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Sammanfattning
Arbetslöshetsgraden i Åmål innan pandemin är mycket hög. Den är högst i Västra Götaland och
fjärde högst i hela Sverige. Också ungdomsarbetslösheten samt långtidsarbetslösheten är bland de
20 respektive 10 högsta av Sveriges 290 kommuner. Enligt Arbetsförmedlingens månatliga
rapport i februari 2020 var 300 personer öppet arbetslösa i Åmål, vilket är en ökning sedan
samma månad förra året med 22 procentenheter. Totalt var närmare 1200 personer inskrivna hos
Arbetsförmedlingen i mars 2020. Det är inget nytt fenomen. Åmål har kämpat med
förhållandevis höga arbetslöshetssiffror i flera decennier. Men Åmål har under lång tid haft svårt
att återhämta sig på arbetsmarknaden efter olika ekonomiska nedgångar.
Det finns olika sätt att förstå och förklara arbetslöshetssituationen. I rapporten redogörs för åtta
hypoteser som på olika sätt förklarar varför arbetslösheten är så hög. Dessa är
strukturomvandlingen, emigrationen, immobiliteten, ungdomssituationen, immigrationen,
polariseringen samt övervältringen.
Åmål har drabbats hårt av strukturomvandling i samhället och på arbetsmarknaden. Befolkning
och näringsliv har inte klarat av att ställa om. Det har inneburit att en mycket hög
långtidsarbetslöshet bitit sig kvar. Arbetslösheten är något högre för män än för kvinnor.
Andelen anställda i det privata näringslivet är lågt och betydligt lägre än för 20 år sedan. I stor
utsträckning flyttar, emigrerar, de unga män och kvinnor som vidareutbildar sig eller söker
arbete på annan ort. Högutbildade tenderar också att flytta på sig i högre utsträckning. En stor
andel av de som inflyttat till kommunen på senare år kommer från utomeuropeiska länder. Dessa
har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än inrikes födda. Åmål förvisso har tagit emot fler
flyktingar, immigranter, på senare år än många andra kommuner. De utrikesfödda har liksom i
andra kommuner i Sverige svårt att komma in på arbetsmarknaden i Åmål. Den förväntade
arbetslösheten för flyktingar ligger dock i paritet med förväntad arbetslöshet för gruppen.
Åmålsbor generellt sett är mindre benägna att pendla till arbete på annan ort. Åmålsbor är alltså
mer immobila än genomsnittet i riket. Att inte fler pendlar till arbete kan handla om ekonomiska
faktorer som till exempel lönenivåer eller pendlingskostnader. Men vi kan konstatera att fler borde
arbetspendla med tanke på arbetslöshetsnivån. Man bör dock ha i åtanke att geografiskt sett är
Åmål härvidlag något av ett isolat. Ungdomsarbetslösheten i Åmål är mycket hög. Inte minst
beroende på att de mer studiesvaga unga stannar kvar. Flickorna och de unga kvinnorna utgör en
särskild utsatt grupp i jämförelse med övriga landet, både när det gäller behörighet till gymnasiet
och när det gäller utanförskap. Den varaktiga och höga arbetslösheten har bidragit till ökad
ojämlikhet i Åmål. Det har skapat generationer i utanförskap som står mer eller mindre långt
ifrån arbetsmarknaden. Denna polarisering mellan grupper i samhället är ett problem som
kommunerna har hantera inte minst i skolan, som får bära ett stort ansvar och försöka minska
eller kompensera dess negativa effekter. Det finns en beskrivning av att kommunen har ett
onödigt stort fokus på att personer i arbetslöshet eller personer som står längre från
arbetsmarknaden antingen ska lämnas i fred eller överdrivet hjälpa och uppmuntra till arbete.
Det skulle kunna tala för en ökad villighet att hjälpa Åmåls arbetslösa jämfört med andra
kommuner. Under senare år har den statliga arbetsmarknadspolitiken övervältrats till
kommuner i allt större utsträckning. Speciellt gäller detta i Åmåls kommun för de personer som
har höga eller till och med högst trösklar in på arbetsmarknaden. De handlar om de unga,
lågutbildade, samt de med somatisk och psykisk ohälsa. Det stora ansvaret är mer svårhanterligt i
en mindre ort Åmål med hög arbetslöshet, inte minst av kostnadsskäl.
Sammantaget leder dessa förklaringar till en situation i Åmål som är ohållbar. Det krävs en
samordnad och väl förankrad strategi för hur frågan om arbetslöshet ska hanteras i kommunen.
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Varför är arbetslöshet i Åmåls kommun så hög?
GUD påverkar Åmål. Liksom alla andra kommuner i Sverige. GUD är en förkortning och står
för de övergripande samhällsförändringarna Globalisering, Urbanisering och Digitalisering. Fram
till den pågående pandemin och den omvälvande kris som Covid-19 orsakar så har dessa tre så
kallade megatrender haft avgörande inverkan på sysselsättningsutvecklingen i Åmål under lång
tid. Vad pandemin för med sig kan vi inte ana i skrivande stund1. Senaste statistiken från
Arbetsförmedlingen visar att 1197 personer är arbetssökande i Åmål.
Föreliggande rapport handlar om arbetslösheten i Åmål. Det är inget nytt fenomen. Åmål har
kämpat med förhållandevis höga arbetslöshetssiffror i flera decennier. Redan 1971 bad
dalslandspolitikerna regeringen om hjälp. Det var innan energikrisen 1973. Sedan dess har
konjunkturer svängt och stora ekonomiska kriser har passerat. Sverige och Åmål har under de
senaste 30-40 åren genomgått en omfattande strukturomvandling som medfört en stor
omfördelning av sysselsättningen mellan branscher och näringsgrenar. Men sedan 1990talskrisen, IT-kraschen 2002 och finanskrisen 2008 har Åmål haft svårt med återhämtningen på
arbetsmarknaden. När ekonomiska kriser uppstår, företag och jobb försvinner, utbildningskraven
ökar och arbetslösheten biter sig fast så är det inte konstigt att ungdomar från Åmål flyttar
därifrån. För att utbilda sig, för att arbeta, bo och bilda familj. Det har unga människor från Åmål
gjort länge. Allt färre av de som flyttat kommer dock tillbaka när väl de etablerat sig på en
arbetsmarknad någon annanstans. Givetvis flyttar ju inte alla unga ifrån Åmål. Det finns både
högutbildade och lågutbildade unga människor som stannar kvar eller flyttar till Åmål. De med
lägst utbildning eller ofullständiga betyg får det dock svårare än andra.
Det finns de som pendlar för jobb i närliggande orter, både unga och äldre. Förvisso ligger Åmål
i en synnerligen naturskön del av Sverige, men det är ganska långt till andra orters lediga jobb, så
de som pendlar är ganska få. Speciellt om arbetet på den andra orten är ett låglönejobb med
otrygga anställningsvillkor. Då är det möjligt att resandet inte känns mödan värd och människor
stannar kvar utan jobb. Det medför att klyftan mellan de som pendlar eller har arbete i Åmål och
de som är utan arbete växer. Det uppstår ett vi och ett de. Människor umgås inom sin grupp för
det är tryggt att känna tillhörighet, att känna ett vi. Vi som har tillsvidareanställning och
regelbunden pensionsavsättning och vi som är utanför, ibland med bidrag eller ibland med
tillfälliga jobb. En sådan uppdelning är nedbrytande i längden på alla kommuner, men kanske i
synnerhet på en mindre ort där alla beskattningsbara inkomster är så viktiga.
Mitt upp i dessa kriser, omvälvningar och uppdelningar har människor kommit till Åmål från
andra länder. Människor som lämnat krig, miljökatastrofer, förföljelse eller som sökt arbete,
utbildning och ett drägligt liv. Särskilt många människor kom under 2015. De vill Åmål hjälpa
och stötta. Samtidigt behöver ungdomar utan utbildning och sysselsättning också stöd och hjälp.
De utförsäkrade och de som är långtidsarbetslösa får inte heller glömmas bort. Många behöver
stöd och hjälp. I Åmål startas därför en rad olika projekt och insatser som ska få ordning på
sakernas tillstånd. Men det är svårt och dyrt att hantera stora samhällsomvälvningar inom ramen
för en liten kommunbudget. Någonstans på vägen försvann Arbetsförmedlingen och då inte bara
själva kontoret. Att staten har ansvar för arbetsmarknadspolitiken är sedan gammalt. Och att
kommunerna ansvarar för de som inte kan försörja sig likaså. Problemet är de som inte får ta del
av den statliga arbetsmarknadspolitikens åtgärder blir allt fler och ansvaret vilar därför allt tyngre
på Åmåls kommuninvånare, politiker, anställda och näringsliv. Möjligen är det dags att uttala en
tydlig kommunstrategi för hur Åmål ska hantera det stora ansvaret.
1

Det bör dock understrykas att det redan mycket utsatta arbetsmarknadsläget i Åmål står inför mycket
svåra utmaningar till följd av pandemin. Detta kan i nuläget inte överblickas.
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För att hantera det ansvaret räcker inga slogans eller kortsiktiga projekt. Det behövs dock
en faktabaserad beskrivning av arbetslöshetssituationen i Åmål att slutas upp kring. En
beskrivning som inte förskönar eller döljer utan som visar svart på vitt hur problematisk
situationen faktiskt är i Åmål. Utifrån en sådan kan gemensamma åtgärder vidtas.
Föreliggande rapport är en sådan faktabaserad beskrivning.
På den föregående sidan kan man säga att jag har sammanfattat hela rapporten i form av
en kort berättelse. Den beskriver i stora drag vad hela föreliggande rapport om
arbetslösheten i Åmål handlar om. Resten av rapporten utgör en mer utförlig och
detaljerad redogörelse för arbetslöshetssituationen i Åmål.
Inledningsvis redogörs för det uppdrag jag fått, därefter en rad väsentliga begrepp, såsom
arbetslöshet och sysselsättning. Det är lätt att blanda samman hur vi till vardags använder
begreppen med hur exempelvis myndigheter och forskare använder de samma. Det går
dock att följa rapporten utan läsa definitioner och dylikt. Därefter följer en historisk
beskrivning av arbetslöshet och sysselsättningsutvecklingen i Åmål. Jag gör också
nationell utblick över arbetsmarknadsläget.
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Uppdraget
Åmåls kommun beslutade att ta stöd av Karlstads universitet för att granska
arbetslöshetssituationen i kommunen. Under en rad år toppade Åmål tillsammans ett par
andra kommuner arbetslöshetsstatistiken i Västra Götalandsregionen. Den till synes enkla
frågan löd:

Varför är arbetslösheten så hög i Åmål?
Även om svar på frågan kan tyckas vara både enkla och självklara, så är det viktigt att hålla
i minnet att så är inte fallet. Det finns en rad omständigheter som måste beaktas samtidigt.
Det är förståeligt att man försöker förklara genom att söka fel. Det är kan vara fel i
utbildningssystemet eller fel på integrationspolitiken, skatterna, ungdomarna,
Arbetsförmedlingen, företagarna, storstadspolitikerna, Bryssel och EU eller rent av
anställda på kommunen. Bara för att nämna några. Listan på så kallade enskilda felgörare
eller syndabockar kan göras betydligt längre och finmaskig. Risken med att resonera på så
sätt är föreställningarna om enskilda personer, gruppers eller institutioners brister till slut
blir vedertagna. Verkligheten är betydligt mer komplex än så.
I vetenskapen går vägen till kunskap eller temporär sanning ofta genom hypoteser. En
hypotes är ett kvalificerat antagande om ett fenomen. Det går till så att forskaren ställer
upp ett antagande om ett fenomen, t ex den höga arbetslösheten i Åmål beror på Sveriges
EU-medlemskap. Om forskaren därefter skulle finna motsägelser på att arbetslöshetstalen
i Åmål inte (enbart) beror på Sveriges EU-medlemskap så har hypotesen falsifierats. Det
visar sig nämligen att andra liknande kommuner i Sverige inte alls har så hög arbetslöshet
som Åmål. Hypotesen är således falsk. Det går inte att förklara arbetslösheten i Åmål
genom att hänvisa till EU-medlemskapet.
På samma sätt har denna rapport byggt upp. Jag har ställt upp ett antal hypoteser. Dessa
hypoteser har jag främst tagit fram genom samtal med personer som arbetar på Åmåls
kommun. Hypoteserna bygger alltså på föreställningar, utsagor, beskrivningar och
förklaringar av arbetslöshetssituationen i Åmål. Hypoteserna har jag sedan undersökt
genom att empiriskt testa dem. För den empiriska testningen har jag använt mig av
befintlig statistik, men också andra undersökningars resultat. Jag har också validerat
hypoteserna vid flera tillfällen med anställda i kommunen. Vid olika sammankomster och
ledningsgrupper.
Innan jag redogör för hypoteserna så följer nedan en beskrivning av en rad för rapporten
viktiga begrepp. Men allra först ett nedslag i statistiken. Hur hög är egentligen
arbetslösheten i Åmål? Och i jämförelse med vad? En snabb sökning på internet ger vid
handen att arbetslösheten är 14 procent i Åmål och 6,6 procent i Västra Götaland (se
figur 1). Åmåls arbetslöshet är således 7,4 procentenheter högre än genomsnittet för länet.
Ingen kommun i länet har lika hög arbetslöshet. Februari 2020 var den tionde månaden i
följd som arbetslösheten steg.
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Figur 1. Arbetslöshet Åmåls kommun och Västra Götaland.
Källa: Newsworthy.se
Men hur många personer talar vi om? Enligt Arbetsförmedlingens månatliga rapport i
februari 2020 var 300 personer öppet arbetslösa i Åmål, vilket är en ökning sedan samma
månad förra året med 22 procentenheter (se tabell 1, gulmarkerat rad). Förutom dessa 300
personer så finns i kommunen ytterligare 514 sökande som befinner sig i någon form av
program med aktivitetsstöd. Det innebär att den öppna arbetslösheten för 16-64-åringar i
februari låg på 14 procent. Det är den högsta arbetslösheten i Västra Götalandsregionen.
Därtill fanns i Åmål ytterligare 383 sökande (t ex har arbete med stöd, är deltidsarbetslösa
eller har tillfälliga jobb). Sammanlagt rör det sig om totalt 1197 personer i februari 2020.
Om vi skulle ta det totala antalet inskrivna personer så de utgöra över 20 procent, dvs en
femtedel av Åmåls befolkning i åldersgruppen 16-64 år2 är inskrivna hos
Arbetsförmedlingen.

2

I skrivande stund, april 2020, är 5814 personer mellan 16-64 år arbetsföra i Åmål
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Tabell 1. Arbetsmarknadssituationen i Åmål per februari 2020 och 2019
Platser och sökande

2020-02

2019-02 Δ

NYANMÄLDA PLATSER

26

48

−45,8 %

KVARSTÅENDE PLATSER

30

65

−53,8 %

SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE

42

30

40,0 %

NYINSKRIVNA SÖKANDE

35

27

29,6 %

ÖPPET ARBETSLÖSA OCH SÖKANDE I PROGRAM

814

760

7,1 %

- därav utan arbete i mer än 6 månader

566

520

8,8 %

- därav utan arbete i mer än 12 månader

432

383

12,8 %

- därav utan arbete i mer än 24 månader

256

244

4,9 %

1197

1224

−2,2 %

ÖPPET ARBETSLÖSA

300

246

22,0 %

SÖKANDE I PROGRAM

514

514

0,0 %

Arbetsmarknadsutbildning

2

6

−66,7 %

Arbetspraktik

1

4

−75,0 %

Stöd till start av näringsverksamhet

1

4

−75,0 %

Jobbgaranti för ungdomar

61

56

8,9 %

Förberedande insatser

22

46

−52,2 %

367

316

16,1 %

60

82

−26,8 %

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT

Jobb- och utvecklingsgarantin
Etableringsprogrammet
- därav kartläggning
SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD

0

4 −100,0 %

100

113

Deltidsarbetslösa

24

26

−7,7 %

Tillfällig timanställning

56

65

−13,8 %
−28,6 %

Sökande med tillfälligt arbete
Ombytessökande
SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD
Anställningsstöd

−11,5 %

5

7

15

15

0,0 %

182

237

−23,2 %

35

69

−49,3 %

- därav Introduktionsjobb

5

12

−58,3 %

- därav Särskilt anställningsstöd

0

- därav Förstärkt särskilt anställningsstöd
- därav Extratjänster
- därav Moderna beredskapsjobb
Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
- därav Lönebidrag för anställning
- därav Oﬀentligt skyddat arbete (OSA)
- därav Lönebidrag för utveckling i anställning
- därav Lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall

0
30
0

1 −100,0 %
1 −100,0 %
53

−43,4 %

2 −100,0 %

147

168

−12,5 %

36

48

−25,0 %

1

2

−50,0 %

12

23

−47,8 %

4

0

- därav Lönebidrag för trygghet i anställning

94

95

−1,1 %

ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN

43

62

−30,6 %

- därav Arbetssökande med förhinder

40

62

−35,5 %

NYSTARTSJOBB

55

46

19,6 %

3

6

−50,0 %

YRKESINTRODUKTION

Källa: Arbetsförmedlingen
De höga procentuella förändringarna ska tas försiktigt eftersom det är ett mycket litet
antal i de olika cellerna. Situationen i Åmål de senaste fem åren är relativt konstant och
förändringarna sker främst inom de olika fördelningsgrupperna ovan (se tabell 2). Det
1
beror till stor del på de olika arbetsmarknadsåtgärder
som vidtas för sökande.
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Tabell 2: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen 2015-2019
Arbetslöshet 16-64-år 2015-2019
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Källa: Arbetsförmedlingen
Statistiken ovan väcker en rad frågor. Exempelvis: Vad innebär öppet arbetslös? Jag
kommer att återvända till tabellen senare i rapporten. Men innan dess görs en genomgång
av begrepp, statistik och statistikkällor.

