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ABSTRACT'

'

The!aim!of!this!paper!is!to!research!and!discuss!the!role!the!cultural!politics!play!for!the!Swedish!

employment!office!(Arbetsförmedlingen)!and!the!meaning!culture!politics!have!within!the!labour!

market!policy.!A!research!has!shown!that!Arbetsförmedlingen!evaluates!unemployed!cultural!

workers!differently!than!regular!registered!jobseekers.!From!an!instrumental!perspective!on!

political!implementation!this!can!be!considered!as!an!anomali.!Arbetsförmedlingen’s!mandate!

derives!from!the!government!and!its!authority!is!a!tool!for!carrying!out!state!policy.!A!study,!

conducted!on!how!Arbetsförmedlingen!handles!matching!of!culture!jobseekers!in!the!labour!

market!can!therefore!be!utilized!as!guidance!towards!possible!answers!regarding!the!state’s!

cultural!policy!in!general.!The!problem!formulation!presented!above!led!to!the!following!inquiry:!

Does!Arbetsförmedlingen!have!a!cultural!political!assignment!appointed!by!the!

government?!Furthermore,!what!does!the!answer!to!the!question!imply!regarding!the!Swedish!

cultural!policy?!A!descriptive!analysis!of!ideas!are!applied!in!order!to!examine!governmental!

political!documents!and!Arbetsförmedlingen’s!regulations.!The!inquiry!has!generated!a!no!answer!

for!its!question.!!Arbetsförmedlingen!does!not!have!a!cultural!political!assignment.!The!

governmental!organization!has!primarily!a!labour!market!political!mission!and!in!this!context!it!

signifies!that!it!balances!the!cultural!labour!market.!The!result!indicates!that!the!Swedish!cultural!

policy!are!presently!diverting!from!the!traditional!Swedish!model,!where!the!state!had!a!closer!

relationship!to!the!culture!and!the!culture!workers.
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FÖRKORTNINGAR!

!

Af!! Arbetsförmedlingen!

AFFS!! Arbetsförmedlingens!författningssamling!

AMS! Arbetsmarknadsstyrelsen!

AMSFS!! Arbetsmarknadsstyrelsens!föreskrifter!

AMSYK! Arbetsmarknadsstyrelsens!yrkesklassificeringssystem!

BUS! Bildkonst!Upphovsrätt!i!Sverige!

IAF! Inspektionen!för!arbetslöshetsförsäkringen!

KLYS! Konstnärliga!och!Litterära!yrkesutövares!Samarbetsnämnd+

SCB! Statistiska!centralbyrån!

SOU+ Statens!offentliga!utredningar!

SSYK! Standard!för!svensk!yrkesklassificering!

STIM! Sveriges!Tonsättares!Internationella!Musikbyrå!
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1+INLEDNING+

+

1.1+Problemformulering+

Det!faktum!att!Arbetsförmedlingen!(ofta!förkortat!till!Af)!har!en!specialförmedling!för!

kulturarbetssökande!och!arbetsgivare!inom!kulturbranschen!synliggör!att!myndigheten!

spelar!en!roll!inom!den!statliga!kulturpolitiken.!Den!här!uppsatsen!handlar!om!

kulturpolitikens!betydelse!inom!arbetsmarknadspolitiken,!Arbetsförmedlingens!roll!

inom!kulturpolitiken!och!vad!det!kan!säga!om!den!kulturpolitiska!inriktning!som!den!

svenska!staten!följer.!Undersökningen!i!sig!handlar!om!den!skärningspunkt!mellan!

kulturpolitik!och!arbetsmarknadspolitik,!som!finns!där!den!arbetsmarknadspolitiska!

bedömningen!övergår!i!matchning!av!kulturarbetssökande.!Utgångsläget!är!att!kulturen!

utgör!en!del!av!arbetsmarknaden!och!att!kulturarbetare!också!blir!arbetslösa!ibland.1!!

! ”Det!övergripande!målet!för!Arbetsförmedlingen!är!att!verka!för!att!förbättra!

arbetsmarknaden”,!enligt!myndighetens!hemsida.!(arbetsförmedlingen.se,!”Uppdraget”,!

2014R04R10)2!Uppdragets!mål!ska,!med!stöd!av!regeringens!instruktioner,!nås!genom!att!

verksamheten!utformas!”på!ett!effektivt,!enhetligt!och!rättssäkert!sätt.”!(2007:1030,!3§)!

Med!en!förordning!i!bakgrunden!finns!det!ett!problem!med!eventuella!skiljaktigheter!i!

inskrivningsrutiner!för!arbetssökande.!Inspektionen!för!Arbetslöshetsförsäkring!(IAF)!

har!vid!en!granskning!av!Arbetsförmedlingen!därför!funnit!en!intressant!avvikelse!

gällande!kulturarbetssökande:!”IAF:s!statistiska!underlag!visar!att!det!fanns!ett!antal!

skillnader!mellan!ersättningstagare!som!var!inskrivna!vid!Arbetsförmedlingen!Kultur!

Media!och!samtliga!ersättningstagare!som!var!inskrivna!vid!Arbetsförmedlingen.”!(IAF,!

2012:17,!44)!Det!sätt!en!statlig!myndighet!bemöter!arbetssökande!inom!kulturområdet!

på!kan!alltså!ha!intressanta!kulturpolitiska!innebörder.!

! IAF:s!rapport!varslar!om!att!matchningen!av!kulturarbetare!kanske!inte!alltid!går!i!

linje!med!den!enhetlighet!som!ska!känneteckna!Arbetsförmedlingens!verksamhet.!Ett!

förhållande,!som!förtydligas!av!IAF:s!påpekande!om!att!det!också!erbjuds!en!”anpassad!

platsförmedlingsservice”!hos!Arbetsförmedlingen!Kultur!Media,!med!hänvisning!till!

”förutsättningarna!på!kulturarbetsmarknaden”.!(IAF,!2012:17,!5)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1!Här!kan!påpekas,!att!termen!arbetssökande!inte!alltid!betyder!en!arbetslös!person;!det!finns!ju!också!

heltidsarbetande!personer!som!söker!(annat)!arbete.!Termen!kulturarbetare,!eller!kulturutövare,!betyder!

alltså!en!person!som!är!mer!eller!mindre!etablerad!som!yrkesverksam!inom!kulturbranschen,!och!termen!

kulturarbetssökande!betyder!etablerade!(Af:s!def.)!arbetssökande!kulturarbetare,!med!eller!utan!jobb.!
2!I!det!följande!hänvisas,!när!det!gäller!hemsidor!på!internet,!i!parenteserna!till!första!ordet!i!de!aktuella!

underrubriker!vars!precisa!webbadresser!finns!i!referenslistan!sist!i!uppsatsen.!!
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!

Arbetsförmedlingen!Kultur!Media!använder!samma!metoder,!arbetsformer!och!rutiner!för!arbetet!

med!kontrollfunktionen!i!arbetslöshetsförsäkringen!som!Arbetsförmedlingen!använder!för!

samtliga!ersättningstagare.!För!matchningen!av!arbetssökande!mot!lediga!platser!har!däremot!

Arbetsförmedlingen!Kultur!Media!utvecklat!särskilda!arbetsformer.!(IAF,!2012:17,!44)!

!

Vad!som!alltså!framkommer!av!IAF:s!granskning!är!att!det!finns!skillnader!mellan!

matchningen!av!ersättningstagande!kulturarbetare!och!andra!arbetssökande;!

Arbetsförmedlingen!har!speciella!arbetsformer+för!inskrivna!kulturarbetare!och!

anledningen!uppges!vara!särskilda!förutsättningar!på!kulturarbetsmarknaden.!

! Vad!som!inte!framgår!av!det!ovanstående!är!om!det!finns!statliga!föreskrifter!som!

ligger!bakom!de!påvisade!skillnaderna!för!kulturarbetssökanden.!Frågor!som!

uppkommer!är:!Om!Arbetsförmedlingen!har!fått!ett!åtagande!att!ta!speciell!hänsyn!till!

kulturarbetssökande!när!de!är!arbetslösa?!Finns!det!några!särskilda!föresatser!för!att!

matcha!arbetssökande!på!kulturarbetsmarknaden?!Har!myndigheten!uppdrag!att!göra!

kulturpolitiska!undantag!i!den!gängse!arbetsmarknadspolitiska!verksamheten?!

! Arbetsförmedlingens!uppdrag!kommer!från!regeringen!och!myndigheten!är!ett!

redskap!för!att!utföra!statlig!politik.!En!undersökning!kring!hur!Arbetsförmedlingen!ska!

handlägga!matchning!av!kulturarbetssökanden!på!kulturarbetsmarknaden!kan!således!

även!ge!en!belysning!av!den!statliga!kulturpolitiska!inriktningen!som!helhet.!!!!!

!

1.2+Avgränsningar+

Det!är!möjligen!inte!självklart!att!se!Arbetsförmedlingen!som!del!av!den!svenska!statens!

kulturpolitik.!Enligt!Tobias!Harding,!forskare!i!kulturpolitik,!är!Af!emellertid!genom!det!

arbetsmarknadspolitiska!uppdraget!verksam!inom!ett!område!”där!regler!och!beslut!

formuleras!som!är!av!minst!lika!stor!betydelse!för!kulturområdets!fält!och!institutioner!

som!de!som!formuleras!vid!Kulturdepartementet!eller!i!Kulturutskottet.!I!synnerhet!

skatter,!upphovsrätt,!arbetsmarknadspolitik!och!näringspolitik!förtjänar!att!nämnas!

som!sådana.”!(Harding,!70)!Här!tydliggörs!den!roll!som!Arbetsförmedlingen!spelar!inom!

kulturpolitiken.!Harding!har!vidare!på!ett!önskvärt!vis!avgränsat!det!område!som!

följande!undersökning!kommer!att!hålla!sig!kring.!”Ett![…]!politikområde!som!på!ett!

uttalat!sätt!relaterar!till!de!professionella!kulturutövarna!är!arbetsmarknadspolitiken.!

Här!har!det!handlat!om!hur!staten!behandlar!dessa!då!de!är!arbetslösa.”!(Harding,!76)!

När!Arbetsförmedlingen!matchar!kulturarbetssökanden!berör!det!således!myndighetens!
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verksamhet!där!den!möter!kulturpolitiken.!Problematiken!handlar!här!om!vad!som!

kännetecknar!en!”kulturutövare”!och!vad!som!gör!dem!berättigade!till!den!anpassade!

platsförmedlingsservice,!som!omtalades!av!IAF,!när!de!är!arbetslösa.!Den!särskilda!

behandlingen!av!kulturarbetssökande!väcker!frågorna!kring!Af:s!uppdrag.!!

!!!! Idéhistorikern!Anders!Frenander!fördjupar!framställningen!av!termen!”kultur”!

samtidigt!som!han!på!ett,!för!uppsatsen,!förtjänstfullt!sätt!också!knyter!begreppet!till!

ordet!”kulturpolitik”.!

!

Ser!man!”kultur”!som!antropologer!och!sociologer!gör,!d.v.s.!som!en!verksamhet!som!omfattar!

människornas!hela!vardag!och!som!därmed!grundlägger!både!deras!samhälle!och!deras!

uppfattningar!om!detta!samhälle,!blir!naturligtvis!kulturpolitik!något!urgammalt.!Samtidigt!blir!

själva!begreppet!tautologt;!politiken!handlar!ju!om!hur!samhället!ska!organiseras.!Med!den!

definitionen!blir!det!tydligare!att!tala!bara!om!politik!när!man!diskuterar!de!gemensamma!

samhälleliga!spörsmålen.!(Frenander,!15)!

!

Härefter!ska!kulturbegreppet!användas!för!människor!som!arbetar!med!kultur!i!en!mer!

estetisk!mening!än!ordets!sociologiska!och!antropologiska!innebörd.!Frenander!har!

beskrivit!det!på!följande!vis:!!

!

Kultur!har!också!den!avsevärt!snävare!betydelsen!av!”andlig!odling”,!förr!i!tiden!bemängt!med!

värderingar!och!begränsat!till!”finkulturen”!eller!”elitkulturen”,!till!skillnad!från!massornas!vulgära,!

ofta!industriellt!producerade!”populärkultur”.!Den!här!värderande!hierarkiseringen!av!olika!

kulturformer!har!numera!i!stort!sett!försvunnit,!men!definitionen!avgränsar!i!vilket!fall!ett!specifikt!

område!för!kulturell!verksamhet!i!samhället.!(Frenander,!15)!

!

Utan!att!värdera!kulturen!och!kulturarbetarnas!verk!ska!föreliggande!uppsats!handla!

om!den!politik!som!berör!kultur!i!enlighet!med!föregående!citat.!I!fortsättningen!ska!

dock!inte!bara!konstnärer!av!olika!kategorier!räknas!in!i!begreppet!kulturarbetare,!utan!

också!människor!som!arbetar!inom!mediebranschen,!exempelvis!journalister.!

(Beckman,!S,!348)!Det!är!närmare!bestämt!kulturarbetare!med!den!avgränsningen!som!

kan!vara!aktuella!för!inskrivning!hos!Arbetsförmedlingen!Kultur!Media.!

! Ytterligare!en!avgränsning!av!kulturbegreppet!måste!göras!genom!att!nämna!ett!

annat!område!för!kulturpolitik,!inom!vilket!Arbetsförmedlingen!erhållit!föreskrifter.!

Arbetsförmedlingen!har!fått!uppdrag!av!regeringen!gällande!kulturarv.!(2011:1560)!

