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1. Uppdragsbeskrivning
Sedan 2020 ligger arbetslösheten i stort på samma nivåer som tidigare.
Landskrona stad får indikationer på att en del av de som är
långtidsarbetslösa har funktionsvariationer samtidigt som de inte är kodade
hos Arbetsförmedlingen. Kan vi finna ut varför personer är
långtidsarbetslösa, kan vi också sätta in rätt insatser för att förebygga
långtidsarbetslöshet och också medverka till en lösning för de som redan är
där genom att ta fram underlag för tjänsteinnovation och resursintegrering
gällande långtidsarbetslösa.
Landskrona stad får vidare indikationer på att det finns långtidsarbetslösa,
som är vårdnadshavare, och vars barn därför inte ser sina föräldrar ha ett
arbete att gå till, vilket kan skapa ogynnsamma konsekvenser för barnens
syn på bland annat vardagsrutiner och självförsörjning.
Uppdragets syfte var att:
•

•

undersöka hur det kommer sig att arbetslösa med funktionsvariationer
inte är kodade hos arbetsförmedlingen och varför de är
långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlingen anpassar sitt stöd och planering
för arbetslösa om de är kodade vilket underlättar till självförsörjning.
undersöka om långtidsarbetslösa föräldrar ser att arbetslösheten
påverkar deras barn, och i så fall hur.

2. Arbetssätt
Tillvägagångssättet för att undersöka ovanstående gjordes ur ett
tjänstelogiskt perspektiv genom djupintervjuer och för det behövde först
individerna i målgruppen hittas, dvs de som varit arbetslösa i mer än ett år
och med barn i hushållet, alternativt unga vuxna upp till 26 år.
Mejl skickades ut till kollegor på ekonomiskt bistånd om att ta fram namn på
individerna för potentiella intervjuer. Individerna som var aktuella för
intervjuer kontaktades genom telefon för att boka en tid.
Underlaget för intervjufrågorna togs fram tillsammans med FINSAM:s
innovationsgrupp och områden som frågorna handlade om var b.la.
arbetslivserfarenhet, tidigare studier, hur individen ser på möjligheten till
CSN lån/bidrag, upplevd hälsa, familjebakgrund och nuvarande situation, hur
kontakten med andra myndigheter upplevs och frågor rörande digital
kompetens. Varje djupintervju hölls enskilt med klienterna och varje intervju
tog cirka en timme och spelades in med hjälp av mikrofon och dator. Se
intervjufrågor nedan i bilaga 1.
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Totalt djupintervjuades tolv personer, varav tre män och nio kvinnor. Den
äldsta var 58 år och den yngsta 26 år. Av de intervjuade var hälften
ensamstående. En tredjedel var språksvaga, varför intervjuerna fick
anpassas därefter. Nio av de intervjuade upplever att man lider av psykisk
och/eller fysisk ohälsa. Att det var svårare att hitta och intervjua manliga
respondenter kan möjligen hänga samman med att vi idag ser fler män
komma ut i självförsörjning än kvinnor, dvs underlaget är mindre.
Intervjuerna analyserades sedan genom att gå igenom varje intervju och
lyssna på den igen samtidigt som det fördes anteckningar av det relevanta
på post-it lappar. Detta för att sedan ha underlag för att reflektera och
idégenerera. Avstämning och dialog kring föruppdraget hölls med
innovationsgruppen i FINSAM och med Arbetsförmedlingen varje torsdag.

3. Slutsatser
Först kan vi konstatera att underlaget på 12 individer är för litet för att dra
långtgående slutsatser eftersom den lilla gruppen som är intervjuad inte kan
anses vara representativ för alla långtidsarbetslösa. Det som snarare kan
ses är indikationer och underlag för vidare analys.
Under föruppdraget kom det fram att inspelade intervjuer möjliggör tid för
reflektion och andra uppfattningar eller eventuella följdfrågor till senare
sammanhang. När intervjuerna spelades upp inför analys konstaterades
underlag för andra diagnoser och annan problematik än vad som
uppmärksammades av uppdragsledarna under själva intervjun, vilket bidragit
till att undvika att förhastade slutsatser tas kring till exempel målgruppens
anledningar till långtidsarbetslöshet.
Ett exempel var att en från målgruppen inte ville tala om att hon hade en
funktionsvariation. Istället var hon väldigt bra på att dölja
funktionsvariationen, då hon inte ville bli identifierad med den. I själva verket
handlade det om skam.
Ett annat exempel var en individ som sa att han inte hade rätt till CSN lån på
grund av olika anledningar, men senare efter uppspelning av intervjun
fastställdes det att individen i själva verket inte ville ta lån och ha skulder.
Att ”lyssna igen” för att kunna göra en bättre bedömning av situationen och
anledningen till långtidsarbetslöshet ser vi är en mycket bra metod. Inte
minst för att skilja på de som är omotiverade, osäkra, dåligt rustade eller de
som har någon form av funktionsvariation. Detta för att i kommande insatser
använda rätt verktyg i verktygslådan.
Det som uppmärksammades tydligt och som kom fram under alla intervjuer
var känslan av frånvaro av personliga kontaktpersoner eller handläggare.

