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Abstract 

The essay's purpose is to find out why municipalities engaged in local labor market policies 

and the study focused on a smaller survey unit. In the paper an analysis is made of the Torsås 

municipality's labor market policy. The work also intends to structure the political 

organization and their cooperation with other players. The survey methods used were 

interviews and a case study. The essay results are based on two interviews. Informants are key 

persons and are employed in the organization. Looking to the survey's findings, it was found 

that the main reason municipalities engage in local labor market policies is because they want 

their residents to have a good quality of life and that individuals should not go on 

maintenance support. Based on the results, you can clearly see the theoretical alternative 

approach appears. Based on the informant's answer, it is that theory that describes how the 

labor market works. The results of the study indicated additional explanations to the theory. 

Another declaration of the labor market functioning can be described by means of demand 

management. 
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1  INLEDNING  

Det som väckte mitt intresse till varför kommuner bedriver lokal arbetsmarknadspolitik var att 

ett dominant företag i en liten kommun skulle lägga ner sin verksamhet. I samband med att 

ämnet till uppsatsen skulle väljas började nämligen företaget varsla sina anställda. En tanke 

växte då fram hos mig att ta reda på hur kommunen jobbade med sitt näringslivsarbete och 

hur deras arbetsmarknadspolitik såg ut eftersom en kommun påverkas väldigt starkt om det är 

många arbetslösa. Kommunen får minskade skatteinkomster när arbetslösheten är hög och 

samtidigt kan de behöva betala ut mer i bidrag. ”Kommuner, landsting och regioner har en 

viktig roll att spela inom arbetsmarknadspolitiken”1 Egentligen är det staten som har ansvaret 

för arbetsmarknadspolitiken och sen är det arbetsförmedlingens uppgift att verkställa statens 

beslut. När det gäller utformningen av arbetsmarknadspolitiken tar kommunerna ett väldigt 

stort ansvar. Deras motiv är då flera, dels det jag nämnde tidigare att kommunernas ekonomi 

påverkas om det är många arbetslösa. Dels anser även kommunerna att de statliga insatserna 

inte räcker. Därför har de tagit till egna åtgärder och ”… samarbetet med det privata 

näringslivet har ökat.” 2  

Min undersökning kommer att belysa hur arbetsmarknadspolitiken ser ut inom en kommun. 

Jag ser det intressant att undersöka hur kommunen arbetar för att utveckla den lokala 

arbetsmarknaden och näringslivet. Jag kommer även att strukturera den lokala politiska 

organisationen för att dels ta reda på vart ansvaret för arbetsmarknadsfrågor ligger men även 

deras mål och strategier. En annan viktig del i det arbetsmarknadspolitiska arbetet är 

kommunernas samarbete med andra aktörer. Näringslivet och övriga samarbetspartners har 

viktiga funktioner i det lokala arbetsmarknadsarbetet, dels för att utveckla arbetsmarknaden 

men även för att skapa arbetstillfällen. 

1.1 Problemformulering 

Uppsatsen syfte är att få en förståelse i hur en kommun arbetar för att främja sysselsättningen 

samt ta reda på arbetsmetoder som förbättrar den lokala arbetsmarknaden. Undersökningen 

kommer att vara intressant för dem som engagerar sig i lokalt arbetsmarknadsarbete. Studien 

är även intresseväckande då undersökningsenheten är en liten kommun. Det är betydelsefullt 

att undersöka om arbetsmarknadspolitik då arbetet har en stor betydelse för individen, både 

                                                           
1 SKL. 2011. ”Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken. En redogörelse för aktuell lagstiftning och 
samverkansformer”. Sveriges Kommuner och Landsting. Stockholm s. 4 
2 SKL. 2011 (a.a.) s. 23-24 
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med tanke på ekonomi samt identitet. Huvudsyftet som uppsatsen utgår från är att ta reda på 

vilken grund lokal arbetsmarknadspolitik bedrivs. De preciserande frågorna till 

undersökningen är: 

 Hur ser den kommunala organisationen och deras arbetssätt ut? 

 Vilken arbetsmarknadspolitik bedriver Torsås kommun? 

 Hur samarbetar kommunen med övriga aktörer? 

1.3 Teorianknytning 

Arbetsmarknaden ser man som en speciell marknad vilket många länder visar genom att där 

finns en speciell uppsättning med lagar och regler som alla aktörer ska följa.3 Jag kommer 

nedan lyfta fram två väsentliga aspekter när det gäller teorier kring hur arbetsmarknaden 

fungerar. Den ena som jag presenterar kommer jag att benämna det marknadsekonomiska 

synsättet och den andra kommer jag att kalla för ett alternativt synsätt. 

1.3.1 Marknadsekonomiskt synsätt 

Den traditionella modellen som förklarar arbetsmarknadsekonomin är man delvis kritisk till 

men man har ändå inte övergett den trots att det har växt fram alternativa 

förklaringsmodeller.4 Inom nationalekonomin brukar man se arbetsmarknaden som en vanlig 

marknad, det finns dock likheter och skillnader dem emellan. Med hjälp av att titta på 

likheterna kan man förenklat se hur arbetsmarknaden fungerar. Utbudet på arbetsmarknaden 

består av individens arbetsinsatser som de säljer till arbetsgivaren. Arbetsmarknadens 

efterfrågan är då arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft. Priset på ”varan”, med andra ord 

arbetet, är den lönen som arbetstagaren får. Jämfört med andra ”marknader” kommer priset att 

ha en betydande roll när det gäller det samspel som sker mellan utbud och efterfrågan. En låg 

lön inom en bransch gör det möjligt för en arbetsgivare att anställa fler. Man skulle då 

rimligen tro att efterfrågan ökar och att man anställer fler om lönen är låg. På samma sätt kan 

man anta att en högre lön skapar ett större utbud, att fler vill arbeta inom den branschen.5 

  

                                                           
3 Forslund Anders, Nordström Skans Oskar. 2007. ”Hur fungerar arbetsmarknaden - och vad kan 
arbetsmarknadspolitiken bidra med”? Nässjö: Arbetsmarknadsstyrelsen, s.49 
4 Björklund m.fl. 2004. ”Arbetsmarknaden”. Kristianstad: SNS Förlag, s 15 
5 Forslund & Nordström Skans (a.a.) s.63 
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Lön Jämvikt 

Arbetsutbud 

   

Arbetskraftsefterfrågan 

  Sysselsättning  6 

 

Vi kan föreställa oss en förenklad arbetsmarknad och att den fungerar likadant som övriga 

marknader. Om efterfrågan är större än utbudet och företagen inte får tag på önskad personal, 

då blir resultatet att företagen kommer att erbjuda högre löner. När lönerna stiger ökar även 

utbudet och det uppstår en jämvikt mellan efterfrågan och utbudet. På motsvarande sätt 

kommer lönerna att sjunka om utbudet är för stort i relation till efterfrågan. Utbudet och 

efterfrågan kommer att uppnå jämvikt då lönenivåerna sjunker och det skapas fler 

arbetstillfällen. Den något förenklade modellen av arbetsmarknaden visas i figuren ovan. 

Samtidigt ska det understrykas att om arbetsmarknaden skulle fungera på detta sätt i 

verkligheten då skulle inte arbetslöshetsproblem existera, ingen riktig arbetsmarknad fungerar 

på detta sätt som teorin presenterar.7 Arbetslöshetsutbudet är alltid större än efterfrågan.8 

1.3.2 Alternativt synsätt 

Meidner och Niklasson menar att det inte kan finnas någon perfekt marknadsekonomi i den 

meningen att man talar om fri prisbildning och rörlighet. Varumarknaden och 

arbetsmarknaden uppvisar olikheter därför kan man inte ha detta traditionella synsätt. 

Arbetsmarknaden är en del av ett socialt och ett institutionellt system. Relationer mellan 

individer, företag och organisationer kan inte enbart förklaras i ekonomiska termer. 9 Man kan 

då fråga sig vad skillnaden är mellan arbetsmarknaden och andra marknader. Om man ser till 

säljarens perspektiv, i detta fall arbetstagaren så säljer individen sin arbetskraft till företag. 

Den här formen av försäljning skiljer sig från annan försäljning av varor eftersom 

arbetstagaren levererar sin arbetsinsats personligen. Arbetstagaren påverkas även av kostnader 

                                                           
6 Forslund & Nordström Skans (a.a.) s. 65 
7 Ibid s. 63-65 
8 Ibid s.76 
9 Meidner & Niklasson 1974. ”Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik”. Malmö: Studentlitteratur, s. 7 
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för regionala avstånd. Ofta måste man pendla och ibland även överväga att flytta för ett visst 

jobb. Arbetstagaren påverkas även av sin arbetsmiljö som kan vara både positiv och negativ. 

Miljön har betydelse när vi värderar olika arbeten. 10  

Arbetsgivaren är köpare till arbetskraften. Vid en eventuell anställning väger de även in andra 

viktiga perspektiv såsom om arbetstagaren befinner sig inom rätt geografiskt område eller om 

individen är beredd på att flytta. En annan viktig aspekt är individens kompetens, för många 

arbetsgivare är även den sociala kompetensen viktig. Kompetens brukar man ofta kalla 

humankapital och den får man antigen genom arbetserfarenhet eller genom att individen 

väljer att investera i en utbildning. Genom tid och i vissa fall pengar skaffar man sig 

kompetens. Humankapitalet följer med den personen som förfogar över kompetensen. Om ett 

företag väljer att betala för att utbilda sin personal kan det hända att man inte får någon 

avkastning för den investeringen som gjorts, det finns alltid en risk att arbetstagare byter 

arbetsgivare. En del av det arbetstagaren lärt sig under en anställning kan inte användas på 

andra arbetsplatser. Detta kallas företagsspecifikt humankapital. När en anställd slutar kan det 

innebära stora kostnader för arbetsgivaren. Det är en kostnad att rekrytera ny personal samt att 

lära upp nyanställda. Arbetsmarknaden karaktäriseras av att relationerna mellan arbetstagare 

och arbetsgivare är relativt långa, i genomsnitt ungefär 10 år. 11 

På arbetsmarknaden finns det också regler som måste följas och i vissa avseenden är den 

mycket reglerad. Det finns en uppsjö av regler som bestämmer hur arbetstagare och 

arbetsgivare får agera i olika situationer t ex. om anställningsavtal, lön, arbetstider, 

arbetsmiljö samt villkor vid uppsägning. En del regler bestäms via avtal mellan arbetsgivare 

och fackförbund. I Sverige är det mycket vanligt att arbetsmarknaden regleras mellan dessa 

parter.12 

För att en arbetslös ska få arbete har nätverk en stor betydelse. Det är väldigt vanligt att man 

finner sina jobb genom sociala kontakter. Det kan vara tidigare arbetskamrater, släktingar, 

vänner, tidigare studiekamrater eller bekantas bekanta. Även de arbetsgivare som funderar på 

att anställa kan få rekommendationer från sin personal.13 När det råder en hög regional 

                                                           
10 Forslund, Nordström Skans (a.a.) s. 68-69 
11 Ibid s. 69 
12 Ibid s.70 
13 Ibid s. 101 
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arbetslöshet används sociala kontakter oftare. Ungdomar har oftast sämre förutsättningar 

eftersom de oftast har en lägre utbildning och för dem är de sociala banden betydelsefulla.14 

1.4 Central arbetsmarknadspolitik 

När det gäller arbetsmarknadspolitiken delar man upp den i två separata delar, dessa kallas 

aktiv och passiv arbetsmarknadspolitik. Den aktiva politiken innebär att genom olika åtgärder 

hjälpa de som är arbetslösa att komma tillbaka till arbetsmarknaden igen.15 Exempel på aktiv 

arbetsmarknadspolitik är praktik, vägledning, arbetsmarknadsutbildning och förmedling av 

lediga jobb.16 Den passiva arbetsmarknadspolitiken innebär ekonomisk ersättning till de 

arbetslösa i form av arbetslöshetsförsäkring.17 I Sverige har arbetsförmedlingarna 

huvudansvaret för att genomföra arbetsmarknadspolitik på lokal nivå. Därför är det viktigt att 

klargöra relationen mellan arbetsförmedlingen och kommunen. Deras målsättningar skiljer sig 

åt, men det finns vissa likheter mellan arbetsförmedlingarnas och kommunernas 

prioriteringar. Det finns en samsyn om att bekämpa arbetslöshet, skapa insatser för ungdomar 

och övriga sökande som har en svag ställning på arbetsmarknaden.18 Det finns argument för 

både en centralisering och en decentralisering av arbetsmarknadspolitiken. Några argument 

för en centralisering är att det finns en ökad möjlighet att samla expertkunskaper samt att 

kompetensen inom organisationen ökar. Standardisering leder till homogenitet, arbetet 

underlättas och personer i liknande situationer får en likartad service. Möjligheten att 

samordna olika program och beslut ökar. Ansvarsförhållanden förtydligas, vilket underlättar 

för medborgaren att utkräva ansvar 19. 