Kulturarv!är!förvisso!en!angelägenhet!som!har!både!kulturR!och!arbetsmarknadspolitisk!



! 5!

betydelse.!Likväl!har!kulturarvslyftet!lämnats!utanför!den!här!undersökningen,!främst!

för!att!insatsen!inte!är!del!av!myndighetens!reguljära!verksamhet.!Det!senare!tydliggörs!

av!att!lyftet!inte!ska!drivas!vidare!framöver.!(Regleringsbrev,!8)!De!personer!som!efter!

utfasningen!kommer!att!bli!arbetslösa!kulturarbetare!berörs!dock!av!föreliggande!

undersökning,!i!den!mån!de!då!får!skrivas!in!hos!Arbetsförmedlingen!såsom!

kulturarbetssökanden.!!

!

1.3+Förutsättningar,+syfte+och+forskningsfrågor+

Den!teoretiska!synvinkeln!som!följande!undersökning!iakttar!är!instrumentell.!Givet!att!

båda!områdena!för!statlig!politik,!kultur!och!arbetsmarknad,!har!instrumentella!avsikter!

blir!relationen!dem!emellan!intressant.!Både!vad!gäller!Arbetsförmedlingens!roll!inom!

kulturpolitiken!och!kulturpolitikens!betydelse!inom!arbetsmarknadspolitiken.+

! Geir!Vestheim,!professor!vid!Institutt!for!kulturR!og!humanistiske!fag!vid!Høgskolen!i!

Telemark,!har!närmare!beskrivit!det!politiska!perspektiv!som!ska!användas!i!det!

följande.!”La!oss!ha!som!utgangspunkt!at!når!eit!samfunnsmessig!aktivitetsområde!blir!

føremål!for!offentlig!politikk,!så!blir!aktivitetane!og!resultatet!av!dei![…]!

instrumentaliserte,!dvs.!at!dei!tener!som!reiskap!eller!instrument!for!å!oppnå!effektar!

som!er!’bortanfor’!sjølve!aktiviteten”.!(Vestheim,!56)!Om!således!kultur!(och!här!media)!

står!i!fokus!för!målen!med!kulturpolitiken,!så!är!arbetsmarknadspolitikens!objekt!

arbetsmarknaden.!Målsättningen!med!de!politiska!områdena!är!inte!att!se!till!de!

enskilda!medborgarnas!intressen!i!första!hand,!utan!kultur!och!arbetsmarknaden!är!de!

storheter!som!individerna!behöver!förhålla!sig!till.!Principen!som!gäller!är!att!det!inte!är!

den!kulturarbetssökandes!individuella!behov!som!ligger!till!grund!för!de!bedömningar!

som!Arbetsförmedlingen!gör!när!de!ska!hitta!jobb;!matchningen!måste!i!första!hand!

beakta!kulturarbetsarbetsmarknadens!behov.!

! Vestheim,!som!fokuserar!på!kulturpolitik,!beskriver!den!instrumentella!principen!

inom!detta!område:!”Poenget!er!at!dei!verdiane!som!politikarane!prioriterer!og!fremjar!

gjennom!kulturpolitikken,!aldri!er!verdiar!som!rettar!seg!mot!dei!kulturelle!eller!

kunstnariske!produkta!eller!prosessane,!det!er!verdiar!som!skal!ha!betydning!for!

mottakaren!som!lesar,!lyttar,!sjåar!eller!aktiv!deltakar.”!(Vestheim,!56)!Kulturen!ges!

härigenom!inget!egenvärde!och!kulturpolitiken!har!inte!kulturarbetarnas!villkor!i!fokus.!

Det!instrumentella!perspektivet!tillämpas!i!uppsatsen!också!på!det!andra!området!för!

offentligt!maktutövade!som!berörs,!arbetsmarknadspolitiken.!Det!är!inte!
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kulturarbetssökande!medborgare!som!står!i!centrum!för!de!beslut!som!politiker!tar,!

utan!syftet!med!beslutsfattandet!är!mer!övergripande!och!har!med!politikens!innersta!

att!göra.!Enligt!Vestheim!riktat!till!alla!samhällsmedborgare.!(Vestheim,!56)!

! En!intressant!fråga!som!uppkommer!med!ett!instrumentellt!synsätt!på!politik,!är!på!

vilket!avstånd!som!politiskt!utövande!befinner!sig!i!förhållande!till!respektive!område.!

Här!handlar!det!om!kultur,!som!påverkas!av!regeringsbeslut!tagna!inom!kulturR!och!

arbetsmarknadspolitik.!Föreliggande!undersökning!inriktar!sig!på!kulturarbetare!och!

kulturarbetsmarknaden;!på!de!regleringar!som!bestämmer!matchningen!av!

kulturarbetssökande!hos!Arbetsförmedlingen.!I!fokus!för!undersökningen!ligger!frågan!

om!i!vilken!utsträckning!kulturpolitiska!målsättningar!ska!få!inverka!på!den!

övergripande!arbetsmarknadspolitiken.!Om!Arbetsförmedlingen!gör!skillnad!mellan!

kulturarbetssökande!och!andra!arbetssökanden!kan!det!tyda!på!att!avståndet!till!

kulturen!inom!arbetsmarknadspolitiken!är!relativt!litet.!Det!ger!i!så!fall!staten!möjlighet!

att!via!Arbetsförmedlingen!utöva!kulturpolitik!på!kulturarbetsmarknaden!mer!direkt!än!

bara!instrumentellt.!

! En!undersökning!av!hur!en!av!den!svenska!statens!myndigheter!används!som!

kulturpolitiskt!redskap!inom!arbetsmarknadspolitiken!kan!till!följd!av!ovanstående!säga!

något!väsentligt!om!inriktningen!av!den!kulturpolitiska!styrningsmodell!som!staten!

tillämpar.!(Mangset,!137)!Den!i!Sverige!traditionella!”arkitektmodellen”!har!enligt!

sociologen!Per!Mangset!tidigare!gett!svenska!staten!en!viktig!roll!för!kulturen!genom!

kulturpolitiken.!(Mangset,!138)!Utmärkande!för!arkitektmodellen!är!närhet!till!

kulturområdet!genom!”starka!sociala!välfärdsmålsättningar,!det!ganska!generösa!

offentliga!stödet,!tonvikten!på!konstnärernas!sociala!trygghet,!korporativismen!och!

betoningen!av!kulturpolitisk!centralisering.”!(Mangset,!120)!Tobias!Harding!har!härtill!

klargjort!den!speciella!betydelse!kulturen!haft!inom!arbetsmarknadspolitiken:!

”Historiskt!sett!har!särskilda!hänsynstaganden!till!kulturutövarna![…]!tagits”.!(Harding,!

76)!Samtidigt!framhåller!han!tesen,!att!staten!numera!verkar!ha!minskat!sitt!stöd:!”de!

undantag!som!hittills!gjorts!för!kulturarbetsmarknaden![anses!inte!längre!]!som!legitima!

i!förhållande!till!de!normer!som!råder!inom!den!övriga!arbetsmarknadspolitiken”.!

(Harding,!76)!

! Arbetsförmedlingen!skulle!kunna!ha!en!stor!närhet!till!kulturpolitiken.!Genom!att!den!

arbetsmarknadspolitiska!verksamheten!riktad!till!kulturarbetssökande!på!ett!tydligt!

sätt!avsågs!ta!särskild!hänsyn!till!kulturarbetarnas!situation!och!inte!bara!beaktade!
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kulturarbetsmarknadens!funktion.!Om!Af!å!andra!sidan!i!dagsläget!inte!har!något!

kulturpolitiskt!åtagande!kan!det!synliggöra!att!den!svenska!kulturpolitiken,!i!linje!med!

Hardings!tes,!är!på!väg!att!ändra!inriktning!från!det!närhetsförhållande!som!utmärkte!

den!tidigare!förhärskande!svenska!arkitektmodellen.!!

! Med!ovanstående!som!utgångsläge!blir!det!både!intressant!och!relevant!att!

undersöka!hur!Arbetsförmedlingen!ska!hantera!de!två!olika!politiska!målsättningarna!i!

sin!myndighetsverksamhet.!Här!med!fokus!på!hur!Arbetsförmedlingen!behandlar!

statliga!kulturpolitiska!åligganden!i!förhållande!till!arbetsmarknadspolitiken.!!

! Syftet!med!den!här!uppsatsen!är!att!genom!en!idéanalytisk!undersökning!beskriva!

den!roll!som!kulturpolitiken!spelar!inom!arbetsmarknadspolitiken,!som!underlag!för!en!

diskussion!om!Arbetsförmedlingens!kulturpolitiska!betydelse.!

! Den!forskningsfråga!som!ska!vägleda!undersökningen!och!möjliggöra!en!djupare!

analys,!är!om!Arbetsförmedlingen!förutom!sitt!arbetsmarknadspolitiska!uppdrag!också!

har!ett!kulturpolitiskt!åtagande?!

! Med!Arbetsförmedlingens!åtagande!menas!i!det!följande!ett!specifikt!uppdrag!från!

regeringen;!att!myndigheten!utöver!det!allmänna!arbetsmarknadspolitiska!uppdraget!

också!ska!söka!uppnå!särskilda!kulturpolitiska!mål.!

! Den!frågställning!som!ska!ge!uppsatsen!underlag!för!en!fördjupad!diskussion!kring!

Arbetsförmedlingens!relation!till!kulturarbetarna!och!kulturen,!är!vad!ett!jakande!eller!

nekande!svar!på!forskningsfrågan!säger!om!statens!kulturpolitiska!inriktning.!

!

1.4+Tillvägagångssätt+

En!metod!för!att!kunna!genomföra!uppsatsens!fördjupande!undersökning!är!

beskrivande!idéanalys.!Ludvig!Beckman!har!redogjort!för!tillvägagångssättet!med!

inriktning!mot!studier!inom!statsvetenskap,!men!det!är!rimligt!att!använda!metoden!

även!för!undersökningar!av!politik!i!andra!avseenden.!”Med!idéanalys!avses!helt!enkelt!

det!vetenskapliga!studiet!av!politiska!budskap.”!(Beckman,!L,!11)!Det!är!således!de!

politiska!budskap!som!regeringen!har!formulerat!för!Af!som!står!i!fokus!i!det!följande.!I!

huvudsak!är!det!i!utredningar,!propositioner,!lagar!och!förordningar!som!de!politiska!

budskapen!står!att!finna.!Arbetsförmedlingen!har!i!sin!tur!gett!uttryck!åt!den!statliga!

politik!som!myndigheten!fått!i!uppdrag!att!utföra!i!sina!författningar!och!i!stor!

utsträckning!också!på!myndighetens!hemsida.!
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! Viktigt!för!idéanalysen!i!det!följande!är!förfarandet!med!beskrivningar.!Genom!en!

precisering!av!hur!de!används!i!analysen!möjliggörs!skapandet!av!ett!analysredskap.!

”Alla!beskrivningar!är![…]!en!jämförelse!mellan!innehållet!i!ett!material!och!något!

annat.”!(Beckman,!L,!52)!I!den!här!undersökningen!ska!innehållet!i!de!politiska!

dokumenten!förhållas!till!idealtyper!för!att!något!väsentligt!som!svar!på!uppsatsfrågan!

ska!framkomma.!"Idealtyperna!fungerar!här!som!ett!raster,!en!tolkningsram".!

(Bergström,!162)!De!politiska!budskapens!målsättning!ska,!i!enlighet!med!det!

intrumentella!synsättet,!utgöra!idealtypiska!beskrivningar!av!hur!regeringen!motiverar!

sin!inriktning!för!kulturpolitik!och!arbetsmarknadspolitik.!Dessa!motiveringar!utgör!

sedan!det!raster!som!möjliggör!jämförelser!med!det!politiska!budskapet!i!här!undersökt!

material.!

! Idealtyperna!är!namngivna!efter!vad!de!kategoriserar:!kulturpolitik!respektive!

arbetsmarknadspolitik.!Politik!bedrivs,!i!den!instrumentella!mening!som!här!används,!

av!staten!med!avsikten!att!påverka!samhällets!utveckling!enligt!en!eller!annan!

inriktning.!Kulturpolitik!fokuserar!således!på!kultur!och!arbetsmarknadspolitik!

följaktligen!på!arbetsmarknaden.!Ur!en!idealtypisk!mening!skiljer!sig!avsikterna!för!

kulturR!och!arbetsmarknadspolitik!åt!väsentligt.!Riktningen!för!deras!ändamål!står!att!

finna!i!politiska!motiveringar!för!vad!de!olika!områdena!eftersträvar.!Idealtyper!kan!

således!skapas!genom!beskrivningar!av!regeringens!politiska!målsättningar.!

! Här!utformas!ett!analysredskap!med!stöd!av!begreppet!motivering.!De!politiska!

kategorierna!görs!”mätbara”!genom!att!fyllas!med!skilda!politiska!mål.!

!

1. Innehållet!i!den!ena!idealtypen!”Kulturpolitiskt!motiv”!hämtas!från!regeringens!

målsättning!med!det!kulturpolitiska!området:!”Kulturen!ska!vara!en!dynamisk,!

utmanande!och!obunden!kraft!med!yttrandefriheten!som!grund.!Alla!ska!ha!

möjlighet!att!delta!i!kulturlivet.!Kreativitet,!mångfald!och!konstnärlig!kvalitet!ska!

prägla!samhällets!utveckling.”!(regeringen.se;!”Kultur”,!2014R04R13)!

!