Landskrona stad, Stadshuset, 261 80 Landskrona
Besöksadress: Drottninggatan 7
Tfn 0418-47 00 00, Fax 0418-47 36 36
landskrona.se

Många lyfte att Arbetsförmedlingen efter reformeringen blivit mindre
närvarande och att man upplever byte av en kontaktperson eller handläggare
som problematiskt och merparten saknade fysiska träffar och regelbunden
kontakt med sin handläggare. I dialogen med flera myndigheter upplever
man också att kontaktpersoner eller handläggare inte har tillräcklig kunskap
kring vad som gäller för individen.
Citat som dokumenterades under intervjuerna var bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“När problem kommer, alla dörrar stängs”
”Har ej råd att aktivera barnen“
”Man blir inte sedd”
”Varit kaos på Arbetsförmedlingen”
“Underlättar att ha en och samma handläggare”
“Man vet aldrig vem man har då det är byte av handläggare hela tiden”
“Föredrar en handläggare på ekonomiskt bistånd”
“Jag har många mål men vet inte hur jag ska uppnå dem”
“Utan min handläggares push tidigare på Arbetsförmedlingen hade jag
aldrig
studerat vidare till undersköterska”
“Jag behöver praktik för att komma ut i arbetslivet”
“Har man ej förtroende för sin handläggare, så funkar det ej”
“Det är inte alla som orkar skaffa jobb på egen hand”.

Endast en av de tolv som intervjuades kände till möjligheten till kodning hos
Arbetsförmedlingen, dvs att kodning av funktionsvariation innebär möjligheter
till fler stöd. Ovanstående okunskap kan bero på otydlig information från
Arbetsförmedlingen, men också på att man inte tar åt sig informationen
beroende på skam eller rädsla för att bli bortprioriterad från att få chans till
arbete. Här behöver rutiner för att skaffa medgivande för att få dokumentera
funktionsvariationer utvecklas.
Att ha vetskap om kodning och att bli kodad (för de som har
funktionsvariationer) bidrar till fler möjligheter till insatser från
Arbetsförmedlingen och det skulle kunna hjälpa individen kring
arbetsmarknaden och eventuellt leda till arbete.
Då det finns forskning som visar att det sociala arvet går vidare till barn, som
då kan löpa större risk att hamna i socialtjänstens system, exempelvis
ekonomiskt bistånd, ställdes frågor kring om, och iså fall hur, de intervjuade
ser att långtidsarbetslösheten påverkar deras barn.
Ingen av de som intervjuades såg en stor risk med att arbetslösheten skulle
gå i arv eller att det skulle påverka deras barn nu eller i framtiden, dvs mer
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än de ekonomiska begränsningar som de har. Hälften av de intervjuade
menade istället att barnen lär kämpa hårdare än sina föräldrar, då de varit
med om ekonomiska begränsningar som barn.
Endast en av de intervjuade hade någon familjemedlem som deltar i
föreningslivet, vilket kan förklaras av att man har svårt att få ihop ekonomin
och försörjningen då man lever utifrån riksnormen och inte har råd med
oväntade utgifter etcetera. Detta är särskilt tydligt bland de intervjuade som
är ensamstående. Här vet vi från forskningen att engagemang i
föreningsliv/fritidssysselsättning har stor påverkan på psykisk hälsa och att
det finns stor korrelation mellan KASAM och fysisk aktivitet.
Efter återkoppling till samtliga kollegor på arbetsmarknadsavdelningen och
ekonomiskt bistånd utifrån det som kommit fram av för uppdraget, ser och
hör kollegerna samma behov från målgruppen, dvs man upplever den lokala
närvaron av Arbetsförmedlingen som för liten och därmed problematisk.
Kollegorna ser också riskerna med att kontaktpersoner eller handläggare inte
har tillräcklig kunskap kring vad som gäller för individen när arbetet sker i
trappsteg istället för parallellt. Detta blir tydligt då vi också ser att
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Individ- och familjeförvaltningen och
vården bedömer arbetsförmågan olika, vilket inte sällan leder till att individen
hamnar ”mellan stolarna”.
Med stöd i ovanstående och då vi vet att Arbetsförmedlingens reformering
innebär ett större ansvar för arbetssökande att själv ansvara för sin process,
måste både arbetssökande och övriga parter bli tydligare och bättre på ett
säkerställa att rätt information når Arbetsförmedlingen.