Vad är arbetslöshet?
Att inte ha ett jobb är inte detsamma som arbetslös. Åtminstone i officiell statistik. En
viktig källa för beräkningar av arbetslösheten är den så kallade
Arbetskraftsundersökningen, AKU, som Statistiska Centralbyrån, SCB, gör varje månad.
Resultat från AKU är Sveriges officiella mått. Andra länder i till exempel EU mäter på
samma sätt och rapporterar till EU:s motsvarighet till SCB som heter Eurostat. På så vis
kan jämförelser göras inom bland andra EU, men också OECD. Det finns också andra
mycket viktiga mått än Sveriges officiella mått. Statistiken från Arbetsförmedlingen är den
som beskriver enskilda kommuner och regioner.
Syftet med AKU är att beskriva arbetsmarknadsförhållandena för befolkningen i
åldersgruppen 15-74 år. Då mäts inte bara arbetslöshet utan den sammanhållna bilden av
arbetsmarknaden. I AKU mäts därmed sysselsättningen, arbetslösheten, arbetade timmar
och mycket mer. AKU följer de riktlinjer som fastställts av International Labour
Organization (ILO). AKU genomförs löpande varje månad under hela året och det är
öppna data på nationell nivå som alla kan ta del av. För enskilda kommuners data gäller
dock inte detta.
I AKU finns en typ av undersökningsobjekt, individer mellan 15-74 som är folkbokförda i
Sverige. Till dessa individer kopplas en rad bakgrundsvariabler ur olika register, t ex kön,
8

ålder, civilstånd, hemmavarande barn, boendelän/storstadskommun och födelseland.
Förutom bakgrundsvariablerna kopplas också arbetsmarknadsvariabler och det är
klassificeringar som beskriver individernas arbetskraftsstatus (se figur 2).

Figur 2: Klassificering avseende arbetskraftstatus

Högst i pyramiden återfinns befolkningen mellan 15-74 år. Den gruppen delas sedan in i
underkategorier. kategorin I arbetskraften eller i kategorin Ej i arbetskraften.
Arbetskraften består av personer som antingen är sysselsatta eller arbetslösa. De som varken
är sysselsatta eller arbetslösa enligt gängse definition kategoriseras som ej i arbetskraften,
vilket är synonymt med utanför arbetskraften.
Vi lämnar för ett tag kategorin Ej i arbetskraften och tittar närmare på Arbetskraften som
alltså är den andel av gruppen 15-74 år som utgör vårt relativa arbetskraftstal. I kategorin
ingår som nämnts både sysselsatta och arbetslösa. De sysselsatta omfattar:
Personer som under mätningen utförde något arbete, antingen avlönad arbetstagare, som
egen företagare eller som oavlönad medhjäpare i företag som tillhör medlem i samma
hushåll.
Personer som inte utförde arbete enligt ovan, men som var frånvarande på grund av till
exempel sjukdom, semester, tjänstledighet t ex föräldraledig eller arbetskonflikt.
Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program. Exempelvis offentligt
skyddat arbete, lönebidrag, anställningsstöd eller start av näringsverksamhet.
Till gruppen räknas också undersysselsatta. Det vill säga personer som är sysselsatt, men
som arbetar mindre (ofrivillig deltid) än de skulle vilja och kunna göra.
I arbetskraften räknas också de arbetslösa. Arbetslösa omfattar följande grupper:
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• Personer som är utan arbete, men som sökt arbete under de senaste veckorna och
som kunde arbeta med kort varsel (inom 14 dagar).
• Personer som har fått ett arbete som ska påbörjas inom 3 månader.
• Personer som studerar på heltid (grundskola, gymnasieskola och högskola eller
vissa arbetsmarknadspolitiska utbildningar), men som aktivt söker arbete och är
beredda att ta ett arbete
Till kategorin Ej i arbetskraften räknas personer som varken är sysselsatta eller
arbetslösa. Hit räknas bland andra:
•
•
•
•

Personer som är studerande och inte söker arbete
Pensionärer
Hemarbetande
Långvarigt sjuka

En underkategori av Ej i arbetskraften utgörs av de latent arbetssökande. Det är personer
som ville och kunde arbeta vid mätningen, men som ändå inte sökt något arbete. Till den
här gruppen brukar räknas de så kallat ofrivilligt passiva, de vill arbeta men har givit upp
hoppet om att få ett jobb.
Ytterligare en viktig källa är SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik RAMS.
Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur. Den visar
också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Ett viktigt mått för denna rapport är
antalet förvärvsarbetande. Förvärvsarbetande används för att beskriva sysselsättningen i
Sverige. I RAMS får samtliga personer som är folkbokförda i Sverige den 31 december
årligen en sysselsättningsstatus som antingen förvärvsarbetande eller inte
förvärvsarbetande. Eftersom statistiken är totalräknad, dvs på individnivå används den
ofta för att redovisa sysselsättning på regional och kommunal nivå. För att klassificeras
som förvärvsarbetande krävs att personen har en löneinkomst som överstiger ett skattat
gränsvärde, alternativt deklarerat för aktiv näringsverksamhet under det aktuella året.
Utifrån SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) och RAMS får vi för denna rapport ett
antal viktiga mått:
• Relativt arbetslöshetstal: andel arbetslösa i procent av arbetskraften. Det är det
officiella arbetslöshetstalet och benämns ofta som arbetslöshet kort och gott.
• Sysselsättningsgrad: andel sysselsatta i procent av befolkningen (15-74 år)
• Förvärvsfrekvens: andelen förvärvsarbetande i procent av arbetsför befolkning
Ur statistiken kan sedan olika typer av analyser göras på nationell eller regional nivå. Till
exempel ungdomsarbetslöshet, sysselsättningsgrad bland äldre (55+), sysselsättningsgrad
för utrikes födda, långtidsarbetslöshet, mm (SCB.se). AKU ger oss framförallt en
begreppslig bild av arbetsmarknaden i sin helhet samt de som befinner sig utanför
arbetsmarknaden.
En annan mycket viktig statistikkälla är Arbetsförmedlingen. Det finns skillnader mellan
hur arbetslöshet definieras mellan dessa båda källor. Medan AKU är en
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urvalsundersökning baserad på empiriska intervjuer av den arbetsföra befolkningen
mellan 15-74 år så är Arbetsförmedlingen baserat på antalet inskrivna arbetssökande.
Populationen hos Arbetsförmedlingen är inte den arbetsföra befolkningen i sin helhet
utan de som aktivt registrerat sig som arbetssökande. Dessa jämförs sedan mot den
arbetsföra befolkningen mellan 16-64 år. Arbetsförmedlingens statistik är också mer
”krävande” när det gäller att vara sysselsatt. Det kan innebära att individer som endast har
arbetat sju timmar den senaste mätveckan räknas som sysselsatt enligt AKU även om
personen söker arbete. I Arbetsförmedlingens statistik räknas en sådan person antingen
som öppet arbetslös eller som deltidsarbetslös. Arbetsförmedlingens statistik är mer
detaljerad och särredovisad när det gäller arbetssökande än AKU. Men då ska man alltså
komma ihåg att de två stora mätningarna fyller lite olika syften.

Figur 3: Arbetsförmedlingens sökandekategorier. Källa: SCB

Öppen arbetslöshet
Öppen arbetslöshet är ett mått som används av Arbetsförmedlingen. Det avser
arbetssökande som inte har något arbete, som aktivt söker och omgående kan tillträda på
arbetsmarknaden förekommande arbete. De deltar inte i något arbetsmarknadspolitiskt
program. I AKU som tas fram av SCB inkluderas de som deltar i vissa
arbetsmarknadspolitiska åtgärder i kategorin sysselsatta. Därvidlag skiljer sig AKU och
Arbetsförmedlingens mätning.
I rapporten kommer båda statistikkällorna att användas. Framförallt används den samlade
data från Kolada som är en öppen databas med 5000 nyckeltal för Sveriges kommuner
och regioner.
Förutom olika sätt att mäta så finns det olika former av arbetslöshet. Nedan redogörs för
några sådana former.

Olika former av arbetslöshet
I ekonomisk mening uppstår arbetslöshet när utbudet är större än efterfrågan på
arbetskraft, dvs när det finns fler människor som vill arbeta, men som inte gör det trots
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att de aktivt söker arbete. Men det är vanligt att tala om olika former eller beståndsdelar
av arbetslöshet. Tre sådana former är: konjunkturarbetslöshet, friktionsarbetslöshet och
strukturarbetslöshet.
Konjunkturarbetslöshet
Konjunkturarbetslöshet uppstår när efterfrågan på arbetskraft minskar till följd av
försämrat konjunkturläge. Här finns det olika skolbildningar som diskuterar betydelsen av
arbetstagarnas lönenivåer. Enligt så kallad klassisk teori uppstår arbetslöshet för att
reallönerna är för höga i förhållande till efterfrågan. Enligt Keynesiask teori är det snarare
den totala efterfrågan i samhället som styr produktionsvolymen och därigenom också
efterfrågan på arbetskraft.
Arbetslösheten skapas alltså av en otillräcklig efterfrågan. Detta kan förstås i ljuset av den
nu pågående pandemin. Blixtsnabbt sjunker efterfrågan på en rad olika varor och tjänster,
vilket leder att företag kraftigt drar ner på sin verksamhet. Den minskade samhälleliga
efterfrågan leder att arbetsgivare har ett överskott på arbetskraft, vilket leder uppsägningar
och minskade nyanställningar. Samhället har fått en kraftigt stigande
konjunkturbetslöshet.
Friktionsarbetslöshet
Friktionsarbetslöshet uppstår när personer går från ett arbete till ett annat med en kortare
period av arbetslöshet där emellan. Det tar ofta lite tid att hitta ett nytt jobb och starttiden
för det nya jobbet kan ligga lite fram i tiden På arbetsmarknaden sker kontinuerligt flöden
in i och ut ur såväl arbetskraften som sysselsättning och arbetslöshet. Det kan vara
anställda som blir uppsagda eller säger upp sig samtidigt som studenter avslutar studierna
och söker sig till arbetsmarknaden.
Man brukar beskriva friktionsarbetslöshet som sökarbetslöshet, dvs att det uppstår vissa
smärre friktioner när man byter jobb och det inte alltid är helt perfekt matchning i tid
innan man påbörjar sitt arbete.
De som främst omfattas av friktionsarbetslöshet är personer som vanligen inte har
problem att hitta nytt jobb på kort tid. När friktionsarbetslösheten stiger eller blir
ihållande hög fungerar inte matchningen på arbetsmarknaden. En tänkbar förklaring kan
vara den allt högre andelen tidsbegränsade anställningar på arbetsmarknaden. När andelen
tidsbegränsade anställningar ökar på arbetsmarknaden betyder det att fler individer
samtidigt rör mellan kortare anställningar och alltså befinner sig mellan två anställningar
oftare.
Strukturarbetslöshet
Friktionsarbetslösheten är inte oproblematiskt, men strukturarbetslöshet är än svårare att
hantera för både individ och samhälle. Inte minst för att den formen av arbetslöshet
tenderar att vara utsträck i tid. Strukturarbetslöshet uppstår när de som är arbetslösa inte
passar för de vakanser, det vill säga de lediga arbeten som finns. Det kan exempelvis
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handla om att de arbetslösa personerna generellt sett har låg utbildning eller att de har så
att säga fel utbildning.
Överlag har den formella utbildningsnivån har ökat sedan 1990-talet, så också för
kategorin arbetslösa. Det arbetslösa idag har relativt sett högre utbildning än för 30 år
sedan. Men kraven på formell och specifik utbildning har samtidigt ökat. Det kan också
vara så att arbetslösa har andra arbetslivserfarenheter än de som efterfrågas. De arbetslösa
når då inte de kompetenskrav som arbetsgivarna efterfrågar. Det kan vidare handla om att
svårigheter att förflytta sig geografiskt av olika skäl. Dessutom kan man tala om
strukturarbetslöshet på grund av att individen varit arbetslös en lång tid. Lång tid av
arbetslöshet i sig kan således försvåra återinträde på arbetsmarknaden.
Strukturarbetslöshet uppstår vanligen vid varaktiga förändring i eller inom branscher där
det inte är givet att jobben kommer tillbaka när en lågkonjunktur övergår i
högkonjunktur. Exempelvis att efterfrågan på arbetskraft minskar inom
tillverkningsindustri på grund av teknisk utveckling eller nedläggning, men istället ökar
inom vård och omsorg. Det medför stora krav på att ställa om, det vill säga
anpassningsförmåga och kompetensutveckling. Samma förändringar kan uppstå inom ett
företag, arbetsorganisation eller en bransch, ofta till följd av teknisk utveckling, men det
kan också handla om exempelvis höjda utbildningskrav såsom legitimation eller liknande.
Arbetsmarknadspolitiken är ofta inriktad på att just minimera orsakerna till
strukturarbetslöshet genom t ex utbildningsåtgärder eller andra åtgärder för individuell
omställning, infrastruktursatsningar för ökad pendling eller andra regionalpolitiska
åtgärder. Gränserna mellan arbetslöshetens olika delar kan vara svår att slå fast och de kan
vara tätt sammanlänkande. Om de som är arbetslösa saknar de kvalifikationer som
efterfrågas, så kan det ha strukturella förklaringar, t ex låg eller fel sorts utbildning. Det i
sin tur innebär en långsammare eller sämre matchning som kan tolkas som
friktionsarbetslöshet. En lågkonjunktur ovanpå det ställer till än mer när arbetslöshetens
orsak ska beskrivas.
Förutom de tre typerna av arbetslöshet ovan så florera en rad andra arbetslöshetsbegrepp
i dagligt tal, hos olika myndigheter, i politiken och i media. Exempel på sådana är dold
arbetslöshet, bred arbetslöshet mfl.

En historisk tillbakablick
Att arbeta har genom historien betraktats som något nödvändigt. I de flesta europeiska
språken betyder arbete något i stil med nöd, möda, besvär eller ansträngning. Arbetslöshet
är dock ett relativt nytt ord och fenomen som förknippas med industrialismens framväxt.
I det gamla jordbrukssamhället var det i princip omöjligt att inte arbete inte fanns till alla.
Sveriges första arbetsförmedling öppnades år 1902. Den drevs i kommunal regi och fanns
i Helsingborg. Det skulle dröja nästan 40 år innan arbetsförmedlingen blev en statlig
inrättning. Om vi bortser från ”den stora paniken” på 1870-talet som drev människor
från landsbygden, antingen till de större städerna i Sverige eller till att emigrera, så kan
man säga att den första massarbetslösheten i svensk historia inträffade på 1920-talet. Då
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uppgick arbetslösheten till mer än 25 procent. Det dröjde inte många tills nästa chockvåg
drog över Sverige och världen.
Den stora depressionen på 1930-talet skapade arbetslöshet i klass med årtiondet innan.
Statsminister Per Albin Hansson fick då förtroendet att påbörja ett nytt reformprogram
för att hantera arbetslösheten och det är nu den så kallade aktiva arbetsmarknadspolitiken
tar sin början. Inte minst formerades en politik som skulle stimulera och möjligen också
simulera ökad efterfrågan på arbetskraft. Staten beslutade bland annat om en rejäl satsning
på offentligt finansierade arbetstillfällen, som senare kom att kallas beredskapsarbeten, för
att minska arbetslösheten, inte minst genom infrastruktursatsningar på väg och järnväg.
Till statsminister Hanssons och sedermera statsminister Tage Erlanders hjälp fanns
socialminister Gustav Möller, vars namn numer är starkt förknippat med de i tid parallella
sociala reformerna som exempelvis arbetslöshetsförsäkring, allmän folkpension,
obligatorisk sjukförsäkring och inte minst allmänna barnbidrag.
Återhämtningen gick dock snabbare än förväntat och vid slutet av 1930-talet rådde
snarare brist på arbetskraft än arbetslöshet. I slutet av krisåren på 1930-talet hade Åmål
klarat tämligen väl. De så kallade hjälpsökande uppgick år 1936 endast till ca 1% eller 67
personer. Vi ska dock ha i åtanke att sådana siffror eller beteckningar inte fullt ut ska
jämföras med dagens. Här ingår varken kvinnor eller ungdomar i siffrorna, som ofta
arbetade oavlönat eller som medhjälpare.
Under efterkrigstiden var arbetslöshetsnivån i Sverige mycket låg, ofta runt någon enstaka
procent under 1950-talet och tidvis under 1960-talet. Det rådde snarare brist på
arbetskraft, åtminstone i storstäderna. Under början och slutet av 1970-talet steg
arbetslösheten tillfälligt i landet. För att i mitten och slutet av 1980-talet återigen råda brist
på arbetskraft. Från 1950-talet och fram till 1990-talet kunde tillfälliga arbetslöshetstoppar
på uppemot 3-4 procent hanteras och dämpas av den ambitiösa arbetsmarknadspolitiken
som utvecklades under 1930 och 40-talen. Fram till 1990-talet, med vissa undantagsår, har
arbetslösheten i Sverige som helhet legat under fyra procent som på årsgenomsnittet.
Åmål har dock inte haft lika låg arbetslöshet. Riksdagsledamoten Olle Eriksson (c)
motionerade till riksdagen 1973 om att staten skyndsamt bör öka antalet arbetstillfällen
vid SJ:s huvudverkstad i Åmål. Han skriver i motionen att arbetslösheten i Åmål i
december 1972 uppgick /…/ till 241 platser, och då är att märka att den dolda
arbetslösheten bland framför allt kvinnor och ungdomar icke beaktats. (ur Motion
1973:1353)
Noterbart är att riksdagsledamoten konstaterar att gruppen arbetslösa inte omfattar hela
den arbetsföra befolkningen. Kvinnor och ungdomar syns inte fullt ut i statistiken. Det
kommer sig bland annat av gifta kvinnor i tider av arbetslöshet lät bli att registrera sig om
arbetssökande för att inte konkurrera med män om de få arbetstillfällen som fanns.
Kvinnor och ungdomar sågs inom många branscher som reservarbetskraft när efterfrågan
på arbetskraft var stor.
Året dessförinnan hade samme herr Eriksson (c) i en motion redogjort för att
arbetslösheten i Åmål var oroväckande hög. Då var det fråga om 192 arbetslösa personer.
Det var den högsta arbetslöshetssiffran som någonsin noterats i Åmåls historia (ur
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Motion 1972:90). På ett år hade en ökning skett om Vi ska då ha i åtanke att Åmål vid den
här tiden hade runt 13 500 invånare, det vill säga fler än idag.
Förutom fler arbetstillfällen till SJ i Åmål så motionerade 1979 centerpartisten Eriksson
tillsammans med socialdemokraten Rune Johansson om att staten borde avsätta en del av
anslaget för beredskapsarbetena till specifikt turism och rekreation. Mera bestämt till
utbyggnad av angelägna kommunala anläggningar inom viktiga rekreationsområden. (Ur
motion 1978/79:2123)
Bara några år senare, 1982, uppmärksammades riksdagen återigen på
arbetslöshetssituationen i Åmål. Fyra socialdemokratiska riksdagsledamöter, bland andra
Hilding Johansson gick samman och beskrev arbetsmarknadsläget med hög arbetslöshet
och flera stora varsel:
Arbetslösheten är mycket stor. Särskilt framträdande är den totala minskningen
av antalet sysselsatta inom industrin. Vissa kommuner har en hög procent
arbetslösa, exempelvis Åmål 7,1 % Dals Ed 6,9 Mellerud 5,2 Lilla Edet 5,2
Alingsås 4,5 och Trollhättan 3,8 %. Trollhättan hade det största antalet varslade,
1313 så följer Åmål med 1111, Bengtsfors 839, Mellerud 701. Det kan dock
nämnas att 57 varslade personer i Dals Ed utgör ett problem på grund av
kommunens svaga arbetsmarknad.
(Ur Riksdagens protokoll 1981/82:444)