1.5  Kommunal arbetsmarknadspolitik 

Det finns flera faktorer som gör att arbetsmarknadspolitik ligger kommunerna varmt om 

hjärtat. Arbetslöshet innebär stora problem på lokal nivå. Kommunerna får sina intäkter från 

skatteinkomster och om invånarna är arbetslösa blir det mindre intäkter. Det finns dessutom 

en risk att de arbetslösa tvingas leva på socialbidrag, finns det inga jobb kan följderna bli att 

invånarna flyttar från kommunen för att finna ett. Att kommunerna är aktiva i 

                                                           
14 Nordström Skans & Kramarz. 2011. ”Sociala kontakter och ungdomars inträde på arbetsmarknaden”. IFAU, s 
19-22 
15 Björklund m.fl. (a.a.) s 336-340 
16 Lundin Martin. 2008. ”Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken”. IFAU, s. 6 
17 Björklund m.fl. (a.a.) s. 336-340 
18 Lundin (a.a.) s. 14-19 
19 Lundin Martin, Thelander Jonas. 2012. ”Ner och upp – decentralisering och centralisering inom svensk 
arbetsmarknadspolitik 1995 – 2010”. IFAU, s. 7 
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arbetsmarknadspolitiken är befogat för att kunna påverka åtgärderna i linje med sina egna 

intressen. Genom att ha en aktiv roll kan kommunerna i sitt agerande se till att personer som i 

vanliga fall hade levt på kommunalt finansierade medel deltar i program som helt eller delvis 

finansieras av staten.20 De argumenten som finns för en decentralisering är bland annat att 

belastningen högre upp i hierarkin minskar, därmed kan beslut tas snabbare. Besluten 

anpassas bättre till de som berörs. Det finns en större möjlighet att ta hänsyn till lokala 

förutsättningar. Innovationer och nyetableringar stärks. Motivationen inom en organisation 

ökar i och med att personalen kan identifiera sig med dess mål. Man upplever en större 

tillhörighet och har inflytande på en mindre enhet 21 

1.6 Tidigare undersökningar 

Tidigare undersökningar visar att det finns ett gott samarbete och samverkan mellan 

arbetsförmedlingen och kommuner. Omkring nio av tio kommunala förvaltningar som 

ansvarar för arbetsmarknadsfrågor har varje vecka kontakt med arbetsförmedlingen. Det är 

mer vanligt att arbetsförmedlingarna samarbetar med kommunerna jämfört med andra aktörer 

så som fackförbund, näringslivsorganisationer och övriga myndigheter på 

arbetsmarknadsområdet. Enkäter från tidigare studier visar även att majoriteten av kommuner 

och arbetsförmedlingar är nöjda med samarbetet. Omkring 30-50% av aktörerna från kommun 

och förmedling intygar att det finns konflikter mellan myndigheterna i deras praktiska arbete. 

En grundkonflikt är synen på arbetslösa socialbidragstagare. Företrädare är överens om att 

samarbetet bör öka och utvecklas mellan myndigheterna. Faktorer som har betydelse för ökad 

samverkan är att det finns liknande mål, ett ömsesidigt resursberoende samt förtroende.22 

Lundin och Thelanders underökning visar att kommunernas möjlighet att fatta beslut om 

kommunal arbetsmarknadspolitik har minskat sedan den borgliga regeringen tillträdde 2006. 

Även styrningen mellan central och lokal nivå har också ändrats. På våren 2007 beslutar man 

att slå samman arbetsmarknadsverket och länsarbetsnämnderna till en myndighet. I och med 

bildandet av den nya myndigheten (arbetsförmedlingen) så försvann den regionala nivån. För 

att minska det kommunala inflytandet har till exempel det kommunala ungdomsprogrammet 

och ungdomsgarantin avskaffats. Istället poängteras det att man vill använda sig av 

kompletterande aktörer. Dessa kan vara privata företag, kommuner eller andra organisationer. 

Insatser inom jobbgarantin för ungdomar och jobb- och utvecklingsgarantin skulle i ökande 

                                                           
20 Lundin (a.a) s. 8-9 
21 Lundin Martin, Thelander Jonas (a.a.) s. 7 
22 Lundin (a.a) s. 19-21 
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grad komma från privata, kompletterande aktörer. ”Mellan januari 2009 och december 2010 

steg till exempel antalet arbetssökande hos kompletterande aktörer från ca 10 000 till ca 

40 000. Även arbetsmarknadsutbildningen i regi av privat anordnare fortsatte att öka.” 23  

Tidigare studier visar att kommunerna jämfört med statliga aktörer har en annan syn på 

arbetsmarknadspolitik. Kommunal ekonomi och utveckling betonas i det 

arbetsmarknadspolitiska arbetet. Projekten är mer inriktade mot lågutbildade och invandrare, 

främst för att de får sin försörjning från socialbidrag. De har ofta även befolkningsmål i sitt 

utvecklingsarbete, där inriktningen är att skapa en positiv befolkningsutveckling. Resultat 

visar att en högre arbetslöshet innebär större kommunala satsningar. Dock finns det inga 

tydliga bevis på att höga socialkostnader skulle bidra till ett större kommunalt engagemang.24 

Sveriges kommuner och landsting, SKL genomförde en enkätstudie 2012 för att kartlägga 

kommunernas arbetsmarknadsinsatser. I studien kommer man bland annat fram till att 

majoriteten av kommunerna avsätter medel för arbetsmarknadsåtgärder i sin budget. Ansvaret 

för arbetsmarknadsfrågor ligger hos kommunstyrelsen i nästan hälften av kommunerna. 95 % 

av de tillfrågade kommunerna prioriterar sökande med ekonomiskt bistånd. Andra viktiga 

grupper är ungdomar under 25 år, långtidsarbetslösa och personer med funktionshinder. Det 

finns ett stort utbud av arbetsmarknadsåtgärder, där praktik är det vanligaste som 

kommunerna erbjuder. Majoriteten av kommunerna erbjuder sysselsättning åt personer med 

funktionsnedsättning. Det är dessutom vanligt med varaktig samhällsnyttig sysselsättning, då 

inom arbetsförmedlingens ramar.25 Alla kommuner som besvarade enkäten uppger att de 

samarbetar med arbetsförmedlingen. Det finns även ett samarbete med andra aktörer, en stor 

majoritet samarbetar med försäkringskassan och det lokala näringslivet 26. 

 

  

                                                           
23 Lundin Martin, Thelander Jonas (a.a) s. 28-32, 45-46 
24 Lundin (a.a.) s. 15-18 
25 SKL. 2012a ”Kommunernas arbetsmarknadsinsatser. Enkätstudie 2012”. Sveriges kommuner och landsting”, 
Stockholm s. 9-15 
26 Ibid. s. 20 
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2 BAKGRUND 

Kommuner spelar en viktig roll för den svenska arbetsmarknaden. De är stora arbetsgivare, 

är en av arbetsförmedlingens viktigaste samarbetspartners och ansvarar för flera 

välfärdspolitiska områden med direkt inverkan på vad som händer på den lokala 

arbetsmarknaden.27 

Sedan efterkrigstiden har det skett två kommunsammanslagningar. Den första gjordes 1952 

och den andra har successivt genomförts under åren 1962 till 1974. Vid 1950-talets början 

fanns det 2500 kommuner i Sverige28, idag är det bara 290 kvar29. Reformerna innebar att 

kommunerna blev större och därigenom ekonomiskt starkare. När den första 

sammanslagningen genomfördes ändrades även kommunallagen från 1948.  

Ordet `gemensamma´ i kompetensparagrafen ersättas med uttrycket `ett allmänt till 

kommunen knutet intresse´. Allmänintresset blev på så vis normerande för kommunernas 

kompetens istället för det tidigare gällande gemensamhetsintresset. Detta innebar en 

avsevärd kompetensutveckling.30  

Den allmänna kommunala expansionen har inneburit att kommunerna har ansvar för flera 

sektorer och har många olika uppgifter. Förändringen har inneburit att kommunerna har 

utvecklats till lokala stater, utifrån medborgarens syn har kommunerna en allmän kompetens 

och ett ansvar. 31 

Det finns stora skillnader mellan näringspolitiken i en mindre respektive en större kommun. I 

de små kommunerna bör sannolikt näringspolitiken inriktas på att bevara och stärka redan 

existerande företag. Inom dessa kommuner bör man dessutom inrikta sig på att stimulera och 

underlätta etablering av nya företag. Dessutom bör man lämpligen mobilisera och aktivera 

lokalbefolkningen. Nyföretagandet är en viktig del för att kunna skapa nya arbetstillfällen, 

men det måste dessutom finnas ”rätt” människor kvar i kommunen som kan ta del av de nya 

arbetena. De små kommunerna har under flera år förlorat yngre människor genom utflyttning. 

                                                           
27 Lundin & Öberg. 2012. ”Politiska förhållanden och användningen av expertkunskaper i kommunala 
beslutsprocesser”. IFAU, s 3.  
28 Olsson. 1995. ”Den lokala näringspolitikens politiska ekonomi. En jämförande kommuntypstudie”. Kumla: 
Kommanditbolaget Kumla tryckeri, s 29 
29 http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting.431.html Hämtat 27 maj 2015 
30 Olsson (a.a.) s. 29 
31 Ibid s. 29-30 

http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting.431.html
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Därmed är det viktigt att engagera lokalbefolkningen. Inom stora kommuner finns det inte en 

lika direkt näringspolitisk inriktning gentemot deras lokala företag32. 

Ett expansivt näringsliv har inget större behov av en aktiv, ingripande näringspolitik. 

Istället handlar det mer om att skapa allmänt goda näringslivsbetingelser; bra 

näringslivsrådgivning, goda kommunikationer, låg kommunalskatt, allmänt god offentlig 

service, brett fritidsutbud etc33. 

Det finns en naturlig konkurrens mellan kommuner och därmed bör både mindre och större 

kommuner omgående agera och vara tillmötesgående när det gäller att rekrytera 

nyckelpersoner och underlätta för nyetableringar. Den kommunala näringspolitiken skiljer sig 

troligtvis åt i befolkningsmässigt stora respektive små kommuner, därmed ser 

förutsättningarna olika ut. De kommuner som har en större befolkningsmängd är oftast mer 

attraktiva på sin omgivning jämfört med de som har en mindre befolkning. Stora kommuner 

har i regel större ekonomiska resurser, därmed kan de investera i exempelvis museer, parker, 

utbildningar och turistattraktioner. Med detta i åtanke bör de större kommunerna generellt sett 

ha lättare att skapa nyetableringar utifrån. För mindre kommuner är det viktigare med lokal 

mobilisering, att stödja ny företagsbildning samt stödja de befintliga företagen. En annan 

väsentlig skillnad mellan stora och små kommuner är att de små kommunerna kan bedriva en 

mer företagsinriktad näringspolitik. Antalet företag inom kommunen är relativt få och går 

därmed att överblicka, vilket däremot är omöjligt i en stor kommun. Det kan slutligen 

konstateras att den kommunala näringspolitiken ser olika ut mellan kommuner som har olika 

sociala och ekonomiska förutsättningar 34. 

