det kunde finnas en viss trygghet i att fokusera på naturhändelser
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och inte ägna sig åt mer sociala frågor, att: ”du kan prata om en storm, för det
finns inget värdeladdat i det. Men om du pratar om social utsatthet och vilka det
är som är socialt utsatta och vilka som slår tillbaka mot samhället just för att de
är det, då hamnar du väldigt mycket i politik och värderingar.” Denne menade
att det funnits ett tydligt motstånd mot denna typ av arbete helt enkelt på grund
av att det är värdeladdat och att man inte gärna hamnar i situationer där man
kan behöva hantera exempelvis frågor om rasism, segregation och fördomar om
olika kulturer. ”Det är ingen tjänsteman som vill sitta där och uttala sig om det”,
menade denne, ”men det måste vi göra nu”.

AVSLUTNING
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser har en framskjuten roll i arbetet med krisberedskap. Hur och i vilket avseende detta arbete är betydelsefullt för utvecklingen av samhällets krisberedskap råder det dock delade meningar om. I denna artikel
kan tre övergripande slutsatser dras när det gäller avvägningar kring och villkoren
för att sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser. För det första visar studien att
det som värdesattes av dem som arbetar med dessa analyser hade ganska lite att
göra med vad som faktiskt stod i rapporterna. Det viktiga var snarare allt kringarbetet och allt det som just kanske inte framgick i rapporterna. De betonade
att arbetet i praktiken var mycket mer komplext och att det handlade om ett
nätverksbyggande arbete där de drev på ett kontinuerligt arbete med att påminna
om vikten av kunskap om och reflektioner kring risker och sårbarheter inom olika
delar av de organisationer de verkade i och samverkade med. Det var detta som
de menade skapade styrning inom området snarare än rapporten i sig. Styrning
springer inte ur själva rapporterna utan ”det viktiga är ju vad som sker bakom”.
För det andra visar studien att arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser är en
långt ifrån neutral process. De analyser som presenteras är produkter av pusslande
mellan konflikterande intressen, outtalade regler och undvikande av frågor som
stämplas som värdeladdade. Dessa spänningar förblir dolda i rapporterna men
kommer tydligt till uttryck i intervjuerna såväl som i de diskussioner som fördes i
de sammanhang där jag deltog som observatör. De risker och sårbarheter som tas
upp är, i linje med vad exempelvis Eriksson (2004) beskriver, i hög grad händelsestyrda och beroende av vad som för tillfället är på den politiska agendan. De
är också beroende av vad organisationen sedan tidigare har i sin planering eller
vetskap om, vilket skapar motstånd mot att ta upp något man inte redan har en
lösning på eller ett sätt att förhålla sig till. I linje med vad Power (1999, 2004,
2007) beskriver ger rapporterna sken av att vara en genomlysning av de organisationer som är centrala för samhällets krisberedskap utan att egentligen avslöja
något som inte redan är känt. Men vad denna studie också visar på är att det
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kring analyserna försiggår en mängd förhandling om vilka normer som skall gälla
för vad som blir begripligt som risker och sårbarheter inom detta fält. Vissa risker
och sårbarheter bedöms som neutrala och självklara medan andra avfärdas som
känsliga och värdeladdade frågor som skall undvikas, inte minst tydligt i relation
till hanteringen av flyktingsituationen hösten 2015. Materialet för denna studie
pekar på vikten av att uppmärksamma och lyfta sådana dimensioner av risk- och
sårbarhetsarbetet.
En tredje övergripande slutsats är att det är viktigt att problematisera den
beskrivning av arbetet som obskyrt och dolt som exempelvis Power (1999) och
Methmann och Rothe (2012) gör. Detta eftersom det i sig döljer att praktikerna
bygger på rationaliteter och logiker som byggs upp i en organisatorisk och nätverkande kontext där det gäller att hantera motstridiga förväntningar och krav. Det
som redovisas i rapporter och dokument är enbart en sida av dessa praktiker och
det är viktigt att inte bedöma meningsfullheten eller funktionen av dessa praktiker utifrån antaganden om att det är risk- och sårbarhetsanalyserna som skapar
styrning eller att det är ur dessa dokument som styrning springer ur. Dokumenten
kräver att mycket av praktiken döljs och utelämnas, vilket gör att det kan framstå
som obskyrt. Om man däremot följer och lyssnar till de som tar fram och arbetar
med dessa dokument så framträder en mer dynamisk och komplex bild som visar
på andra logiker och rationaliteter. Det är därför en poäng att inte reducera dessa
praktiker vare sig till något hemlighetsfullt och obskyrt eller till teknokratiska och
neutrala praktiker, utan praktiker som måste förstås i relation till institutionella
ordningar, normer och rådande maktrelationer.
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F Ö RFAT TA R E