Om vi hoppar ytterligare ett par år fram i tiden till 1984 så fortsatte riksdagspolitikerna att
vara aktiva i kammaren och ställa frågor och motionera om mer statligt stöd för att öka
efterfrågan på arbetskraft. Liksom på 1970-talet gör de gemensam sak över
partigränserna. Den 19 januari 1984 begärde riksdagsledamöterna Rune Johansson (s) och
Ingvar Karlsson (c) svar av dåvarande arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon på
vilka åtgärder ministern var beredd på för att trygga sysselsättningen vid varvsföretaget
AB Åsiverken i Åmål. Det handlade om en mycket konkret vädjan om näringspolitiskt
stöd i form av en statlig beställning på tillverkning av en färja.
Åmåls kommun har under en längre tid haft den högsta arbetslösheten i
Älvsborgs län. En toppnotering är från augusti månad 1983, då 12,3 % var helt
utan arbete. Detta allvarliga arbetsmarknadsläge har från länsarbetsnämndens
sida mötts med ökat antal beredskapsarbeten. Men utanför den ordinarie
arbetsmarknaden står i dag ca 900 personer. Sådant är alltså utgångsläget. I
slutet av oktober 1983 inkom till arbetsmarknads-departementet en skrivelse
från varvsföretaget AB Åsiverken i Åmål. Företaget vädjade till regeringen om
någon form av statlig order, en färja. Om detta inte kom till stånd skulle
företaget bli tvingat att vidta drastiska åtgärder. (Ur Riksdagens protokoll
1983/84:241 och 246)

Vad vi kan se av de här politiska inläggen är en situation som alltmer förvärras. Och då
har vi ännu inte nått 1990-tals krisen. Förvisso ska man ha i åtanke att såväl 1970-talets
första år som 1983 var år som Sverige generellt sett hade ökade arbetslöshetstal. Men
genom nedslag i historien så ser vi att Åmål på ca 45 år hade en arbetslöshet som ökade
från ca 1 procent till 12,3 procent.
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Från mitten av 1980-talet stiger sysselsättningsnivåerna. Fler personer har jobb.
Arbetslösheten är fortsatt relativt hög, men alltfler personer går från både arbetslöshet
och från att vara utanför arbetskraften. I diagram 1 nedan framgår den allra högsta
förvärvsfrekvens de senaste 35 åren var just på 1980-talet. Den högsta noteringen är på
84,7 procent 1989. Då slår bank-, finans- och fastighetskrisen till.
Diagram 1: Förvärvsfrekvens 20-64 år Åmål 1985-2018. Källa: SCB, RAMS. Avser
nattbefolkning.
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Som en följd av något som kan sägas starta i en bransch och som ibland beskrivs som en
fastighetsbubbla så blev effekten en kraftigt fallande hushållskonsumtion,
massarbetslöshet och ett omfattande offentligt sparpaket. Mellan 1991 och 1994
minskade antalet förvärvsarbetande drastiskt. Cirka 600 000 jobb försvann, varav 450 000
från privat sektor. Efter en viss återhämtning 1994 så försvann återigen 110 000 jobb
mellan åren 1995-1997, varav de allra flesta inom stat, kommuner och landsting. 1990talskrisen är intressant på väldigt många sätt. Men det som är mest relevant för
föreliggande rapport är sysselsättningen efter krisen aldrig har återgick till 1980-talets
nivåer. Man kan säga att en mindre andel av befolkningen räknas till arbetskraften och av
de som gör det är de som är sysselsatta färre än innan krisen på 90-talet.
Vad vi också kan se av diagram 2 är att förvärvsnedgången i Åmål mellan 1989-1993 är på
drygt 14 procentenheter. När krisen är som störst i Åmål under den här epoken är det
bara drygt 70 procent som är sysselsatta. Därefter sker en försiktig återhämtning så att år
1999 når sysselsättningsgraden precis över 73 procent. Då sker det som är väl känt i Åmål
med omnejd. Fyrtech Microelectronics AB lägger ner produktionen och 105 personer
förlorar sina jobb. Tidigare samma år hade bilsätestillverkaren Lear Corporation lagt ner i
Bengtsfors och närmare 900 personer förlorade jobben. Flera av dem var Åmålsbor. Det
var 1965 som Volvo startade bilsätesfabriken i Bengtsfors. Det sägs att dåvarande
finansminister Gunnar Sträng låg bakom lokaliseringen. Då en sulfitfabrik hade lagts ned
erbjöds Volvo investeringslättnader bilsätestillverkning placerades i Bengtsfors. Volvo
sålde verksamheten 1992. Lears stängning drog med sig en rad nedläggningar, både
underleverantörer och andra företag som fick svårt att överleva.
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År 2000 spricker den så kallade IT-bubblan och tidigare hyllade bolag som Spray,
Framfab och Boo.com gick antingen under eller frös sin verksamhet. Men också stora
jättar som Ericsson och Telia krisade rejält. I förvärvsfrekvensen för Åmål syns detta mer
som ett avbrott år 2002 i en annars försiktigt positiv utveckling. I Bengtsfors går dock
buss- och taxibilstillverkaren Omninova i konkurs och de kvarvarande 160 personerna
förlorar jobbet och Segerström Automotive minskar personalen med 62 personer.
I början av 2003 varslar SEM AB i Åmål 50 anställda. Ett par år senare, år 2005 duggar
varslen tätt i Åmål med omnejd. Dessa drabbar exempelvis 185 anställda på Nilfisk och
uppemot 25 personer på Tom Heurlin AB i Ånimskog. Euromaint och Componenta är
andra namn på listan, där antalet varslade var över 300 personer. I Skåpafors varslas 210
personer på Duni. Återigen sjunker förvärvsintensiteten och det syns som mest året
därpå. Mellan 2006 och 2008 sker i princip ingen återhämtning på arbetsmarknaden i och
runt Åmål. Det innebär att Åmål inte står särskilt rustad inför den globala finanskris som
smäller till med kraft hösten 2008.
Hösten 2008 går den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers i konkurs och det
fick konsekvenser för hela det finansiella systemet i Sverige och världen. Börserna rasade,
bankerna lånade inte ut pengar, och de stora internationella företagen exempelvis hela bilindustrin, hamnade på konkursens brant. Totalt varslades närmare 145 000 personer i
Sverige om uppsägning under perioden september 2008-juni 2009. Denna kris gav stort
avtryck på sysselsättningen i Åmål och förvärvsfrekvensen var nästan lika låg som de
värsta åren på 1990-talet. Ett av de stora varslen som läggs är på Spicer Nordiska Kardan
som varslar 130 personer. Ett varsel lägger också skrovtillverkaren Najad som ett par år
senare går i konkurs.
Vi närmar oss slutet på den här dystra beskrivningen av förvärvsutvecklingen. Det ser
dock inte lika illa ut för alla åldersgrupper i Åmål under hela perioden, men det
återkommer jag till senare. Åren 2012-2013 råder sedan några år en eurokris i Europa.
Sverige når de europeiska sysselsättningsmålen för 20-64-åringar om 75 procent med råge.
Majoriteten av länderna i EU gör det inte. Enligt AKU är ungdomsarbetslösheten i
Sverige dock skyhög. Och enligt Arbetsförmedlingen är arbetslösheten i Åmål för 12,1
procent och stigande medan motsvarande procent för Sverige är 8,5 och långsamt
sjunkande (se diagram 2).
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Diagram 2. Arbetslöshetsutveckling i procent för 2008-2019 i Åmål och medelvärde för
Sverige.
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Sverigemedel

Källa: Arbetsförmedlingen.

Under perioden har arbetslöshetskurvan i Åmål följt de ekonomiska omvälvningarna i
Sverige och omvärlden, även om så skett till högre nivåer. Så sker alltså inte 2013 och
efterföljande år. Generellt sett sjunker den svenska genomsnittliga arbetslösheten om än
långsamt och modest. Arbetslösheten i Åmål stiger däremot redan från 2012. En tillfällig
återhämtning sker 2018 för att därefter stiga igen. Det är svårt att dra några slutsatser om
man endast jämför med medelvärde för Sverige. I nästa avsnitt gör jag därför en utblick
för jämförbara eller så kallade liknande kommuner samt kommuner i Västra Götalandsregionen.
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Sårbara kommuner: en nationell utblick
Hur regioner och dess kommuner har hanterar tidigare kriser är ett viktigt
forskningsområde som kan säga något om hur väl en kommun är rustad för att klara
kommande kriser.
Även om Åmål hör till Västra Götalandsregionen så räknas Åmål numer som en del av
Karlstads lokala arbetsmarknadsregion (se karta 1) och inte som tidigare Säffle/Åmål.
Den nuvarande i lokal arbetsmarknadsregion (LA) utgår SCB till stora delar från
pendlingsstatistik. Det innebär dock inte att pendlingen mellan Åmål och Karlstad är
särskilt omfattande, snarare är det pendlingen till och från Säffle som påverkar
indelningen. De geografiskt angränsande kommunerna Bengtsfors och Dals-Ed bildar en
egen lokal arbetsmarknadsregion.
Karta 1. Lokala arbetsmarknadsregioner i Västra Götaland

Det medför att Åmål som är mörkgrå på kartan ovan inte alltid eller snarare sällan räknas
med i arbetsmarknadsanalyser för Västra Götalandsregionen. I en omfattande studie från
2017 analyseras just arbetsmarknadens återhämtningsförmåga, men data om Åmål
saknas3. Studien visar dock att grannen Bengtsfors-Dals-Eds lokala arbetsmarknadsregion
utmärker sig jämfört med andra lokala arbetsmarknadsregioner i Västra Götaland.
Bengtsfors-Dals-Eds har en genomgående hög sårbarhet på samtliga indikationer.
Exempelvis är beroendet av tillverkningsindustrin högt, vilket bidrar till stor känslighet
för konjunkturer och företagsflytt. När det gäller också för indikatorn historisk sårbarhet
som visar att Bengtsfors-Dals-Eds var den lokala arbetsmarknadsregion som drabbades
hårdast vid krisen 2008-2009 i Västra Götaland. Den lokala återhämtningsförmågan är
också begränsad. Tillgången till arbetstillfällen inom rimligt pendlingsavstånd är få. Den
kontinuerligt höga arbetslösheten leder till att konkurrensen om jobb är hög. Till skillnad
3

Althoff, K mfl (2017) Klarar Västra Götaland krisen? En analys av sårbarhet och återhämtningsförmåga i
näringslivet i Västra Götalands arbetsmarknadsregioner. VGR
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från Åmål är utbildningsnivån i de båda kommunerna låg och den lägsta utbildningsnivån
i Västra Götaland. Andelen sysselsatta inom nya och växande företag är också låg. Den
här sårbarhetsanalysen handlar alltså inte om Åmål, men det är viktigt att notera att Åmåls
geografiska läge sannolikt inte är opåverkat av situationen i de närliggande kommunerna
åt väst.
För att få mer jämförbara data där Åmål inkluderats har jag därför valt att använda mig av
Tillväxtverkets och Svenskt Näringslivs gemensamma analys av sårbarhet4. I analysen
använder de sig av tre olika huvudfaktorer när de mäter sårbarheten hos en kommun.
Dessa faktorer är:
• Beroendet
• Arbetsmarknaden
• Företagandet
Mätningen, som görs tillsammans med Svenskt Näringsliv, jämför kommuner med
varandra. De 100 kommuner som vid mätningen har högst sårbarhet delas därefter in i tre
undergrupper. Övriga 190 kommuner betecknas som icke sårbara.
• Genuint sårbara (33 kommuner)
• Medelhög sårbarhet (33 kommuner)
• Måttlig sårbarhet (34 kommuner)
Sårbarhet undersöks alltså inom tre huvudfaktorer bestående av sex komponenter. (se
figur 4). Den två komponenterna som utgör huvudfaktorn Beroendet mäter beroendet av
enskilda tillverkande företag och beroendet av enskilda tjänsteföretag. Den andra
huvudfaktorn Arbetsmarknaden består av komponenterna Pendlingens omfattning, dvs
utpendling och Andel av befolkningen i arbete. Den sista huvudfaktorn Företagandet
består av komponenterna Lokalt företagsklimat och Företagandet omfattning, där den
senare inbegriper både nyföretagande och andelen privata arbetsgivare per 1000 invånare.
Komponenterna kan också delas in i konsekvenserna av ett företags nedläggning eller
neddragning på kort eller lång sikt.

4

Sårbara kommuner 2016. Företagandet, arbetsmarknaden och beroendet av enskilda större företag. Rapport
0208. Tillväxtverket och Svenskt Näringsliv.
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Figur 4. Modell över sårbarhetens komponenter.
Källa: Tillväxtverket Rapport 0208

Sammantaget väger de olika huvudfaktorerna; Beroendet, Arbetsmarknaden och
Företagandet, en tredjedel vardera i modellen. De olika komponenterna viktas lika inom
respektive huvudfaktor.
Om vi tittar på data för Åmåls kommun i enlighet för modellen för åren 2011 och 2016
då de två mätningarna gjorts framkommer att sårbarheten i Åmål har ökat under perioden
(se tabell 2). Tabellen ska förstås som att ju högre rang per komponent, desto större är
sårbarheten. Rangpoäng 1=minst sårbar och rangpoäng 290=mest sårbar.
I tabellen kan utläsas att en rad förändringar på de fem åren. För det första att beroendet
av enskilda företag ligger kvar på ungefär samma nivå. För det andra att utpendlingen från
kommunen har minskat i relation till andra kommuners utpendling. Och för det tredje att
andelen av befolkningen i arbete har minskat i relation till andra kommuner. Det behöver
alltså inte betyda att Åmålsbor har minskat sitt pendlande per se, däremot har andra
kommuner haft en större relativ ökning.
Utpendlingen är inte bara beroende av själva infrastrukturen eller möjligheterna till
kollektivtrafik. Den är också beroende av situationen på närliggande arbetsmarknader.
Det säger sig nästan självt att ju starkare arbetsmarknadssituationen ser ut i närliggande
kommuner, desto lättare att hitta ett arbete att pendla till och ifrån på rimlig tid. När det
gäller andelen i arbete har alltså också denna komponent för Åmål fått en högre
sårbarhetsrankning. Siffran 276 i tabell 3 nedan ska förstås som att av 290 kommuner så
hamnar Åmål på plats 276 när det gäller låg andel i arbete. Den komponenten var hög
redan 2011 och har sedan dess stigit. När det gäller företagandet har också de tre
komponenter fått en högre sårbarhetsrankning.
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Tabell 3: Åmåls rankning i sårbarhetsindex 2016 och 2011

Beroendet

Arbetsmarknaden

Företagandet

Av enskilda
tillverkande
företag och
enskilda
tjänsteföretag

Pendling
från Åmål

Andel i
arbete

Lokalt
företagsklimat

Privata
arbetsgivare
per 1000
invånare

Nyföretagande

Viktning

1/3

1/6

1/6

1/9

1/9

1/9

2016

146

180

276

195

167

145

2011

147

147

269

160

130

115

Källa: Bearbetat från Rapport 0208 Tillväxtverket
Så här långt kan konstateras att eftersom 290 kommuner ingår i analysen och av dem
klassas de 100 kommunerna som sårbara så ger också de enskilda talen en indikation på
en enskild komponents värde. Det är också viktigt att notera att 190 kommuner inte
klassas som sårbara i någon form. År 2011 tillhörde Åmåls kommun de 190 kommunerna
som inte klassades som sårbara. Situationen har förändrats till 2016. Åmåls kommun
klassas numer som en sårbar kommun. Västra Götaland tillsammans med Värmland har
flest antal sårbara kommuner. Minst antal sårbara kommuner har Stockholm och Halland.
Jönköpings och Gotlands län har inga sårbara kommuner.
Som sades tidigare så delas de 100 kommuner som vid mätningen har högst sårbarhet in i
tre undergrupper:
• Genuint sårbara (33 kommuner)
• Medelhög sårbarhet (33 kommuner)
• Måttlig sårbarhet (34 kommuner)
Åmål har gått från 184:e plats, det vill säga från att inte vara sårbar till att vara måttligt
sårbar på plats 216 i totalrankningen. Om vi undantar de kommuner i Västra Götaland
som inte klassas som sårbara och lägger till grannkommunen Säffle så kan man konstatera
att tre närliggande kommuner klassas som genuint sårbara, sex kommuner klassas ha
medelhög sårbarhet och fyra kommuner klassas som måttligt sårbara (se tabell 4). Säffle
klassas också som måttligt sårbar. Åmål är således såväl självt sårbar som omgivet av
sårbara kommuner.
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Tabell 4: Sårbara kommuner i Västra Götaland samt Säffle 2016
Rang sårbarhet
280
277
270
239
235
234
232
231
227
216
210
206
199
195