2.1 Den kommunala organisationen inom Torsås kommun 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattar man beslut i alla 

ärenden som rör kommunen och dess invånare. Torsås har 35 folkvalda ledamöter som 

sammanträder en gång per månad.35 Kommunfullmäktige utser även ledamöter till 

kommunstyrelse, nämnder, förbund och kommunens bolag.36 

  

                                                           
32 Ibid s. 38-39 
33 Ibid s. 39 
34 Ibid s. 40-42 
35 http://www.torsas.se/kommunfullmaktige.aspx Hämtat 19 mars 2013 
36 http://www.torsas.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Sa-fungerar-en-kommun.aspx Hämtat 
19 mars 2013 

http://www.torsas.se/kommunfullmaktige.aspx
http://www.torsas.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Sa-fungerar-en-kommun.aspx
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Mandatfördelning 2010-2014 
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Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen ser till att fullmäktiges beslut genomförs. Deras uppgift är även att leda, 

samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och dess verksamheter. Inom en 

kommun finns det även nämnder för olika speciella områden i och med att kommunstyrelsen 

inte kan sätta sig in i alla frågor. Varje nämnd ansvarar för sin verksamhet och ser till att den 

bedrivs enligt de mål och riktlinjer samt inom den budgeten som kommunfullmäktige har 

bestämt.38 

                                                           
37 http://www.torsas.se/kommunfullmäktige Hämtat 19 mars 2013 
38 http://www.torsas.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Sa-fungerar-en-kommun.aspx Hämtat 
19 mars 2013 

Centerpartiet : 11 

Folkpartiet liberalerna: 1 

Kristdemokraterna: 2 

Miljöpartiet de gröna: 4 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna: 12 

Torsåspartiet: 2 

Vänsterpartiet: 1 

Sverigedemokraterna: 1 

http://www.torsas.se/kommunfullmäktige
http://www.torsas.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Sa-fungerar-en-kommun.aspx
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39 

Kommunen har en central roll som näringspolitisk aktör. Den kommunala näringspolitiken 

kan beskrivas som ett flersektorsområde. Enligt kommunerna själva finns det särskilt sju 

viktiga sektorer inom den kommunala näringspolitiken, dessa är: kommunikationer, mark, 

barnomsorg, bostäder, sysselsättning, utbildning och småföretag. 40  

                                                           
39 http://www.torsas.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Organisationsschema.aspx Hämtat 19 
mars 2013 
40 Olsson. (a.a.) s 25-35 

http://www.torsas.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Organisationsschema.aspx
http://torsas.se/documents/torsas/documents/%C3%B6vrigt/organisationsskiss.pdf
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2.2 Maktfördelning mellan politiker och tjänstemän 

Skillnaden mellan politiker och tjänstemän är att tjänstemännen bereder olika ärenden och 

politikerna fattar beslut i olika ärenden om vad som ska göras i kommunen.41 I 

kommunallagen finns det i princip endast regler för den beslutsfattande delen inom den 

politiska organisationen. Ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän regleras 

överhuvudtaget inte. Fördelningen ses mer som en samarbetsfråga och har en intern 

karaktär.42 

2.2.1 Kommunalrådet 

Det är kommunstyrelsen som har makten över den ledande tjänstemannens anställning.43 

Politikerna är dessutom folkvalda och har valts av kommunens invånare som sker vart fjärde 

år. ”Politikerna är därmed demokratiskt tillsatta och ska återspegla invånarnas önskemål om 

hur kommunen ska styras och ledas.”44 På kommunens hemsida står det vidare att de 

offentligt anställda behövs för att kunna bereda och genomföra politikernas beslut. När 

politikerna har fattat beslut bestämmer tjänstemännen hur det praktiskt ska genomföras för att 

kunna nå politikernas mål.45 ”Det politiska ledarskapet har en central roll för kommunen… 

och lyfts ständigt fram som en framgångsfaktor”.46 

2.2.1 Kommunchefen 

Verksamhetens politiska nivå är beroende av att det finns ett bra ledarskap på 

tjänstemannanivå som förstår hur en politiskt styrd organisation fungerar. En bra välfärd 

förutsätter att det finns bra chefer och ledare i kommunen.47 Det är fastslaget i en av 

kommunallagens bestämmelser att den ledande tjänstemannen inte är valbar till något 

förtroendeuppdrag i kommunen. Det anses vara nödvändigt att dra en tydlig gräns mellan det 

politiska beslutsfattandet och den verkställande nivån. Man vill markera att politikernas roll 

inte ska blandas samman med tjänstemannarollen. I en annan av bestämmelserna har den 

                                                           
41 http://www.torsas.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Skillnaden-mellan-politiker-och-
tjaenstemaen.aspx. Hämtat 21 april 2015 
42 SKL. 2012b ”Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän”. Sveriges kommuner och 
landsting. Stockholm s.16  
43 Ibid s. 16 
44 http://www.torsas.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Skillnaden-mellan-politiker-och-
tjaenstemaen.aspx. Hämtat 21 april 2015 
45 Ibid hämtat 21 april 2015 
46 SKL. 2012b (a.a.) s. 13 
47 Ibid s.13 

http://www.torsas.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Skillnaden-mellan-politiker-och-tjaenstemaen.aspx
http://www.torsas.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Skillnaden-mellan-politiker-och-tjaenstemaen.aspx
http://www.torsas.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Skillnaden-mellan-politiker-och-tjaenstemaen.aspx
http://www.torsas.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Skillnaden-mellan-politiker-och-tjaenstemaen.aspx
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ledande tjänstemannen rätt att fördela beslutanderätt från den politiska nivån till 

förvaltningen. Det är uppgifter som fördelas och inte ansvar. I kommunallagen berörs 

ledningsarbetet på tjänstemannanivå endast i två avseenden.48 

2.3 Måluppfyllelse 

Som strategiskt mål har kommunfullmäktige satt upp under sitt utvecklingsperspektiv att: 

 Kommunen ska sträva efter en god dialog med företagen för att skapa ett attraktivt 

näringsklimat i samarbete med företagare och innovatörer. 

 Utveckla samarbetet med de ideella föreningarna för att ta vara på deras unika 

kompetens. 

 Inom fem år vända befolkningsutvecklingen.49 

Med strategiska mål avser man långsiktiga mål för att Torsås kommun ska kunna uppnå sin 

vision som är: ”ett gott liv i en livskraftig kommun”. 50 

De framgångsfaktorer som man har arbetat fram under planperioden är näringslivsarbete, 

omvärldsbevakning och föreningssamverkan. Inom näringslivsarbetet har man som 

övergripande mål för 2013 att: 

 Nyföretagandet ska öka. 

 Kommunstyrelsen ska en gång om året besöka företag i kommunen. 

 Kommunledningen ska organisera regelbundna kontakter med företagen51 

Inom omvärldsbevakning är de övergripande målen: 

 Samverkan med högskola och universitet. 

 Utveckla småskalig energiproduktion. 

 Verka för kommunal service och verksamhet i tiden. 

 Översiktsplanen ska årligen genomlysas för eventuella revideringar.52 

Inom föreningssamverkan är de övergripande målen: 

                                                           
48 Ibid s. 21 
49 http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/ekonomi/torsas_kommun_budget_2013_webb.pdf s. 
7-10. Hämtat 20 mars 2013 
50 Ibid s. 8 
51 Ibid s. 10 
52 Ibid s. 10 

http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/ekonomi/torsas_kommun_budget_2013_webb.pdf
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 Skapa en organiserad mötesplats mellan föreningar och kommun. 

 Minst ett Leaderprojekt ska inledas varje år i kommunen.53 

2.4 Torsås näringsliv – om olika projekt och nätverk 

I Torsås kommun finns det cirka 1000 lokala företag. Kommunen är den största arbetsgivaren 

följt av industriföretagen Yaskawa Motorman, Spinova samt trä/byggföretaget Södra Timber. 

Ett stort antal av företagen är små med 1-9 anställda och många är enmansföretag. 54 I Torsås 

finns det både allmänna och branschanknutna nätverk. Några av de allmänna nätverken är 

frukostnätverk, innovationsnätverk som samarbetar med KIUF, Kalmarbygdens idé och 

uppfinnarförening samt Winnet som är ett nätverk för företagsamma kvinnor. Via 

medlemskap i Torsås företagscentrum finns det även tillgång till andra nätverk såsom 

tekniknätverk, miljö- och kvalitetsnätverk, handelscentrum i Torsås55, service och 

besöksnäring, miljö- och kvalitetsnätverk, afterwork och lunchträffar.56 Leaderprojekt är en 

metod som finns i hela EU och går ut på att utveckla landsbygden. Leader Småland sydost är 

ett nätverk som arbetar för att stimulera till utveckling och skapa inspiration. I arbetet ingår 

det att möta föreningar och utvecklingsgrupper i kommunerna Torsås, Emmaboda, Nybro, 

Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge.57 

2.5 Torsås företagscentrum  

Torsås företagscentrum är en ekonomisk förening och består av lokala medlemsföretag. 

Föreningen arbetar med industri, handel, service och besöksnäring. Deras uppgift är att 

inspirera och stimulera de olika företagen i kommunen och genom olika samarbeten och 

nätverk hjälper de kommunens näringsliv att utvecklas. Alla medlemsföretagen betalar en 

medlemsavgift och pengarna används som delfinansiering i olika projekt som företagen har 

nytta av. Torsås kommun och Torsås företagscentrum har ett samarbetsavtal kring 

näringslivsfrågor till exempel att utveckla entreprenörskapen, nätverkande och 

kompetensförsörjning.58  

                                                           
53 Ibid s. 10 
54 http://www.torsas.se/Naringsliv-och-arbete/Foretag-stod-och-radgivning/Fakta-om-naringslivet.aspx. 
Hämtat 9 april 2014 
55 Ett nätverk för handel 
56 http://www.torsas.se/Naringsliv-och-arbete/Foretag-stod-och-radgivning/Natverk-och-projekt.aspx. Hämtat 
2 maj 2015 
57 http://www.torsas.se/Naringsliv-och-arbete/Foretag-stod-och-radgivning/Leader.aspx. Hämtat 9 april 2014 
58 http://www.torsasforetagscentrum.se/foreningen/. Hämtat 20 april 2015 

http://www.torsas.se/Naringsliv-och-arbete/Foretag-stod-och-radgivning/Fakta-om-naringslivet.aspx
http://www.torsas.se/Naringsliv-och-arbete/Foretag-stod-och-radgivning/Natverk-och-projekt.aspx
http://www.torsas.se/Naringsliv-och-arbete/Foretag-stod-och-radgivning/Leader.aspx
http://www.torsasforetagscentrum.se/foreningen/
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3 METOD 

Under metodkapitlet redogörs undersökningsmetod, urvalsgrupp, genomförande av studien 

och databearbetning. Slutligen diskuteras källkritik och validitet. 

3.1 Empirisk undersökning 

Den empiriska undersökningen baseras på informantintervjuer och fallstudie. Uppsatsen har 

en enfallsdesign där syftet är att undersöka kommunens organisation samt vilken 

arbetsmarknadspolitik de bedriver. 

3.2.1 Fallstudie 

När man använder fallstudie som forskningsmetod innebär det att man undersöker en mindre 

avgränsad grupp, en situation eller en organisation. Metoden tillåter forskaren att se helheten 

och studien får en väldigt detaljrik och djupgående information.59 Det som utmärker 

fallstudier är att man oftast bara har en undersökningsenhet. Det är endast vid enstaka fall 

forskaren använder flera undersökningsenheter. Genom att koncentrera studien till ett enda 

fall har man möjlighet att göra en djupgående undersökning och studera syftet i detalj. Dessa 

upptäckter hade man inte gjort om man använt en forskningsmetod som försökte täcka många 

enheter.60 Med hjälp av en fallstudie kan man få svar på frågor som hur och varför som då har 

en förklarande art. Metoden är även att föredra när man vill studera aktuella processer och det 

positiva med fallstudier är att den inbjuder forskaren att använda olika slags empiriska 

material som till exempel dokument, observationer och intervjuer.61 Val av 

undersökningsenhet beror främst på dess storlek, att det är en liten organisation. Det är mer 

intressant att undersöka en mindre kommun jämfört med en större. Martyn menar att valet av 

fall kan väljas för att den står i motsats till vad som tillhör vanligheten. 