2. Den!andra!idealtypen!”Arbetsmarknadspolitiskt!motiv”!får!sitt!innehåll!från!

regeringens!målsättning!med!det!arbetsmarknadspolitiska!området:!

”Arbetsmarknadspolitiken!är!en!central!del!av!regeringens!politik!och!en!av!de!

viktigaste!komponenterna!för!att!uppnå!full!sysselsättning.!Målet!för!
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arbetsmarknadspolitiken!är!att!insatserna!ska!bidra!till!en!väl!fungerande!

arbetsmarknad.”!(regeringen.se;!”Arbetsmarknadspolitik”,!2014R04R13)!

!

Användandet!av!dessa!idealtyper!som!analysapparat!utgör!här!”glasögon”!vid!följande!

analys!av!politiskt!material.!Det!går!att!undersöka!dokument!med!dessa!glasögon!helt!

enkelt!genom!att!leta!i!materialet!efter!motiveringar!enligt!kulturpolitiskt!eller!

arbetsmarknadspolitiskt!mönster;!om!det!budskap!som!levereras!är!inriktat!på!kultur!

eller!arbetsmarknad!enligt!regeringens!målsättning.!Idealtyperna!kan!således!hjälpa!en!

betraktare!att!teoretiskt!ordna!materialet!och!göra!uppskattningar!av!vad!som!står!i!

centrum!för!det!politiska!budskapet.!!

!

1.5+Material+

Den!empiriska!gränsdragningen!i!uppsatsen!är!satt!vid!underlag!med!avgörande!

betydelse!för!undersökningen:!lagar,!förordningar,!utredningar!och!annan!offentlig!

information,!vilka!går!att!hitta!via!Arbetsförmedlingens!hemsida.!Undersökningen!

hanterar!framför!allt!empiriskt!material!och!den!sekundärlitteratur!som!bidragit!till!

avgränsning!och!stöd!för!beskrivningarna!är!i!sig!tämligen!liten!till!omfattningen.!!

!

1.6+Tidigare+forskning+

Forskning!rörande!området!där!kulturpolitik!möter!arbetsmarknadspolitik,!som!spelar!

roll!för!föreliggande!undersökning,!är!ganska!begränsad.!Anders!Forssman!har!i!

utredningen!Arbete!åt!konstnärer!(SOU!1997:183)!sammanställt!en!bakgrund!som!

används!för!studien.!Propositionen!Konstnärernas!villkor!(1997/98:87)!följde!på!

Forssmans!utredning!och!förslagen!i!den!har!betydelse!för!denna!uppsats.!Forssman!fick!

förnyat!förtroende!av!regeringen!att!utreda!konstnärernas!villkor,!vilket!resulterade!i!

Konstnärerna!och!trygghetssystemen!(SOU!2003:21).!I!den!finns!grunden!för!dagens!

inriktning!inom!kulturpolitik!och!dess!betydelse!för!kulturarbetsmarknaden.!Forskning!

från!ovanstående!utredningar!och!förslag!har!haft!direkt!inflytande!på!de!politiska!

budskap!som!här!undersökts.!

! Utvärdering!av!Arbetsförmedlingens!verksamhet!görs!kontinuerligt,!internt!och!

externt,!men!inte!ofta!ur!ett!kulturpolitiskt!perspektiv.!Emellertid!har!IAF,!som!nämnts,!

granskat!Af:s!bemötande!av!de!kulturarbetare!som!erhåller!ersättning!från!aRkassa.!(IAF!

2012:17)!Granskningen!bildar!utgångspunkt!för!denna!uppsats.!
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! Nämnas!som!tidigare!forskning!bör!också!sammanställningen!och!utvecklandet!av!

det!kulturpolitiska!forskningsläget!som!gjorts!i!boken!Arkitekter!på!armlängds!avstånd!–!

Att!studera!kulturpolitik,!där!flera!ingångar!till!den!här!uppsatsen!finns.!En!mycket!bred!

debatt!kring!det!kulturpolitiska!läget!tog!också!form!kring!regeringens!proposition!för!

en!ny!kulturpolitik!2009.!Vid!sidan!av!själva!proppen!Tid!för!kultur!(2009/10:3),!ska!

därför!i!det!här!sammanhanget!också!Swekults!KulturSverige!2009!beröras.!Den!sist!

nämnda!publikationen!är!en!mycket!omfattande!och!användbar!exposé!över!dagens!

kulturpolitiska!läge,!som!också!haft!betydelse!för!föreliggande!undersökning.!I!

Arkitekter!på!armlängds!avstånd!och!KulturSverige!2009!har!flera!av!de!författare!som!är!

omtalade!i!inledningen!publicerat!sin!forskning.!

!

1.7+Disposition+

Undersökningens!upplägg!har!getts!en!fördjupande!karaktär.!Hela!studien!ryms!i!

följande!kapitel!2.!Stegvis!kommer!jämförande!beskrivningar!av!kulturpolitikens!roll!

inom!Af!att!genomföras!och!diskuteras.!Först!granskas!Arbetsförmedlingens!bemötande!

av!arbetssökande!personer!i!allmänhet.!Därefter!skiljs!vad!som!mer!specifikt!berör!

arbetssökande!kulturarbetare!ut.!Undersökningens!avslutande!del!söker!sedan!

ursprung!för!det!regelverk!som!inverkar!på!Arbetsförmedlingens!utövande!av!

kulturpolitik!i!författningar!och!regeringsbeslut.!Uppsatsen!presenterar!i!kap.!3!

resultatet!och!en!redogörelse!för!vad!undersökningens!analys!och!diskussion!betyder!

för!synen!på!den!kulturpolitiska!inriktning!som!den!svenska!staten!har.!I!kap.!4!

summeras!uppsatsen!först!med!slutsatser!kring!resultat,!teori!och!metod.!Sist!följer!en!

diskussion!om!den!inledande!problemformuleringen!och!möjlig!vidare!forskning.
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2.+HAR+ARBETSFÖRMEDLINGEN+ETT+KULTURPOLITISKT+ÅTAGANDE?!

!

Den!följande!undersökningen!av!kulturpolitikens!roll!inom!arbetsmarknadspolitiken!

börjar!med!ett!besök!på!Arbetsförmedlingens!hemsida.!Där!finns!ingången!till!det!

regelverk!som!upprätthåller!den!arbetsmarknadspolitiska!verksamheten!för!

kulturarbetssökande.!Härefter!fortsätter!den!jämförande!analysen!med!att!undersöka!

informationen!som!möter!kulturarbetssökande!via!hemsidan!och!de!politiska!dokument!

som!hänvisas!till!där.!Slutligen!fördjupas!studien!i!ett!beslut!varmed!regeringen!styr!

Arbetsförmedlingens!verksamhet!inom!kulturpolitiken.!

! Analysen!jämför!efter!hand!det!empiriska!materialet!med!idealtyperna,!för!att!söka!

efter!Arbetsförmedlingens!kulturpolitiska!betydelse.!Undersökningen!åtföljs!

fortlöpande!av!utläggningar,!kring!hur!det!som!framkommer!av!analysen!förhåller!sig!

till!forskningsfrågan!om!Arbetsförmedlingen!har!ett!kulturpolitiskt!åtagande!och!till!

diskussion!runt!vad!det!betyder!för!statens!kulturpolitiska!inriktning.!

!

2.1+Arbetsförmedlingens+matchningsuppdrag+

Om!kulturarbetare!blir!arbetslösa!vänder!de!sig!troligen!till!Arbetsförmedlingen!(Af)!för!

att!få!stöd!i!sitt!arbetssökande.!Redan!den!förutsättningen!har!kulturpolitiska!

innebörder.!Staten!har!bestämt!att!Arbetsförmedlingen!ska!stödja!arbetssökande!som!

behöver!hitta!nytt!arbete!inom!kulturområdet!(vilket!framgår!i!det!följande).!

Kulturområdet!definieras!härigenom!som!en!del!av!arbetsmarknaden!–!som!

fortsättningsvis!kommer!att!kallas!kulturarbetsmarknaden.!Det!finns!förstås!olika!

former!av!statligt!stöd!för!kulturarbetare,!fast!vid!arbetslöshet!begränsas!möjligheterna!

avsevärt.!Det!handlar!till!sist!om!försörjning,!men!en!hel!del!också!om!ett!berättigade!att!

som!individ!få!vara!delaktig!inom!kulturområdet.!Af!har!stor!betydelse!för!avgörandet!

om!en!arbetslös!ska!anses!vara!kulturarbetssökande!och!om!vederbörande!har!rätt!till!

statligt!stöd!för!att!söka!arbete!på!kulturarbetsmarknaden.!

! Inriktningen!för!Arbetsförmedlingens!verksamhet!tycks!i!förstone!inte!ha!några!

kulturpolitiska!avsikter.!Den!speciella!problematik!med!skillnader!som!IAF!påvisade,!

utgår!dock!från!Af:s!handläggande!av!inskrivna!kulturarbetssökande!och!därför!måste!

det!generella!regelverk!som!Af!har!förordnats!undersökas!först.!För!att!få!reda!på!

innehållet!i!den!service!som!ges!till!alla!arbetssökande,!behöver!kulturarbetaren!börja!

med!att!sätta!sig!in!i!de!lagar!och!förordningar!som!reglerar!Arbetsförmedlingens!
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verksamhet!överhuvudtaget.!Närmare!bestämt!reglerna!kring!Af:s!uppdrag,!som!

framgår!av!förordningen!med!instruktioner!till!Af!(2007:1030),!förordningen!som!

reglerar!Af:s!verksamhet!(2000:628)!och!kanske!ytterligare!information!kring!frågan!

om!ersättning!vid!arbetslöshet,!som!framgår!av!lagen!om!arbetslöshetsförsäkring!

(1997:238).!Vad!som!gäller!för!kulturarbetssökande!är!här!samma!regler!som!för!alla!

arbetssökande.!!

! När!ett!instrumentellt!perspektiv!tillämpas!för!att!undersöka!politik!ska!fokus!på!

verksamhetens!avsikter!sökas.!Målsättningen!med!arbetsmarknadspolitiken!är!att!

”verka!för!att!förbättra!arbetsmarknadens!funktionssätt”.!(2007:1030,!2§)!Principen!

som!gäller!är!att!det!inte!är!den!arbetssökandes!enskilda!behov!som!ligger!till!grund!för!

de!bedömningar!som!Arbetsförmedlingen!gör!när!en!arbetssökande!ska!hitta!jobb;!

matchningen!ska!i!första!hand!beakta!arbetsmarknadens!krav.!Arbetsförmedlingens!

verksamhet!fungerar!således,!med!Geir!Vestheims!ord,!”som!reiskap!eller!instrument!for!

å!oppnå!effektar!som!er!”bortanfor”!sjølve!aktiviteten”.!(Vestheim,!S,!56)!!

! Myndigheten!ger!uttryck!för!detta!förhållande!på!sin!hemsida,!under!rubriken!”Hur!

bedöms!om!ett!arbete!är!lämpligt!för!dig?”:!”Om!en!arbetsgivare!anser!att!dina!

kvalifikationer!är!tillräckliga!och!vill!anställa!dig!är!arbetet!lämpligt,!även!om!du!själv!

inte!tycker!att!du!har!tillräckliga!kunskaper!eller!färdigheter!för!arbetet.”!

(arbetsformedlingen.se;!”Hur”,!2014R04R09)!Den!arbetssökande!ska!således!inte!i!första!

hand!fråga!sig!vad!vederbörande!vill!eller!kan!jobba!med,!utan!frågan!som!ska!ställas!är!

vad!för!anställning!som!kan!erbjudas.!Det!är!till!arbetsmarknaden!som!den!

arbetssökande!måste!anpassa!sig!för!att!komma!ur!sin!arbetslöshet.!

! Här!kan!vissa!slutsatser!dras!kring!vad!logiken!betyder!för!en!kulturarbetssökande.!

De!bestämmelser!som!möter!en!arbetslös!besökande!hos!Af!kan!komma!att!ge!en!del!

problem.!Vad!som!sägs!är!att!en!arbetslös!inte!kan!räkna!med!att!de!egna!önskemålen!

om!yrkesområde!att!leta!jobb!inom,!kommer!att!kunna!beaktas!för!att!stöd!ska!erhållas.!

Kulturarbetsmarknaden!är!en!begränsad!del!av!marknaden!och!arbetslöshet!betyder!att!

konkurrensen!är!hård!om!de!möjliga!jobb!som!finns!där.!Arbetsförmedlingen!erbjuder!

hjälp!för!att!individer!ska!göra!rätt!saker!för!att!få!rätt!jobb.!Af!förtydligar:!”Hänsyn!ska!

tas!till!din!utbildning!och!yrkesvana,!men!ett!arbete!kan!anses!lämpligt!även!om!det!inte!

stämmer!överens!med!din!utbildning!och!yrkeserfarenhet.”!(arbetsformedlingen.se;!

”Hur”,!2014R04R09)!Det!kan!här!vara!bra!att!komma!ihåg!att!Arbetsförmedlingen!agerar!

efter!en!instrumentell!politisk!princip;!att!inte!värdera!de!krav!arbetsmarknaden!har!på!
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de!arbetssökande.!Normen!om!att!arbetsmarknaden!avgör!vem!som!ska!få!anställning!

gäller!här!då!även!de!som!erbjuder!kulturella!alster!eller!kulturarbetskraft.!