Kommun
Gullspång
Bengtsfors
Färgelanda
Tidaholm
Töreboda
Lysekil
Dals-Ed
Karlsborg
Lilla Edet
Åmål
Tranemo
Svenljunga
Götene
Säffle

Sårbarhetsklass
Genuin
Genuin
Genuin
Medelhög
Medelhög
Medelhög
Medelhög
Medelhög
Medelhög
Måttlig
Måttlig
Måttlig
Måttlig
Måttlig

Källa: Bearbetat från Tillväxtverkets rapport 0208 (2016)

En fråga som är ytterst central är tillgången till arbete och förvärvsfrekvensen i små
kommunerna. Utan arbete minskar möjligheterna att bo och verka på orten samtidigt som
den kommunala servicen måste kunna bibehållas trots sjunkande skatteintäkter. Och
förvärvsfrekvensen är totalt sett lägre i Åmål än genomsnittet för Sveriges kommuner och
den är lägre för män jämfört med kvinnor (se tabell 5). Kort sagt, färre personer
förvärvsarbetar jämfört med genomsnitt för samtliga kommuner.
Förvärvsarbetande % i Åmål %
2018
jämfört med
genomsnitt
för samtliga
kommuner
Tabell 5: Förvärvsarbetande
i Åmål
2018
jämfört
med genomsnitt
för samtliga kommuner.
84,0
82,2

82,0

80,6

80,0
78,8

78,0
76,1

76,0
74,0

75,0
73,8

72,0
70,0
68,0

Kvinnor

Män

Åmål

Totalt

Alla kommuner
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Hypoteser
Jag redogör i rapporten för åtta hypoteser. En hypotes är ett antagande om verkligheten.
Inledningsvis beskrev jag att inom vetenskapen går vägen till en temporär sanning ofta
genom hypoteser. En hypotes är ett kvalificerat antagande om ett fenomen. Det går till så
att forskaren ställer upp ett antagande om ett fenomen, t ex den höga arbetslösheten i
Åmål beror på Sveriges EU-medlemskap. Om forskaren därefter skulle finna motsägelser
på att arbetslöshetstalen i Åmål inte (enbart) beror på Sveriges EU-medlemskap så har
hypotesen falsifierats. Det visar sig nämligen att andra liknande kommuner i Sverige, som
också är en del av EU, inte alls har så hög arbetslöshet som Åmål. Hypotesen är således
falsk. Det skulle således inte vara möjligt att förklara arbetslösheten i Åmål genom att
hänvisa till EU-medlemskapet (åtminstone inte enbart).
Vissa hypoteser blir mer styvmoderligt behandlade än andra. Det har främst att göra med
att vissa hypotesers vetenskapliga fält ligger tämligen långt utanför mitt egna fält och att
jag därför är försiktig med uttalanden. Överlag kan sägas att innehållet i rapporten
spänner över en rad vetenskapliga ämnen: statsvetenskap, ekonomisk geografi,
kulturgeografi, socialt arbete, sociologi, ekonomisk historia, nationalekonomi för att
nämna några. Mitt ämne är arbetsvetenskap, vilket medför att vissa avgränsningar måste
göras.
Man skulle kunna hävda att det finns en rad hypoteser som talar för att Åmål skulle ha en
lägre arbetslöshet än liknande kommuner. Exempelvis:
• Det utmärkta och natursköna läget vid Vänern, järnvägen och europavägen
• Den höga utbildningsnivån hos befolkningen
• Den politiska stabiliteten i kommunen
Problemet är att de inte är lika väl kan förklara den höga arbetslösheten. Förvisso skulle
den kunna vara ännu högre om Åmål hade en sämre lokalisering, en lägre utbildningsnivå,
eller om det rådde politisk turbulens i den lokala politiken. Det låter sig dock inte så
enkelt prövas, men det är ett rimligt antagande att situationen skulle vara värre än den är.
De åtta hypoteserna som granskas i nedan är:
o
o
o
o
o
o
o
o

Strukturomvandlingshypotesen
Emigrationshypotesen
Immigrationshypotesen
Immobilitetshypotesen
Polariseringshypotesen
Ungdomshypotesen
Hjälphypotesen
Övervältringshypotesen

Jag kommer att redogöra för var och en av dem i turordningen ovan och jag kommer att
avsluta rapporten med att visa samspelet mellan dem.
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Strukturomvandlingen5
Hypotesen kan formuleras enkelt: Åmål har drabbats hårt av strukturomvandlingen och
arbetskraften har haft svårt att ställa om. Det kan förstås av höga arbetslöshetstal som i
princip blivit varaktiga. Det har bidragit till en mycket hög långtidsarbetslöshet som är
svår att bryta.
Med strukturomvandling avses vanligen hur resurser i ett samhälle omfördelas eller
omflyttas mellan olika sektorer av ekonomin. Exempel på historiska
strukturomvandlingar i Sverige är omflyttningen av arbetskraft från jordbruket till
industrin under 1900-talets första hälft, den offentliga sektorns tillväxt och den minskade
sysselsättningen inom industrin under efterkrigstiden, nedläggningar av textilproduktionen
på 1960-70-talet samt nedläggningen av varvsindustrin på 1980-talet. För Åmål och dess
närliggande orter utgör avsnittet En historisk tillbakablick en mer detaljerad beskrivning.
De som allra mest tydligt beskrev strukturomvandlingen i Dalsland när det precis pågick
var riksdagsledamöterna:
o

Pågående strukturrationalisering inom näringslivets alla områden innebär en
väsentlig omflyttning av arbetskraft. I ett landskap av Dalslands karaktär
kommer sysselsättningssituationen att påtagligt påverkas av en fortsatt stor
avgång av arbetskraft bl. a. inom jordbruket. Mellan 1965 och 1980 har denna
avgång beräknats uppgå till omkring 3 000 förvärvsarbetande. (Ur riksdagens
protokoll 1972:1190)

o

Stödåtgärder av olika slag har visat sig behövliga för att industrin och andra
näringsgrenar skall kunna kompensera bortfallet av förvärvsarbetande. Åtgärder
av arbetsmarknads- och näringspolitisk karaktär samt lokaliseringsstöd har haft
en inte oväsentlig betydelse för sysselsättningen här. Det hör dock till bilden att
ett betydande antal arbetstillfällen inom industrin bortfallit genom nedläggning
eller inskränkning av drift. Huvudorsaken till detta har varit den pågående
strukturomvandlingen inom jord- och skogsbruk, trä-, massa- och
pappersindustrin, en omvandling som på flera punkter kan väntas fortsätta. (Ur
riksdagens protokoll 1972:1190)

o

Dalsland var länge ett problemområde, där den ena industrin efter den andra
lades ned eller inskränkte sin verksamhet. Arbetslösheten var stor och
utflyttningen betydande. (Ur Riksdagens protokoll 1981/82:444)

Allra först var det sysselsättningen i jordbruket som försvann och sedan var det jobben i
industrin. Det riksdagsledamöterna beskriver är först och främst resultat av teknisk
utveckling och ökade produktivitetskrav parat med den efterföljande rationaliseringen.
Och det var som sagt endast början på vad som skulle komma. Under 1990-talet påbörjas
omfattande förändringar i den internationella produktionen och handeln, främst beroende
på en mängd avgörande politiska händelser, om banade väg för nya och mycket billigare
marknader i exempelvis Kina, Indien, Latinamerika och Östeuropa.

5

Egentligen är strukturomvandlingshypotesen så omfattande och genomgripande att de andra hypoteserna bleknar i
jämförelse. Jag ville bara ha det sagt.
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Under senare delen av 1900-talet har de strukturkriser som inträffat i hög grad handlat om
internationell konkurrens. Men orsakerna till omvandling är fler än globalisering och kan
handla om genomgripande nationella politiska beslut, förändrade efterfrågemönster mm.
Hand i hand med globaliseringen går dock den tekniska utvecklingen. Automatisering och
digitalisering har en avgörande betydelse för både produktion och handel i världen.
I Sverige har försökt hantera låglöneutmaningarna genom omställning bland annat genom
att konkurrera med utbildning och kontinuerligt ökad produktivitet. Ökad produktivitet
innebär dock ständiga rationaliseringar. Som in sin tur innebär att produktionen tenderar
bli allt mindre personalintensiv inte bara i tillverkningsindustrin utan också i den alltmer
datoriserade tjänstesektorn. Allt detta tillsammans leder till en omfattande omfördelning
av jobb mellan olika sektorer och branscher och mellan delar av världen. Eftersom
arbetskraften inte är så att säga perfekt rörlig vid sådana genomgripande omfördelningar i
ekonomin kommer varje omställning innebära ha ett ibland dyrt pris. Kort sagt, det kostar
tid och ansträngning att röra sig mellan företag och mellan branscher. I en sådan rörelse
uppstår inte sällan mellanrum av olika slag för individer, t ex perioder av arbetslöshet,
perioder av tid i utbildning eller geografiska förflyttningar. Svårigheter kan också drabba
nya eller gamla företag i omställning, exempelvis i form av brist på arbetskraft med rätt
utbildningen eller nya kunskaper och erfarenheter.
Man brukar säga att ryggraden i svensk industri finns i Västra Götaland där 20 procent av
landets alla industriarbetare är anställda. För den till Åmål närliggande lokala
arbetsmarknadsregionen Bengtsfors-Dals-Ed har andelen som varit sysselsatta i
tillverkningsindustri har i princip halverats de senaste 35 åren. Från höga nivåer om drygt
40 procent av arbetskraften jobbat inom specifikt tillverkningsindustrin år 1985 till drygt
20 procent 20146. Åmål sysselsättning har också till stor del varit förankrad i
tillverkningsindustrin (se tabell 6).
Tabell 6: Andel arbetstillfällen efter näringsgren (2016)

6

Henning mfl (2016) Strukturomvandling och automatisering. Konsekvenser på regionala arbetsmarknader.
VGR
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Andelen industriarbetare är något högre för Åmål än för genomsnittet i Västra Götaland
och en bra bit över genomsnittet i Sverige och utgör drygt 20 procent.
Överlag kan fördelningen i näringsgrenar beskrivas som att den enskilt största andelen om
närmare 40 procent arbetar inom offentliga tjänster som består av vård och omsorg,
utbildning, försvar samt offentlig förvaltning. Därefter utgör andelen inom näringsgrenen
privata tjänster drygt 30 procent. Privata tjänster omfattar handel, transport,
företagstjänster, finansiella tjänster hotell och restaurang samt personliga och kulturella
tjänster. Näringsgrenen byggverksamhet är bland de lägsta i Västra Götaland och andelen
förvärvsarbetande utgörs drygt 5 procent. Den näringsstruktur som har minst andel
förvärvsarbetande i Åmål är jord- och skogsbruk med drygt 4 procent.
Andelen som arbetar i det privata näringslivet var 2018 57,5 procent (se diagram 3). Det
är en lägre andel jämfört med Västra Götaland och riket i helhet. Andelen är också bland
de lägsta om Åmål jämförs enbart med landsbygdskommunerna i Sverige. Andelen har
sjunkit sedan 2015.
Diagram 3. Andel förvärvsarbetande i det privata näringslivet av totalt förvärvsarbetande

Källa: Kolada.
Av de förvärvsarbetande kvinnorna arbetade 35 procent i det privata näringslivet. Av
männen arbetare närmare 80 procent i det privata näringslivet. Arbetet i Åmål är således
könssegregerat.
När det gäller företagsamheten i Åmål är den i paritet med genomsnitt för Västra
Götaland (se diagram 4). Andelen unga personer som under hela perioden 2002-2019
legat lägre än genomsnitt i Västra Götaland har ökat. Föreställningar om att
företagsamheten skulle vara avvikande låg saknar alltså fog.
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Diagram 4: Företagsamhet i Åmål jfr Västra Götaland
14
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Västra Götalands län Andel företagsamma individer
Västra Götalands län Företagsamma kvinnor
Västra Götalands län Företagsamma unga
Åmål Andel företagsamma individer
Åmål Företagsamma kvinnor
Åmål Företagsamma unga

Hur ser då den arbetslöshet som strukturomvandlingen medfört ut för Åmåls del.
Tidigare i diagram 1 visade jag hur på sysselsättningsutvecklingen från 1985 till 2018 för
Åmål. Där kunde vi se ett antal ned- och uppgångar i förvärvsfrekvens kopplat till
ekonomiska kriser, rationaliseringar och nedläggningar i närområdet. Vi kunde också
konstatera att det skett en totalt sett negativ utveckling på förvärvsfrekvensen. Färre
personer befinner sig i jobb. Men en sådan beskrivning i genomsnittliga siffror döljer att
nedgången har sett olika ut för olika grupper på arbetsmarknaden. Inte minst för olika
åldersgrupper.
Om vi börjar med kategorin de äldre (55-64 år) i Åmål så har kan man se att den gruppen
har högre frekvensnivå än tidigare (se diagram 5). År 1985 var frekvensnivån för äldre ca
62 procent till att 2018 ligga på närmare 75 procent. Gruppen äldre har under lopps
påverkats givetvis påverkats av kriser men kurvan (den gröna) är inte lika dramatisk som
för andra åldersgrupper.
Åldersgruppen 45-54 år har också legat tämligen stabil och förhållandevis hög genom
perioden. År 1985 var förvärvsfrekvensen för denna grupp ca 88 procent för att 2018
hamna på ca 81 procent. Ett någorlunda annat mönster gäller för åldersgruppen 35-44 år.
Men än nio av tio i den här kategorin var förvärvsarbetande fram till 1992. Då sker en
tämligen drastisk förändring och förvärvsfrekvensen sjunker med ca 10 procentenheter på
bara ett par år. Återhämtningen sker långsamt och når som högst runt 2011.
Förvärvsarbetande i den här ålderskategorin drabbas återigen hårt mellan 2013-2016 för
att sedan försiktigt öka. Skillnaden mellan 1990-talets första år och 2018 är påtaglig med
en förvärvsgrad på ca 77 procent. Ju lägre ned i ålderskategorierna vi kommer desto
mindre stabil blir kurvan, vilket syns på de djupare ”hacken”. Precis som de två tidigare
åldersgrupperna har startar gruppen 25-34-år på en hög förvärvsgrad. Nio av tio
förvärvsarbetar 1989, medan motsvarande siffra fyra år senare är 7 av tio. Trots
återhämtning under ett flertal år är förvärvsfrekvensen för åldersgruppen år 2018 ca 73
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procent. Den sista ålderskategorin är 20-24-åringarna. Förvärvsfrekvensen är lägre för
gruppen generellt sett. Så också innan krisen. Det bör noteras att många studerar och
därför inte arbetar. Det vi också ser är att 1990-tals krisen slog hårt mot de yngre på
arbetsmarknaden. Som lägst hade var det bara drygt 4 av tio unga i Åmål som
förvärvsarbetade. Även 2009 var det under hälften för att därefter stiga. Under åren 20172018 sjunker förvärvsfrekvensen återigen för de unga.
Diagram 5: Förvärvsfrekvens 20-64 år Åmål 1985-2018. Fördelat på olika ålderskategorier
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Källa: Arbetsförmedlingen.

Vi vet att olika grupper har olika stark ställning på arbetsmarknaden. Generellt kan man
säga att unga personer risker att förlora arbetet först vid neddragningar eftersom de
tenderar att vara nyanställda i högre grad. Kvinnor och utlandsfödda har större risk att
vara anställda på arbetsplatser som gör neddragningar. Lågutbildade likaså. De som
tidigare varit arbetslösa riskerar också i högre grad att bli arbetslösa vid nya
neddragningar.
Under den ekonomiska krisen 2008 lanserades i USA och Storbritannien termen
”mancession” för att beskriva hur just den krisen ansågs slå extra hårt mot män.
Recessionen ansågs könad på så vis att stor andel av arbetstillfällena som försvann fanns
inom mansdominerade branscher som tillverknings- och byggindustri medan
kvinnodominerade tjänstebranscher klarade sig bättre. Begreppet mancession har blivit
starkt ifrågasatt och även om krisen först slog mot mansdominerade sektorer av
ekonomin har den senare drabbat kvinnor och minoritetsgrupper hårdare än inrikes födda
män.
I Åmål är fler män än kvinnor registrerade som arbetslösa, även om skillnader mellan
könen har minskat på senare år (se tabell 7). År 2017 var skillnaden nära 4
procentenheter. Två år senare var könsskillnaden drygt 1 procentenhet. Det är framför
allt männens arbetslöshet som har sjunkit. Kvinnors arbetslöshet är i princip oförändrad.
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Tabell 7. Arbetslöshet i % Åmål, kön och år.
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Totalt

Kvinnor
2017

2018

Män
2019

Källa: Kolada

När arbetslösheten ökar tenderar också långtidsarbetslösheten att öka. Från forskningen
vet vi att arbetslösheten efter en djup lågkonjunktur, recession, tenderar att bita sig fast
när konjunkturen vänder. Det är precis vad vi har sett ovan. En varaktig arbetslöshet
betyder att tillväxten bromsas upp och att den kommunens ekonomi försvagas. I så att
säga värsta fall uppstår också en bestående långtidsarbetslöshet som har stora
konsekvenser för den individ som drabbas. Sådana konsekvenser är förutom de
ekonomiska och sociala också fysisk och psykisk ohälsa.
Begreppet långtidsarbetslöshet har inte någon entydig definition. I Sverige brukar
långtidsarbetslöshet vanligtvis avse personer som under en sammanhängande period varit
arbetslösa i minst sex månader. I internationella jämförelser förekommer också att
långtidsarbetslösa är personer med mer än tolv månaders sammanhängande arbetslöshet.
Risken för att hamna i långtidsarbetslöshet är större för arbetslösa som är äldre,
utrikesfödda, och lågutbildade än för andra arbetslöshetsgrupper. Det är generellt sett
vanligare att män är långtidsarbetslösa än kvinnor.
Åmål hade 2019 en långtidsarbetslöshet på 8,9 procent. Det är den fjärde högsta
långtidsarbetslösheten bland personer i åldrarna 16-64 i riket (se tabell 8). Genomsnitt i
riket var 4,2 procent. Endast kommunerna Lessebo, Högsby och Ronneby hade högre
långtidsarbetslöshet än Åmål. Lägst långtidsarbetslöshet har Tjörn på 1,3 procent. För
Åmåls del innebär det att av de 814 öppet arbetslösa och sökande i program har 566
personer varit arbetslösa i mer än sex månader. Ser vi till dem som varit arbetslösa i mer
än två år handlar det om 256 personer, vilka alltså utgör en stor andel.
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Tabell 8: Långtidsarbetslöshet 16-64 år, andel (%) av registerbaserad arbetskraft. År 2019.
Samtliga kommuner.
Åmål

Källa: Kolada

Åmål hade året innan, i åldersgruppen 25-64 år7, den högsta långtidsarbetslösheten i
Västra Götaland på 8 procent (se tabell 9). Tätt följt av Bengtsfors och Mellerud. Lägst
långtidsarbetslöshet i Västra Götaland var också då Tjörn, följt av Öckerö och Lerum.
Noteras bör också att närliggande Säffle kommun hade en långtidsarbetslöshet på 6
procent. Genomsnittet för riket var knappt fyra procent.
Tabell 9: Långtidsarbetslöshet 25-64 år. Västra Götalands kommuner.