Bland de lokala myndigheterna i landet kan man välja en mycket liten sådan för en 

fallstudie. Logiken bakom detta är att det i en liten myndighet är lättare att upptäcka vilket 

inflytande denna faktor (storleken) har än i en myndighet av genomsnittlig storlek.62 

3.2.2 Operationalisering 

                                                           
59 Davidsson & Patel. 2003. ”Forskningsmetodikens grunder”. s 54 
60 Denscombe Martyn. 2000. ”Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna”. s 41-43 
61 Yin K., Robert. 2007. ”Fallstudier: design och genomförande”. s 23-25 
62 Denscombe (a.a.) s. 45 
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För att få svar till undersökningens resultat skapades en intervjuguide utifrån uppsatsens 

frågeställning.63 Frågorna i intervjuguiden är uppdelade under tre kategorier, se bilaga 1. I den 

första kategorin finns frågor som främst handlar om kommunens organisation. Genom de 

frågorna är det tänkt att kunna få svar på uppsatsens första forskningsfråga som handlar om 

den kommunala organisationen och deras arbetssätt. Forskningsfrågan om vilken 

arbetsmarknadspolitik Torsås kommun bedriver bör intervjuaren få svar på genom de frågor 

som återfinns under kategorin arbetsmarknadspolitiskt synsätt. Det finns ett par frågor under 

organisationens arbete också. De centrala intervjupersonerna får bland annat svara på frågor 

som handlar om kommunens arbetsmarknadsarbete samt deras politiska inriktning. Frågorna 

är även ställda på ett sådant sätt att intervjuaren bör finna teorier som förklarar 

arbetsmarknadens funktionssätt. Den sista kategorin heter samarbete med aktörer, genom de 

frågorna ska intervjuaren kunna få information om och ge svar på uppsatsens sista 

forskningsfråga som berör kommunens samarbete med övriga aktörer. 

3.2.3 Samtalsintervju 

För att samla information till studien har samtalsintervju av informantkaraktär används som 

metod. Informanterna ses som vittnen eller sanningssägare och ger upplysningar om hur 

verkligheten är utformad. Informantundersökning kan användas för att ta reda på hur det 

fungerar i en organisation.64 ”De olika informanterna kan då mycket väl bidra med delvis 

olika bitar till det ofta komplicerade pusslet”.65 Trost menar att kvalitativa intervjuer lämpar 

sig när man vill hitta mönster eller vill förstå individers handlingar samt deras sätt att 

resonera.66 Esaiasson m.fl. skriver vidare att den informationen som kommer fram kan 

granskas utifrån de källkritiska reglerna.67  

3.3 Urval av informanter 

Den vanligaste urvalsprincipen vid informantintervju är centralitet. Vid den här typen av 

studie vill man nå de källorna som är centralt placerade. Man har oftast på förhand en 

uppfattning om vilka de viktigaste intervjupersonerna är. För att kunna genomföra 

undersökningen kontaktades centrala personer genom mejl samt telefon. Först kontaktades 

                                                           
63 Se kapitel 1.1 
64 Esaiasson Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Wängnerud. 2007. ”Metodpraktikan. Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad”. Vällingby. s 257-258 
65 Ibid s. 258 
66 Trost, Jan. 2010. ”Kvalitativa intervjuer”. Lund. s 32 
67 Esaiasson m.fl (a.a.) s. 258 
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Jan Darrell med en förfrågan om intervju och undersökningens syfte förklarades. Han är både 

kommunchef och näringslivschef. Ett snöbollsurval användes också. Min första informant 

pekade vidare på nästa. Därefter kontaktades Henrik Nilsson Bokor som är kommunalråd 

samt kommunstyrelsens ordförande. Studiens syfte förklarades även vid detta tillfälle. De 

avgörande kriterierna vid valet av intervjupersoner handlar om deras kunskaper tillika 

erfarenheter. Behovet av nya informanter upphör när man på ett källkritiskt och trovärdigt sätt 

kan visa vad som gäller inom en viss organisation.68 Informanterna som har ledande 

positioner i kommunen innehar en unik information och en omfattande kunskap som är 

nödvändig för att styrka ett visst händelseförlopp därmed får undersökningen ett strategiskt 

urval. Vid informantintervjuer är inte personerna lika utbytbara jämfört vid 

respondentintervjuer. 69 

3.4 Genomförande 

Intervjun med Jan Darrell som då var den första genomfördes på biblioteket vid Blekinge 

tekniska högskola. Grupprum bokades så att intervjun kunde genomföras ostört. Den andra 

intervjun genomfördes på kommunalrådets kontor i Torsås. Innan intervjun startade 

informerades Jan Darrell och Henrik Nilsson Bokor om att de ingick i en vetenskaplig studie 

samt frågade om det gick bra att spela in intervjun. En intervjuguide har används, se bilaga 1. 

Under intervjuerna har mallen med frågorna följts, ibland har det dykt upp någon följdfråga. 

Efter att alla frågor ställts avslutades intervjun med en sista fråga: ”detta var mina frågor, är 

det något du skulle vilja tillägga som du tänkt på?”   

Eftersom det är ett år mellan den första och den andra intervjun ändrades några frågor som var 

relaterade till kommunens mål och riktlinjer. Fråga 15 ersattes med frågan:  

Sett från ert utåtriktade mål att få en hållbar utveckling från årsplan och budget 2015 står 

det att `i Torsås handlar det bland annat om … möjligheten att driva företag och handel, 

tillgänglig kompetens för arbetsgivare och möjlighet att få arbete för den enskilde.´70 Hur 

arbetar ni för att uppnå målet? Vilka eventuella problem stöter ni på i ert arbete?71 

                                                           
68 Ibid s. 291 
69 Ibid. 292-295 
70 http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/ekonomi/torsas_kommun_budget_2015_webb.pdf 
s.13 
71 Ersätter fråga 15 i intervjuguiden vid intervjun med kommunalrådet. 

http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/ekonomi/torsas_kommun_budget_2015_webb.pdf
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Nummer 16 ersattes med frågan, ”som övergripande och strategiskt mål står det i årsplan och 

budget 2015 att `näringslivspolitiken stärker tillväxt, utveckling och sysselsättning´.72 Hur 

arbetar ni för att nå målet? Vilka eventuella problem stöter ni på i ert arbete?”73 

Undersökningens syfte är även att ta reda på hur den kommunala organisationen fungerar och 

den här mandatperioden hade kommunen också formulerat ett inåtriktat mål. Frågan från 

intervjun lyder: ”utifrån årsplan och budget 2015 finns det flera inåtriktade mål för att få en 

effektiv organisation. Hur arbetar ni för att nå de målen?”74 Uppsatsens intervjufrågor har en 

relativt låg grad av standardisering, intervjupersonerna ges utrymme till att svara med sina 

egna ord. Samma eller likvärdiga frågor har ställts till båda intervjupersonerna och i en 

bestämd ordning, detta hör ihop med graden av strukturering. Ställs frågorna i en bestämd 

ordning har undersökningen en hög grad av strukturering.75 

3.5 Databearbetning 

Den första databearbetningen som gjordes var att transkribera intervjuerna. Esaiasson m.fl 

skriver att den analytiska fasen vid informantintervjuer inte är speciellt invecklad. ”Analysen 

går ut på att belägga vad som hänt i en viss situation eller vad som gäller i en viss 

organisation”76 Utifrån undersökningens preciserade frågor skapades tre rubriker till analysen 

kommunal organisation, Torsås kommuns arbetsmarknadsarbete samt deras politiska 

inriktning och samverkan med andra aktörer. Det utskriva textmaterialet har bearbetats och 

lästs igenom ett flertal gånger för att kunna ge förklaringar och beskrivningar till uppsatsens 

frågor. Vid den första genomläsningen användes tre olika färgade överstryknings pennor, en 

färg till varje fråga för att få en struktur på arbetet. Det transkriberade materialet har 

sammanfattats utifrån varje rubrik. 

3.6 Källkritik 

För att granska intervjumaterialet bör man använda källkritikens regler när man bedömer 

trovärdigheten i upplysningarna från informantintervjuerna. De fyra källkritiska kriterierna är 

äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Äkthetskriteriet innebär att man som forskare 

måste försäkra sig om att berättelserna eller kvarlevorna har producerats vid den angivna 

                                                           
72 http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/ekonomi/torsas_kommun_budget_2015_webb.pdf 
s.14 
73 Ersätter fråga 16 i intervjuguiden vid intervjun med kommunalrådet. 
74 Frågan finns med i intervjun med kommunalrådet 
75 Davidsson & Patel (a.a.) s. 78 
76 Ibid s. 303 
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tidpunkten.77 De offentliga dokumenten från Torsås kommun kan här appliceras på 

äkthetskravet.  

Med oberoende menas för det första att det måste finnas en möjlighet att bekräfta berättelser. 

Trovärdigheten i en berättelse ökar om man kan bekräfta den med en annan oberoende källa. 

Intervjumaterial kan därmed anses som trovärdigt eftersom informationen kommer från flera 

intervjupersoner och informationen bekräftar varandra. En annan aspekt är att primärkällor är 

mer pålitliga jämfört med andrahandskällor. Båda intervjupersonerna är primärkällor vilket 

också gör att informationen blir mer tillförlitlig. Den tredje aspekten handlar om att en 

berättelse blir mer trovärdig om den kommer från en oberoende berättare. Berättelserna ska då 

inte påverkas av yttre omständigheter eller av andra personer.78  

Samtidighet handlar om hur lång tid det har gått mellan händelsen till dess att det blir 

nedskrivet. Samtidiga berättelser anses vara mer trovärdiga eftersom människor har en 

tendens att glömma. Fördelen med samtidiga berättelser är att de oftast blir väldigt detaljrika 

och då blir det enklare att bekräfta informationen med en annan oberoende källa.79 

Samtidighetskriteriet uppfyllts också eftersom det insamlade materialet till undersökningen 

handlar om nutiden. 

Tendenskriteriet innebär att berättaren vill ge en snedvriden bild av sanningen. Esaiasson med 

flera betonar att berättaren har ett intresse av att vissa saker blir omtalade och andra inte. Det 

finns en huvudregel i tendenskriteriet, det är att man aldrig ska tro på en ensam tendentiös 

källa. Berättelsen måste då alltid kompletteras med en oberoende källa eller en källa med en 

motsatt tendens. Eftersom man är beroende av centralt placerade källor vid 

informantintervjuer påverkas graden av tendens och kan då bli mycket svårbedömd. Som 

forskare är man beroende av informanternas expertkunskaper samtidigt kan de känna en 

lojalitet till den verksamheten de arbetar i. Författarna rekommenderar därmed att man bör 

göra mer än en intervju om det finns flera informanter att intervjua.80 Även tendenskriteriet 

uppfylls eftersom det har gjorts två intervjuer. Svaren från informanterna bekräftar och 

kompletterar varandra. Ibland händer det även att de har olika synpunkter. Efter att forskaren 

källkritiskt granskat resultatet från intervjumaterialet kan man säga något om tillförlitligheten. 