! Vid!det!första!mötet!med!Arbetsförmedlingen!kommer!den!arbetssökande!att!skrivas!

in!enligt!bedömningar!som!följer!gällande!regelverk.!Den!utbildningsbakgrund!och!

yrkeserfarenhet!som!den!arbetssökande!har,!kommer!att!ligga!bakom!den!matchning!

mot!arbetsmarknaden!som!Af!bedömer!vara!lämplig.!Systemet!för!yrkesklassificering!

kallas!SSYK,!Standard!för!svensk!yrkesklassificering,!och!härrör!från!Statistiska!

centralbyrån.!(scb.se;!”Standard”,!2014R04R19)!På!SCB:s!hemsida!framgår!hur!systemet!

fungerar:!”SSYK!klassificerar!personer!efter!de!arbetsuppgifter!som!de!utför.!Den!kan!

även!användas!för!att!organisera!information!om!lediga!platser,!arbetssökande!och!

yrken.!Yrkesindelningen!är!en!viktig!standard!inom!arbetsmarknadsR!och!

individstatistikens!område.”!(scb.se;!”Standard”,!2014R04R19)!!

! Att!klassificeringen!kan!vara!användbar!inom!Af:s!verksamhet!och!inte!minst!vid!

matchning!av!arbetssökande!är!klart.!Dock!framgår!det!inte!med!tydlighet!i!Af:s!

dokumentering!att!de!tillämpar!SCB:s!system.!Genom!att!leta!grundligt!i!myndighetens!

handlingar!kan!emellertid!underlag!för!fortsatt!undersökning!hittas.!

! Ett!första!tecken!på!att!kulturen!har!en!särskild!roll!inom!arbetsmarknadspolitiken,!

är!att!Arbetsförmedlingen!i!en!författning!förtydligat!myndighetens!användande!av!

SSYK!gällande!just!kulturarbetssökande.!Här!klargörs!att!det!finns!speciella!villkor!när!

det!gäller!kulturarbetsmarknaden.!”Verksamheten!inom!Arbetsförmedlingen!Kultur!

omfattar!arbetssökande!som!är!etablerade!inom!något!av!de!yrken!som!tilldelats!

beteckningar!enligt!Standard!för!Svensk!Yrkesklassificering!(SSYK).”(AFFS!2009:9,!5)!

Föreskriften!ger!inte!möjlighet!att!dra!några!slutsatser!kring!varför!kraven!kring!SSYK!

bara!nämns!av!Af!i!samband!med!kulturarbetssökanden.!Det!går!heller!inte!att!säga!

något!meningsfullt,!som!svar!på!forskningsfrågorna!i!den!här!uppsatsen,!utifrån!

innehållet!i!citatet.!Det!som!framkommer!är!att!Arbetsförmedlingen!har!förutsättningar!

att!avgöra!vem!som!kan!anses!vara!”etablerad”!inom!sitt!kulturella!yrkesområde,!men!

inte!hur!avgörandet!går!till.!!

! Alla!arbetssökande!ska!enligt!den!rådande!klassificeringen!få!en!planering,!som!görs!

enligt!ett!för!Arbetsförmedlingen!oumbärligt!förfarande;!den!arbetsmarknadspolitiska!

bedömningen.!Med!hjälp!av!detta!nyckelredskap!möts!alla!de!premisser!som!inverkar!på!

myndighetens!uppdrag!att!matcha!de!arbetssökande!med!arbetsmarknaden:!!

!
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En!individuell!handlingsplan!ska!innehålla!en!arbetsmarknadspolitisk!bedömning!som!utgår!från!

den!arbetssökandes!förutsättningar!för!arbete,!arbetsmarknadens!krav!och!Arbetsförmedlingens!

uppdrag.!

!

Handlingsplanen!ska!också!innehålla!den!arbetssökandes!inriktning!vad!gäller!yrkesområden!och!

geografiskt!sökområde.!

!

Vidare!ska!det!av!handlingsplanen!framgå!vilket!stöd!den!arbetssökande!kommer!att!få!från!

Arbetsförmedlingen.!(AFFS!2014:1,2§)!

!

Som!synes!samlas!all!den!information!som!sedan!ligger!bakom!planering!för!och!service!

till!den!arbetssökande!i!en!bedömning!som!ska!ha!arbetsmarknadspolitisk!motivering.!

De!yrken!som!den!arbetssökande!bedöms!ha!bäst!chans!att!få!arbete!inom!kommer!att!

utgöra!framtida!sökområde.!Stödåtgärder!är!sedan!att!förstå!som!den!service!som!kan!

komma!den!arbetssökande!till!del.!

! Några!speciella!regler!för!kulturarbetssökande!går!inte!att!hitta!i!Af:s!generella!

inskrivningsrutiner!–!förutom!de!villkor!som!finns!för!att!bedöma!om!kulturarbetarna!är!

att!anse!som!etablerade!eller!inte.!Utifrån!SSYK!kan!en!sådan!arbetsmarknadspolitisk!

bedömning!göras.!Matchningen!av!alla!arbetssökande!sker!enligt!de!förutsättningar!som!

de!själva!har,!samordnat!med!arbetsmarknaden.!Det!är!slutligen!en!arbetsgivare!som!

avgör!vad!som!är!ett!lämpligt!jobb!för!den!arbetslöse.!

! Det!är!inte!möjligt!att!finna!några!kulturpolitiska!motiv!bakom!Af:s!verksamhet!så!

långt.!Enda!gången!kulturarbetssökanden!har!omnämnts,!har!det!handlat!om!

klassificering!enligt!SSYK.!Systemet!skiljer!ut!arbetssökande!i!enlighet!med!respektive!

profession,!men!inte!alls!med!kulturpolitiska!förtecken.!Helheten!av!det!resonemang!

som!förs!på!hemsida!och!i!de!förordningar!som!reglerar!den!matchande!verksamheten!

har!en!tydlig!arbetsmarknadspolitisk!inriktning.!

! I!den!arbetsmarknadspolitiska!bedömningen!finns!emellertid!skärningspunkten!

mellan!kulturpolitik!och!arbetsmarknadspolitik.!Här!möter!den!kulturarbetssökande!det!

regelverk!som!Arbetsförmedlingen!ska!följa.!Den!närhet!eller!avstånd!till!kulturen!som!

arbetsmarknadspolitiken!har!preciseras!i!det!ögonblick!då!Af!bedömer!en!

kulturarbetssökandes!möjligheter!att!få!jobb.!Arbetsförmedlingen!ska!avgöra!vad!som!

är!den!snabbaste!vägen!ut!till!anställning!och!måste!i!planeringen!för!en!arbetssökande!

kulturarbetare!beakta!kulturarbetsmarknadens!funktion!samtidigt!som!den!

arbetssökandes!förutsättningar!ska!övervägas.!Den!arbetsmarknadspolitiska!
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bedömningen!följer!de!politiska!motiv!som!finns!i!Arbetsförmedlingens!regelverk.!Om!

det!finns!kulturpolitiska!åtagande!för!myndighetens!verksamhet!kommer!de!att!spela!

roll!då!planeringen!för!en!kulturarbetssökande!beslutas.!!

! Det!faktum!att!just!kulturarbetssökande!berörs!gällande!SSYK!kan!uppfattas!som!att!

en!viss!medvetenhet!finns!hos!Arbetsförmedlingen!kring!de!speciella!villkoren!på!

kulturarbetsmarknaden.!Om!det!betyder!att!den!statliga!myndigheten!ska!ha!inverkan!

på!kulturområdet!eller!om!Af!i!sin!verksamhet!ska!hålla!sig!på!avstånd!från!kulturen!kan!

så!långt!i!undersökningen!inte!sägas.!Även!om!viss!uppmärksamhet!kring!kulturarbetare!

uppenbaras,!kan!hänsyn!lika!gärna!vara!riktade!mot!kulturarbetsmarknadens!funktion.!!!

!

2.2+Arbetsförmedlingen+Kultur+Media!

Ovanstående!gäller!inskrivning!av!arbetssökande!i!allmänhet.!Kulturarbetssökande!har!

hittills!ringats!in!som!grupp,!men!vad!som!gäller!för!dem!när!de!skriver!in!sig!hos!

Arbetsförmedlingen!har!ännu!inte!framkommit.!När!det!rör!svar!på!IAF:s!

problemställning!kring!särskilda!arbetsformer,!anpassad!förmedlingsservice!och!de!

speciella!förutsättningar!som!kulturarbetsmarknaden!innebär,!måste!en!visit!hos!Af!

Kultur!Media!göras.!!

! Det!är!till!att!börja!med!ganska!begränsad!information!Af:s!hemsida!erbjuder!som!

vägledning!för!den!arbetssökande!kulturarbetaren.!Det!framgår!att!det!finns!service!som!

bara!riktar!sig!till!kulturarbetare!–!och!då!inte!bara!arbetslösa,!men!väl!arbetssökande!

personer.!En!grundläggande!hjälp!ges!personligen:!”När!du!är!inskriven!på!

Arbetsförmedlingen!Kultur!Media!får!du!stöd!och!service!av!arbetsförmedlare!som!kan!

din!bransch.”!(arbetsformedlingen.se,!”För”,!2014R04R14)!Meningen!klargör!att!det!finns!

personella!resurser!som!hanterar!de!speciella!förhållanden!som!råder!på!

kulturarbetsmarknaden.!För!att!få!denna!support!måste!den!arbetssökande!uppfylla!de!

villkor!som!gäller!för!inskrivning!hos!Af!Kultur!Media.!

! Förutsättningarna!för!att!räknas!som!kulturarbetssökande!framgår!under!en!flik,!där!

rubriken:!”Kriterier!för!att!få!tillgång!till!service!vid!Arbetsförmedlingen!Kultur!Media”,!

med!468!ord!summerar!vad!som!styr!de!kulturarbetssökandes!förhållande!till!

Arbetsförmedlingen!och!arbetsmarknaden.!(arbetsförmedlingen.se;!”Kriterier”,!2014R

04R07)!Följande!mening!förtydligar!sedan!vad!som!reglerar!arbetssökandet!för!en!

kulturarbetare:!”Är!du!etablerad!kulturarbetssökande!ska!du!tillhöra!

Arbetsförmedlingen!Kultur!Media!och!vara!inskriven!där.”!(arbetsförmedlingen.se;!
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”Kriterier”,!2014R04R07)!Härigenom!kan!förstås!att!undersökningen!nu!närmar!sig!det!

gränsområde!där!arbetsmarknadspolitiken!möter!kulturpolitiken;!ett!område!där!de!

kriterier!som!tycks!centrala!i!Af!Kultur!Medias!verksamhet!fordrar!en!utförligare!

granskning.!

! Två!ord!i!sist!citerade!mening!är!betydelsefulla;!”etablerad”!och!”ska”.!Vad!avses!

egentligen!med!”etablerad!kulturarbetssökande”?!Betyder!”ska”!att!det!inte!är!möjligt!

för!en!kulturarbetare,!om!de!bedöms!vara!”etablerade”!vill!säga,!att!välja!vilket!AfR

kontor!de!önskar!skriva!in!sig!hos?!Svaren!finns!i!de!avgörande!villkor!som!tillämpas!för!

att!bedöma!vilken!kategori!av!arbetssökande!som!de!inskrivna!hos!Af!tillhör.!

! När!det!gäller!kulturarbetare!så!framgår!vad!som!krävs!av!informationen!som!följer!

på!Af:s!hemsida.!Det!grundläggande!kriteriet!för!att!få!service!hos!Af!Kultur!Media!är!

rätt!utbildning:!”Du!ska!ha!fullgjort!en!för!yrket!lämplig!högre!konstnärlig!eller!

motsvarande!utbildning.”!(arbetsförmedlingen.se;!”Kriterier”,!2014R04R07)!Bedömning!

av!om!utbildningen!är!tillräcklig!görs,!enligt!informationen,!av!en!arbetsförmedlare.!Det!

ska!vara!akademisk!eller!annan!lämplig!utbildning!över!gymnasienivå.!Intyg!på!

genomförd!utbildning!måste!kunna!visas!genom!ex.!examensbevis,!diplom!eller!betyg.!

Något!tydliggörande!av!vilka!utbildningar!som!berättigar!till!service!hos!Af!Kultur!Media!

finns!inte!på!hemsidan.!Av!allt!att!döma!har!de!utbildningsinstitutioner!som!erbjuder!

undervisning!godkänd!av!Af,!implicit!också!stor!betydelse!för!avgörandet!om!vilka!

individer!som!i!slutänden!kommer!att!vara!berättigade!kulturarbetssökande.!

! Utöver!utbildningskravet!framgår!att!yrkeserfarenhet!kan!ge!rätt!till!inskrivning!hos!

Af!Kultur!Media:!”All!utbildning!och!yrkesverksamhet!som!krävs!för!att!vara!etablerad!

kulturarbetssökande!ska!kunna!styrkas.”!(arbetsförmedlingen.se;!”Kriterier”,!2014R04R

07)!Kriterierna!för!yrkesverksamhet!finns!beskrivna!under!respektive!yrkesområde.!En!

återkommande!fras!föreskriver!minst!tre!års!aktivitet!i!det!yrke!som!den!arbetssökande!

ska!anses!vara!etablerad!inom.!(arbetsförmedlingen.se;!”Kriterier”,!2014R04R07)!Det!

finns!flera!sätt!att!verifiera!yrkesverksamheten!på,!t.ex.!genom!”tjänstgöringsintyg!eller!

arbetsgivarintyg!från!arbetsgivare,!kontrakt,!meddelande!om!erhållet!stipendium,!

vernissagekort,!ersättningsmeddelande!från!STIM!eller!BUS.”!(arbetsförmedlingen.se;!