Åmål

Källa: Kolada

Sammanfattningsvis kan sägas att jag finner gott stöd för strukturomvandlingshypotesen.
Åmål har drabbats hårt. Befolkning och näringsliv har inte förmått ställa om. Det har
inneburit att en mycket hög långtidsarbetslöshet bitit sig kvar. Arbetslösheten är något
högre för män än för kvinnor Andelen anställda i det privata näringslivet är lågt och
betydligt lägre än för 20 år sedan.

7

Notera att åldersspannet skiljer sig åt jämfört med förra diagrammet. Här är de allra yngsta på arbetsmarknaden inte
medräknande. Bearbetat jämförelsedata i Kolada saknas för 2019 och därför har senaste data från 2018 använts.
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Emigrationen
Emigrationshypotesen kan formuleras enligt följande: Utflyttningen från Åmål har lett till
ett demografiskt tapp, som skapar lägre skatteintäkter, och sämre service för invånarna.
En betydande andel av de som inte emigrerar från Åmål har sämre förutsättningar på
arbetsmarknaden, vilket leder till högre arbetslöshet.
Det är väl känt att urbaniseringen har gjort att människor flyttat till storstäder.
Flyttströmmarna var särskilt stora i slutet av 1960-talet, en period som ofta förknippas
med begreppet ”flyttlasspolitik”. Det var en politisk ambition att ha en rörlig arbetskraft
som skulle flytta dit de lediga jobben fanns. Det ledde bland annat till att ett
flyttningsbidrag infördes år 1966. Det var möjligen inte på grund av bidraget som
människor flyttade, men i vilket fall så flyttade människor från mindre orter med
krympande arbetstillfällen till expansiva storstadsområden. I slutet av krisen på 1990-talet
gick flyttlassen igen. Så också från Åmål. Mellan 1990-2005 hade kommunen en
befolkningsminskning med ca 5 procent (se diagram 7).
Diagram 7: Befolkningsutveckling per kommun

Motiven att flytta har ändrats ganska mycket under de senaste decennierna. Fler och fler
människor skaffar sig högskoleutbildning vilket medför en ökad flyttning. Uppgången i
flyttningar efter 1990-talets lågkonjunktur domineras nästan uteslutande av en mycket
kraftig ökning i flyttningsbenägenheten bland personer i åldrarna 20-30 år, medan övriga
åldersgrupper uppvisar i stort sett oförändrad flyttningsintensitet. En förklaring till denna
ökning är högskolesektorns snabba expansion. Antalet högskoleplatser har nästan
fördubblats sedan mitten av 1990-talet.
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Mellan åren 1998-2014 hade Åmål fler utflyttningar än inflyttningar (se diagram 8). Den
kraftigaste utflyttningen skedde mellan 2006-2011. Sedan 2015 är dock inflyttningen
större än utflyttningen, vilket i huvudsak kan förklaras av ett ökat antal flyktingar.
Diagram 8: Utflyttning från Åmål

Numer ser man att yngre personer, mellan 18-34 år, har den största
flyttningsbenägenheten. Personer i den åldern förändrar sina liv på många sätt genom att
man skaffar sig utbildning, partner, familj, jobb och bostad. Benägenheten att flytta skiljer
sig också åt mellan personer med olika utbildning. Högutbildade är mer flyttningsbenägna
än lågutbildade. De är också benägna att flytta längre bort från hemorten.
I Åmål har 23-åringarna den högsta flyttbenägenheten, 21 procent av alla 23-åringar under
ett givet år flyttar från kommunen. På riksnivå är yngre kvinnor betydligt mer flyttbenägna
än män. De söker sig tidigare till orters för att studera eller arbeta. I vissa kommuner
flyttar mer än hälften av de unga kvinnorna i vissa åldrar. I Åmål har de 21-åriga
kvinnorna en flyttbenägenhet på 27 procent. Medan männen har en flyttbenägen på ca 20
procent vid 20-års ålder. Männen har dock inte någon motsvarande topp i unga år som
kvinnorna har. Deras flyttbenägenhet är mer jämt fördelad. Män har däremot en något
högre flyttbenägenhet efter 30 år.
Sammantaget kan sägas att det finns ett starkt stöd för emigrationshypotesen, vilket inte
är på något sätt förvånande. I stor utsträckning flyttar de unga män och kvinnor som
vidareutbildar sig eller söker arbete på annan ort. Högutbildade tenderar också att flytta
på sig i högre utsträckning. En stor andel av de som inflyttat till kommunen på senare år
kommer från utomeuropeiska länder. Dessa har svårare att etablera sig på
arbetsmarknaden än inrikes födda.
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Immigrationen
Immigrationshypotesen lyder: Åmål har fler immigranter än andra kommuner. Särskilt på
senare år. Dessa immigranter har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden än andra, vilket
bidrar till högre arbetslöshet.
Det är viktigt att skilja på olika former av immigration. EU-medborgare har rätt att
arbeta, studera eller bo i Sverige utan att ansöka om uppehållstillstånd. Rätten för EUmedborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt.
Uppehållsrätten gäller för den som till exempel är arbetstagare, egen företagare, studerar
eller har tillräckliga medel för sin försörjning i Sverige.
En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU
måste ansöka om uppehållstillstånd. Det finns flera olika skäl för att få uppehållstillstånd i
Sverige, till exempel för att arbeta eller studera här, flytta till en familjemedlem eller för att
söka skydd undan krig och förföljelse. Den som vill flytta till Sverige för att arbeta måste
ha fått ett erbjudande om jobb från en arbetsgivare i Sverige. Anställningen ska även ge en
lön som det är möjligt för personen att försörja sig på. Den som vill flytta till Sverige för
att starta eller driva eget företag och planerar att arbeta längre tid än tre månader måste
också ha ett uppehållstillstånd. Personen måste då kunna visa att han eller hon kan
försörja sig och sin eventuella familj under de två första åren.
En person som är medborgare i ett land utanför EU och som vill flytta till en
familjemedlem i Sverige behöver ett uppehållstillstånd. Som familjemedlem räknas make
eller maka, registrerad partner eller sambo samt barn under 18 år. Vuxna syskon eller
föräldrar till vuxna barn kan normalt inte få uppehållstillstånd som anhörig. Personen i
Sverige ska antingen vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller
tidsbegränsat uppehållstillstånd med flyktingstatus. Det finns också ett så kallat
försörjningskrav som innebär att den som bor i Sverige måste kunna försörja sig själv och
de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd.
En person som är förföljd eller riskerar förföljelse eller omänsklig behandling i sitt
hemland kan söka asyl i Sverige. Den som söker asyl lämnar sin ansökan till gränspolisen
när han eller hon reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter.
Uppehållstillstånd beviljas till den som bedöms vara flykting enligt FN-konventionen eller
alternativt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler. Varje år får ett
antal flyktingar möjlighet att flytta till Sverige genom den så kallade svenska
flyktingkvoten. Sverige har tagit emot kvotflyktingar sedan 1950. Flyktingkvoten ska bidra
till att lösa utdragna flyktingsituationer som riskerar att bli permanenta. Den kan också
erbjuda skydd snabbt till personer i utsatta lägen. Personer som blir uttagna som
kvotflyktingar kan befinna sig i flyktingläger, men även i städer eller på landsbygden. Varje
år ger regering och riksdag Migrationsverket resurser för att kunna överföra ett visst antal
kvotflyktingar till Sverige. Förra året tog Sverige emot 5 000 kvotflyktingar, och under
2020 är antalet platser lika många.
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För närvarande fler människor på flykt i världen än någon gång tidigare under
efterkrigstiden. Flyktinginvandringen till Sverige har över tid uppvisat stora variationer.
Under 1950- och 1960-talen dominerade arbetskraftsinvandringen. De flesta
immigranterna kom från de nordiska länderna, särskilt från Finland, men också från då
politiskt oroliga länder som exempelvis Ungern, Grekland och Tjeckoslovakien. Under
1970- och 1980-talen kom politiskt grundad invandring från exempelvis Chile, Turkiet,
Libanon, Vietnam, och Polen. Under 1980-talet ökade antalen asylsökande och
uppehållstillstånd beviljade av humanitära skäl, främst till personer från Iran, Etiopien och
Chile. Under hela 1990-talet var det ett betydande inflöde av personer från Irak, och
särskilt under decenniets första del var också somalier en stor grupp. Invandringen från
Irak fortsatte även under 2000-talet, med en topp under 2006–2007. Under 1990-talet
ökade också flyktingantalet kraftigt i samband med kriget på Balkan och under senare år
är det konflikter som de i Somalia och Syrien som ökat antalet asylsökande. Idag ligger
antalet asylsökningar åter på den nivå som rådde före flyktingkrisen 2015 (se tabell 10).
Tabell 10: Antal beviljade uppehållstillstånd i Sverige av flykting- eller flyktingliknande skäl 19852019
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Generellt sett är utrikes födda oftare arbetslösa och mindre sysselsatta än personer födda i
Sverige. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor 2018 var 58 procent, jämfört med
69 procent bland inrikes födda kvinnor. För utrikes födda män var sysselsättningsgraden 66
procent och motsvarande för inrikes födda män var 72 procent. Skillnaden i arbetslöshet är
också stor, men då ska samtidigt noteras att utrikes föddas arbetskraftsdeltagande är lägre.
En större andel befinner sig således ej i arbetskraften än svenskfödda.
Den tid det tar för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden är relativt stabil (se
figur 5). Oavsett om en person kom till Sverige 1990 eller 2014 så var etableringen på
arbetsmarknaden ungefär 18-19 procent efter ett år. Det har hittills i allmänhet tagit mer
än 15 års vistelsetid i Sverige innan etableringen når 80 procent.
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Figur 5: Andel invandrade som har etablerat sig på arbetsmarknaden vid olika
antal år efter invandring per kohort (1990–2015). Källa: Åslund m.fl. 2017:148
Utrikes födda i Åmål
De utrikes födda i Åmål är i huvudsak födda i Syrien, Norge och Irak. Syrien som
ursprungsland är markant med ca 750 personer (se tabell 11). Av dessa personer är ca 400
hundra män.
Tabell 11: Utrikes födda efter födelseland 2019. Könsuppdelat.
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Om vi ser hur stor andel dessa är av den infödda befolkningen så kan vi konstatera att i
jämförelse med ett riksgenomsnitt på knappt 25 procent så ligger Åmål på 20 procent (se
tabell 12)
Tabell 12: Utrikes födda invånare 18-64 år med vistelsetid 0-5 år efter uppehållstillstånd,
andel (%). År 2019

Åmål

Källa: Kolada

Sett till utvecklingen över tid så kan vi se att Åmål före 2013 hade en lägre andel utrikes
födda med vistelsetid 0-5 år efter uppehållstillstånd än genomsnittet i riket medan efter
2013 har andelen ökat för att ligga över riksgenomsnittet. Andelen har då gått från 2,5
procent till drygt nio procent.
Om vi sätter dessa siffror i relation till närliggande kommuner i Västra Götaland samt
Värmland så hamnar Åmål ungefär i mitten (se tabell 13). Bengtsfors har en högre andel
utrikesfödda som kommit och stannat på senare år än Åmål. Säffle ligger i ungefär i linje
med Åmål. Den stora förändringen i samtliga kommuner nedan sker mellan åren 2015
och 2016.
Tabell 13: Utrikes födda invånare 18-64 med vistelsetid 0-5 år efter uppehållstillstånd, andel
%

Ser vi till immigrantgruppen som varit en längre tid i Sverige har Åmål från 2011 till 2018
haft en lägre genomsnittlig andel jämfört med medel för kommuner i Sverige. Vi talar då
om gruppen som är kvar i Åmål 6-10 år efter de fått uppehållstillstånd. Andelen utgjorde
mindre än 2 procent 2010 och genomsnittet i kommunerna är idag 3,5 procent (se
diagram 9).
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Diagram 9: Utrikes födda invånare 18-64 år med vistelsetid 6-10 år efter uppehållstillstånd,
andel (%)

Källa: Kolada
Om vi tittar på arbetslösheten bland utrikesfödda i Åmål så är den hög (se diagram 10).
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 38,9 procent i Åmål under mars 2019. Antalet
personer är 427. Det är dock drygt 2 procentenheter lägre än samma månad förra året.
Som högst var arbetslöshet bland utlandsfödda närmare 50 procent år 2017. Den
nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta för utrikesfödda sedan 2014. Den här
skillnaden i arbetslöshet mellan total arbetslöshet och arbetslöshet bland utrikesfödda på
25, 2 procentenheter är förhållandevis liten i Åmål om man jämför med andra kommuner
i Västra Götaland. Det kan delvis förklaras av att Åmåls inrikes födda har hög
arbetslöshet. Göteborg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan
inrikes- och utrikes födda i länet.
Diagram 10. Arbetslöshet bland utrikesfödda i Åmål mars 2020.

Källa: Arbetsförmedlingen genom Newsworthy

Även om mönstret för arbetsmarknadsinträde för nyanlända är tämligen likartad över tid
så finns det tendenser på att det går lite långsammare att etablera sig på arbetsmarknaden
generellt sett jämfört än för 40 år sedan. Förklaringarna är många och ska inte ensidigt
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sökas hos de utrikes föddas egenskaper som t ex ursprungsland eller språkkunskaper. Kön
är ett undantag när det gäller förklaringar av skäl som kan hänföras till egenskaper. Vi ser
generellt i Sveriges kommuner att utrikes födda män har lättare att etablera sig på
arbetsmarknaden än utrikes födda kvinnor. Forskning kring exempelvis kön och
etableringsinsatser visar att utrikesfödda kvinnor i mindre utsträckning deltar i insatserna
samt att kvinnor får vänta längre på stöd. Utrikes födda män träffar en arbetsförmedlare i
större utsträckning än kvinnor. Därtill visar studier att insatser främst riktas mot
mansdominerade yrken.
Det finns dock mycket som talar för att den svenska arbetsmarknadens kraftiga
strukturomvandling försvårar för grupper att etablera sig på arbetsmarknaden.
Utbildningsnivå är förvisso en viktig faktor, men också i vilken kommun i landet man
hamnar. Kommuner med hög långtidsarbetslöshet och högt bidragstagande bland den
inhemska befolkningen är faktorer som ger än sämre förutsättningar för utrikes födda att
få en förankring på arbetsmarknaden. Man brukar då tala om låg absorbationsgrad, dv att
personer absorberas i låg utsträckning på arbetsmarknaden. Särskilt gäller det unga
personer med låg utbildning och liten eller ingen arbetslivserfarenhet. Det gäller för övrigt
även inrikes födda unga personer.
I Åmål kan se att andelen unga flyktingar som varken arbetade eller studerade är något
högre jämfört med riket 2017 (se diagram 11). Som allra högst var det år 2001 då nästan
varannan ung flykting var utan jobb eller utbildningsåtgärd. Även 2008-2009 och 2013 var
andelen högre än 2016. Det vill säga den låga absorbationsgraden för unga flyktingar
fanns långt innan Syrienkrisens utbrott.
Diagram 11: Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-25 år som varken
förvärvsarbetar eller studerar, andel (%)

Källa: Kolada
Från 2013 till 2017 har Åmål haft ett lägre förväntat värde när det gäller flyktingars
förvärvsarbetande än genomsnittet för Sveriges kommuner (se diagram 12). Måttet
beskriver skillnaden mellan faktisk förvärvsfrekvens och förväntad förvärvsfrekvens enligt
statistisk modell. Modellen tar hänsyn till vistelsetid i Sverige och utbildningsnivå, samt
arbetslöshet i kommunen bland inrikes födda. Personerna kan ha bott i Sverige både
kortare och längre tid. Det kan förstås som att statistiskt sett borde Åmåls flyktingar fram
till 2017 haft en högre grad av förvärvsarbete. Mellan 2016 och 2018 sker en ”förbättring”
och avvikelsen är tillfälligtvis snarare positiv än negativ. Fler flyktingar än förväntat
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förvärvsarbetade 2017. I princip kan man säga att flyktingarnas arbetslöshet i Åmål numer
ligger på en förväntad statistisk nivå.
Diagram 12: Avvikelse från förväntat värde, förvärvsarbetande skyddsbehövande och
anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%).