De källkritiska principerna uppfylls vilket dessutom är en nödvändighet för att svaren på 
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78 Ibid s. 318-319 
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uppsatsens frågor ska kunna besvaras på ett tillförlitligt sätt. Patel och Davidsson skriver att 

”reliabiliteten bör … ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid 

undersökningstillfället. Om frågan lyckas fånga det unika situation och detta yttrar sig i 

variation i svaren så är detta viktigare än att samma svar alltid erhålls.”81 

3.7 Validitet 

Med validitet menar man att vi mäter det vi avser att mäta. Med andra ord om 

operationaliseringen stämmer överens med forskningsfrågorna. Är överensstämmelsen god är 

validiteten bra. Den här typen av metod brukar man inom forskningen även kalla 

begreppsvaliditet. Esaiasson med flera skriver att ”god begreppsvaliditet tillsammans med hög 

reliabilitet … ger god resultatvaliditet.”82 Bedömningen av reliabiliteten kan vi göra som först 

när vi har gjort vår empiriska undersökning. De teoretiska begreppen 

”arbetsmarknadspolitik”, ”kommunal organisation” och ”samverkan” ska översättas till 

operationella mätningsinstrument för att den empiriska undersökningen ska få en god 

validitet.83 Med arbetsmarknadspolitik menas ”åtgärder för att främja sysselsättningen och 

förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.”84 För att ta reda på vilken arbetsmarknadspolitik 

Torsås kommun bedriver behöver forskaren därmed ställa frågor angående vilka åtgärder de 

har för att gynna sysselsättningen samt ta reda på vilka arbetsmetoder de har för att förbättra 

den lokala arbetsmarknaden. Resultatredovisningen svarar på uppsatsens forskningsfrågor.85 

Vid samtalsintervjuer behöver man oftast formulera om svaren för att texten ska bli läslig, 

man återger en redigerad berättelse. Långa intervjusvar sättas samman till en eller flera 

formuleringar, dock får inte den huvudsakliga informationen från intervjun falla bort.86 Ibland 

har intervjupersonernas beskrivningar återgetts ordagrant eftersom informationen har varit 

väldigt belysande.  

                                                           
81 Patel & Davidsson (a.a.) s. 103 
82 Ibid s. 63 
83 Ibid s. 63-68 
84 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/arbetsmarknadspolitik. Hämtat 17 maj 2015 
85 Se kapitel 1.1 
86 Esaiasson m.fl. (a.a.) s. 305 
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4 RESULTAT 

 
I kapitlet presenteras resultatet från undersökningen. Kapitlet kategoriseras utifrån studiens tre 

undersökningsfrågor.  

4.1 Kommunal organisation 

Nedan presenteras kommunchefens och kommunalrådets roller inom organisationen. Det 

framkommer även hur kommunen arbetar med olika mål och strategier samt olika svårigheter 

och utmaningar som de möter i sitt arbete. 

4.1.1 Kommunchefen 

Kommunchefen Jan Darrells roll inom organisationen är att han är anställd av 

kommunstyrelsen och ansvarig för kommunstyrelsens förvaltning. Han är chef över 

förvaltningscheferna och poängterar att ledarskapet stannar vid förvaltningsnivån. Eftersom 

det är en liten organisation innebär hans roll även andra funktioner. Han är kanslichef, 

stabschef och näringslivschef där han är formellt ansvarig. 87 

I praktiken arbetar jag inte särskilt mycket med dem frågorna, utan de ligger i en annan 

organisation. En kommun kan välja att organisera näringslivsarbetet på olika sätt. En del 

har det i sin förvaltningsorganisation, man kanske har någon näringslivsutvecklare. Medan 

andra lägger det i en separat organisation, vilket i vårt fall är en ekonomisk förening. Där vi 

då, Torsås kommun är medlem.
88

 

I och med att kommunen är medlem i föreningen så har de en plats i styrelsen, den platsen har 

kommunchefen.89 

4.1.2 Kommunalrådet 

Henrik Nilsson Bokor är Torsås kommuns kommunalråd samt kommunstyrelsens ordförande 

och tillträdde i januari. Han leder kommunstyrelsen och har uppsiktsplikt över alla nämnder. 

Han är den enda anställda politikern. Kommunledningens ansvar är även att samarbeta med 

övriga aktörer och ha kontakt med näringslivet. Eftersom kommunalrådet är politiker innebär 

                                                           
87 Darell, Jan; Kommunchef. Samtalsintervju 2014-05-09 
88 Darrell, Jan. Citat från intervjun 
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hans roll att ha koll på fullmäktige och se till att de politiska målen från fullmäktige blir 

styrande i verksamheten.90 

4.1.3 Torsås företagscentrum 

Den ekonomiska föreningen Torsås företagscentrum får en uppdragsbeskrivning från 

kommunen där det framgår vad man vill att föreningen ska ägna sig åt. Stora som små företag 

är medlemmar och genom föreningen får de stöd, hjälp och kontakt med olika nätverk. 

Behovet är större framförallt för de mindre företagen. En kommun ska allmänt främja 

näringslivet och får inte rikta särskilda insatser till specifika företag. Genom Torsås 

företagscentrum får alla ta del av det och man stöttar inte enskilda företag. I praktiken arbetar 

de mycket med företagsbesök, de har frukost-, lunch- och chefsmöten. Företagarna får på så 

sätt träffa varandra vilket ger utrymme för samtal som även kan leda till affärer.91  

Via företagscentrum erbjuder man olika nyföretagarkurser och starta eget kurser. Kommunen 

brukar även göra företagsbesök, då är det föreningen som kontaktar olika företag och bokar 

besöken. Det anses viktigt att hålla de större företagen varma. De företagen brukar också 

komma på kommunens olika nätverksträffar och frukostmöten. Företagscentrum försöker 

också att uppmärksamma andra typer av branscher, vilket kan vara byggindustrin eller så kan 

man till exempel ha ett tema för kvinnligt företagande. De arbetar också mycket med regional 

samverkan eftersom det finns motsvarande organisationer i alla kommuner.92 

4.1.4 Arbetsmarknadsenhet 

Den kommunala arbetsmarknadsenheten ligger under socialnämnden och ansvarar för 

arbetsmarknadsfrågor. Arbetsförmedlingen skickar deltagare till arbetsmarknadsenheten där 

det finns arbetsprövning, träning och coaching i olika former. Genom arbetsmarknadsenheten 

har kommunen skapat projektartade insatser. Socialtjänsten jobbar mot arbetsförmedlingen 

kring individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kommunen erbjuder försörjningsstöd 

till de invånarna som inte klarar av sin försörjning, men det förutsätter att de är inskrivna på 

arbetsförmedlingen. Det är viktigt att de som är i behov av extra stöd inte bara blir 

omhändertagna av kommunen. Det anses nödvändigt att invånarna får komma ut i arbetslivet 

och vara delaktiga i samhället. Ett av de viktigaste skälen till att kommunen engagerar sig i 
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arbetsmarknadspolitiken är för att man vill att invånarna ska ha det bra och att de inte ska gå 

på ekonomiskt bistånd.93 

4.1.5 Kommunala mål och strategier 

För att få en effektiv organisation lyfter kommunalrådet fram betydelsen av att jämföra sig 

med andra. Styrning och ledning anses också vara viktiga funktioner för att effektivisera 

organisationen. När antalet förskolebarn och äldre ökar, höjs även förväntningarna på den 

kommunala servicen. För att kunna möta ökade krav behöver man arbeta fram effektivare 

arbetssätt.94  

Ytterligare ett mål kommunen har tagit initiativ till är att bilda ett näringslivsråd. 

Kommunalrådet ser det som en arena att jobba med arbetsmarknadsfrågor lokalt som 

samverkar med näringslivet. Han menar att det inte har funnits tidigare utan bara varit ett 

antal frukostmöten med näringslivet. Kommunen lägger ganska mycket pengar på 

kommunutveckling och näringslivsbefrämjande åtgärder. De lägger runt en miljon på 

kommunal utveckling. Det handlar då om att både utveckla boende, miljöer, företag, nya jobb 

och företagsetablering.95 Även kommunchefen nämner att de avsätter pengar för 

näringsutveckling. Dels till Torsås företagscentrum som får 500 000 kr som en generell 

finansiering för att allmänt främja näringslivet, 30 000 är medlemsavgiften till 

företagscentrum och baserat på antalet anställda. 300 000  kr går till ett projekt som heter 

tekniknod sydost som är inriktat på teknikföretag och är en samverkan mellan näringslivet och 

akademiker. Linnéuniversitetets tekniker är med i projektet och man vill skapa en arena för 

möten mellan forskning och företagande. Torsås företagscentrum har uppdraget att 

administrera projektet. 96 

4.1.6 Kommunala svårigheter i arbetet 

En problematik som kommunalrådet upplever att de möter i sitt arbete är gränsdragningen 

beträffande vilket ansvar kommunen ska ta på sig. När det gäller arbetsmarknadspolitik ligger 

det egentligen på staten genom arbetsförmedlingen.97 Kommunchefen nämner också 

gränssnittet mellan kommunen och arbetsförmedlingen angående arbetsmarknadsarbetet. Han 

tar upp praktikplatser som exempel och menar att det är viktigt att stötta och följa upp 
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handledarna. Den stöttningen kan inte arbetsförmedlingen ge, för de får inte det. Kommunen 

kan inte heller för de saknar resurser till det. Ett annat exempel kommunchefen nämner är ett 

projekt som startade 2013 och kallades ung drivkraft. Projektet kostade ungefär 1 000 000 kr 

om året med allt inräknat som lokal med mera för något som egentligen inte ligger på deras 

ansvar. Handlar det om arbetslösa är det egentligen arbetsförmedlingens ansvar. Men när de 

inte lyckas så kommer socialtjänsten in och då har det oftast gått ganska lång tid.98 

Det finns en annan problematik inom kategorin flyktingmottagning. Varje kommun har ett 

avtal med migrationsverket. I Torsås fall innebär det att de ska ta emot 25 personer/år som har 

fått permanent uppehållstillstånd. Kommunens intresse är att de ska komma till anställning så 

snart som möjligt. Om de inte gör det kommer de att få försörjningsstöd av kommunen. På 

grund av sociala skäl är det naturligtvis också viktigt att de kommer in i arbetslivet.99 

Kommunalrådet betonar att det även ligger i deras intresse att folk vill bo kvar i kommunen 

och då måste det finns en möjlighet till försörjning. Han nämner även att … ”vägen till en 

lyckad integration går via arbete, praktik, studier” och ”svenskundervisning”.100 Kommunen 

arbetar utifrån olika mål och kommunchefen nämner att ett av dem är bland annat att 

nyföretagandet ska öka. Problemet är att hitta de som vill, eftersom de hade ett ganska högt 

nyföretagande något år tidigare. Han menar att det kommer en rekyl nu, de som ville och var 

lämpade har redan gjort det.101 

4.1.7 Fördelar och nackdelar  

En nackdel som kommunchefen ser är att en liten kommun har en större brist på resurser, 

både i form av pengar, tid och kompentens. Det resulterar i att de blir beroende av samverkan 

och extern finansiering. Kommunalrådet nämner också resurserna som en nackdel eftersom 

kommunen på grund av dess storlek inte kan lösa allt. 102 Han lyfter även fram att kommunen 

saknar många specialistfunktioner. Det är yrkesgrupper som EU-experter, informatörer, 

utvecklare och många fler. Det blir svårt för en liten kommun att rekrytera kompetent 

personal.103 Fördelen kommunen har är kortare kommunikationer i form av vägledning. De 

har lättare att manövrera om de skulle behöva ställa om. Politiker och tjänstemän arbetar 

närmre varandra jämfört med en större kommun, det är den absoluta fördelen. En annan fördel 
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är att de har närmre till arbetsmarknaden, till företagen som utvecklar den.104 Kommunalrådet 

och kommunchefen nämner att kommunen har en stor närhet till medborgarna vilket de ser 

som positivt. Båda anser det viktigt att kunna skapa en lokal överenskommelse med 

arbetsförmedlingen eftersom behoven och situationerna ser olika ut i olika kommuner. 

Möjligheten att nå en större verkningsgrad ökar då också. Därmed bör beslut tas på lokal 

nivå.105 En fördel med att ha ett bra nätverk mellan företagen i kommunen är att de lär känna 

varandra vilket leder till positiva effekter. Ibland kan ett företag i en och samma bransch ha 

lite lågt och göra och en annan tvärtom. Då händer det att de lånar personal av varandra och 

det förutsätter att de känner varandra och litar på varandra.106 

4.1.8 Utmaningar för den lilla kommunen 

Stora projekt kring infrastruktur, miljö och stora sociala investeringar är kostnadskrävande 

och en liten kommun blir på så sätt mer sårbar. De har dessutom fullt upp med den dagliga 

verksamheten för att få den och gå ihop. Kommunalrådet och kommunchefen menar att det på 

så sätt är svårt att skapa en långsiktighet i sin planering eftersom det inte finns pengar och 

resurser kvar. De anser att detta är något de behöver bli bättre på. Resurserna är en annan 

utmaning med tanke på att det är få personer som jobbar med de olika frågorna. För 

kommunen gäller det att kunna prioritera eftersom de inte kan arbeta med allt på en gång. 