4. Förslag till fortsatt arbete
Utifrån resultaten av föruppdraget är det tydligt att kontakter behöver
utvecklas mellan olika aktörer kring individen för att hitta vägar till
arbetsmarknaden. Den danska BIP-metoden visar på hur viktigt det är med
bra bemötande och en helhetsbild kring individen. Forskningsstöd och
evidens för metoden finns som också visar att det ledarskap som utövas gör
positiv skillnad både för individen och för handledaren. Samsyn och hjälp till
verksamhetsutveckling och ökad empowerment tydliggör också individens
ansvar och behov. Att FINSAM kommer att finansiera en utbildning inom BIP
år 2022 där man avser utbilda brett i konceptet, för både chefer och
medarbetare, ligger helt i linje med vårt förslag.
Vi föreslår en insats/ett projekt där målgruppen är långtidsarbetslösa upp till
26 år, men även vuxna med barn i hushållet. Målgruppen ska bestå av de
som indikerar på behov av samordning med andra aktörer. För att hitta de
som indikerar behovet styrs ett möte upp som kan spelas in för vidare
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reflektion innan eventuell samordning. Mötet skall också inneha frågor som
ska bygga på att få fram eventuella funktionsvariationer genom att skapa
förtroende och vara tydlig mot individen.
Insatsen/projektet ska vidare fokusera på att utveckla samordningen mellan
ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsavdelningen, Arbetsförmedlingen,
utbildningsförvaltningen, psykiatrin, Försäkringskassan, primärvården,
Tillväxt Landskrona AB, kompletterande aktörer och Hela ideella (förening)
med målsättning att förflytta individen närmare eller in på arbetsmarknaden
via utbildning, arbetsträning/praktikplats eller arbete.
Genom att utveckla samordningen kan man arbeta parallellt, vilket öppnar
upp möjligheten för att lättare nå målet att försörja sig via arbete eller
utbildning. Inom insatsen ska individen ges möjlighet att påverka sin
planering och vara delaktig då det ger motivation och ofta leder till bra
resultat.
Inom ramen för insatsen ska de som möter målgruppen vara nyfikna under
tiden man följer upp målgruppen och inte ha förutfattade meningar, vilket gör
att en idé eventuellt leder till en annan under processens gång. Målgruppen
kan även ta del av ett informativt pedagogiskt underlag som skall förse
individen med kunskap kring de olika myndigheterna.
För att förebygga att arbetslösheten går i arv behöver familjen mer
information om föreningsliv, vilket kan utvecklas tillsammans med Hela
Ideella.
En annan viktig del för målgruppen och som måste ingå i insatsen är
psykiskt välbefinnande, vilket enligt SKR innebär att det inte handlar enbart
om frånvaro av sjukdom eller besvär, utan om ett tillstånd som har ett värde i
sig och som omfattar både välbefinnande och funktionsförmåga. Mer konkret
handlar det om att kunna balansera positiva och negativa känslor, att känna
tillfredställelse med livet, att ha goda sociala relationer och att utveckla sin
inre potential. Det handlar även om att kunna känna njutning, lust och lycka.
Psykiskt välbefinnande är en grundläggande resurs för att man ska kunna
bemästra livets olika svårigheter som dock inte behöver vara dokumenterad
utan snarare upplevd. Upplevd psykiskt välbefinnande och/eller
dokumenterad ohälsa framkom också under uppdraget vilket
handledaren/kontaktpersonen behöver tillsammans med individen hitta
orsaken eller källan till ohälsan för att arbeta framåt via utformad
handlingsplan samt kontinuerliga träffar och kontakt.
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Viktiga inslag inom ramen för föreslagen insats inom FINSAM:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

BIP-studien som underliggande metod
Lärande om, organisering av och rutiner för hur man jobbar med
parallellitet och samordning, såväl interkommunalt som med externa
aktörer (gå från trappstegsmodell till parallella insatser)
Samordning mellan aktörerna angående kodning (framförallt Individ- och
familjeförvaltningen och Arbetsförmedlingen)
Egenansvaret – individen måste driva sin egen process, eller åtminstone
vara aktiv och delaktig
Tydliggöra de olika myndigheternas ansvar och arbetssätt, vilket
förändras över tid
Fysiska träffar samt kontinuerlig kontakt mellan individen och
handledaren
Skapa utvecklande aktiviteter för hälsa, utbildning, arbete
Digital kunskap för att inte marginaliseras och hamna i digitalt
utanförskap
Målgruppen behöver komma ut i en miljö där de kan utvecklas, tex
genom arbetsträning
Personlig handledare och individen delaktig i sin planering
Information om föreningsliv framförallt till barnfamiljer, men även till
övriga
Spela in vissa möten, eller åtminstone det första, för att få tid till reflektion
och inte missa något under mötet som sagts
Arbetsgivarperspektivet – skapa forum för målgruppen som syftar att
förstå en arbetsgivare och de basala kompetenserna
(kompetensgarantier för arbetsmarknaden, KGA). Vad förväntas av
mig som arbetstagare?
Bemötande och vägledningsrutiner beroende på kategori arbetslös
Utveckla information/verktyg för familjer i syfte att förhindra ”socialt arv”
Utveckla informationsunderlag för en övergripande systemförståelse
(med fokus på vad krävs av dig istället för vad erbjuder välfärdssystemet)
Utveckla samarbete med ideell sektor/föreningsliv för
sysselsättningsplatser
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BIP Indikatorer och jobbsannolikhet - Huvudpunkter Væksthusets
Forskningscenter Första utgåvan, första upplagan 2020.