Källa: Kolada
Sammantaget visar detta att Åmål förvisso har tagit emot fler flyktingar på senare år än
många andra kommuner. De utrikesfödda har liksom i andra kommuner i Sverige svårt att
komma in på arbetsmarknaden i Åmål. Åmål har under den senaste 20-årsperioden haft
toppar av en högre andel unga flyktingar som varken studerar eller arbetar. Den
förväntade arbetslösheten för flyktingar inte dock inte längre lika avvikande negativ som
tidigare. Snarare ligger den i paritet med förväntad arbetslöshet. Graden av flyktingar som
stannar i Åmål efter fem år har sett över tid varit lägre än andra kommuners genomsnitt.
Det talar för att man söker sig från Åmål efter en tid i Sverige. Möjligen för att
arbetsutsikterna och utbildningsmöjligheterna är större på annat håll.
Ovan talar för att immigrationshypotesen inte kan verifieras helt utan vidare. Åtminstone
inte om fokus ligger på senare års immigration. Problemen med arbetslöshet fanns långt
innan kriget i Syrien bröt ut. Men klart är att utrikesfödda har svårare att etablera sig på
arbetsmarknaden i Åmål, precis som i övriga Sverige.
Så länge integration enbart ses som en fråga om ”nyanlända” kommer vi att misslyckas
med att höja sysselsättningsgraden för invandrare och deras barn. Det bör också noteras
att flyktingmottagandet också innebar ett uppsving för sysselsättningen i Sverige.
Migrationsverket behövde arbetskraft till asylboenden, kommunerna behövde anställa
personal, som kunde hjälpa till att lotsa de nyanlända. Även handeln fick ett uppsving.
Allteftersom asylbesluten tas flyttar många av migranterna från glesbygdskommuner till
större städer där chanserna att få jobb upplevs vara större. Med ökad trångboddhet i
städernas förorter riskerar dock problemen med trångboddhet, segregation och
svårigheter att klara utbildningar.
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Immobiliteten
Immobilitetshypotesen lyder: Invånare som inte emigrerat från Åmål är relativt sett
immobila. Det vill säga de är mindre benägna att pendla till arbete på annan ort.
Definitionsmässigt är arbetspendling betingad på sysselsättning, dvs att sådan pendling är
arbetsmarknadsrelaterad och skiljer sig således från flyttning från kommunen. Flyttning
kan ju som vi sett ovan också förklaras av andra motiv än rent arbetsmarknadsmässiga.
Därtill kan pendling ske på grund av utbildning. Pendlingsintensiteten är som högst i
åldrarna 20–30 år, alltså den åldersgrupp där även flyttningsbenägenheten är som störst.
Men till skillnad från flyttningarna minskar inte pendlingsintensiteten lika dramatiskt med
stigande ålder.
Utvecklingen när det gäller pendling i Sverige framstår som ganska dramatisk. 1975
pendlade drygt 18 procent av de förvärvsarbetande till arbete i annan kommun än
bostadskommunen. 2018 är den samlade kommunpendlingen över 38 procent. Det rör
sig alltså om mer än en fördubbling av pendlingsfrekvensen.
För Åmåls del har det också skett en förändring. De senaste 20 åren har Åmål haft en
negativ nettopendling, dvs fler har pendlat ut från Åmål än till Åmål (se diagram 13). År
1999 arbetspendlade 22 procent av de förvärvsarbetande från Åmål till annan kommun
och nästan 20 år senare arbetspendlar 29 procent. Det motsvarar i antal 1594 personer
som arbetar på annan ort än Åmål. Överlag har pendlingsgraden över de senaste 20 åren
varit lägre i Åmål än genomsnittet för övriga kommuner i landet.
Diagram 13. Utpendling. Andel av förvärvsarbetande i annan kommun än boendekommunen

Källa: Kolada
Pendlingsbenägenheten är starkt kopplad till restiden. Restider över 55 minuter innebär
att få väljer att pendla. Vid restider kortare än 40-45 minuter ser vi dock att
pendlingsbenägenheten ökar väsentligt. Benägenheten att pendla skiljer sig också åt för
kvinnor och män skiljer sig åt och visar att män har en högre pendlingsbenägenhet. Mäns
benägenhet att pendla avtar vid 55 minuter medan kvinnors benägenhet att pendlar avtar
vid 45 minuter. Det syns också när det data av Åmålsbornas pendling. Av pendlarna i
Åmål arbetar drygt 10 procent i Säffle, knappt 5 procent i Bengtsfors och knappt 3
procent i Karlstad. Någon enstaka procent pendlar till Mellerud. Resten är utspridda
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geografiskt och inkluderar också så kallade veckopendlare. Pendlingsgraden till Karlstad
är förvånansvärt låg.
Sammantaget visar detta att det finns ett visst stöd för immobilitetshypotsen. Åmålsbor
generellt sett är mindre benägna att pendla till arbete på annan ort. Det finns inga data på
vilka individer som inte pendlar för att få ett arbete. Det vill säga vi vet inte självklart
varför de inte arbetspendlar. Att inte fler pendlar till arbete kan ha med en rad olika
faktorer att göra som exempelvis att den extra tiden för pendling är svår att kombinera
med sociala faktorer såsom ideellt engagemang i föreningslivet, omsorg om äldre
familjemedlemmar eller barnomsorgstider. Det kan också handla om ekonomiska faktorer
som till exempel lönenivåer eller pendlingskostnader i sig. Vi kan dock konstatera att
generellt sett är pendlingsgraden lägre än i övriga kommuner i Sverige. Och vi kan
konstatera att fler borde arbetspendla med tanke på arbetslöshetsnivån. Man bör dock ha i
åtanke att geografiskt sett är Åmål härvidlag något av ett isolat. Det är relativt långt att
dagpendla till lite större orter som exempelvis Karlstad eller Vänersborg, Uddevalla och
Trollhättan. Vi vet att den ekonomisk avkastning blir viktigare desto längre
pendlingsavstånd. Det vill säga incitamentet att pendla längre sträckor ökar med
inkomsten. Det omvända kan också antas. Det vill säga benägen för att pendla ett par-tre
timmar om dagen till ett låglöneyrke är låg. Av de arbetslösa i Åmål har många låg
utbildning eller icke-validerad utbildning och har därför svårare att få ett högavlönat yrke
på annan ort. Skulle man då kunna dra slutsatsen att arbetslösa i Åmål hellre är arbetslösa
än pendlar. Svaret är rimligen ja. Med en ganska stor förståelse för deras motiv skulle jag
säga.
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Polariseringen
Polariseringshypotesen lyder: De ekonomiska och sociala skillnaderna ökar mellan
grupper i Åmål. Polariseringen mellan grupper förstärks och det skapas en vi och dekänsla. I den utsatta gruppen skapas en livsstilsnorm präglad av arbetstidslöshet,
utanförskap och relativ fattigdom, vilket bidrar till en varaktig arbetslöshet.
Det är möjligt att tala om polarisering på flera olika sätt, exempelvis jobb-polarisering eller
samhällspolarisering, segmentering eller uppdelning. Oavsett vilket är så är grunden för
min hypotes arbete. Jag beskriver härvidlag samhället segmentering i relation till individers
eller gruppers position på arbetsmarknaden.
Man kan föreställa sig samhällets arbetsmarknadsrelationer för, låt oss säga, 20-64-åringar
som en cirkel i flera lager (se figur 6). Längst in finns en stabil kärna. Där karaktäriseras
arbetet tillsvidareanställningar, relativt sett höga löner, goda karriärmöjligheter, tillgång till
internutbildningar etc. En majoritet som befinner sig här har hög utbildningsnivå och
kunskaper som många gånger är möjliga att flytta över till en anställning på en annan
arbetsplats.

T ex ofrivilligt
egenföretagande

Utanförskap

Arbetsmarknadsåtgärder,
t ex praktik

Stabil kärna
Periferi

Ex. visstidsanställning,
deltid, provanställning,
vikariat, säsong

Ytterlighet

Figur 6. Samhällsuppdelning i kärna, periferi och ytterlighet med avseende på
relationen till arbetsmarknaden.

Cirkeln utanför kärnan kallas för periferi eller i det här fallet ett slags skyddad periferi. Där
är arbetet snarare präglat av låga löner, visstidsanställningar eller andra anställningar med
hög anställningsosäkerhet, arbetstiderna är oregelbundna och kan vara till exempel ”on
the call jobs”, att man blir inringd med kort varsel. Tillgång till internutbildning saknas.
Karriärmöjligheterna är små, och vissa jobb kallas här för ”dead end jobs”. Det vill säga
jobb helt utan möjlighet till utveckling.

43

Utanför de två cirklarna finns ytterligare en cirkel. Det kan vara personer som står helt
utanför arbetskraften, det vill säga som varken är arbetslösa, sysselsatta eller studerar. Det
som ibland kallas utanförskap. Eller så är det personer som befinner sig någon variant av
ofrivillig egenföretagare som följer av den nya GIG-ekonomin eller digitala
plattformsekonomin. Och då menar jag inte första hand de digitala freelance-nomaderna
som ofta har regelbundna och relativt sett höga inkomster. Den grupp som åsyftas här är
gruppen utför mer enkla jobb som kräver fysisk närvaro i ett hem eller på en arbetsplats.
Förmedlingen av jobbet sker ofta via någon slags webbplattform och app, till exempel
lövkrattning eller att montera ihop möbler. I gruppen finns de som är utförsäkrade,
NEETS-ungdomarna9 Här återfinns också de jobb som inte räknas, det vill säga svartjobben. I brist på något bättre kallar jag hela den yttersta cirkeln för ytterligheten.
Vad man kan säga om de senaste två decenniernas utveckling är för det första att den
stabila kärnan har krympt. Det vill säga att antalet som är i besittning av den stabila
kärnans gynnsamma villkor och trygghet är färre. Och kraven för att ta sig till kärnan är
tuffare. Inte bara är utbildningskraven högre utan också kraven på så kallad social
kompetens. Det innebär att fler befinner sig antingen i periferin eller i ytterligheten. Eller
så rör man sig inom periferin mellan olika typer av tillfälliga anställningar. Eller så rör man
sig i ytterligheten mellan utanförskap och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
För det andra så har gränserna mellan de olika cirklarna har blivit allt mer perforerade.
Det har alltså blivit lättare att slinka ut från kärnan via periferin till ytterligheten. Däremot
är det inte omvänt lika lätt. Det vill säga att gå från ytterligheten till den stabila kärnan.
Det sker ska sägas, exempelvis då det framkommer att det finns en specialsvetsare eller
kardiolog bland de nyanlända flyktingarna. Det är dock flera nu än tidigare som rör sig
mellan periferin och ytterligheten. Exempelvis från arbetslöshet och praktikplats till
visstidsanställning för att sedan återgå till arbetslöshet. Och för det tredje trots att en rad
politiska interventioner av olika kulör har gjorts genom åren så är det svårt att ta sig från
ytterligheten. Slutligen, för det fjärde så kan det också medföra onödiga inlåsningseffekter
för personer i den stabila kärnan. Benägenheten att byta arbetsgivare på grund av t ex
vantrivsel kan minska om det upplevs för riskabelt.
Ytterst handlar det som sagts ovan om att alltfler personer kommer uppleva ett arbetsliv
präglat av ombytlighet, förändring och rörelse mellan olika arbetsgivare och/eller
arbetsuppgifter och tider av arbetslöshet.

Det här får konsekvenser. Inte minst i form av individuella konsekvenser såsom negativa
hälsoeffekter. Det är givetvis synnerligen problematiskt. Men jag kommer inte att beskriva
den individuella nivån utan titta på vad som sker i ett samhälle som Åmål och hur det
riskerar att dra isär ett samhälle snarare än hålla det samman. Det första vi ska se på är hur
inkomstskillnaderna ser ut.
Ginikoefficienter är ett ekonomiskt mått på ojämlikhet och används för att jämföra
inkomstspridningen mellan olika länder. Ett lågt värde innebär mindre skillnader och ett
9

NEET betyder Neither in Education, Employment or Training. Det vill säga en beteckning på unga människor
som varken studerar, jobbar eller har en lärlingsplats eller liknande.
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högt värde större. Värdet fördelas mellan noll (0) och hundra procent (1). 0 innebär att
alla individer har precis lika stora inkomster medan 1 betyder total ojämlikhet. Jämfört
med många länder i Europa har Sverige en relativt jämn inkomstfördelning enligt
ginikoefficienten. Norge har bland den lägsta inkomstspridningen. Måttet är inte
oproblematiskt eftersom det bland annat endast mäter disponibel inkomst och heller inte
tar hänsyn till förmögenhet. Men det säger ändå något skillnaderna.
Åmål har en gini-koefficient på 0,401 (se tabell 14). Det placerar kommunen i den
fjärdedel av kommunerna som har högst värde, dvs högst inkomstspridning mellan
invånarna. De tre kommunerna med högst värde är i turordning Danderyd, Lidingö och
Lund. De tre kommunerna som har lägst inkomstspridning är Gällivare, Överkalix och
Dorotea.
Tabell 14: Gini-koefficient för Sveriges kommuner. År 2019

Åmål

Det finns inte ett kausalt samband mellan hög inkomstspridning och ekonomisk utsatthet. En
hög inkomstspridning säger inte något om fattigdom. För det har vi andra mått. Ett sådant
mått är hur stor andel av barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta hushåll i en
kommun. Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt
bistånd. Med låg inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm som
fastställdes på 1980-talet (och en norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger
dessa normer definieras detta som låg inkomst. Åmål har en av de högsta andelarna bland
Sveriges kommuner då 17,1 procent av barn och unga lever i ekonomiskt utsatta hushåll
(se tabell 15) Högst andel har Filipstad, Malmö och Hällefors. Lägst har Vaxholm, Täby
och Hammarö. Medelvärdet för Sveriges kommuner är 9 procent.
Tabell 15: Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel %. År 2019
Åmål

Källa: Kolada
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Åmåls har den högsta andelen barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll i Västra Götaland.
På andra respektive tredje plats kommer Bengtsfors och Mellerud.
Det här är ett resultat som är inte är helt nytt. Åmål har haft en högre andel än genomsnittet
för kommunerna åtminstone sedan 2007 (se diagram 14). Sedan 2015 har kurvan dock stigit
brant och kan delvis förklaras av immigrationen till följd av situationen i Syrien.
Diagram 14: Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%), 2007-2018

Källa: Kolada
Det ska sägas att även andelen äldre (+65) i ekonomiskt utsatta hushåll är också hög i Åmål.
Forskning visar att om man en gång varit fattig, dvs ekonomiskt utsatt löper man högre risk
att bli det igen. Av de som lämnade ekonomisk utsatthet 1992 hade 50 procent återinträtt sju
år senare.

Ett annat sätt att se hur utbredd den ekonomisk utsatthet är att undersöka kostnaderna
för ekonomiskt bistånd (se tabell 16). Kostnaderna inkluderar inte försörjningsstöd till
flyktinghushåll. Åmåls kostnadsnivå ligger på 1427 kr/invånare, vilket är strax över medel
för Sveriges kommuner.
Tabell 16: Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/invånare. År 2018

Åmål

Källa: Kolada
Vi vet att ekonomisk inaktivitet och arbetslöshet så att säga går i arv på den svenska
arbetsmarknaden. Och vi vet att goda resultat i skolan är avgörande för att bryta
generationsupprepning av såväl utanförskap som arbetslöshet. Ungdomar med arbetslösa
föräldrar löper nästan 70 procents högre risk att hamna utanför både arbetsmarknad och studier.
Det är också väl känt att ungdomar med föräldrar som har låg utbildning eller är utrikes födda är
särskilt överrepresenterade bland de ekonomiskt inaktiva i vad jag tidigare kallade ytterligheten.
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Barn i ekonomiskt utsatta hushåll har sämre resultat i skolan, hoppar av gymnasieskolan i större
utsträckning och löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Viktigt att notera är dock att
kortvarigt bistånd inte påverkar barnens risk för att ”ärva” ekonomiskt bistånd.
På samma sätt går socialt hög status i arv över generationer. Den sociala statusen gäller både
inkomst, utbildningsnivå och skolprestationer. Intressant är vidare att barn till utrikes födda
föräldrar gör oftare än uppåtriktad klassresa än barn till inrikes födda föräldrar. De senare stannar
i större utsträckning i den lägre socioekonomiska kategorin.
Arbetslösheten går inte bara i arv. Den ”smittar” också10. Forskning har visat att det är lättare att
vara arbetslös om många av ens grannar, vänner och bekanta också är arbetslösa (Hedström mfl
2003). Det finns flera förklaringar till det. En ganska uppenbar förklaring är baserad på selektion.
Exempelvis att man umgås med personer som har liknande förutsättningar på arbetsmarknaden.
En annan förklaring handlar om omgivningens påverkan när det arbetslöshetssituationen. På en
ort som drabbats av nedläggningar eller rationaliseringar så är det många bland ens vänner och
bekanta som blivit arbetslösa. Det är alltså inte så att man selekterat arbetslösa vänner eller
grannar utan snarare att man arbetat på samma eller liknande arbetsplatser tidigare.
Ytterligare en förklaring handlar om sociala normer. Om det är många som är arbetslösa i ens
omgivning så minskar styrkan i den annars tämligen historiskt starka normen om att inte ligga
samhället till last. Då arbetslösheten ökar på en mindre ort eller i ett större bostadsområde är det
enligt detta resonemang inte lika påfrestande och stigmatiserande att vara arbetslös som det
annars hade varit. Det finns givetvis fördelar att arbetslöshet inte är stigmatiserande och att
människor på grund av det mår ännu sämre. Ända sedan 1930-talet har just arbetslöshetens
stigmatisering beforskats. Men det leder också till att den som är utan arbete söker färre arbeten
och tiden i arbetslöshet eller utanförskap blir längre än vad den annars skulle ha varit. Resultatet
av denna sociala interaktion blir alltså längre arbetslöshetstider och högre arbetslöshet än vad
som annars hade varit fallet. På så vis kan sägas att både inaktivitet och arbetslöshet ”smittar”,
det vill säga att befinna sig utanför arbetskraften eller befinna sig i arbetslöshet tenderar att
påverka andra och en själv.
Sammanfattningsvis kan sägas att jag finner stöd för polariseringshypotesen. Den varaktiga och
höga arbetslösheten har bidragit till ökad ojämlikhet i Åmål. Det har skapat generationer i
utanförskap. Polarisering mellan grupper eller som vi också kan säga, ojämlikhet, är ett problem
som kommunerna har hantera och minska där den får negativa effekter.

10

Jag är medveten om att ordvalet kan uppfattas som provocerande. Det är inte min mening.
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Ungdomarna
Ungdomshypotesen lyder: Ungdomsarbetslösheten i Åmål är högre än jämförande orter.
Sysslolösheten är låg och den psykiska ohälsan bland unga är hög. Dessa ungdomar står
långt ifrån arbetsmarknaden, har ofullständiga betyg eller saknar behörighet till högskola
och kräver mycket stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden eller till utbildning.
Ungdomsarbetslösheten är hög i Åmål. I mars 2020 var 21,5 procent av unga mellan 1824 år inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (se diagram 15). Det motsvarar
128 personer och ökning i antal på ett år är 28 personer. Mer än var femte ung person är
alltså arbetslös. Ungdomsarbetslösheten är dock inte uppe på nivåerna mellan åren 20092013.
Diagram 15. Andel (%) arbetslösa ungdomar 18-24 år i Åmåls kommun. Avser mars 2020.