”Kriterier”,!2014R04R07)!Sålunda!framgår!att!kulturarbetsmarknaden!i!Af:s!mening!

också!berör!de!organisationer!som!värnar!kulturarbetarnas!rättigheter.!

! Exakt!hur!avvägningen!mellan!krav!på!arbete!och!utbildning!görs,!för!att!uppfylla!

inskrivningskriterierna,!framgår!inte!av!hemsidans!information.!Vederbörande!får!dock!
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veta!att!eventuellt!nekad!inskrivning!kan!klarläggas!vid!personligt!besök!hos!Af!Kultur!

Media!och!att!bedömningen!slutligen!kan!prövas!av!chef!på!kontoret.!

(arbetsförmedlingen.se;!”Kriterier”,!2014R04R07)!Härmed!kan!förstås!att!

Arbetsförmedlingen,!och!närmare!bestämt!Af!Kultur!Media,!i!sista!hand!har!en!

avgörande!betydelse!för!vem!som!ska!anses!vara!etablerad!kulturarbetssökande!och!

därmed!få!särskild!service.!Det!blir!allt!tydligare!så!långt!i!undersökningen,!att!de!

kriterier!som!används!för!att!göra!arbetsmarknadspolitiska!bedömningar!i!mötet!med!

kulturarbetssökande!är!av!största!betydelse!för!Af:s!roll!inom!kulturpolitiken.!

! Preciseringen!av!vilka!yrken!som!räknas!för!att!någon!ska!anses!vara!etablerad!

kulturarbetssökande!är!tydligare!än!när!det!gäller!utbildning.!Under!varje!yrkesområde!

finns!inom!parantes!exempel!på!vilka!yrken!som!ingår!i!respektive!område.!De!områden!

som!de!inskrivna!indelas!i!kan!sammanfattas!enligt!följande:!bild!och!form!(ex.!skulptör,!

målare,!konstgrafiker,!formgivare),!scen!och!ton;!ord!och!media!(ex.!koreografer,!

dansare,!skådespelare,!regissörer,!kompositörer,!tonsättare,!utövande!musiker!och!

sångare!inom!klassiskR!och!underhållningsmusik,!journalister,!översättare,!fotograf,!

radioR!och!TVRproducenter)!och!slutligen!övriga!konstnärer!(ex.!författare!och!

dramatiker).!(arbetsförmedlingen.se;!”Kriterier”,!2014R04R07)!Någon!motivering!kring!

vad,!utbildning!eller!yrkesverksamhet,!som!ligger!bakom!denna!indelning!framgår!inte!

av!Af:s!hemsida.!!

! De!krav!som!ställs!på!kulturarbetare!inom!respektive!profession!skiljer!sig!åt!till!viss!

del.!Nyckelfrasen,!minst!tre!års!aktivitet!i!det!yrke!som!den!arbetssökande!ska!anses!

vara!etablerad!inom,!varieras!främst!för!arbetssökande!inom!bild!och!form.!Kravet!på!

yrkesverksamhet!för!dessa!konstnärer!är!utsträckt!till!fem!år.!Kriterierna!för!att!

erbjudas!service!hos!Af!Kultur!Media!är!här!också!tydligare!specificerade,!för!att!en!

individ!ska!anses!vara!”etablerad!på!den!konstnärliga!kulturarbetsmarknaden.”!

(arbetsförmedlingen.se;!”Kriterier”,!2014R04R07)!Det!framgår!alltså,!utan!motivering,!att!

bildR!och!formkonstnärernas!arbete!har!en!annan!karaktär!än!övriga!kulturarbetares.!

! På!Af:s!hemsida!redovisas!inte!varifrån!grunderna!till!de!arbetsmarknadspolitiska!

bedömningar!som!görs!för!kulturarbetssökanden!kommer.!Det!som!står!att!finna!är!

länkar!till!alla!de!lagar!och!förordningar!som!har!betydelse!för!myndighetens!

verksamhet.!Det!regelverk!som!spelar!roll!för!i!alla!arbetssökanden!har!redan!nämnts.!

Det!finns!inget!ytterligare!på!hemsidan!som!berör!kulturpolitikens!inverkan!på!

arbetsmarknadspolitiken!eller!Arbetsförmedlingens!funktion!i!kulturpolitiken.!
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! Vad!som!framkommit!så!långt!i!undersökningen!är!att!Af!har!en!speciell!relation!till!

kulturarbetare,!men!att!de!krav!som!ställs!på!kulturarbetarna!förefaller!likvärdiga!de!

som!rör!andra!arbetssökande.!De!arbetsmarknadspolitiska!bedömningar!som!görs!för!

kulturarbetare!motsvarar!bedömningar!för!arbetssökande!inom!andra!professioner.!

Emellertid!tycks!det!behövas!en!mer!omfattande!prövning!efter!kriterier!för!att!avgöra!

om!en!person!är!etablerad!kulturarbetare!än!vad!som!gäller!för!andra!arbetssökande.!

Det!är!i!det!här!förfarandet!som!det!ännu!inte!är!utrett!om!det!i!den!

arbetsmarknadspolitiska!bedömningen!också!ingår!kulturpolitiska!avgöranden.!

! Det!som!skiljer!handläggandet!av!kulturarbetarnas!matchning!mot!arbetsmarknaden!

är!de!ovan!beskrivna!kriterier!som!finns!för!att!anses!vara!en!”etablerad!

kulturarbetssökande”.!Betydelsen!av!kriterierna!för!inskrivning!hos!Af!Kultur!Media!

understryks!också!av!Kulturrådet,!som!på!sin!hemsida!helt!kort!redogör!för,!att!de!med!

sina!krav!på!professionalitet!”tillämpar!Arbetsförmedlingen!Kultur!Medias!definition!av!

professionella!kulturaktörer”.!(kulturradet.se,!”Krav”,!2014R04R07)!Yttrandet!förtydligar!

att!Arbetsförmedlingen!hanterar!väsentliga!avgöranden,!när!myndigheten!bedömer!

arbetssökandes!möjligheter!att!få!anställning.!Det!som!kommer!att!vara!speciellt!för!

kulturarbetssökanden,!är!inte!att!det!krävs!uppvisande!av!betyg,!intyg!och!licenser!för!

att!skrivas!in!i!en!eller!annan!kategori!arbetssökande,!det!begärs!av!alla!som!är!

inskrivna!hos!Af.!Det!som!tydligt!skiljer!kulturarbetssökande!från!de!flesta!andra!

arbetssökande!är!att!de!hänvisas!till!en!specialförmedling,!Af!Kultur!Media.3!De!kriterier!

som!avgör!om!en!arbetssökande!ska!skrivas!in!som!etablerad!kulturarbetssökande,!är!

förstås!också!avgörande!för!vilka!som!inte!får!service!hos!Af!Kultur!Media.!Om!den!

arbetslöse!inte!bedöms!vara!etablerad!får!förmodas!att!denne!hänvisas!till!en!vanlig!

förmedling.!

! Den!särskilda!service!som!erbjuds!kulturarbetssökande!framgår!av!hemsidan.!Där!

beskrivs!vad!den!kulturaktör!som!anses!etablerad!egentligen!kan!räkna!med!efter!en!

inskrivning!hos!Af!Kultur!Media.!(arbetsformedlingen.se,!”För”,!2014R04R14)!En!

kulturarbetssökande!som!registreras!hos!Arbetsförmedlingen!Kultur!media!kan!således!

bli!sökbar!av!arbetsgivare!inom!kulturbranschen.!Arbetsmarknadsutbildningar!inom!

just!kulturbranschen!kan!bara!erbjudas!etablerade!kulturarbetssökanden!–!med!stöd!av!

en!arbetsmarknadspolitisk!bedömning.!Alla!erkända!(efter!prövning!av!Af!Kultur!Media)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3!Det!finns!ytterligare!specialarbetsförmedlingar;!ex.!Arbetsförmedlingen!Sjöfart.!
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kulturarbetare!kan!härtill!visa!upp!sig!på!de!konstnärliga!presentationssidorna!

”Bildbanken”!och!”KulturR!och!nöjesbanken”!–!utan!att!behöva!vara!inskriven.!!Det!finns!

slutligen!rikligt!med!länkar!till!kultursidor!på!nätet,!kulturnätverk!(ex.!Mötesplats!

Stockholm),!rekryteringar!inom!kulturområdet!och!utannonserade!auditioner!som!

samlas!på!Af:s!hemsida,!under!fliken!Kultur!Media.!

! I!den!här!utredningen!av!Af:s!särskilda!service!till!kulturarbetssökanden!kan!inte!

andra!motiveringar!än!arbetsmarknadspolitiska!hittas.!Bedömningsgrunderna!för!beslut!

ska!inte!vara!kulturpolitiska.!Ett!faktum!som!Af!Kultur!Media!vill!förtydliga!genom!

påpekandet:!Af:s!”kriterier!är!inte!grund!för!en!konstnärlig!bedömning,!när!det!gäller!

begreppet!etablerad!kulturarbetare.”!(arbetsförmedlingen.se;!”Kriterier”,!2014R04R07)!

Uttalandet!är!viktigt!då!det!ingående!beskriver!en!problematik!kring!vad!som!utgör!

motivet!till!Af:s!bedömningar!av!arbetssökande!kulturarbetare.!Spörsmålet!om!vem!som!

anses!vara!etablerad!inom!sitt!yrkesområde!är!komplicerad!och!befinner!sig!i!den!

skärningspunkt!mellan!kulturpolitik!och!arbetsmarknadspolitik;!där!den!

arbetsmarknadspolitiska!bedömningen!övergår!i!matchning!av!kulturarbetssökanden.!

Myndigheten!ska!således!inte!göra!några!kvalitativa!bedömningar!när!det!planerar!för!

arbetslösa.!Det!kan!säkert!tvistas!en!hel!del!om!de!här!arbetsmarknadspolitiska!

bedömningarna!i!möten!som!Af!har!med!kulturarbetssökanden.!

! Med!hjälp!av!uppsatsens!analysapparat!tydliggörs!att!Arbetsförmedlingen,!genom!sitt!

avståndstagande!från!att!göra!konstnärliga!bedömningar,!inte!ska!agera!i!enlighet!med!

idealtypen!”Kulturpolitisk!motiv”!när!de!handlägger!ärenden!för!kulturarbetssökanden.!

Så!långt!kan!föreliggande!undersökningen!alltså!inte!belägga!att!Arbetsförmedlingen!har!

ett!kulturpolitiskt!åtagande.!Härmed!kan!heller!inte!något!ytterligare!anföras!om!vilken!

roll!Arbetsförmedlingen!spelar!inom!kulturpolitiken!och!vad!det!kan!säga!om!den!

kulturpolitiska!inriktning!som!staten!har.!!

! Af!redogör!inte!heller!på!sin!hemsida!varifrån!de!hämtat!underlaget!för!de!särskilda!

kriterierna!gällande!kulturarbetssökande.!Det!är!dock!tydligt!att!dessa!villkor!har!en!

väsentlig!betydelse!för!den!speciella!service!som!kulturarbetssökande!erhåller.!

Premisserna!är!helt!avgörande!för!bedömningen!av!vem!som!ska!anses!vara!etablerad!

inom!kulturbranschen!och!därmed!vem!som!ska!vara!inskriven!hos!Af!Kultur!Media.!

! Frågor!kvarstår!om!kriterierna!har!en!kulturpolitisk!inverkan!på!myndighetens!

verksamhet!och!i!vilken!utsträckning!de!kan!ligga!bakom!de!skillnader!mellan!vanliga!

arbetssökande!och!kulturarbetssökande!som!IAF!varslade!om.!
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2.3+Arbetsförmedlingens+författningar!

För!att!finna!underlaget!till!de!bedömningsgrunder!som!används!av!Arbetsförmedlingen!

generellt!och!Kultur!Media!speciellt,!får!den!vetgiriga!leta!sig!tillbaka!i!dokumentationen!

några!år.!

! Bakgrund!till!de!arbetsmarknadspolitiska!bedömningar!som!Af!utför!gällande!

kulturarbetssökanden!går!att!finna!på!internetsidan!”Arbetsförmedlingens!lagrum”,!som!

administreras!av!myndighetens!juridiska!avdelning.!(Arbetsförmedlingens!lagrum,!

2014R04R10)!I!ett!s.k.!”grundbeslut”,!benämnt!"Arbetsmarknadsstyrelsens!

administrativa!föreskrifter!om!handläggning!av!arbetsförmedlingsärenden”!med!

beteckning!AMSFS!2005:4!finns!en!hänvisning!till!ett!regeringsbeslut,!där!de!för!den!här!

undersökningen!avgörande!avgränsningskriterierna!fastslogs.!(Arbetsförmedlingens!

lagrum,!2014R04R10)!Ytterligare!ett!publicerat!”ändringsbeslut”!(som!fortfarande!är!

giltigt!enligt!lagrummets!lista)!med!beteckning!AMSFS!2005:4!har!antagits!av!

Arbetsmarknadsstyrelsen!(AMS)!med!samma!ursprungsdatering!som!”grundbeslutet”!

(2005R06R23),!men!med!besked!om!att!uppdateringar!skett!fram!till!förordning!AFFS!

2009:9.!(Arbetsförmedlingens!lagrum,!2014R04R10)!Båda!publicerade!versionerna!av!

AMSFS!2005:4!innehåller!en!bilaga!som!beskriver!de!för!Af!Kultur!Media!aktuella!

yrkena:!”SSYK!och!Yrkesbenämningar!som!tillhör!Arbetsförmedlingen!Kultur”.!(AMSFS!