Samtidigt gäller det för dem att ha hålla i och driva på med frågorna. Ytterligare en utmaning 

är att klara av rekryteringsbehovet eftersom de är en stor arbetsgivare.107  

4.2 Torsås kommuns arbetsmarknadsarbete samt deras politiska 

inriktning 

Kommunchefen säger i intervjun att de har all anledning att vara intresserade av utvecklingen 

för arbetsmarknadsarbetet. Kommunen är liten men deras ambition är att vara en fullvärdig 

kommun. De vill inte bara erbjuda boende, utan också ha en dagsbefolkning och då måste det 

finnas arbetstillfällen.108  

4.2.1 Lokala arbetsstrategier och arbetsmarknadsåtgärder 
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Kommunalrådet nämner att de inte har så mycket egna åtgärder utan det är mest i samverkan 

med arbetsförmedlingen i form av coaching. De har tillfälliga anställningar att erbjuda på 

arbetsmarknadsenheten och feriearbeten till ungdomar. De har vuxenutbildningen 

Kunskapsnavet där man utbildar i bristyrken.109 Kommunchefen nämner också 

vuxenutbildningen som en arbetsmarknadsåtgärd. Båda upplyser om att Torsås även är öppen 

för att erbjuda praktikplatser, vilket dessutom är ett mål som fullmäktige har tagit fram. I 

samråd med arbetsförmedlingen anser man att det är det viktigaste en kommun kan göra för 

att främja sysselsättningen.110 Kommunalrådet bedömer det viktigt att koppla 

utbildningsbehovet till arbetsmarknaden och att det matchas så att utbildningen hänger med 

där efterfrågan finns. Han anser även att skolans perspektiv är otroligt viktigt för att 

synliggöra arbetsmarknaden för ungdomarna. Där har kommunen en betydelsefull uppgift för 

att barnen ska få en inblick i arbetslivet.111 Kommunchefen nämner också matchningsfrågan 

men i samband med att få praktikfunktioner att fungera. Enligt honom är praktikfunktioner 

det viktigaste i arbetsmarknadsarbetet.112  

Grupper som är särskilt intressanta att arbeta med för att de åter ska komma till sysselsättning 

är ungdomar, långtidsarbetslösa, utsatta grupper, personer med funktionshinder samt 

integrationssidan. Kommunalrådet nämner att de har gjort undersökningar kring olika grupper 

och då har man funnit grupper som haft svårare att komma ut på arbetsmarknaden. Det har då 

till exempel varit långtidssjukskrivna personer i medelåldern. Kvinnor som varit 

föräldralediga länge och unga föräldrar. 113  

Kommunalrådet anser i dagsläget att det inte är någon styrning på arbetsmarknadspolitiken 

utefter hur den aktuella marknaden ser ut. Han ser inte att det har varit någon uttalad eller 

medveten arbetsmarknadspolitik den senare tiden. Han nämner att de har identifierat det som 

en brist och de hade det med sig i sitt valmanifest. Eftersom det inte finns något 

arbetsmarknadsprogram lyfter han fram att detta är något kommunen nu kommer att utreda 

och ska börja arbeta med för att utforma en. Det är här näringslivsrådet kommer in och ska 

vara ett forum där de jobbar mer strategiskt med utvecklingsfrågor, kring etablering av 

företag, utbildning och arbetsmarknadsfrågor. Kommunen arbetar just nu för att upprätta ett 

lokalt samarbetsavtal med arbetsförmedlingen. Kommunalrådet tycker dessutom att det är 
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viktigt att kommunen satsar rätt och att de utvärderar sin arbetsmarknadsenhet för att se vart 

arbetet leder. Han menar att de nu är på gång med en översyn för hur en kommunal 

arbetsmarknadsenhet ska fungera och även hur de ska utveckla arbetsmarknaden och 

samarbetet med arbetsförmedlingen. De har bland annat diskuterat medborgarkontor och en 

bättre praktiksamordning.114 Kommunchefen nämner också att de inte har något 

arbetsmarknadsprogram. Han tycker att de borde jobba mer med ett visionsprogram för att på 

längre sikt bestämma hur man vill ha Torsås kommun i olika avseenden. Att de på så sätt 

skulle kunna vidta åtgärder i ett främjande syfte för sysselsättning och näringslivsfrågor.115 

Istället för ett arbetsmarknadsprogram menar kommunchefen att de har en 

uppdragsbeskrivning till Torsås företagscentrum. Den tar upp att företagscentrum ska arbeta 

för att öka sysselsättningen, skapa arbetstillfällen och främja näringslivet.116 Kommunalrådet 

nämner också att Torsås företagscentrum arbetar för jobbskapande och för att den lokala 

arbetsmarknaden ska utvecklas.117  

Andra viktiga lokala arbetsområden är småföretagandet, näringslivsutveckling, att skapa nya 

arbeten och utveckla dem som finns. Kommunalrådet nämner även möjligheten till att kunna 

pendla till arbete och studier. Han anser att infrastruktur, vägar och kollektivtrafik är viktiga 

områden att utveckla i samhället.118 Kommunchefen nämner också kommunikationer för 

arbetsmarknadsregionen. Hur långt man är beredd på att pendla för att ta ett jobb? Man räknar 

då i tid och inte sträcka.119 I och med att man idag har större arbetsregioner så anser båda att 

man bör ha en regional samordning kring de här frågorna.120 

I och med att det inte varit någon styrning på arbetsmarknadspolitiken så har det kommunala 

arbetet varit behovsstyrt.121 Kommunchefen nämner också att deras arbete är behovsstyrt och 

att de i sitt arbete har varit mer reaktiva. Han tar upp som exempel om ett dominant företag 

som lade ner sin verksamhet för några år sedan och ett annat om att de identifierade att 

ungdomsarbetslösheten var hög och i samband med det startat projekt.122 

                                                           
114 Nilsson Bokor, Henrik 
115 Darrell, Jan 
116 Darrell, Jan 
117 Nilsson Bokor, Henrik 
118 Nilsson Bokor, Henrik 
119 Darrell, Jan 
120 Darrell, Jan & Nilsson, Bokor Henrik 
121 Nilsson Bokor, Henrik 
122 Darrell, Jan 



32 
 

Ett behovsstyrt projekt som de har haft hette omstart Torsås. Fram till årsskiftet 2011/2012 

fanns det ett företag som hette Faurecia och var det dominerande företaget på orten med cirka 

600 anställda. Företaget tillverkade grenrör till bilindustrin och man beslutade att avveckla 

och flytta verksamheten till Tjeckien. När en sådan dominant kliver av resulterar det i att 

arbetslösheten sticker iväg. Ett så stort företag på marknaden brukar också fånga upp 

ungdomarna när de slutar gymnasieskolan. I samband med att företaget försvann från orten 

tror kommunchefen att även ungdomsarbetslösheten ökade. Projektets syfte var att hitta 

alternativa verksamheter. Att starta eget och utbildningar kring det blev bärande delar. Utifrån 

projektet växte tanken fram om tekniknod sydost. Torsås var dessutom först ut, sedan har det 

skapats andra tekniknoder i södra Sverige.123 

Ett annat behovsstyrt projekt som kommunen hade var ung drivkraft och startades upp 2013. 

Arbetet gick ut på att skapa ett system kring praktiksamordning och projektet löpte ut vid 

årsskiftet 2014/2015. Ungdomar som kom till ung drivkraft hade varit långtidsarbetslösa. Det 

gjordes en individuell kartläggning på dem för att ta reda på vad de passade att jobba med och 

vad de ville bli. Ungefär 70 % av ungdomarna som ingick i projektet kom till sysselsättning 

igen i form av arbete eller utbildning.124 Kommunalrådet bedömer att det var ett mycket bra 

projekt och lyfter fram att man nu i efterhand kan se att det var väldigt lyckat och att de 

behöver lyfta fram det igen. Han tycker att kommunen behöver utvärdera sina projekt tidigt, 

redan under arbetets gång och plocka fram de delar som fungerar och permanenta dem i 

verksamheten.125 

4.2.2 Företagsinriktad arbetsmarknadspolitik 

Både kommunalrådet och kommunchefen finner att de har en företagsinriktad 

arbetsmarknadspolitik. Kommunen lägger mycket resurser på Torsås företagscentrum samt 

det nya näringslivsrådet.126 Sen anser kommunalrådet att deras arbetsmarknadsenhet skulle 

kunna arbeta mer mot näringslivet än vad den gör i dagsläget.127 

Kommunchefen betonar att i näringslivsarbetet måste man kunna bistå de olika företagen med 

en kompetens så att de har möjlighet till att utveckla sina produkter. Det är där tekniknod 

projektet kommer in ” … då kan man gå till Linnéuniversitetet och säga, jo jag tillverkar 
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visserligen rör men hur kan jag utveckla den produkten? Jo du kan göra på det här sättet säger 

någon forskare. Och då får det effekter på lite längre sikt som blir nödvändiga”.128 Tekniknod 

projektet handlar även om att hitta nya produkter och marknader. I och med projektet menar 

kommunchefen att man tar hänsyn till utbud och efterfrågan när det gäller utveckling av 

produkter och företag som gör dem mer konkurrenskraftiga.129 

Kommunen arbetar med att utveckla serviceföretagen. Deras intresse av att vara aktiva i 

arbetsmarknadsarbetet ligger bland annat i att det finns ett kommersiellt utbud i centrum. Vid 

generationsskiften försöker de uppmana butiksägare att sälja sin butik istället för att stänga 

den. De samordnar marknadsföringsinsatser och mycket mer. I grund och botten handlar det 

om samhällsutveckling, därför är det viktigt att det finns lokala företag och handel.130 

Kommunalrådet nämner också att de har en handelsutvecklare som jobbar för 

generationsväxlingar, etablering och handelsutveckling.131 I arbetet försöker de även ha ett 

genusperspektiv. I tekniknod projektet försöker de stimulera kvinnliga företagare och de 

försöker även stimulera män att intressera sig för handel och service. En annan viktigt aspekt 

är att man vill uppnå en bred arbetsmarknad, kommunen vill alltså ha olika typer av branscher 

och genrer. Av tradition är Torsås en industriort där en stor del av produktionen är ganska 

långt ner i värdekedjan.132 

4.2.3  Lokalt inflytande 

Kommunchefen upplever att kommunen har fått ett ökat inflytande över 

arbetsmarknadsarbetet de senare åren med tanke på möjligheten till att skapa 

praktiksamordning. Han anser att arbetsmarknadsarbetet sköts bättre lokalt jämfört med om 

staten skulle fatta beslut åt dem. Men staten får gärna skjuta till med ekonomiskt stöd. 

Kommunchefen tror mer på lokalt och regionalt näringslivsarbete, men att man på ett större 

plan behöver jobba mer regionalt. Konsekvenserna blir dock att de får ta en större del av 

kostnaden.133 Kommunalrådet upplever att staten den senare tiden har släppt lite på 

arbetsförmedlingen och att de nu har en större möjlighet till att hitta lokala lösningar. 

Arbetsförmedlingen har tidigare tryckt på att de är styrda av sina regleringsbrev.134 
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4.2.4 Utmaningar för den lilla kommunen 

Ett problem som kommunen har är att deras högutbildade ungdomar flyttar till annan ort. 

Därför försöker kommunen satsa på att locka de unga att stanna kvar. Ett sätt de kan göra det 

på är att satsa på ett traineesystem, utbildningens sista år varvas med praktik och teori. 