Många flyktingar har kommit som unga till Sverige under de senaste båda decennierna, antingen tillsammans med sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare
eller som ensamkommande. En viktig fråga är hur det går för dem att etablera
sig i Sverige och vilka svårigheter de kan möta på vägen. Det är en fråga som
Hélio Manhica behandlar i sin avhandling som består av fem olika artiklar – fyra
av dem är redan publicerade eller i ett fall antagen för publicering. Den femte
artikeln är ännu i manuskriptform. Avhandlingen har en mycket omfattande
introduktion (en ”kappa”) som sammanfattar och diskuterar resultaten.
Avhandlingen bygger på paneldata för flyktingar som var 13–19 år när de kom
till Sverige under åren 1989–2004 och som fanns kvar i Sverige 2005. I fokus för
avhandlingen är deras förhållanden under ett antal år efter 2005 (olika perioder
behandlas i olika studier). Jämförelser görs i samtliga fall med personer som har
svensk bakgrund och i ett par fall också med barn som adopterats från utlandet.
Den första studien behandlar hur ofta de som kommit som flyktingar under
tonåren har behandlats i olika former av psykiatrisk vård under åren 2009–2013
när de var 20–36 år jämfört med de med svensk bakgrund i samma ålder. Resultatet är att flyktingarna oftare är i psykiatrisk sluten- eller tvångsvård än den
svenska jämförelsegruppen men inte oftare än den svenska jämförelsegruppen i
öppen psykiatrisk vård. Speciellt vanligt är det är de som kommer från länder på
Afrikas Horn eller Iran
får psykiatrisk sluten- och
tvångsvård. Studien kan
Eskil Wadensjö, Institutet för social forskning,
inte visa om denna skillStockholms universitet, eskil.wadensjo@sofi.su.se
nad beror på förhållande-
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na i hemlandet, förhållandena under flykten eller förhållandena i Sverige. Viktigt
är också att understryka att skillnader och likheter inte bara behöver bero på den
mentala hälsan hos olika grupper utan också på kunskap om möjligheterna att
få vård. Att det inte finns några skillnader i andelen i öppenvård, kan bero på att
de som har kommit som flyktingar har mindre kunskap om de möjligheter som
finns att få sådan vård än vad de som är födda i Sverige har.
I den andra artikeln görs en jämförelse vad gäller frekvensen schizofreni mellan
dem som adopterats från Östafrika och från Latinamerika, dem som kommit som
unga flyktingar från samma områden (men inte samma länder) och en svensk
jämförelsegrupp. Resultatet är att det för alla fyra grupper med utländsk bakgrund
är vanligare att bli diagnostiserade med schizofreni än för gruppen med svensk
bakgrund. Det är vanligare för både flyktingar och adopterade från Östafrika än
för motsvande grupper från Latinamerika att få denna diagnos. I båda fallen är
det något vanligare för de adopterade än för flyktingarna. Resultaten är överraskande och leder till nya forskningsfrågor. Varför är det mera vanligt än för de som
är födda i Sverige, varför finns det skillnader mellan dem som kommer från olika
områden och varför är det vanligare bland adopterade än bland flyktingar?
Den tredje studien behandlar frekvensen sjukhusbehandling och fällande
domar relaterade till narkotika bland unga flyktingar. Också i detta fall jämförs
med personer med svensk bakgrund. Huvudresultatet är att det är vanligare för
män som kommit som flyktingar än för den svenska jämförelsegruppen, men att
motsatsen gäller för kvinnor. Det senare dock med undantag för kvinnor som
kommit från Iran. Bland män är det speciellt vanligt bland dem som är från
Afrikas Horn och i något lägre grad också bland män som kommit som tonåriga flyktingar från Iran. Det finns en diskussion om vad som kan förklara dessa
skillnader som traditioner med vissa former av narkotika i de länder flyktingarna
kommer från.
Den fjärde studien behandlar förekomsten av alkoholrelaterad sjukhusvård
för olika grupper av flyktingar jämfört med personer med svensk bakgrund.
Resultatet är att två av de tre flyktinggrupper som ingår i studien, flyktingar från
Jugoslavien (i praktiken från Bosnien) och från Mellanöstern, mindre ofta har
varit i denna typ av vård, medan motsatsen är fallet för män från Somalia. Bland
kvinnor är det ovanligt med alkoholrelaterad sjukhusvård i samtliga grupper
inklusive gruppen med svensk bakgrund. En förklaring till de lägre talen för dem
som är födda i Jugoslavien och Mellanöstern kan vara det förbud mot alkoholkonsumtion som finns inom Islam. Frågan är då varför det finns denna höga
frekvens alkoholrelaterad sjukhusvård bland män som har kommit som tonåringar från Somalia, som ju också är ett muslimskt land.
De fyra studierna pekar i de flesta fall på att det finns större problem vad gäller
vissa typer av mentalsjukdomar och vissa typer av missbruk bland flyktingar som
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kommit till Sverige som tonåringar, speciellt pojkar, än bland individer födda i
Sverige som är i samma ålder. Vi ska dock komma ihåg att det endast är liten del
i alla grupperna som är i behandling mot sådana problem, men också att det är
mycket viktig att nå och hjälpa dem som har sådana problem i ett tidigt skede.
I den femte studien undersöks i vilken grad dels de båda grupperna av flyktingar, de som har kommit som ensamkommande, de som har kommit med föräldrar
eller annan legalvårdnadshavare, dels de adopterade är i arbete (olika former), utbildning eller tillhör NEET-gruppen (not in employment, education or training)
när de är 23–26 år. De tre grupperna av utlandsfödda är mindre ofta etablerade
på arbetsmarknaden än de som är födda i Sverige, men de som kommit som
flyktingar är oftare i studier (det gäller speciellt flickor). Att de som kommit som
flyktingar studerar upp till en högre ålder för en viss given utbildning kan vara
förklaringen. Man skulle kanske kunna förvänta sig att författaren med tanke på
innehållet i de andra artiklarna skulle ha tagit med deltagande i olika typer av
vård som en förklarande faktor, men det görs inte.
Avhandlingen är av både stort allmänt intresse och av betydande intresse
för forskare på området. Den visar också att det finns mycket att forska vidare
på inom området. Det finns dock några saker som skulle kunna förbättras i de
föreliggande studierna. I flera av studierna tas inkomst med som en förklarande
faktor i de mest utvecklade modellerna. Men det finns sannolikt också ett omvänt
kausalt samband: olika typer av svårigheter som mentalsjukdomar och missbruk
kan påverka inkomsten. Kausaliteten går rimligen i båda riktningar. Det finns
olika metoder för att hantera detta problem, men ingen sådan metod används.
Jag menar också att en viktig variabel saknas i de olika estimeringarna; den ålder
i vilken barnet har kommit till Sverige. För barn som kommit flyktingar kan
det göra stor skillnad att ha kommit som trettonårig eller sjuttonårig vad gäller
etableringen i det svenska samhället. Även för dem som kommit som adoptivbarn kan det vara en väsentlig skillnad att ha kommit som ettåring istället för
som fyraåring. Möjligheterna att få arbete skiljer sig mycket mellan olika delar av
landet. Det görs en uppdelning på tre olika typer av områden men den borde ha
varit noggrannare. Bland annat borde Stockholms län med dess mycket starka
arbetsmarknad ha varit en egen kategori. Men det går ju att ta hänsyn till dessa
kommentarer i kommande undersökningar.
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INBJUDAN TILL ARBETSMARKNAD
& ARBETSLIVS TEMANUMMER