2005:4,!”Ändringsbeslut”,!11ff.)!

! De!båda!beslutstexterna!är!vid!en!jämförelse!inte!identiska!när!det!gäller!

ordalydelsen!eller!numreringen!av!paragrafer.!En!avgörande!skillnad!är!följande!

formulering,!vilken!tycks!ligga!bakom!Af:s!handläggning!av!kulturarbetssökanden!och!

som!bara!återfinns!i!den!första!versionen!av!författning:!”Arbetsförmedlingen!Kultur!

avgör!med!tillämpning!av!de!avgränsningskriterier!som!framgår!av!regeringsbeslut!

1998R12R22!(N1999/3743/8)!om!en!arbetssökande!skall!anses!vara!etablerad!på!

kulturarbetsmarknaden!och!därmed!uppfylla!grunderna!för!att!skrivas!in!som!

kulturarbetssökande”.!(AMSFS!2005:4,!”Grundbeslut”,!6)!I!den!uppdaterade!versionen!

finns!inte!ovanstående!formulering!kvar.!Därmed!återstår!heller!inte!hänvisningen!till!

det!regeringsbeslut!som!författningen!har!sitt!upphov!i,!vilket!inte!gör!det!helt!lätt!att!

finna!ursprunget!till!de!avgränsningskriterier!för!etablerade!kulturarbetssökande!som!

Af!använder!i!sitt!handläggande!än!idag.!

! Vad!som!framgår!i!och!med!dessa!föresatser,!är!att!Arbetsförmedlingen!har!ett!

regeringsbeslut!som!underlag!när!myndigheten!gör!arbetsmarknadspolitiska!
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bedömningar!för!kulturarbetssökande.!Vilket!i!sin!tur!frammanar!en!aning!om!att!

myndigheten!har!föreskrivits!att!göra!sådana!prövningar.!Undersökningen!ska!därför!

ägna!sig!åt!en!analys!av!de!politiska!budskapen!i!de!bägge!avgörande!dokumenten!

(grundR!och!regeringsbeslutet).!Vilka!båda!utgör!första!länkar!i!den!kedja!av!

motiveringar!som!juridiskt!förankrar!det!dagliga!handläggandet!hos!Af!Kultur!Media.!På!

så!sätt!ska!det!gå!att!avgöra!om!det!i!någon!idealtypisk!mening!finns!kulturpolitiska!

motiveringar!i!det!befintliga!regelverket.!

! För!att!skrivas!in!hos!Af!Kultur!Media!behöver!man!alltså!vara!etablerad!

kulturarbetssökande.!Vad!som!framgår!av!AMSFS!2005:4!är!vad!som!menas!med!

etablerad.!En!arbetssökande!som!uppfyller!kriterierna!ska!bedömas!vara!yrkesverksam!

inom!sin!bransch.!(AMSFS!2005:4,!”Grundbeslut”,!6)!Villkoren!är!egentligen!inte!andra!

än!för!alla!arbetssökande!som!skrivs!in!hos!Af,!men!om!vederbörande!tillhör!

kulturbranschen!och!kan!kategoriseras!i!ett!kulturyrke!hänvisas!personen!till!Af!Kultur!

Media.!”Verksamheten!inom!Arbetsförmedlingen!Kultur!omfattar!arbetssökande!som!är!

etablerade!inom!något!av!de!yrken!som!tilldelats!beteckningar!enligt!

Arbetsmarknadsstyrelsens!yrkesklassificeringssystem!(AMSYK)!vilka!anges!i!bilaga!till!

dessa!föreskrifter.”!(AMSFS!2005:4,!”Grundbeslut”,!6)!

! Systemet!med!yrkesklassificering!ser!likadant!ut!idag!som!2005,!med!ändringen!att!

nu!kallas!kategoriseringen,!som!bekant,!SSYK.!(scb.se;!”Standard”,!2014R04R19)!Den!lista!

med!yrkesbenämningar!tillhörande!Af!Kultur!som!bifogas!de!båda!AMSFS!2005:4!

förefaller,!vid!en!okulär!jämförelse,!i!det!närmaste!samstämmig!med!den!lista!på!knappt!

200!kulturyrken!som!numera!presenteras!på!Af:s!hemsida.!(arbetsförmedlingen.se;!

”Yrken”,!2014R05R17)!!

! Sålunda!har!en!jämförelse!av!dokumenterade!politiska!budskap!gjort!det!möjligt!att!

säkerställa!ett!ursprung!för!dagens!bedömningar!av!kulturarbetssökanden.!Det!står!

också!klart!att!de!kriterier!som!finns!på!Af:s!hemsida!är!hämtade!från!ytterligare!en!

källa!–!regeringsbeslutet.!

! Problemet!som!här!fått!sitt!klargörande,!är!vad!som!krävs!för!att!kallas!etablerad!

inom!ett!eller!annat!av!de!yrken!som!tillhör!Af!Kultur!Media.!Svaret!finns,!som!vi!vet,!på!

Af:s!hemsida:!”För!att!bli!inskriven!på!Arbetsförmedlingen!Kultur!Media!måste!du!fylla!

vissa!kriterier!och!söka!jobb!inom!specifika!yrken!inom!kulturområdet.”!

(arbetsformedlingen.se,!”För”,!2014R04R14)!Härmed!är!vi!tillbaka!till!de!kriterier,!som!

används!för!att!göra!arbetsmarknadspolitiska!bedömningar!och!som!kan!berättiga!till!
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inskrivning!av!kulturarbetssökande.!Genom!dessa!kriterier!spelar!Arbetsförmedlingen!

en!avgörande!roll!för!matchningen!av!kulturarbetssökanden.!Premisserna!är!avgörande!

för!de!bedömningar!som!görs!för!kulturarbetsmarknaden.!Frågan!är!om!de!kan!sägas!

vara!kulturpolitiska!motiverade.!

! Om!det!finns!kulturpolitiska!motiv!till!bedömningar!som!Af!ska!göra!i!mötet!med!

kulturarbetssökanden,!kan!det!tyda!på!att!staten!upprätthåller!en!närhet!till!

kulturområdet.!Det!kan!i!så!fall!ge!skäl!till!de!skillnader!mellan!kulturarbetssökande!och!

andra!arbetssökanden!som!IAF!påvisade!i!sin!granskning!av!Af.!De!särskilda!hänsyn!som!

då!ska!tas!till!förhållanden!inom!kulturområdet!får!inte!enbart!arbetsmarknadspolitiska!

motiv.!Vilket!kunde!innebära!att!Arbetsförmedlingen!spelar!en!roll!inom!kulturpolitiken!

som!är!mer!direkt!än!bara!arbetsmarknadspolitiskt!instrumentell.!En!funktion!som!

skulle!göra!det!möjligt!att!tolka!myndigheten!som!ett!redskap!i!en!kulturpolitisk!modell,!

som!upprätthåller!relationerna!inom!den!traditionella!svenska!arkitektstaten.!

! Kriterierna!har!så!långt!synats!som!de!presenteras!av!Af!via!hemsidan,!men!där!utan!

hänvisningar!till!deras!ursprung.!Efter!träget!sökande!i!Arbetsförmedlingens!

dokumentation!har!emellertid!en!hänvisning!till!ett!regeringsbeslut!upphittats.!Så!vad!

står!det!egentligen!i!det!grundläggande!dokumentet?!

!

2.4+Regeringsbeslutet!

Ursprunget!till!Arbetsförmedlingen!Kultur!Medias!kriterier!för!att!anses!vara!etablerad!

kulturarbetssökande!går!att!återfinna!i!det!regeringsbeslut!(N1999/3743/8)!som!togs!

1998R12R22:!Fastställande!av!avgränsningskriterier!för!arbetsmarknadspolitiska!åtgärder!

på!kulturarbetsmarknaden.!(SOU!2003:21,!166ff)!Den!text!som!motiverar!kriterierna!är!

intresseväckande!att!fördjupa!sig!i,!vilket!ska!göras!i!det!följande.!Intressanta!är!också!

beskrivningen!av!själva!kriterierna,!återgivna!i!beslutets!bilaga.!

! Vid!en!jämförelse!av!texten!med!den!information!som!finns!på!Af:s!hemsida!är!det!

tydligt!att!Arbetsförmedlingens!kriterier!är!närmast!kalkerade!från!regeringsbeslutet.!

Härmed!utgör!de!den!vederhäftiga!grunden!för!de!arbetsmarknadsbedömningar!som!

görs!vid!inskrivningar!av!kulturarbetssökanden.!Det!som!skiljer!regeringsbeslutet!från!

Arbetsförmedlingens!presentation!föranleder!emellertid!en!närmare!jämförelse.!
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!2.5+Regeringens+kriterier!

Vid!en!granskning!av!de!”övriga!kriterier”!som!regeringsbeslutet!redogör!för!i!den!

avslutande!bilagan!till!beslutet,!kan!som!sagt!ganska!enkelt!konstateras!att!de!är!

närmast!identiska!med!de!kriterier!som!krävs!för!att!erhålla!service!vid!Af!Kultur!Media,!

enligt!Af:s!hemsida.!Beskrivningen!av!de!båda!versionerna!skiljer!sig!dock!åt!genom!att!

hemsidan!har!ändrat!regeringsbeslutets!benämningar!”ScenR!och!filmkonstnärer”!och!

”Tonkonstnärer”!till!”Scen!och!ton,!ord!och!media”,!för!att!sedan!slå!ihop!dem!med!den!

kravställning!som!är!dubblerad!i!regeringens!förlaga.!Noteras!ska!i!alla!fall,!att!

regeringsbeslutet!inte!införlivar!media!i!sin!beskrivning!av!kulturella!yrkeskategorier,!

utan!det!begränsar!sig!till!mer!uppenbart!konstnärliga!yrken.!Undersökningen!ska!i!det!

här!fallet!inte!fördjupa!sig!i!när,!på!den!rättsliga!vägen!från!regeringsbeslut!till!Af:s!

aktuella!hemsida,!journalister!m.fl.!yrkesverksamma!inom!media!också!blev!föremål!för!

kulturarbetsförmedlingen.4!

! Hela!resonemanget!på!Af:s!hemsida!tycks!vid!en!jämförelse!som!helhet!hämtat!från!

regeringsbeslutets!innehåll.!Det!som!förändrats!är!detaljer!och!formuleringar.!Bilagan!

till!regeringsbeslutet!menar!att!alla!förmedlingskontor!ska!göra!bedömningen!om!den!

kulturarbetssökande!uppfyller!kraven!för!att!anses!etablerad;!medan!hemsidan!mer!

tydligt!hänvisar!till!Af!Kultur!Media!för!bedömningen.!Utbildningskraven!är!summariska!

i!bilagan:!”För!samtliga!konstnärsgrupper!gäller!följande:!den!sökande!skall!ha!fullgjort!

en!för!yrket!lämplig!högre!konstnärlig!utbildning.”!(SOU!2003:21,!175)!Af:s!hemsida!

klargör!denna!fras!med!ytterligare!några!meningar!–!dock!utan!att!därmed!nämna!någon!

faktisk!utbildningsinstitution.!Härtill!har!kriteriekravet!för!bildR!och!formkonstnärer!

(avsaknad!av!utbildning!eller!då!mer!än!5!år!förflutit!sedan!utbildning)!stärkts!från!

bilagans!3!av!de!senaste!5!åren,!till!att!gälla!alla!5!åren!hos!dagens!Af!Kultur!Media.!

Noteras!kan!också,!att!Af!på!sin!hemsida!har!bytt!regeringsbeslutets!formella!”Sökande!

inom…!”!till!ett!mer!personligt!tilltal;!”Är!du!sökande!inom…”.!

! Det!är!inte!möjligt!av!det!ovanstående!att!påstå!att!regeringen!ger!Af!uppdraget!att!

göra!kulturpolitiska!bedömningar!enligt!uppsatsens!idealtyp.!Det!framkommer!inga!

motiveringar!som!syftar!till!att!uppnå!kulturpolitiska!målsättningar!så!långt!i!

regeringsbeslutet.!Därför!finns!inget!ytterligare!att!säga!om!den!roll!Af!spelar!inom!den!

svenska!kulturpolitiken!i!stort.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4!Så!mycket!kan!sägas!här,!att!den!utredning!(SOU!2003:21)!vari!regeringsbeslutet!återfinns!som!bilaga,!

dryftar!frågan!om!kultur!och!media.!Regeringsbeslutet!är!ju!av!äldre!datum.!!
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2.6+Regeringens+övergripande+kriterier+

Den!mest!avgörande!omständigheten!som!nämns!i!regeringsbeslutet,!som!heller!inte!har!

framställts!i!tidigare!redovisat!material,!finns!i!vissa!”övergripande!kriterier”!för!

arbetsmarknadspolitiska!åtgärder!på!kulturarbetsmarknaden.!Det!politiska!budskapet!

ska!återges!i!sin!helhet:!

!

Innan!en!övergripande!arbetsmarknadspolitisk!bedömning!av!förväntade!effekter!av!

insatt!åtgärd!görs!skall!arbetsförmedlingen!vid!upprättandet!av!den!individuella!

handlingsplanen!beakta!att!

1. åtgärder!ej!får!utgöra!förutsättning!för!verksamhetens!drift!eller!vara!av!sådan!

omfattning!att!undanträngningseffekter!uppstår,!!

2. åtgärder!ej!får!bidra!till!nyetableringar!inom!kulturområdet,!!