Källa: Arbetsförmedlingen/Newsworthy

Ungdomsarbetslösheten i Åmål jämfört med genomsnitt för Västra Götaland är också
mycket stor. Åmål har en ungdomsarbetslöshet som är nära 13 procentenheter högre än
för genomsnitt i Västra Götaland (se diagram 16)
Diagram 16. Andel (%) arbetslösa ungdomar 18-24 år i Åmåls kommun och Västra Götaland.
Avser mars 2020.

Källa: Arbetsförmedlingen/Newsworthy
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Forskning visar att unga utan fullbordad gymnasieutbildning är kraftigt överrepresenterade
bland arbetslösa, försörjningsstödsberoende och personer med sjuk- och aktivitetsersättning
senare i livet. Ungdomar som avbryter en gymnasieutbildning löper även en större risk att
fastna i arbetslöshet under längre perioder samt drabbas av både psykiska och sociala
problem i vuxen ålder jämfört med de som fullbordar en gymnasieutbildning.
Vi kan också se att andelen ungdomar i Åmål som antingen är etablerade på arbetsmarknaden
eller som studerar är låg jämför med alla kommuner i Sverige. Här finns könsskillnader som är
intressanta. Tabellen nedan (17) visar att unga kvinnor i lägre utsträckning är arbetar eller studerar
jämför med unga män. Sett till genomsnittet för alla kommuner har Åmåls unga kvinnor således
en sämre förankring än unga män. Det ska dock noteras att diagrammen visar andel och inte
antal. Kommunernas genomsnitt för män också något lägre än för kvinnor
Tabell 17: Ungdomars etableringsgrad på arbetsmarknaden eller i utbildning 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program. År 2017

Åmål

Åmål

Ser vi till närliggande orter så kan vi konstatera att Åmål avviker i den meningen att unga män
klarar sig bättre än unga kvinnor i Åmål (se tabell 18). Endast i Färgelanda och i Åmål har unga
kvinnor en lägre etableringsgrad eller studerar två år efter gymnasiet.
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Tabell 18: Ungdomars etableringsgrad på arbetsmarknaden eller i utbildning 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning, högskoleförberedande program. År 2017.

Det går också att notera att mönstret går igen när det gäller grundläggande behörighet till
universitet och högskola, som ju är en förutsättning för högskolestudier (se tabell 19).
Situationen är inte tillfredsställande för unga män i det här fallet, men den är än värre för
de unga kvinnorna. Också här är genomsnittet bland kommunerna högre för kvinnor än
för män.
Tabell 19. Gymnasieelever som uppnått behörighet till universitet/högskola. Kön. 2018

Åmål

Åmål

Källa: Kolada
Utvecklingen gällande behörighet över tid visar dock att andelen kvinnor fram till 2018
legat högre än genomsnittet för kommunerna och till och med högre än i riket 2016.
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Eftersom vi inte talar om ett så stort antal kan svängningarna se ganska drastiska ut (se
diagram 17 och 18).
Diagram 17: Andel gymnasieelever som nått grundläggande behörighet till högre studier
inom 3 år. Kvinnor.

Källa: Kolada
Utvecklingen gällande behörighet över tid visar att andelen unga män som nått behörighet
också har minskat det senaste året, dock inte till den låga nivå som gällde för 2016.
Återigen, eftersom vi inte talar om ett så stort antal kan svängningarna se ganska drastiska
ut.
Diagram 18: Andel gymnasieelever som nått grundläggande behörighet till högre studier inom 3 år. Män.

Källa: Kolada
Om vi ser till lägre åldrar och skolprestationer så är andelen som slutar grundskolan med
behörighet till yrkesprogram i gymnasieskolan relativt låg sett till andra kommuner i
Sverige. Tabell 20 visar antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram
dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt
betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs
godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i
minst fem andra ämnen från grundskolan. I Åmål är det mer än 20 procent som saknar
behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Flickor klarar att få behörighet bättre än
pojkar. Av flickorna hade 84 procent behörighet, vilket ligger nära genomsnittet på 86,7
procent för kommunerna i landet, medan endast 72 procent av pojkarna hade behörighet.
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När det gäller pojkar i nian är genomsnittet för att nå behörighet till gymnasieskolans
yrkesprogram drygt 83 procent för kommunerna i genomsnitt. Pojkarna avviker således
betydligt mer än flickorna och det är flickorna som slutar nionde klass som så att säga
väger upp för pojkarna lägre prestationer.
Tabell 20: Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
Åmål

Vi kan också se unga i Åmål mår sämre, åtminstone i perioder (se diagram 19). Mellan
2011 och 2017 ökade antalet unga med psykisk ohälsa till nivåer högt över genomsnittet
för alla kommuner i Sverige. Det ska noteras att uppgången startade alltså redan 2011.
Förändringen från drygt 12 personer/1000 invånare till 32 personer/1000 invånare 2016
är anmärkningsvärd. Också nedgången från 2017 till 2018 är anmärkningsvärd. Den
största förklaringen till nedgången återfinns i regeländringar. I februari 2017 genomfördes
reformer inom sjuk- och aktivitetsersättningen. I korthet innebar regelförändringarna sett
till aktivering att en prövotid för studier infördes i aktivitetsersättningen, att de försäkrade
får 25 procent av den vilande sjukersättningen vid förvärvsarbete utbetald i 24 månader
istället för 12 månader och att den förnyade utredningen vid sjukersättning förenklas.
Försäkringskassan uppger att år 2016 avslogs 13 procent av ansökningarna om
aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga, medan under 2018 avslogs 30 procent av
alla ansökningar. Regeländringarna bidrar till att de som står närmast arbetsmarknaden får
avslag för att de bedöms ha för god arbetsförmåga och blir därmed hänvisade till
Arbetsförmedlingen istället för att få aktivitetsersättning. Risken är dock stor att flera av
dessa unga vuxna hamnar i försörjningsstöd hos kommunerna.
Diagram 19: Antal i befolkningen, 19-24 år, med sjuk- och aktivitetsersättning pga psykisk
ohälsa, antal/1000 invånare.
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Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är den vanligaste orsaken till aktivitetsersättning
vid nedsatt arbetsförmåga.
Vi kan vidare se att just andelen unga vuxna 18-24 år som mottagit ekonomiskt bistånd är
högt i Åmål (se tabell 21). Av de som mottagit ekonomiskt bistånd är unga 15 procent. Allra
högst är andelen i Malmö och lägst i Lomma.

Tabell 21: Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%). År 2018. Alla kommuner.

Åmål

Källa: Kolada

I sammanhanget är det också viktigt att notera gruppen som varken studerar eller arbetar,
det vill säga så kallade NEETs. NEETs inkluderar personer mellan 16-24 år som under
kalenderåret inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp, inte heller haft
studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI. Här är situationen omvänd.
Det vill säga andelen unga kvinnor som varken studerar eller arbetar är större än andelen
unga män som varken studerar eller arbetar (se tabell 21och 22). Det är aningen vanligare
att unga män återfinns i denna grupp än unga kvinnor generellt sett. Skillnaden i Åmål
utgörs av 3 procentenheter. Kvinnors andel är närmare 10% och män drygt 6%.
Tabell 22: Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%). Kvinnor 2017

Åmål

Tabell 22: Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%). Män 2017

Åmål
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Sammanfattningsvis finns ett starkt stöd för ungdomshypotesen. Ungdomsarbetslösheten
i Åmål är mycket hög. Inte minst beroende på att de mer studiesvaga unga stannar kvar.
Flickorna och de unga kvinnorna utgör en särskild utsatt grupp i jämförelse med övriga
landet. Både när det gäller behörighet till gymnasiet och när det gäller utanförskap i åldern
mellan 16-24 år.
Generellt kan sägas att behörigheten till vidare studier vid högskola och universitet saknas
i stor utsträckning. Andelen unga vuxna som har psykisk ohälsa är hög och likaså unga
vuxna med ekonomiskt bistånd. Om den unga arbetskraften inte kommer in på
arbetsmarknaden och får arbetslivserfarenhet kan såväl framtida produktion som
skatteintäkter minska, samtidigt som bidragsutgifterna ökar. Att vara arbetslös i unga år
påverkar dessutom den enskildes hälsa och framtida yrkesliv, i form av sämre
löneutveckling och återkommande perioder av arbetslöshet.
Forskning visar dock att det är tveksamt hur mycket som egentligen ska satsas på unga
som finns i gruppen arbetslösa. Tidiga eller mycket tidiga insatser för att undvika
misslyckanden i skolan eller felval i gymnasieskola brukar anses som viktiga åtgärder. Det
är dock inte frågan om att skolan ensamt ska klara uppgiften att bryta framtida
arbetslöshet, det vill säga att skolans kompensatoriska uppdrag inte enbart handlar om att
skolan ensamt ska hantera dessa svåra frågor. Det krävs tidiga och samordnade insatser
från flera aktörer för att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam
utveckling. Individers etablering i arbetslivet är alltså beroende av verksamheter och
åtgärder som ligger inte bara ligger inom ramen för vare sig ensidig fokusering på skola
eller ensidig fokusering på arbetsmarknadspolitiken. Det handlar om samordnade insatser
från grund- och gymnasieskola och vuxenutbildningen, men också folkhögskolor, olika
sociala insatser, rehabilitering, hälsoinsatser och sjukvård samt aktiva
arbetsmarknadsåtgärder utöver detta.
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Hjälphypotesen
Hjälphypotesen11 lyder: I Åmål ges mer stöd och hjälp till arbetslösa än i andra
kommuner. Det har bidragit till en förväntanskultur på kommunalt stöd och insatser och
därtill en situation av hjälplöshet hos invånare som står utanför arbetsmarknaden. Det i
sin tur kan leda till bestående arbetslöshet eller rent av att inte befinna sig på
arbetsmarknaden överhuvudtaget. Eller till ytterst temporära visiter på arbetsmarknaden.
Generellt kan man säga att gruppen som tar emot sociala ersättningar och bidrag är
mycket är heterogen i den bemärkelsen att ålder, kön och kulturell bakgrund varierar. Jag
har inte tillgång till registerdata på individnivå för kommunen för att kunna dra slutsatser i
den här rapporten. Åmål kommuns anställda inom t ex IFO och arbetsmarknadsenhet vet
sannolikt mest om hur gruppens olika egenskaper är utformade.
Av de kommuner i Sverige som har högst antal helårsekvivalenter (HÅE) som försörjs
med sociala ersättningar eller bidrag så ligger Åmål på sjätte plats i landet. Det motsvarar
drygt en femtedel ett till folkmängden sett till åldersgruppen 20-64 år. Totalt sett har 1403
HÅE av 6520 personer i Åmål någon form av social ersättning eller bidrag. Den största
gruppen HÅE försörjdes av ersättning för arbetsmarknadsåtgärder. Flest antal HÅE har
Filipstad, Högsby och Lessebo.
Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 år som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag, efter
kommun, första halvåret år 2019. Källa: SCB
Sjuk- och
Arbmark
Sjukpenning aktivitetsers Arb.löshet åtgärder

Sandviken
Ljusnarsberg
Ockelbo
Åmål
Perstorp
Söderhamn
Haparanda
Lessebo
Högsby
Filipstad

598
68
99
194
128
480
105
159
105
177

963
224
183
362
327
896
402
242
200
376

386
46
49
107
59
306
186
55
30
121

1 695
104
229
460
174
745
282
358
202
248

Ekonomiskt Etableringsbistånd
ersättning Totalt

477
56
59
151
64
299
79
55
64
266

279
34
46
130
123
173
47
140
116
119

Folkmängd
20-64 år
Andel %

4 397
532
665
1 403
875
2 899
1 102
1 009
717
1 307

20 996
2 484
3 102
6 520
4 040
13 212
4 820
4 398
3 090
5 420

20,9
21,4
21,4
21,5
21,7
21,9
22,9
22,9
23,2
24,1

Om vi analyserar data för Åmål över tid, från 2014-2019, så kan vi se att antalet HÅE har
ökat när det gäller försörjning i arbetsmarknadsåtgärder från drygt 300 till 460 (se diagram
20). Antalet HÅE-försörjda genom sjuk- och aktivitetsersättning har minskat, vilket till
stor del kan förklaras av regeländringar och försvårande att få tillgång till ersättningen.
Likaså har sjukpenning samt etableringsersättning minskat.

11

Begreppet hjälp ska inte förknippas med det som traditionellt betecknas som arbetsmarknadspolitiskt stöd. Här
ska det förstås som omhändertagande, omsorg eller (överdriven) stöttning.
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Diagram 20: Antal helårsekvivalenter 20-64 år i Åmål som försörjdes med sociala ersättningar och
bidrag, åren 2014-2019.
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Källa: SCB

När det gäller gruppen arbetsmarknadsåtgärd så hänvisar jag till hypotesen om
övervältring.
Alla som tar emot ersättning från det offentliga – arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd
eller försörjningsstöd – möter någon form av krav på att de ska stå till arbetsmarknadens
förfogande. Exempelvis krav på att aktivt söka arbete och delta i anvisade åtgärder för att
inte riskera nedsatt eller utebliven ersättning. År 2015 infördes ett åtgärdssystem gällande
arbetslösa med aktivitetsstöd. Det innebär att personer under vissa omständigheter kan
varnas eller stängas av från rätt till ersättning. Den viktiga anledningen till att införa
åtgärdssystem inom aktivitetsstödet var att forskning och erfarenhet visar att
sanktionsregler inom en arbetslöshetsförsäkring leder till att arbetslösa snabbare går från
arbetslöshet till arbete. På liknande sätt skärptes reglerna för de arbetslösa som mottar
försörjningsstöd. Regelverket förtydligades 1 juli 2016 med kravet i socialtjänstlagen på
individens ansvar för sin försörjning genom ett nytt andra stycke i 4 kap. 1 §. Ändringen
tydliggör att kravet innebär att den som inte kan försörja sig, men som kan arbeta, har rätt
till försörjningsstöd om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande.
Sjuk- och aktivitetsersättning är de mer permanenta ersättningsformerna i
sjukförsäkringen och ska betalas ut om arbetsförmågan kan antas vara nedsatt med minst
en fjärdedel under en längre tid på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den
fysiska eller psykiska prestationsförmågan. För utbetalning av sjukersättning gäller att
arbetsförmågans nedsättning ska anses vara stadigvarande nedsatt. För utbetalning av
aktivitetsersättning krävs att nedsättningens varaktighet är minst ett år och att den
försäkrade är mellan 19 och 29 år. De kraftiga svängningarna i ersättningsformen för
Sverige de senaste 15-20 åren ska inte förstås som att ohälsan svänger. Snarare är en fråga
om bedömning och olika politiska ambitioner. En svårighet i bedömningen av rätten till
ersättningen är att det helt enkelt är svårt att bedöma arbetsförmåga. Det finns därmed en
osäkerhet om rätt till ersättning föreligger. När ersättning inte beviljas riskerar personerna
att via Arbetsförmedlingen hamna i ekonomiskt bistånd hos kommunen.
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För gruppen mottagare av ekonomiskt bistånd är skillnaderna desamma. Dock finns på
nationell nivå ofta tecken på psykisk ohälsa. Det är inte sällan personerna brister i insikt
om sina svårigheter och därmed inte söker vård. Det finns också det motsatta
förhållningssättet. Nämligen att andra söker vård för många olika symptom som
behandlas enskilt utan helhetssyn. Flera av dessa personer är socialt isolerade och lever
med en icke utredd neuropsykiatrisk problematik. Det förekommer också missbruk,
kriminalitet, svåra läs- och skrivsvårigheter samt språkhinder. Ett gemensamt drag för
mottagare av ekonomiskt bistånd är att de ofta bedöms ligga långt från arbetsmarknaden.
Inte sällan har de bristande närvaro i insatser över tid och de brister i att fullfölja uppgjord
planering.
Kopplat till den ökande andelen unga mottagare finns också nya grupper som till
exempel: hemmasittarna (så kallade NEET12). Det handlar främst om unga personer som
alltmer fastnar i en alltmer interaktiv värld på nätet. De flesta personer i denna grupp är
svenskfödda har en outredd psykisk ohälsa, ofta i kombination med neuropsykiatrisk
problematik. Avgörande faktorer för att inte komma till egen försörjning har för vissa i
den här gruppen visat sig vara otillräckliga kunskaper i egenvård, att sköta sitt hushåll
samt också en oförmåga att ens kunna efterfråga andra samhällsinsatser och stöd än
ekonomiskt bistånd. Kommunens arbete för de med försörjningsstöd fungerar väl.
Väntetiderna ligger inom genomsnittsintervallet. Och mottagarna är så att säga lagom
nöjda med bedömning och bemötande.
Åmål har genomfört och genomför stora och överlagda insatser för att komma tillrätta
med den sistnämnda gruppen, det vill säga personer med försörjningsstöd. Vid
kommunen har skapats en arbetsmarknadsenhet, Enheten för arbete och etablering,
precis som i andra kommuner för att få människor i arbete eller utbildning. Det har
inrättats en ungdoms- och vuxencentral (Ung-Vux) med där resurser och kompetenser
samlas för att möta unga som behöver extra stöd eller Drivhuset för unga vuxna+ (16-30
år) som stöttar personer i kontakt med myndighets- och vårdkontakter. Det har också
inrättats ett jobbcentrum där rehabiliteringssamordnare och arbetsmarknadssamordnare
arbetar tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, personal från
ekonomiskt bistånd och näringslivet med mål att få enskilda personer i egen försörjning.
Därtill har drivit projektet Workplace Åmål med syfte att ge nyanlända inom eller bortom
etableringsperioden möjlighet till arbetslivsintroduktion inom sina tidigare yrkes- eller
studieområden.
När det gäller vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd av
befolkningen så är den anmärkningsvärt hög i Åmål (se tabell 23). Andelen är dock högst i
Malmö och Ludvika och lägst i Laxå kommun.