Arbete och teknik
Arbetsmarknad & Arbetsliv erbjuder härmed forskare möjligheten att få medverka i
tidskriftens specialnummer om arbete och teknik. Artiklarna kan behandla arbete
och teknik i vid mening. Det kan exempelvis röra digitalisering, robotisering, auto
matisering och hur detta påverkar och samverkar med arbetsmarknad, arbetsliv,
organisation och ledning samt vilka konsekvenser det får för grupper och individer.
Vi är övertygade om att det finns en mängd spännande forskning inom detta, för
arbetslivsforskningen klassiska, område och att vi tillsammans kan skapa ett mycket
intressant temanummer.
För att manus ska bedömas ska det vara skrivet enligt tidskriftens författar
instruktioner: https://www.kau.se/arbetsmarknad-och-arbetsliv
Färdigt manus ska vara inskickat senast den 31 mars 2018 till a&a@kau.se.
Välkommen att skicka in ett manus!
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Författarinstruktion
Bidrag till tidskriften insändes elektroniskt till aoa@kau.se. I och med att du
skickar in manus till tidskriften godkänner du att det accepterade manuset även
publiceras elektroniskt (görs samtidigt med den tryckta tidskriften).
Manuset får inte vara tidigare publicerat eller tillgängligt på Internet. Inte heller
får manuset samtidigt vara insänt till någon annan tidskrift.
Manuset ska omfatta 5 000 – 7 000 ord (maximalt) inklusive abstrakt
och referenslista. Manuset ska vara sidnumrerat. Första sidan ska innehålla
endast titel på artikeln, namn på författare, postadress, e-post och telefon,
författarpresentation samt not om eventuell finansiär. Författarnamn får i övrigt
inte framgå av manussidorna.
Vi tar gärna emot inlägg där syftet är att skapa debatt liksom kommentarer
till publicerade artiklar. I debattinlägg betonar vi vikten av tydliggjorda
ståndpunkter i relation till andras och att texten är formulerad på ett sådant sätt
att debatten kan fortsätta. Ett debattinlägg är en kanal för att föra fram en åsikt
och kan därmed med fördel vara provocerande. Omfattning: maximalt 2 500
ord inklusive ingress och referenser. En kort, informativ och välstrukturerad
text rekommenderas. För debattinlägg görs ingen peer review utan här granskar
redaktörerna texten.
Accepterat manus skickas i en enda fil (Wordfil) med e-post till aoa@kau.se.
Recensioner av böcker och avhandlingar insänds elektroniskt till
gunnar.gillberg@socav.gu.se. En recension får inte överstiga 2 000 ord inklusive
eventuell referenslista. Det finns även en möjlighet att skriva en kortare anmälan
av en bok, högst 200 ord, som ska formuleras som ett tips till läsarna med
en kort motivation. Beträffande stilregler, referenslista och rubriknivåer, se
författarinstruktionen.