3. samråd!skall!ske!med!Af!Kultur!Media,!!

4. samråd!skall!ske!med!berörda!konstnärsorganisationer,!!

5. åtgärd!skall!vara!i!samklang!med!de!kulturpolitiska!målen!(SOU!2003:21,!175)!!

!

Här!tydliggörs!att!arbetsmarknadspolitiska!bedömningar!är!knutna!till!en!handlingsplan!

för!den!arbetssökande!och!att!åtgärder!från!Af!måste!uppfylla!de!numrerade!kriterierna!

för!att!planeringen!ska!kunna!göras.!Det!är!viktiga!saker!som!nämns!därefter.!Flera!av!

punkterna!kan!återfinnas!i!snarlika!formuleringar!i!de!två!förordningar!(2000:628!och!

2007:1030)!som!reglerar!Af:s!verksamhet!i!allmänhet,!men!här!har!innehållet!satts!i!ett!

kulturpolitiskt!sammanhang.!Dessutom!är!punktlistan!utökad!och!tydligare!definierad!i!

förhållande!till!det!generella!arbetsmarknadspolitiska!tillvägagångssättet.!!

! Det!faktum!att!”kulturområdet”!ges!en!speciell!betydelse,!är!rimligen!en!precisering!

av!att!det!utgör!en!del!av!den!arbetsmarknad!som!etablerade!kulturarbetare!söker!jobb!

inom.!Att!Af!ska!samråda!med!berörda!branschorganisationer!tillhör!gängse!praxis!kring!

samråd!med!fackförbunden!inför!arbetsmarknadspolitiska!åtgärder.!Frågan!om!Af:s!

insatser!har!undanträngningseffekter!och/eller!bidrar!till!nyetableringar!ska!beaktas!i!

alla!arbetsmarknadspolitiska!bedömningar.!(AFFS!2014:1)!Dessutom!vet!vi!redan!att!

kulturarbetssökande!ska!hänvisas!till!Af!Kultur!Media!för!en!bedömning!om!de!uppfyller!

kriterierna!för!att!anses!etablerade.!

! Ovanstående!rimmar!väl!med!den!instrumentella!princip,!som!inom!kulturområdet!

benämns!armlängsprincipen,!att!avstånd!ska!hållas!till!det!område!som!politiken!berör.!
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Här!har,!som!synes,!regeringen!samma!inställning!till!kulturarbetssökanden!på!

kulturarbetsmarknaden!som!för!arbetsmarknadspolitiken!i!stort.!

! Det!som!inte!har!framkommit!tidigare!i!något!hittills!undersökt!dokument!är!att!

arbetsmarknadspolitiska!åtgärder!på!kulturmarknaden!också!ska!vara!i!samklang!med!

de!kulturpolitiska!målen.!!

! Är!det!här!som!uppsatsfrågan,!om!Af!även!har!ett!kulturpolitiskt!åtagande,!får!sitt!

svar?!Det!avståndstagande!från!kulturpolitiska!målsättningar!som!uttrycktes!innan!i!

citatet!tycks!plötsligt!inte!lika!självklart.!I!matchningens!skärningspunkt!kommer!de!

åtaganden!som!myndigheten!fått!att!bestämma!planeringen!för!de!arbetssökande!

kulturaktörerna.!Det!verkar!uppenbart!att!Arbetsförmedlingen!i!förfarandet!med!den!

avgörande!arbetsmarknadspolitiska!bedömningen!också!ska!beakta!kulturpolitiska!

förhållanden.!Frågan!är!hur!långt!samstämmigheten!mellan!arbetsmarknadsR!och!

kulturpolitik!ska!sträckas.!Det!är!inte!tydliggjort!i!regeringsbeslutet!vad!de!

kulturpolitiska!målen!som!ska!beaktas!innehåller,!men!eftersom!den!här!

undersökningen!har!utformat!en!idealtypisk!beskrivning!av!vad!som!efterfrågas!må!en!

möjlig!tolkning!göras.5!

! Föreliggande!undersökning!fördjupar!sig!inte!i!de!arbetsmarknadspolitiska!

bedömningar!som!en!arbetsförmedlare!måste!göra!när!arbetssökande!kommer!till!

Arbetsförmedlingen.!Däremot!analyseras!det!politiska!underlaget!för!dessa!

bedömningar.!Det!är!klart!att!regeringsbeslutet!ger!Af!uppgiften!att!”beakta!att![en!

arbetsmarknadspolitisk]!åtgärd!skall!vara!i!samklang!med!de!kulturpolitiska!målen”.!

Genom!idealtypen!”Kulturpolitiskt!motiv”!vet!vi!hur!de!kulturpolitiska!målen!ser!ut,!

enligt!regeringens!mening.!Vad!som!förväntas!här!är!alltså!att!denna!målsättning!ska!

beaktas!när!en!handlingsplan!upprättas!för!en!kulturarbetssökande.!Problemet!som!

uppstår!är!hur!arbetsmarknadspolitiken!ska!kunna!förenas!med!det!faktum!att:!

”Kulturen!ska!vara!en!dynamisk,!utmanande!och!obunden!kraft!med!yttrandefriheten!

som!grund.”!(regeringen.se;!”Kultur”,!2014R04R13)!

! I!denna!femte!punkt!i!regeringens!lista!uppstår!ett!frågetecken!kring!i!vilken!

utsträckning!detta!kulturpolitiska!mål!ska!få!påverka!den!arbetsmarknadspolitiska!

bedömningen!som!Arbetsförmedlingen!måste!göra.!Gränsen!är!inte!dragen!för!hur!dessa!

”övergripande!kriterier”!ska!inverka!på!arbetsmarknadspolitiken.!Om!faktumet,!att!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5!Den!kulturpolitiska!målsättningen!kan,!ska!noteras,!också!ändras,!ex.!av!regering!med!skild!uppfattning!

om!kulturpolitiska!mål,!utan!ändring!av!innehållet!i!regeringsbeslutet!om!arbetsmarknadspolitiken.!
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anvisningen!står!att!läsa!i!ett!regeringsbeslut,!till!fullo!uppmärksammas,!så!förefaller!

saken!här!behöva!avgöras!till!favör!för!idealtypen!”Kulturpolitiskt!motiv”.!

! På!så!sätt!verkar!det!rimligt!att!Arbetsförmedlingen!med!ett!dylikt!kulturpolitiskt!

åtagande!ska!närma!sig!det!kulturella!området!genom!arbetsmarknadspolitiska!

bedömningar.!Således!skulle!det!betyda!att!staten,!med!Af!som!redskap,!behåller!en!

närhet!till!kulturen!i!enlighet!med!en!kulturpolitisk!arkitektmodell.!Via!de!politiska!

bedömningarna!för!kulturarbetsmarknaden!kan!det!finnas!en!möjlighet!för!staten!att!ta!

särskild!hänsyn!till!de!kulturarbetssökandes!situation.!Det!tydliggör!en!konsekvens!som!

skulle!kunna!följa!genom!att!Arbetsförmedlingen!också!har!ett!kulturpolitiskt!åtagande.!

Myndigheten!tar!arbetsmarknadspolitiskt!avstånd,!men!med!kulturpolitiskt!förbehåll.!

Om!så!är!fallet!skulle!det!också!kunna!vara!en!tänkbar!anledning!till!varför!den!skillnad!

som!IAF!fann!mellan!kulturarbetssökande!och!andra!arbetssökanden!har!uppkommit.!

! För!att!få!en!tydligare!bild!av!vad!regeringen!menar!med!Af:s!politiska!uppdrag!måste!

därför!också!den!inledande!motiveringen!till!beslutet!granskas.!

!

2.7+Regeringens+ärende+

Den!största!skillnaden!mellan!regeringsbeslutet!och!Arbetsförmedlingens!hemsida!är!att!

den!senare!helt!saknar!en!motivering!till!sakernas!tillstånd.!Den!arbetssökande!som!vill!

ha!tillgång!till!service!vid!Af!Kultur!Media!måste!gå!igenom!den!prövningen!som!

avgränsningskriterierna!utgör!utan!tydliga!skäl.!Beskedet!är!ändå!klart:!”Är!du!etablerad!

kulturarbetssökande!ska!du!tillhöra!Arbetsförmedlingen!Kultur!Media!och!vara!

inskriven!där.”!(arbetsförmedlingen.se;!”Kriterier”,!2014R04R07)!Bedömningen!görs!

enligt!de!principer!som!presenteras!av!Af,!men!anledningen!till!varför!de!finns!får!en!

intresserad!person!söka!efter!på!annat!ställe.!

! Om!den!kulturarbetssökande!letar!omsorgsfullt,!kan!vederbörande!hitta!till!det!

regeringsbeslut!som!utgör!underlag!för!de!avgränsningskriterier!som!bedömningarna!

görs!efter.!Där!kan!så!läsas:!

!

Regeringen!gjorde!i!propositionen!(1997/98:87)!om!konstnärernas!villkor!bedömningen!att!

åtgärder!bör!vidtas!för!att!begränsa!de!oetablerade!konstnärernas!tillgång!till!såväl!aktiva!som!

passiva!arbetsmarknadsåtgärder!med!riktning!mot!kulturarbetsmarknaden!i!syfte!att!komma!till!

rätta!med!den!rådande!obalansen!och!överetableringen!på!denna!marknad.!(SOU!2003:21,!173)!!

!
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Arbetsmarknadsstyrelsen!(AMS)!fick!i!uppdrag!att!vidta!åtgärder!”i!syfte!att!fullfölja!och!

utvärdera!regeringens!ambitioner!i!detta!avseende.”!(SOU!2003:21,!173f)!Härtill!skulle!

AMS!tillsammans!med!2!myndigheter!inom!kulturområdet!och!3!departement!bilda!

arbetsgrupp!för!att!förse!regeringen!med!underlag!för!avgränsningskriterier.!Underlaget!

utgjorde!sedan!grund!för!det!här!analyserade!regeringsbeslutet,!efter!att!(i!beslutet!ej!

bifogade)!synpunkter!också!lämnats!av!Konstnärliga!och!Litterära!yrkesutövares!

Samarbetsnämnd!(KLYS).!

! Avslutningsvis!kan!alltså!konstateras,!att!det!uppdrag!som!Arbetsförmedlingen!fått!av!

regeringen!är!av!övergripande!arbetsmarknadspolitiskt!slag.!I!motiveringen!till!beslutet!

framgår!syftet;!att!råda!bot!på!en!obalanserad!kulturarbetsmarknad.!Det!är!tydligt!att!

fokus!för!politiken!är!arbetsmarknaden!och!inte!kulturen.!Att!inte!heller!kulturarbetaren!

som!person!står!i!centrum!framgår!också.!Således!kan!det!vara!möjligt!att!förstå!

regeringens!vilja!i!det!här!fallet,!som!att!de!kulturpolitiska!målen!i!de!bedömningar!som!

ska!göras!faktiskt!är!underordnade!de!arbetsmarknadspolitiska!målsättningarna.!Det!är!

helt!enkelt!så!att!den!arbetsmarknadspolitiska!bedömningen!måste!beakta!förhållanden!

som!råder!på!kulturarbetsmarknaden,!såsom!den!fungerar.!

! Idealtypen!”Arbetsmarknadspolitiskt!motiv”!beskriver!Arbetsförmedlingens!uppdrag:!

”Målet!för!arbetsmarknadspolitiken!är!att!insatserna!ska!bidra!till!en!väl!fungerande!

arbetsmarknad.”!(regeringen.se;!”Arbetsmarknadspolitik”,!2014R04R13)!När!det!så!gäller!

den!arbetsmarknad!som!anställer!kulturarbetare,!så!karaktäriseras!den!av!särskilda!

förutsättningar.!Det!är!dessa!omständigheter!som!måste!beaktas!i!den!

arbetsmarknadspolitiska!bedömningen!för!kulturarbetssökanden.!Man!måste!här!kunna!

ha!två!tankar!i!huvudet!samtidigt.!De!förhållanden!som!råder!på!kulturarbetsmarknaden!

är!också!påverkade!av!den!kulturpolitik!som!regeringen!beslutar!om.!När!

arbetsmarknadspolitiska!bedömningar!görs!med!denna!del!av!arbetsmarknaden!i!fokus!

måste!även!de!speciella!förhållanden!som!råder!där!beaktas.!Viktigt!att!komma!ihåg!är!

att!de!bedömningar!som!görs!är!tänkta!som!skydd!för!professionella!kulturarbetare.!De!

ska!besparas!konkurrens!till!följd!av!att!sysselsättning!med!arbetsmarknadspolitiska!

åtgärder!på!kulturarbetsmarknaden.!!

! En!sak!som!regeringsbeslutets!motivering!lyfter!fram!är!den!skärningspunkt!mellan!

kulturpolitik!och!arbetsmarknadspolitik,!som!finns!där!den!arbetsmarknadspolitiska!

bedömningen!övergår!i!matchning!av!arbetssökanden.!Här!möter!beaktandet!av!de!

kulturpolitiska!målen!den!arbetsmarknadspolitiska!bedömningen!gällande!den!individ!
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vars!arbetssökande!ska!planeras.!I!matchningen!av!kulturarbetssökanden!ska!nämligen!

avgöras!vem!som!uppfyller!kriterierna!för!att!anses!etablerad.!Den!person!som!inte!

ingår!i!denna!kategori!måste!(möjligen!kallad!oetablerad!kulturarbetare)!anpassa!sig!till!

det!faktum!att!kulturarbetsmarknaden!måste!balanseras.!Det!är!en!kritisk!del!i!