Kommunen har skapat traineeplatser och därigenom försöker de få en del av den yngre 

befolkningen att stanna kvar.135 

Kommunchefen lyfter fram att de har svårt att jobba med det förebyggande arbetet eftersom 

det oftare uppstår händelser som gör att de är mer reaktiva. Det är nackdelen med att vara en 

liten organisation, att det förebyggande arbetet ligger efter.136  

… vi är väldigt beroende av samverkan och av extern finansiering för att klara det. Det är 

svårt nog att få ihop den dagliga verksamheten … Då finns det inga pengar och resurser 

kvar till den andra förebyggande delen.
137 

4.3 Samverkan med aktörer 

Nedan presenteras undersökningens resultat gällande kommunens samverkan med olika 

aktörer samt problem de stöter på när det gäller olika samarbetsprojekt. 

4.3.1 Arbetsförmedlingen 

För några år sedan hade kommunen inga kontakter alls med arbetsförmedlingen. Men numera 

samverkar kommunledningen med arbetsförmedlingen och de träffas ungefär 4 gånger per år. 

De för samtal kring arbetsmarknadsutveckling, statistik och olika pågående projekt. 

Kommunchefen upplever att det kan vara svårt att göra saker ihop om det inte stämmer 

överens med arbetsförmedlingens förutsättningar. Annars hade kommunen gärna velat ha ett 

ökat samarbete med arbetsförmedlingen. Han menar att det förmodligen räcker med att träffas 

fyra gånger per år, men han hade gärna sett en mer projektartad samverkan.138 

Kommunalrådet lyfter också fram att arbetsförmedlingen tidigare har förmedlat om vilka 

friheter de haft och att de varit ganska styrda. Han upplever att den centrala styrningen över 

arbetsförmedlingen har minskat den senare tiden och de håller nu på att ta fram en lokal 

överenskommelse. Dessutom hoppas de på att få ett bättre samverkansavtal. Kommunalrådet 
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bedömer att det har funnits en god kontakt på handläggarplanet mellan socialsekreterare och 

arbetsförmedlingen och via arbetsmarknadsenheten. Men kommunens intresse är att kunna 

upprätta ett heltäckande samarbetsavtal så att handlingsplanerna kan kopplas till integration 

och personer med funktionshinder. Målsättningen är att avtalet ska vara klart i år. En 

framgångsfaktor är att ha en lokalt närvarande arbetsförmedling som samverkar med 

kommunen, näringslivet och skolan. För att arbetsförmedlingen ska kunna få en lokal 

förankring kan kommunen hjälpa till eftersom de har den lokala kännedomen.139  

4.3.2 Övriga aktörer 

Torsås kommun samarbetar med många olika aktörer där projekten är riktade inom länets 

region140 och utanför länet. Sen den nya mandatperioden började har de även upprättat ett 

samarbetsavtal med Blekinge tekniska högskola. Det är ett forskningsprojekt där de arbetar 

kring hållbar utveckling för att få fram bättre strategier och handlingsplaner141 

Kommunchefen anser att regionförbundet är den part de samarbetar mest med. 

Regionförbundet arbetar för regional utveckling inom bland annat näringslivsfrågor.142 

Kommunalrådet bedömer att de har mest samverkan med gymnasieskolan som då är i ett 

förbund men nämner även att de har mycket samverkan med regionförbundet, landstinget och 

vuxenutbildningen. Han nämner även andra samverkansaktörer som till exempel 

samordningsförbundet, näringslivsorganisationer, Linnéuniversitet, grannkommuner med 

flera. Eftersom det är en liten kommun så är det viktigt att de har samverkan med andra och 

det efterfrågas gärna mer samverkan så länge den är bra och har ett syfte.143 

 

Kommunen samarbetar även med andra kommuner när det finns ett kommunalt intresse av att 

ta reda på hur andra har löst olika frågor. Det händer att de gör studiebesök i andra kommuner 

för att eventuellt applicera bra delar i sin egen verksamhet.144 

 

Kommunen samverkar också med ett nätverk som heter vision Bergkvara och det nätverket 

består av ett antal olika föreningar. De arbetar för att utveckla kustdelen Dalskär som är en del 

av Bergkvara tätort. Man arbetar aktivt med att lyfta den delen och göra den mer attraktiv.145 
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4.3.3 Problem de möter i samverkan  

De har problem att ordna former för samverkan med föreningar eftersom kommunen inte har 

en person som arbetar med den uppgiften. Det är de olika föreningarna i kommunen som får 

ta initiativ till ett möte om de vill träffa kommunledningen. Samhällsföreningar är lättare att 

samarbeta med eftersom de har ett utvecklingsintresse vilket sammanfaller med kommunens 

intresse. Annars är det inte så mycket utbyte man kan ha med en förening eftersom de har ett 

snävare innehåll.146 

 

Kommunen hade gärna haft en ökad samverkan med andra aktörer eller kommuner. Det råder 

ingen brist på intresse utan det är snarare en brist på resurser. Det är mycket möten och 

nätverksträffar samtidigt som det finns få personer att skicka. Många gånger måste de tacka 

nej på grund av att de inte har tid eller ens en person som kan komma.147 Båda nämner 

problemet med de olika specialistfunktionerna som kommunen saknar. När de ingår olika 

samverkansavtal är det oftast kommunernas olika specialister som samverkar och då kan det 

bli svårt att delta.148 De avgörande faktorerna för samverkan är att alla vinner något. Det svåra 

blir att få ”något” inom rimlig tid.149 

  

                                                           
146 Darrell, Jan 
147 Darrell, Jan 
148 Darrell, Jan & Nilsson Bokor, Henrik 
149 Darrell, Jan 



37 
 

5 Slutsatser 

I det följande kapitlet diskuteras resultatet som jämförs med teorierna, tidigare 

undersökningar samt bakgrundskapitlet. Möjliga slutsatser kommer även att dras utifrån vad 

som har kommit fram i undersökningen för att svara på uppsatsens forskningsfrågor samt dess 

syfte. Slutligen avslutas kapitlet med förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Kommunal organisation och arbetsmetod 

Genom studien var tanken att kartlägga den kommunala organisationen för att dels få 

kännedom om deras mål och strategier samt att ta reda på ansvaret för arbetsmarknadsfrågor. 

Genom undersökningen framkommer det att Torsås kommuns arbetsmarknadsenhet ligger 

under socialnämnden och det är de som har ansvaret för arbetsmarknadsfrågor. 

Undersökningen från Sveriges kommuner och landsting visar att i nästan hälften av landets 

kommuner ligger ansvaret under kommunstyrelsen.150 Det är upp till varje kommun hur de 

vill organisera arbetet. När det gäller kommunernas inflytande över arbetsmarknadspolitiken 

visar Lundin och Thelanders undersökning att inflytandet på den lokala nivån minskade när 

alliansen fick makten 2006.151 Sett till uppsatsens resultat anser både kommunchefen och 

kommunalrådet att inflytandet har ökat. Kommunchefen ansåg att de hade fått ett ökat 

inflytande i och med deras möjlighet till att kunna styra över praktiksamordning.152 

Kommunalrådet nämner också ett ökat inflytande i och med att han bedömer att staten den 

senare tiden har släppt på arbetsförmedlingarna och att det blivit lättare för kommunen att 

hitta lokala lösningar.153 När intervjun med kommunalrådet gjordes har det visserligen blivit 

ett regeringsskifte i Sverige som eventuellt kan har påverkat den här förändringen att 

arbetsmarknadspolitiken eventuellt har blivit mer decentraliserad. 

Ett av kommunens långsiktiga mål under den förra mandatperioden var att ”utveckla 

samarbetet med de ideella föreningarna för att ta tillvara deras unika kompetens”.154 

Kommunchefen nämner att det finns en problematik vid samverkan med föreningar och 

menar att de inte direkt lyckades där men att det naturligtvis finns vissa undantag. Så länge 

det är en samhällsförening finns det gemensamma intressen vilket underlättar arbetet för att 

utveckla en ort. Men när det kommer till andra föreningar så blir det svårare att kunna 

                                                           
150 SKL. 2012a (a.a.) s.10 
151 Lundin & Thelander (a.a.) s. 30 
152 Darrell, Jan 
153 Nilsson Bokor, Henrik 
154 http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/ekonomi/torsas_kommun_budget_2013_webb.pdf s. 
10. Hämtat 20 mars 2013 

http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/ekonomi/torsas_kommun_budget_2013_webb.pdf


38 
 

samverka. Dessutom var det föreningarna som fick ta kontakt med kommunen när de ville ha 

ett möte.155 Sett till de långsiktiga och kortsiktiga målen att ha regelbunden kontakt och dialog 

med företagen för att skapa ett attraktivt näringsklimat lyckas de bättre. Under den förra 

mandatperioden hade de ett högt nyföretagande vilket dels berodde på att de bedrev projektet 

omstart Torsås. Utifrån informationen som kommer fram om företagscentrum anser jag att 

kommunen har en bra kontakt med näringslivet. Kommunchefen nämner att de har 

företagsbesök och regelbundna kontakter med företagen.156 Olssons avhandling visar att 

mindre kommuner har möjligheten att utöva en företagsinriktad näringspolitik eftersom de 

oftast har färre företag och det är då lättare att överblicka dem. Olsson tar dessutom upp att 

mindre kommuner bör inrikta sin näringspolitik på att bevara och stärka existerande företag 

men även stimulera för nyetableringar.157 Kommunchefen och kommunalrådet bedömer att 

Torsås kommun bedriver en företagsinriktad näringspolitik i och med att de lägger mycket 

resurser på företagscentrum och näringslivsrådet.158  

5.2 Torsås kommuns arbetsmarknadspolitik 

Studien ämnar även att ta reda på hur arbetsmarknadsarbetet ser ut i Torsås kommun, hur 

kommunen arbetar för att utveckla näringslivet och arbetsmarknaden samt samarbetar med 

andra parter. Utifrån svaren från den centrala politikern och tjänstemannen är det även tänkt 

att kunna beskriva hur arbetsmarknaden fungerar. Med andra ord om det är ett 

marknadsekonomiskt synsätt eller ett alternativt synsätt som styr arbetsmarknaden och får 

individer återigen i sysselsättning. Sett till undersökningens resultat framkommer det att det 

inte är någon styrning på arbetsmarknadspolitiken utan den har varit behovsstyrd. Däremot 

avser kommunen nu att arbeta fram och utforma ett arbetsmarknadsprogram.159 Sen får 

resultaten tala för sig om det blir någon ny styrning på arbetsmarknadspolitiken. Eftersom 

kommunens arbetsmarknadsarbete har varit behovsstyrt anser jag att detta kan relateras till 

teorins alternativa synsätt. Dock tar inte teorin i uppsatsen upp behovsstyrning som alternativt 

synsätt men i och med resultatet framkommer det fler förklaringar till detta synsätt. Deras 

arbetsmarknadsarbete är inte inriktat utefter det marknadsekonomiska synsättet, utan det är de 

lokala behoven som har styrt deras arbete.  
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Det alternativa synsättet kring nätverk, att individer får jobb genom sociala kontakter visar sig 

tydligt i resultatet.160 Nätverkens betydelse kopplas till de sociala banden mellan företagarna i 

kommunen. Det framkommer att företagen lånar personal av varandra när verksamheter har 

mycket respektive lite och göra.161 Det är antagligen inget vanligt förekommande fenomen, 

men det händer. Istället för att vissa individer skulle ha varit arbetslösa har de möjligheten att 

direkt kunna komma till ett annat företag. De olika företagen känner dessutom till sina 

arbetstagares kompetens och på så sätt blir det lättare att pussla ihop vilken arbetstagare som 

är bäst lämpad för ett specifikt jobb. Undersökningens resultat visar även att kommunen 

erbjuder traineeplatser vilket kan appliceras till det teoretiska synsättet humankapital och 

företagsspecifikt humankapital. Studenternas sista utbildningsår varvas med både teori och 

praktik.162 Teorin innebär att genom tid, pengar och erfarenhet skaffar sig studenterna en 

kompetens de annars inte skulle ha haft.163  

Kommunen har olika arbetsmetoder för att främja sysselsättningen och skapa arbetstillfällen. 

Tekniknod projektet är en värdefull arbetsmetod för att utveckla den lokala arbetsmarknaden. 