STILREGLER
•
•

•
•
•

Artikelns titel får innehålla högst 60 tecken inklusive mellanslag.
Skriv en kort författarpresentation på högst 20 ord på manusets första sida
(endast namn, titel, arbetsplats och din e-postadress, exempel: XY, fil dr,
Arbetsvetenskap, Karlstads universitet, xy@kau.se).
Ange eventuella forskningsfinansiärer i en särskild not på första sidan.
Skriv ett abstrakt på högst 100 ord under manustiteln på manusets andra
sida.
Ange 3–5 nyckelord på svenska i bokstavsordning efter abstraktet.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Låt manustexten börja direkt efter nyckelorden utan någon underrubrik.
Börja inte texten med ett citat.
Underrubriker ska vara korta, inte numrerade och med högst tre rubriknivåer inklusive artikelrubriken. Använd gärna Words standardmall med
Normal (för brödtext), Rubrik 1 (för artikelns titel), Rubrik 2 och Rubrik 3.
Om tabeller och figurer används ska referens alltid anges i texten. Använd
kursiv stil: ”Som framgår av tabell 3 har …”
Bilder, diagram o dyl i färg måste kunna återges med god kontrast i det
svartvita trycket.
Texter i figurer och diagram måste vara tillräckligt stora för att kunna vara
läsbara vid förminskning till tidskriftens format.
Undvik linjer/rutor i tabeller, använd hellre blankrader för tydlighet.
Använd kommatecken som decimalavskiljare.
Sätt in figurer, tabeller etc i texten där de ska vara. Skicka även separata
JPEG-filer för bilder.
Vid årtalsperioder över sekelskiften ska hela årtal skrivas ut, annars inte:
1862–67, 1902–13, men 1998–2008.
Använd inte %-tecken i löpande text utan skriv ut ordet procent.
Skriv ut alla förkortningar (till exempel, jämför, och så vidare …).
Använd parentes vid referenser i texten: ”Åberg (2007) menar …”, ”andra
anser (se till exempel Randle & Svensson 2007) att …”.
Korta citat skrivs med citattecken i löpande text, längre citat skrivs som
blockcitat.
Översätt utländska citat till svenska.
Ange sidnummer för citat, även för egna översättningar (= sidnr för originaltexten).
Skriv ut alla sidhänvisningar: s 244–245, s 13.