12

NEET definieras som Not in Employment, Education or Training. Se vidare avsnittet om ungdomar.
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Tabell 23: Vuxna biståndsmottagare med långvarigt stöd. Andel %.

Åmål

Källa: Kolada.
Man kan också se att andelen ej återaktualiserade vuxna personer inte är anmärkningsvärt
hög (se tabell 24). Andelen som inte kommer tillbaka och på nytt söker försörjningsstöd
inom ett år är 76 procent. Notera att lägst återaktualiserad andel har Trelleborg med
endast 6 procent och högst har Mörbylånga på Öland med hela 97 procent. Variation
mellan kommuner är såldes mycket stor och har skilda förklaringar.
Tabell 24: Andel (%) vuxna personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat
försörjningsstöd. År 2018
Åmål

Källa: Kolada.
I sammanhanget är det också relevant att ställa frågan hur mycket det skulle ”löna” sig att
gå från bidrag till arbete, det vill säga hur mycket nettoinkomsten ökar vid övergång från
olika ersättningssystem till ett arbete. Om vi tar exemplet att en person med sjukersättning
erhåller ett arbete med en lön på 22 000 kr/månad så får personen en ökad nettoinkomst
på drygt 5000 kr/månad (se diagram 21). Om personen går från A-kassa till arbete så får
personen ca 4700 kr/månad i ökad nettoinkomst.
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Diagram 21. Ökad nettoinkomst vid övergång till arbete (kr/månad) 2020
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Källa: SCB

Av de långtidssjukskrivna är en betydande andel sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa i
olika former. Dessa grupper har svårt att återgå i arbete efter sjukskrivning. Kvinnor har
generellt högre sjuklighet vad gäller såväl diagnostiserad som upplevd fysisk och psykisk
ohälsa och besvär. Generellt kan sägas att fram till år 2013 fanns inga större avvikelser i
Åmål jämfört med andra kommuners genomsnitt (se diagram 22 och 23). Från år 2012 ser
vi dock att männens andel av sjukskrivningen med hänvisning till psykisk ohälsa ökar
kraftigt. Från 25 procent till närmare 60 procent år 2016. Kvinnors andel följer riket i
större utsträckning och är alltså högre än motsvarande andel för män. Dock ska noteras
att i Åmål 2017 var nästan 65 procent av de långtidssjukskrivna kvinnorna i Åmål
sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.
Diagram 22: Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel
(%) Kvinnor.
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Diagram 23: Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel
(%). Män.

Sammanfattningsvis kan inte hjälphypotesen verifieras, annat än möjligen anekdotiskt, men
inte heller falsifieras. Det finns en beskrivning av att kommunen har ett möjligen onödigt
stort omhändertagande och att personer som står längre från arbetsmarknaden antingen ska
lämnas i fred eller stöttas och uppmuntras till arbete. Som vi kan se i nästa avsnitt när det
gäller kostnaderna/invånare för just kommunala arbetsmarknadsinsatser är dessa höga eller
mycket höga. Det skulle kunna tala för en ökad villighet att hjälpa Åmåls arbetslösa jämfört
med andra kommuner. Men mot bakgrund av arbetsmarknadsläget är nog inte mindre
insatser som behövs, däremot kan man fundera på vilket väg eller kommunal strategi man ska
välja framgent.
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Övervältringen
Övervältringshypotesen lyder: Arbetsförmedlingen vältrat över ansvaret till kommunen
för de personer som har höga eller högst trösklar in på arbetsmarknaden. De handlar om
de unga, lågutbildade, personer med misslyckad skolbakgrund, långtidsarbetslöshet samt
de med somatisk och psykisk ohälsa. Det stora ansvaret är mer svårhanterligt i en mindre
ort Åmål med hög arbetslöshet.
I Sverige är arbetsmarknadspolitik är i första hand ett statligt åtagande. Personer som står
till arbetsmarknadens förfogande och är aktivt arbetssökande ska oavsett
försörjningsform få hjälp av Arbetsförmedlingen. Så är det tänkt. Arbetsförmedlingen har
dessutom ett tydligt uppdrag att prioritera personer som står långt från arbetsmarknaden
(Förordning 2007:1030). Att arbetslösa mottagare av försörjningsstöd enligt regelverk ska
få hjälp av Arbetsförmedlingen är med andra ord obestridligt.
Arbetslöshet och bidragsberoende är som vi sett tydligt förknippade med varandra och
behoven av ekonomiskt bistånd ökar när arbetslösheten stiger. Att inte ha ett jobb är den
vanligaste orsaken till att en person behöver hjälp av kommunen för att klara sin
försörjning. Enligt Socialstyrelsen är arbetslöshet det primära försörjningshindret för
hälften av biståndsmottagarna.
Nästan alla kommuner skapar därför egna arbetsmarknadsprogram som till exempel
jobbsökaraktiviteter, praktik, matchningsinsatser, arbetsförberedande aktiviteter eller så
kallade kommunanställningar. Enligt en kartläggning av de kommunala
arbetsmarknadsinsatserna år 2015 ingick minst 83 000 personer. Det ska jämföras med
360 000 personer inom Arbetsförmedlingens program samma år. Redan två år senare var
ökningen omfattande år 2017 deltog över 100 300 personer deltog i olika kommunala
arbetsmarknadsinsatser. I Åmål deltog över 300 personer förra året i kommunala insatser.
Av dessa personer var nära hälften anvisade från Arbetsförmedling eller
Försäkringskassan. Den andra dryga halvan var anvisad från kommunens socialtjänst.
Anvisade enhet
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialtjänst
Annan
Källa: Kolada

Andel
47 %
1%
50%
2%

Det har med andra ord nästan blivit självklart att kommuner ska bedriva en parallell
arbetsmarknadspolitik till den statliga. Kommunerna har också inom vissa ramar rätt att
villkora utbetalningarna av försörjningsstöd på deltagande i aktiveringsinsatser. Sedan
1998 har kommunerna rätt att ställa krav på unga arbetslösa mottagare av
försörjningsstöd att delta i kommunala aktiveringsinsatser. Och sedan 2013 gäller detta
oavsett ålder.
Vi kan se detta i Åmål i form av alla de stora och genomtänkta insatser som gjort för att
komma tillrätta med arbetslösheten. Vid kommunen har skapats en arbetsmarknadsenhet
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precis som i andra kommuner. Det har inrättats en ungdoms- och vuxencentral (UngVux) med där resurser och kompetenser samlas för att möta unga som behöver extra
stöd. Men sådana här olika sysselsättningsfrämjande insatser och arbetsmarknadsåtgärder
kostar pengar. Exempelvis för personal på arbetsmarknadsverksamheten och
arbetssökande som deltar i arbetsmarknadsåtgärder eller som fått kommunala
anställningar. Kostnadsutvecklingen för Åmål har sedan år 2000 varit högre än för
kommunernas genomsnitt. Den har dock mer än dubblerats sedan 1998 (se diagram 24).
År 1998 var kostnaderna per kommuninvånare 1136 kr och tjugo år senare var den 2925
kr. Det är bland de tjugo högsta kostnader i riket.
Diagram 24: Bruttokostnad för kommunala arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv

Åmål har dock inte högst kostnader per kommuninvånare i Västra Götaland. Det har
Bengtsfors (se tabell 25). Som vi ser har alla de flesta kommuner i Västra Götaland ökat
de senaste åren. Undantaget är Mellerud vars kostnader för arbetsmarknadsåtgärder är
konstant låga. Inte heller Årjäng har haft någon ökning.
Tabell 25. Kostnad för kommunala arbetsmarknadsåtgärder kr/inv.

Om vi istället ser till nettokostnaderna, det vill säga om man från bruttokostnaden drar
ifrån bruttointäkterna så hamnar Åmål bland de sex kommuner vars kostnader för
arbetsmarknadsinsatser/invånare i kommunen är högst i Sverige (tabell 26). Bengtsfors
kommun följer strax efter.
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Tabell 26. Nettokostnader för kommunala arbetsmarknadsåtgärder kr/inv.
Åmål

Vilka är det då som tar del av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna? Generellt sett är
de något yngre personer, de är i lägre grad gifta eller sambo, de är i högre grad födda i
Sverige, de har en kortare eller ofullständig utbildning. Men här finns också de
långtidsarbetslösa i viss mån. Arbetslösa mottagare av försörjningsstöd deltar i lägre
utsträckning i Arbetsförmedlingens program. De utlandsfödda har hittills mer tagit del av
Arbetsförmedlingens insatser eller en kombination av kommun och Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen och kommunerna har delvis olika regler, prioriteringar och sätt att
arbeta. Arbetsförmedlingen har incitament att för att underlätta sitt arbete genom att
försöka vältra över klienter som har stora svårigheter och som är riktigt svåra att matcha
på arbetsmarknaden till den numer befintliga och utbyggda kommunala
arbetsmarknadspolitiken. Kommunerna har å sin sida drivkrafter för att på olika sätt
vältra över kostnader för försörjningsstöd på Arbetsförmedlingen, t ex genom att försöka
få in biståndsmottagare i åtgärder som helt eller partiellt finansieras av staten och kanske
också får dem kvalificerade för arbetslöshetsersättning genom a-kassa. Det finns de som
menar att risken är hög för att det uppstår strider om revir, dubbelarbete,
samordningsproblem eller att olika regelverk och mål krockar. Risken är också att
enskilda individer faller mellan stolarna. Forskning visar att både kommunens anställda
och Arbetsförmedlingens anställda tycker att ansvarsfördelningen är otydlig, även om det
lokala samspelet fungerar tämligen väl.
Ovan talar för att det vore mer lämpligt att kommunerna helt enkelt fick det uttalade
uppdraget med tillhörande ersättning för att ta över arbetsmarknadspolitiken för de som
står längst ifrån arbetsmarknaden. Att det sedan skulle bli en större lokal anpassning är ju
så att säga endast grädde på moset.
Det bör dock noteras att forskningen om kommunala arbetsmarknadsinsatser är
bristfällig. Det är i huvudsak enskilda projekt eller insatser som studerats i enskilda
kommuner. Den forskning som finns pekar på att även om det finns problem mellan
kommunerna och Arbetsförmedlingen så finns det också problem inom kommunerna.
Exempelvis mellan olika yrkesgrupper eller professioner eller mellan olika enheter. Det är
sedan ett par år väl belagt att kommunerna ansvarar för de som står längst ifrån
arbetsmarknaden. Det är vanligt att dessa personer anvisas från Arbetsförmedlingen
direkt till kommunerna.
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Om nu kommunerna har tilldelats eller tagit över ansvaret – vad ska man då göra för att
individer ska få jobb eller utbildning? Forskningen visar följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subventionerad sysselsättning och insatser som liknar riktiga jobb leder i större
utsträckning till jobb. Andra insatser tycks inte hjälpa nämnvärt.
Arbete måste ske i ökad samverkan (enheter, förvaltningar, näringsliv etc)
Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning
Invandrade biståndsmottagare får positiva effekter av kommunala
arbetsmarknadsinsatser
Kommunens anställda ska ha ansvar för betydligt färre klienter än idag generellt
Obligatorisk aktivering av försörjningsstödstagare gav positiva, men små effekter
på ökad sysselsättning och arbetsinkomster.
Ungdomar är ett specialfall: få riktade kommunala arbetsmarknadsinsatser tycks
hjälpa till sysselsättning. Dock kan insatserna haft annan positiv betydelse, tex för
hälsa och mående
Aktiveringskrav på ungdomar leder till positiv effekt på sysselsättning eller
utbildning
Förbättrade skolresultat med tidig identifikation, stöttning och krav tycks vara det
som hjälper ungdomar

Sammantaget kan konstateras att det finns stöd för övervältringshypotesen.
Arbetsförmedlingen har vältrat över ansvaret till Åmåls kommun för de personer som har
höga eller till och med högst trösklar in på arbetsmarknaden. De handlar om de unga,
lågutbildade, samt de med somatisk och psykisk ohälsa. Det stora ansvaret är mer
svårhanterligt i en mindre ort Åmål med hög arbetslöshet, inte minst av kostnadsskäl.
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Relation mellan hypoteserna – en sammanfattning
I detta sista avsnitt ska jag återvända till hypoteser och liksom samla ihop dem. Hypoteserna
är relationella på så sätt att de stärker varandra. Som arbetslivsforskare är det enklast att säga
att allt börjar med strukturomvandlingen. Men det är kanske inte varken start eller slut som är
det intressanta utan att de på olika sätt påverkar varandra. Det är inte tal om kausala samband
här och det finns ju säkert en massa hypoteser som inte nämns alls. Som till exempel
regionalpolitiken som inte är en oviktig fråga att ställa, det vill säga vilken roll hade
regionalpolitiska åtgärder spelat. Jag har placerat övervältringen i mitten i figur 7 nedan. Det
beror på att övervältringen inte bara är en hypotes utan också en de facto-situation där staten
med Arbetsförmedlingen hade kunna agerat annorlunda.

Strukturomvandlingen

Hjälpandet

Emigrationen

Övervältringen
Ungdomarna

Immigrationen

Polariseringen

Immobiliteten

Figur 7: De relationella hypoteserna

Sammanfattningsvis kan sägas att jag finner gott stöd för strukturomvandlingshypotesen.
Åmål har drabbats hårt. Befolkning och näringsliv har inte förmått ställa om. Det har
inneburit att en mycket hög långtidsarbetslöshet bitit sig kvar. Arbetslösheten är något
högre för män än för kvinnor Andelen anställda i det privata näringslivet är lågt och
betydligt lägre än för 20 år sedan. Strukturomvandlingen har också förstärkt
emigrationen., vilket inte är på något sätt förvånande. I stor utsträckning flyttar de unga
män och kvinnor som vidareutbildar sig eller söker arbete på annan ort. Högutbildade
tenderar också att flytta på sig i högre utsträckning. En stor andel av de som inflyttat till
kommunen på senare år kommer från utomeuropeiska länder. Dessa har svårare att
etablera sig på arbetsmarknaden än inrikes födda. Till en redan av strukturomvandling
hårt drabbad ort med hög andel långtidsarbetslöshet och utflyttade unga personer med
utbildnings- och förvärvsambitioner kommer en stor grupp människor på flykt. Utrikes
födda har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden i Åmål. Det har de haft under många
år. Det blir inte direkt lättare för gruppen immigranter som kom sist.
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Det bör också noteras att flyktingmottagandet också innebar ett uppsving för
sysselsättningen i Sverige så också för Åmål. Av de som inte emigrerat till andra orter i
Sverige för att söka jobb så är pendlingsfrekvensen ganska låg för att vara
landsbygdskommun. Det finns således ett stöd för immobilitetshypotsen. Vi vet inte
självklart varför de inte arbetspendlar. Att inte fler pendlar till arbete har med en rad olika
faktorer att göra som exempelvis att den extra tiden för pendling är svår att kombinera
med sociala faktorer såsom ideellt engagemang i föreningslivet, omsorg om äldre
familjemedlemmar eller barnomsorgstider. Det kan också handla om ekonomiska faktorer
som till exempel lönenivåer, tröskeleffekter eller pendlingskostnader i sig. Vi kan dock
konstatera att generellt sett är pendlingsgraden lägre än i övriga kommuner i Sverige. Och
vi kan konstatera att fler borde arbetspendla eller möjligen emigrera med tanke på
arbetslöshetsnivån. Det är relativt långt att dagpendla till lite större orter och forskningen
visar att den ekonomisk avkastning blir viktigare desto längre pendlingsavstånd. Det vill
säga incitamentet att pendla längre sträckor ökar med inkomsten. Det omvända kan också
antas. Det vill säga att benägen för att pendla ett par-tre timmar om dagen till ett
låglöneyrke är låg. Av de arbetslösa i Åmål har många låg utbildning eller icke-validerad
utbildning och har därför svårare att få ett högavlönat yrke på annan ort.
När jobben försvinner, i synnerhet de som är kopplade till industrinedläggningar på ett
eller annat sätt, antalet yngre med hög utbildning eller innovationskraft har flyttat, de äldre
är kvar på orten och så är också den höga och långvariga arbetslösheten. Det bidrar till en
ökad ojämlikhet och skapar generationer i utanförskap. Vi har fått er mer polariserat
Åmål.
Mitt i detta förändrade Åmål växer fortfarande barn och unga på väg ut i arbetslivet.
Ungdomsarbetslösheten i Åmål är dock mycket hög. Inte minst beroende på att de mer
studiesvaga unga stannar kvar. De unga kvinnorna utgör en särskild utsatt grupp i
jämförelse med övriga landet. Behörigheten till vidare studier vid högskola och universitet
saknas i stor utsträckning. Andelen unga vuxna som har psykisk ohälsa är hög och likaså
unga vuxna med ekonomiskt bistånd. Om den unga arbetskraften inte kommer in på
arbetsmarknaden och får arbetslivserfarenhet kan såväl framtida produktion som
skatteintäkter minska, samtidigt som bidragsutgifterna ökar. Det förstärker polariseringen
ytterligare.
Det här med att Åmål skulle ha ett onödigt stort omhändertagande och att personer som står
längre från arbetsmarknaden antingen lämnas i fred eller hjälpas och stöttas till varje pris kan
varken verifieras eller falsifieras, annat än anekdotiskt. Men mot bakgrund av
arbetsmarknadsläget, emigrationen, immigrationen, immobiliteten och den höga
ungdomsarbetslösheten är det inte sannolikt en lägre grad av insatser som behövs i Åmål.
Däremot bör man fundera på vilket väg eller kommunal strategi man ska välja framgent. Inte
minst med tanke på kostnaderna. Jag finner också stöd för övervältringshypotesen.
Arbetsförmedlingen har vältrat över ansvaret till Åmåls kommun för de personer som har
höga eller till och med högst trösklar in på arbetsmarknaden. De handlar om de unga,
lågutbildade, samt de med somatisk och psykisk ohälsa. Det stora ansvaret är mer
svårhanterligt i en mindre ort Åmål med hög arbetslöshet, inte minst av kostnadsskäl.
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