https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2020/09/BIPindikatorer-och-jobbsannolikhet_WEB.pdf

KompetensGarantier för Arbetsmarknaden (KGA)
https://www.dua.se/sites/default/files/bilaga_4_-_kga.pdf

FINSAM Start - FINSAM Landskrona Svalöv
https://finsamlandskronasvalov.se/

Bilaga 1

Frågebatteri –
långtidsarbetslösa
Inleder med intro till FINSAM och varför vi gör de här intervjuerna.

Grundläggande information om klienten
Ålder:
Kön:
Var inskriven:
Antal år i arbetslöshet:
Din tid med ekonomiskt bistånd:
Din upplevelse av ekonomiskt bistånd:
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Arbetsliv
Först kommer några frågor om arbetsliv och tankar om framtiden!
•
•
•
•
•
•
•

Berätta om ditt tidigare arbetsliv och varför du befinner dig i
arbetslöshet.
Känns det som du har möjlighet att påverka/förändra din situation?
Varför ja eller nej?
Hur ser du att vi bäst kan stödja dig på vägen till sysselsättning?
Finns det någon annan som du ser skulle kunna hjälpa dig till ett
jobb?
Hur ser du att du kan hjälpa dig själv på vägen till sysselsättning?
Om du fick välja fritt, vilket typ av arbete skulle du vilja ha? Vad
hindrar dig från att få det?
Var ser du dig själv yrkesmässigt om 5 år?

Kontakt med andra myndigheter
Nu kommer några frågor om kontakter med andra myndigheter.
•

•
•

Har du kontakt med andra myndigheter som till exempel
Arbetsförmedlingen (fristående aktörer), Försäkringskassan eller
vården?
Om ja, berätta om den kontakten.
Finns det någon av dessa kontakter som du ser att vi borde prata
med? Om ja, varför?

Skolgång och utbildning
Nu kommer några frågor om din utbildningsbakgrund.
•
•
•
•

Berätta om din skolgång och utbildning.
Hur ser du på att vidareutbilda dig för att ha större chans att få ett
jobb?
Känner du till CSN?
Hur ser du på möjligheten att använda CSN?

Digital kompetens
Nu kommer några frågor om digital kompetens och tillgång till digitala
verktyg.
•

Har du tillgång till dator?
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•
•
•
•
•
•
•
•

Har du tillgång till Internet?
Har du e-post?
Har du en smartphone?
Kan du skriva digitala ansökningshandlingar?
Kan du söka efter lediga jobb digitalt?
Kan du ansöka om ersättning digitalt
Kan du aktivitetsrapporterna digitalt
Har du skapat ett LinkedIn konto?

Hälsa
Nu kommer några frågor om hälsa och mående.
•
•
•
•
•
•

Beskriv din hälsa och hur du mår idag.
Skatta din psykiska hälsa 1–10 – motivera varför
Skatta din fysiska hälsa 1–10-motivera varför
Påverkar din hälsa dina möjligheter att få och behålla ett arbete? Om
ja, på vilket sätt?
Hur ser du att du själv kan påverka din hälsa och ditt mående?
Vad blir du glad av att göra, var hämtar du energi från?

Familj/fritid/socialt liv
Nu kommer några frågor om familj, vänner och ditt sociala liv.
•
•
•
•
•

Berätta lite om din familj och dina närmsta vänner.
Hur ser ditt kontaktnät ut?
Finns det andra i din familj som också är arbetslösa?
Hur tänker du att arbetslösheten påverkar din familj, dina barn?
Gör du/familjen något på fritiden, exempel med i en förening?

Övrigt
•
•

Finns det något som vi inte frågat om som du gärna vill att vi ska
veta?
Är det någon annan som har ställt dig dessa frågor?

Stort tack för att du svarade på våra
frågor!