REFERENSLISTA (EXEMPEL)
Om det är fler än två författare, ange den första författarens namn och m fl i den
löpande texten. I referenslistan ska alla författarnamn skrivas ut. Använd inte
punkt efter initial eller &-tecken mellan namnen i referenslistan.
Tidskriftsartiklar
Randle B, Svensson L (2007): Teamwork och omstrukturering – självexploatering eller empowerment? Arbetsmarknad & Arbetsliv, 13(1)11–28.
Böcker (obs ange förlagsort, inte tryckort)
Furåker B (2005): Sociological perspectives on labor markets. Basingstoke: Palgrave
Macmillan.
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Avhandlingar
Åberg A (2007): Tjänstemötet. Interaktionens kommersiella, byråkratiska och
sociala logik. Doktorsavhandling, Karlstad University Studies. Karlstad: Karlstads universitet.
Samlingsverk
Bergman A (2006): Segregated integration. I: Gonäs L, Karlsson JC (red): Gender
segregation. Divisions of work in post-industrial welfare states (s 47–64). Aldershot:
Ashgate.
Propositioner, betänkanden, lagar
Regeringens proposition (2007/08:118): En effektivare arbetslöshetsförsäkring.
SOU 2008:32: Avskaffande av revisionsplikten för små företag.
SFS 2003:460: Lag om etikprövning av forskning som avser människor.
Statistiska källor
AMS: Arbetsmarknadsstatistik, olika nummer.
Uppsatser, forskningsrapporter, stenciler, meddelanden, med mera
Erixon L (1990): Produktivitetsproblemet. Stencil. Stockholm: Produktivitetsdelegationen.
Elektroniska referenser
Arbetsmarknad & Arbetsliv (2016): Författarinstruktioner. http://www.kau.se/
arbetsmarknad-arbetsliv/forfattarinstruktioner, hämtad 2016-02-25.
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Policy
Arbetsmarknad & Arbetsliv är en tidskrift vars syfte är att sprida kunskap
om aktuella förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Tidskriften
eftersträvar en god vetenskaplig kvalitet, en mångvetenskaplig bredd och vänder
sig samtidigt till en vid läsekrets. Vid sidan av forskare är studenter på samtliga
nivåer liksom övriga aktörer med intresse för arbetslivsfrågor viktiga målgrupper.
Arbetsmarknad & Arbetsliv är en samhälls- och beteendevetenskaplig tidskrift vars
artiklar spänner över en rad olika ämnen inom dessa vetenskapsområden och de
rör sig från mikro- till makronivå. Exempel är artiklar som rör arbetsmarknaden
och dess funktionssätt, arbetsmarknadspolitik, arbetsmarknadens aktörer, den
svenska modellen i nationell och internationell belysning samt olika gruppers
villkor på arbetsmarknaden. Andra exempel är artiklar som behandlar olika typer
av organisering och ledningsmodeller och deras konsekvenser, arbetsvillkor och
relationen mellan arbete och övrigt liv. Vi välkomnar artiklar som baseras på
såväl kvalitativa som kvantitativa studier, men även artiklar som är av teoretisk
art, essäer, debattinlägg och litteraturöversikter. Tidskriften innehåller även
recensioner av nyutkommen litteratur och doktorsavhandlingar inom området.
Tidskriften tillämpar ett referee-förfarande med vetenskapliga granskare med anknytning till respektive artikels vetenskapsområde. Detta gäller inte för recensioner, där bokredaktören granskar och bedömer manus, eller debattinlägg.

ARBETSFÖRMEDLINGENS
UTVÄRDERINGSPRODUKTION ÅR 2010 OCH ÅR 2015
EN JÄMFÖRANDE STUDIE
Davor Zovko, Mats Ekermo och Elinor Brunnberg

PARADIGMSKIFTE INOM DEN SVENSKA ARBETSLINJEN
- EFFEKTER FÖR ARBETSFÖRMEDLARNAS YRKESUTÖVNING
OCH YRKESROLL
Tora Nord

AKTIVITETSRAPPORTEN SOM KÄLLA
TILL ARBETSLÖSAS ARBETSSÖKANDE
Sven Hellroth

KRISBEREDSKAPSPUSSLET – MENINGSSKAPANDE
OCH STRATEGIER I ARBETET MED RISKOCH SÅRBARHETSANALYSER
Mathias Ericson

Tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv vänder sig till beslutsfattare, experter, forskare,
utredare, näringslivets och fackets föret rädare, samhällsdebattörer, journalister,
studenter och andra som vill följa den pågående kunskapsutvecklingen.

Tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv ges ut av Arbetsvetenskap vid Handelshögskolan,
Karlstads universitet i samarbete med Sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