Jag ser det som ett spännande och ett viktigt projekt eftersom företag inte kan stå och stampa 

på samma ställe utan behöver utvecklas vidare. Gör de inte det blir det att de får konkurrera 

med låglöneländerna. En annan arbetsmetod som kommunen håller på att utveckla är 

bildandet av näringslivsrådet. Tanken är att de därigenom ska jobba strategiskt med 

arbetsmarknadsfrågor, etablering av företag och utbildning. De olika arbetsmarknadsprojekten 

kommunen skapar är också för att öka sysselsättningen. Torsås kommun arbetar även för att 

upprätta ett nytt samarbetsavtal med arbetsförmedlingen. Målsättningen är att den ska vara 

heltäckande och inkludera fler grupper som står utanför arbetsmarknaden.164 Kommunalrådet 

nämner även att de är på gång med en utvärdering av sin arbetsmarknadsenhet för att ta reda 

på hur den ska fungera och vad den ska jobba med. I intervjun nämner han att den kunde vara 

mer inriktad på arbetsmarknaden jämfört med vad den är idag.165 Sen får de framtida 

resultaten visa om arbetsmarknadsenheten blir mer inriktad på arbetsmarknaden. Den 

ekonomiska föreningen Torsås företagscentrum är ytterligare ett sätt att arbeta för 

näringsutveckling och skapa arbetstillfällen.166 
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Olika arbetsmarknadsåtgärder kommunen erbjuder är vuxenutbildning, praktikplatser, kortare 

anställningar på arbetsmarknadsenheten och feriearbete till ungdomar. De har inte så mycket 

åtgärder i egen regi utan det är mest i samverkan med andra, framför allt med 

arbetsförmedlingen.167 Tidigare undersökningar visar också att kommuner erbjuder 

praktikplatser som då är den vanligaste åtgärden kommuner har att erbjuda. Undersökningen 

från Sveriges kommuner och landsting visar att mer än hälften av kommunerna erbjuder 

sysselsättning till individer med funktionsnedsättning.168 Likaså uppsatsens resultat visar att 

kommunen inriktar arbetet på personer med funktionshinder men även ungdomar, 

långtidsarbetslösa, samt flyktingar och invandrare. Lundins undersökning pekar också på att 

kommunernas projekt är inriktade mot invandrare men även lågutbildade eftersom de här 

grupperna får sin försörjning genom socialbidrag169. Sveriges kommuner och landsting tar 

upp i sin undersökning att ungdomar under 25, långtidsarbetslösa och individer med 

funktionshinder är viktiga grupper. Deras undersökning visar dessutom att 95 % av 

kommunerna prioriterar grupper med försörjningsstöd.170 

5.3 Samverkan 

Lundins undersökning tar upp att samverkan mellan kommuner och arbetsförmedlingen är bra 

och att mer än hälften är nöjda med sitt samarbete. 30-50 procent av kommunerna och 

arbetsförmedlingarna säger att de stöter på konflikter i arbetet, det gäller framför allt synen på 

personer som lever på försörjningsstöd. Samtidigt är representanterna överens om att 

samarbetet måste öka och behöver utvecklas. 171 Uppsatsens resultat stämmer delvis överens 

med den tidigare undersökningen. Mellan socialsekreterare och handläggare på 

arbetsförmedlingen har det funnits en god kontakt anser kommunalrådet. Men på den 

övergripande strategiska nivån finns det en önskan om en bättre samverkan för att få fram en 

bättre lokal överenskommelse.172 Kommunchefen och kommunalrådet nämner att den 

konflikten de möter i samarbetet med arbetsförmedlingen är att arbetsförmedlingen har 

förmedlat att de är relativt styrda. Kommunen är inte nöjd med hur samarbetet har varit och 

vill därmed att det ska öka. 173 Men i och med att styrningen över arbetsförmedlingen nu har 

minskat så har kommunen och arbetsförmedlingen nu en större möjlighet att få fram ett bättre 

                                                           
167 Nilsson Bokor, Henrik 
168 SKL 2012a (a.a.) s. 15 
169 Lundin (a.a.) s.15 
170 SKL. 2012a s. 12 
171 Lundin (a.a.) s. 19-20 
172 Nilsson Bokor, Henrik 
173 Darrell, Jan & Nilsson Bokor, Henrik 
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samarbetsavtal. Kommunen har en utbredd samverkan med olika organisationer, kommuner 

men även högskola och universitet. Kommunchefen och kommunalrådet anser att de har mest 

samverkan med regionförbundet och gymnasieförbundet.174 Eftersom kommunen är liten är 

det en del de inte klarar av själva, därmed är de beroende av samverkan för att få alla 

funktioner att fungera. 

5.4 Slutord och förslag på fortsatt forskning 

Det är inte speciellt märkligt varför kommuner bedriver arbetsmarknadspolitik eftersom 

nästan alla kommuner prioriterar grupper som får sin försörjning genom ekonomiskt bistånd.  

Om en hög andel av kommunens invånare lever på försörjningsstöd resulterar det i att de 

belastar kommunens budget. Dessutom får kommunen mindre skatteinkomster om en stor 

andel av invånarna är arbetslösa. Även studiens resultat pekar på att det är den viktigaste 

anledningen till att de engagerar sig i arbetsmarknadspolitiken men man vill naturligtvis också 

att invånarna ska ha det bra.175 En stor problematik kommunen har är vilket ansvar de ska ta 

på sig när det gäller arbetsmarknadspolitik eftersom det egentligen ligger på staten. Det är inte 

meningen att kommunen ska vara en kommunal arbetsförmedling därför ligger det i deras 

intresse att skapa en bättre samverkan med arbetsförmedlingen. I resultatet framkommer det 

att kommunen nu har en större möjlighet till att kunna upprätta ett lokalt samarbetsavtal 

eftersom den centrala styrningen på arbetsförmedlingen har minskat. Sen återstår det att se 

vad framtida resultat visar, om det blir ett avtal som överensstämmer med kommunens 

intresse.  

Utifrån studiens resultat är det bara den ena teorin som framträder, vilket är det alternativa 

synsättet. I och med resultatet kommer det dessutom fram fler förklaringar till teorin. 

Behovsstyrning är ytterligare en beskrivning av hur arbetsmarknaden fungerar. I kommunen 

har det under de senare åren uppstått olika plötsliga och mycket aktuella behov som de har 

fått inrikta sitt arbete på. För att redogöra kring hur arbetsmarknaden fungerar går det inte att 

bara utgå från en teori eftersom den påverkas på så många olika sätt. Arbetsmarknaden 

påverkas av relationer mellan människor och företag, av regionala avstånd, av individers 

kompetens samt som detta fall visat, de lokala behoven. Från informanternas svar går det inte 

att urskilja någon beskrivning eller förklaring som har stöd av det marknadsekonomiska 

synsättet. 

                                                           
174 Darrell, Jan & Nilsson Bokor, Henrik 
175 Nilsson Bokor, Henrik 
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Sett till uppsatsen resultat hade det varit intressant att forska vidare på varför kommunalrådet 

upplever att styrningen på arbetsförmedlingen hade minskat. Om det då eventuellt kunde 

beror på att Sverige har fått ett regeringsskifte. Dessutom hade det varit intressant att ta reda 

på hur opposition anser att arbetsmarknadspolitiken bör utformas.  
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BILAGA 1 
Om den politiska organisationens arbete 

1. Berätta om din roll inom den kommunala arbetsmarknadspolitiken. 

 

2. Hos vem/vilken enhet ligger ansvaret för arbetsmarknadsfrågor? 

 

3. Vilka problem anser ni bör hanteras/lösas genom en aktiv arbetsmarknadspolitik? 

Hur hanteras problemen? 

 

4. Hur arbetar Torsås kommun för att få arbetslösa in på arbetsmarknaden igen? 

Vilka grupper är särskilt aktuella i ert arbete? 

 

5. Avsätter Torsås kommun särskilda medel för arbetsmarknadsåtgärder?  

Vilken form av arbetsmarknadsåtgärder har kommunen att erbjuda? 

 

6. Vilket intresse har ni av att vara aktiva inom arbetsmarknadspolitiken?  

Vilka tankar/idéer ligger till grund för ert arbete?  

Vilka är de viktigaste skälen till att ni engagerar er inom arbetsmarknadspolitiken? 

 

7. Hur upplever ni att inflytandet över arbetsmarknadspolitiken har förändrats under de 

senaste åren? Har ni fått ett ökat eller minskat inflytande? 

Har det uppstått några konsekvenser till grund av ett eventuellt förändrat inflytande? 

 

8. Vad anser ni att det finns för fördelar/nackdelar med att vara en mindre kommun? 

Arbetsmarknadspolitiskt synsätt 

9. Hur ser er/t arbetsmarknadspolitiska plan/program ut?  

Vad är det som styr den och hur genomförs den?  

Vilka problem möter ni i ert arbetsmarknadspolitiska arbete? 

 

10. Istället för att beslut tas på central nivå, vilka fördelar/nackdelar finns det med att 

beslut tas på lokal nivå inom arbetsmarknadspolitiken? 

 

11. Vilka områden/sektorer inom arbetsmarknadspolitiken är viktiga i ert arbete? 

Varför är dessa sektorer viktiga? 

 

12. Om man ser till utbud och efterfrågan, styrs Torsås kommuns arbetsmarknadspolitik 

utifrån hur den aktuella marknaden ser ut? 

Om nej, vilken/vilka andra aspekter är det som styr er arbetsmarknadspolitiska 

inriktning? 

 

13. Har ni en företagsinriktad arbetsmarknadspolitik?  

Om ja, skulle du kunna beskriva den. 

Om nej, vilken annan inriktning har ni i ert arbetsmarknadspolitiska arbete? 



46 
 

 

14. I ert politiska arbete, hur arbetar man för att locka invånare utanför kommunen för att 

etablera sig/sin verksamhet i Torsås kommun? 

Vad har kommunen att erbjuda? 

Hur arbetar ni för att skapa en attraktiv arbetsmiljö? 

 

15.  Sett utifrån era mål och riktlinjer som finns i budget 2013 nämns bland annat att: 

Nyföretagandet ska öka 

Kommunstyrelsen ska en gång om året besöka företag i kommunen. 

Kommunledningen ska organisera regelbundna kontakter med företagen. 

Hur arbetar ni för att uppnå målen? Hur skedde kontakterna med företagen? Var de 

personliga? Vilka företag besöktes? Vilka problem stötte ni på i ert arbete för att 

uppnå målen? 

 

16. Som långsiktigt mål står det i budget 2013 att: 

Kommunen ska sträva efter en god dialog med företagen för att skapa ett attraktivt 

näringsklimat i samarbete med företagare och innovatörer. 

Utveckla samarbetet med de ideella föreningarna för att ta tillvara på deras unika 

kompetens. 

Hur arbetar ni för att uppnå målen? Hur sker kontakten med företagen, innovatörerna 

och föreningarna? Vilka företag/föreningar avser man? Vilka problem stöter ni på i ert 

utvecklingsarbete? 

Samarbete med aktörer 

17. Hur ser ert samarbete ut med arbetsförmedlingen?  

Hur ofta har ni kontakt?  

Är ni nöjda med samarbetet, eller skulle ni vilja ha ett ökat/minskat samarbete?  

Vilka problem möter ni i arbetet? 

 

18. Har ni något samarbete med andra aktörer?  

Om det finns samarbete med övriga aktörer, hur ser samarbetet ut? Hur ofta har ni 

kontakt?  

Skulle ni vilja ha ett ökat/minskat samarbete?  

Vilka problem möter ni i ert arbete? 

 

19. Finns det samarbete med aktörer utanför kommunen? 

Om det finns samarbete med aktörer utanför kommunen, hur ser samarbetet ut?  

Hur ofta har ni kontakt? 

Skulle ni vilja ha ett ökat/minskat samarbete? 

Vilka problem möter ni i ert arbete? 

 

20. Vilken aktör har ni mest samarbete med? 

 

21. Vilka avgörande faktorer har betydelse för samverkan? 