Arbetsförmedlingens!utförande!av!den!arbetsmarknadspolitiska!verksamheten.!

! Aldrig!är!närheten!mellan!kulturpolitik!och!arbetsmarknadspolitik!så!stor!som!i!den!

arbetsmarknadspolitiska!bedömningen!för!kulturarbetssökanden.!I!matchningen!mellan!

kulturarbetare!och!kulturarbetsmarknad!är!de!kriterier!som!Af!använder,!ett!

arbetsmarknadspolitiskt!utslagsgivande!instrument!för!att!bedöma!om!planering!och!

beslut!ska!följa!en!eller!annan!inriktning.!Ett!konstaterande!som!ger!berättigande!åt!

föreliggande!undersökning!om!motiven!bakom!dessa!premisser.!

! Gränsdragningen!mellan!kulturR!och!arbetsmarknadspolitik!vore!ganska!otydlig!om!

Arbetsförmedlingen!hade!ett!kulturpolitiskt!åtagande.!Faktum!är!väl!att!det!också!skulle!

ge!ett!större!mått!av!osäkerhet!i!de!bedömningar!som!Af!ska!göra!vid!matchning!av!

kulturarbetssökanden.!Vilket!också!har!betydelse!för!den!problematik!som!IAF!lyfte!

fram:!anledningen!till!de!skilda!inskrivningsrutinerna!mellan!arbetssökanden!som!

inspektionens!granskning!påträffade,!återfinns!sannolikt!inte!i!föreskrivna!otydligheter!

kring!Arbetsförmedlingens!roll!inom!kulturpolitiken.!

! Omständigheten!att!Arbetsförmedlingen!inte!har!ett!tydliggjort!kulturpolitiskt!

åtagande!från!regeringen!säger!också!något!om!vilken!roll!Af!spelar!inom!

kulturpolitiken.!Den!arbetsmarknadspolitisk!bedömning!som!ska!ligga!bakom!

planeringen!för!en!kulturarbetssökande!nödgas!enligt!regeringsbeslutet!beakta!

kulturpolitiska!målsättningar,!men!avgöra!dem!till!förmån!för!förhållanden!på!

kulturarbetsmarknaden.!Vad!som!framkommer!av!denna!distansering!till!det!kulturella!

områdets!som!sådant,!är!att!regeringen!inte!ger!Arbetsförmedlingen!stora!möjligheter!

att!påverka!kulturella!företeelser!i!samhället.!De!kulturpolitiska!mål,!enligt!idealtypen,!

som!ska!vara!i!samklang!med!arbetsmarknadspolitiska!åtgärder,!kan!aldrig!ges!

företräde!framför!de!arbetsmarknadspolitiska!motiveringarna.!Således!blir!det!uppdrag!

som!regeringen!gett!Arbetsförmedlingen!snarast!ett!redskap!för!att!hålla!sig!på!avstånd!

från!kulturens!område.!Af!närmar!sig!kulturen!vid!matchning!av!kulturarbetssökanden!

på!kulturarbetsmarknaden,!men!då!alltid!med!arbetsmarknadspolitiska!hänsyn.!

! Det!kunde!vara!tvärtom.!Arbetsförmedlingen!skulle!kunna!ha!fått!åtagandet!att!ta!

hänsyn!till!de!kulturpolitiska!målsättningarna!i!sina!arbetsmarknadspolitiska!
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bedömningar.!Det!hade!då!varit!möjligt!att!tydligare!se!myndigheten!som!del!av!en!

kulturpolitisk!arkitektmodell,!som!enligt!Mangset!utmärks!av!ganska!stor!närhet!till!

kulturen!(Mangset,!120).!Då!den!här!undersökningen!istället!visat!att!staten!inom!

Arbetsförmedlingens!verksamhet!ska!hålla!sig!på!avstånd!från!kulturen!i!sig,!så!stärks!

den!tes!som!Harding!lyft!fram:!”att!de!undantag!som!hittills!gjorts!för!

kulturarbetsmarknaden!inte!längre!anses!som!legitima!i!förhållande!till!de!normer!som!

råder!inom!den!övriga!arbetsmarknadspolitiken”.!(Harding,!76)!En!tendens!för!den!

nuvarande!statliga!kulturpolitikens!inriktning!tydliggörs!härmed:!arkitektstaten!

sträcker!ut!armen,!men!inte!för!att!dra!kulturen!närmare!till!sig!utan!för!att!skjuta!den!

på!längre!avstånd.
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3.+RESULTAT!

!

Syftet!med!den!här!uppsatsen!var!att!genom!en!idéanalytisk!undersökning!beskriva!den!

roll!som!kulturpolitiken!spelar!inom!arbetsmarknadspolitiken,!som!underlag!för!en!

diskussion!om!Arbetsförmedlingens!kulturpolitiska!betydelse.!Undersökningen!har!

genom!jämförelser!av!politiska!budskap!sökt!besvara!frågan:!Om!Arbetsförmedlingen!

förutom!sitt!arbetsmarknadspolitiska!uppdrag!också!har!ett!kulturpolitiskt!åtagande?!

! Efter!genomförd!undersökning!kan!frågan!besvaras!nekande.! !

! För!tydlighets!skull!ska!nämnas!att!med!Arbetsförmedlingens!åtagande,!här!menas!

ett!specifikt!uppdrag!från!regeringen;!att!myndigheten!utöver!det!allmänna!

arbetsmarknadspolitiska!uppdraget!också!ska!söka!uppnå!särskilda!kulturpolitiska!mål.!

! Den!frågeställning!som!har!gett!uppsatsen!underlag!för!en!fördjupad!diskussion!kring!

Arbetsförmedlingens!relation!till!kulturarbetarna!och!kulturen,!är!vad!ett!jakande!eller!

nekande!svar!på!forskningsfrågan!säger!om!statens!kulturpolitiska!inriktning.!

! Det!är!klart!efter!genomförd!studie,!att!Arbetsförmedlingens!roll!inte!är!att!uppfylla!

kulturpolitiska!mål.!Istället!har!myndigheten!ett!övergripande!ansvar!att!förbättra!

arbetsmarknadens!funktion.!För!att!uppfylla!det!senare!uppdraget!måste!en!begränsad!

insats!på!kulturarbetsmarknaden!göras.!När!kulturarbetare!blir!arbetslösa!ska!

Arbetsförmedlingen!ha!en!begränsad!inverkan!på!kulturpolitiken!–!inte!tvärtom.!

! Det!samlade!resultatet!kan!formuleras!enligt!följande.!

! Arbetsförmedlingen!har!inte!fått!ett!kulturpolitiskt!åtagande!av!regeringen.!

Myndighetens!uppdrag!medför!begränsade!möjligheter!att!vara!ett!kulturpolitiskt!

redskap!för!staten.!Arbetsförmedlingen!har!inte!mandat!att!göra!kulturpolitiska!

bedömningar!i!sin!verksamhet.!

! Den!fortlöpande!diskussionen!i!undersökningen,!har!kunnat!konstatera!att!

Arbetsförmedlingens!handläggning!ska!hålla!sig!på!ett!instrumentellt!avstånd!från!

kulturarbetsmarknaden!och!kulturarbetarna.!Undersökningen!ger!underlag!för!

påståendet,!att!en!förändring!sannolikt!skett!inom!den!statliga!kulturpolitiken.!Det!är!

dock!inte!tydliggjort!om!kulturpolitikens!nuvarande!inriktning!innebär!ett!avlägsnande!

från!den!vedertagna!svenska!arkitektmodellen,!som!utmärkts!av!stor!närhet!till!kultur!

och!kulturarbetare,!eller!om!staten!endast!ökat!avståndet!till!kulturen!inom!modellen.
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4.+SLUTSATSER!

!

Analysens!resultat,!att!Arbetsförmedlingen!inte!har!ett!kulturpolitiskt!åtagande!från!

regeringen,!tydliggör!vad!myndigheten!egentligen!gör!och!ska!göra.!Resultatet!har!

betydelse!för!problemformuleringen!kring!skilda!rutiner!för!kulturarbetssökanden!och!

andra!arbetssökanden!varmed!uppsatsen!började.!Undersökningen!har!också!frilagt!

några!områden!där!vidare!forskning!behövs!för!att!ytterligare!belysa!Af:s!roll!inom!

kulturpolitiken.!Mer!om!det!i!det!följande.!

! Först!ska!dock!metoden!ventileras.!För!att!genomföra!undersökningen!har!en!

beskrivande!idéanalys!används!där!idealtyper!fungerat!som!analysredskap.!Genom!den!

teoretiska!ingången!till!analysredskapet!konstruerades!de!”glasögon”,!genom!vilka!

materialet!sen!betraktades.!Offentlig!politik!sedd!ur!ett!instrumentellt!perspektiv!har!

möjliggjort!en!jämförelse!mellan!olika!politiska!målsättningar,!utan!fördjupning!i!de!

individuella!bedömningar!som!görs!av!Arbetsförmedlingen.!Idealtyperna!har!utformats!

genom!återgivande!av!regeringens!målformuleringar.!Genom!att!identifiera!målens!

instrumentella!avsikter!kunde!idealtyperna!preciseras!som!motiveringar!av!endera!

kulturpolitiskt!eller!arbetsmarknadspolitiskt!slag.!Den!här!operationaliseringen!har!

gjort!en!jämförande!idéanalys!möjlig.!

! Med!den!tillämpade!metoden!har!det!varit!ganska!lätt!att!avgöra!om!de!dokument!

som!analyserats!haft!en!kulturR!eller!arbetsmarknadspolitisk!motivering.!Glasögonen!

har!möjliggjort!tillförlitliga!och!fördjupande!jämförelser!av!det!undersökta!materialet!

med!idealtyperna.!Med!stöd!av!det!instrumentella!perspektivet!och!uppsatsfrågorna!har!

också!rimliga!utvärderingar!kunnat!göras!från!jämförelserna.!!

! En!anmärkning!kring!innehållet!i!idealtyperna!måste!tilläggas.!Då!det!handlat!om!

politiska!budskap!kan!de!målsättningar!som!politiken!har!ändras.!Det!betyder!också!att!

innebörden!av!de!använda!idealtyperna!inte!är!självklart!hållbar!över!tid.!De!politiska!

målsättningar!som!gällde!under,!säg!1970Rtalet,!kan!inte!användas!på!samma!material!

som!här!undersökts.!På!så!sätt!kan!inte!de!idealtyper!som!bildar!analysapparat!i!

föreliggande!undersökning!brukas!på!material!från!det!förflutna!eller!i!framtiden.!

Kanske!kan!det!uppfattas!som!en!svaghet!hos!de!glasögon!som!utprovats!för!den!här!

studien,!men!det!ska!istället!ses!som!en!styrka!för!att!få!svar!på!de!frågor!som!uppsatsen!

ställt.!Idealtyperna!är!justerade!till!det!material!som!har!undersökts.!Det!är!i!den!tid!då!

de!politiska!beslut!som!analyseras!är!rättsligt!gällande,!som!glasögonen!fungerar.!Om!
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analysapparaten!ska!användas!på!material!från!en!annan!tid,!så!behöver!bara!

motiveringarna!anpassas!efter!de!kulturpolitiska!respektive!arbetsmarknadspolitiska!

målsättningar!som!då!och!där!spelar!roll.!

! Det!instrumentella!perspektivet!i!uppsatsen!har!hållit!undersökningen!på!en!

samhällelig,!politisk!nivå.!Det!finns!en!viss!risk!att!politiska!budskap!inte!når!ut!till!de!

medborgare!som!trots!allt!står!i!fokus!för!politiken.!En!förtjänst!med!studien!kan!

härmed!vara!att!den!undersöker!och!generaliserar!ett!annars!svårfunnet!och!

komplicerat!politiskt!material.!Emellertid!har!undersökningen!frilagt!ett!område!där!det!

är!begripligt!om!medborgare!inte!alltid!håller!med!lagstiftare!och!byråkrater!i!statlig!

tjänst.!Det!handlar!om!följderna!av!de!politiska!avgörandena.!Under!förutsättningen!att!

instrumentella!politiska!beslut,!vilket!Harding!påpekat,!kan!ha!normativa!implikationer!

finns!flera!intressanta!områden!att!utforska!vidare.!(Harding,!65)!

! I!skärningspunkten!för!de!arbetsmarknadspolitiska!bedömningar!som!ska!göras!i!

samklang!med!kulturpolitiska!mål!befinner!sig!kulturarbetarna.!De!arbetssökande!

kulturarbetare!som!genom!kriterierna!avgränsas!till!att!vara!oetablerade!må!misstycka,!

men!för!att!kulturarbetsmarknaden!ska!vara!i!balans!menar!regeringen!att!endast!

etablerade!kulturarbetssökande!ska!får!stöd!och!service!av!Arbetsförmedlingen!Kultur!

Media.!På!individnivå!kan!de!arbetsmarknadspolitiska!bedömningarna!uppfattas!ha!

både!kulturpolitiska!och!normativa!avsikter.!Dock!måste!de!individuella!bedömningarna!

ses!i!en!helhet.!Det!är!inte!kulturpolitik!att!göra!bedömningar!om!en!kulturutövare!

uppfyller!de!kriterier!som!regeringen!beslutat!att!Arbetsförmedlingen!ska!använda.!

Avgränsningen!är!inte!till!för!att!förhindra!kulturarbetare!att!utöva!kultur,!utan!de!är!till!

för!att!förhindra!att!de!etablerade!kulturarbetssökandena!förblir!arbetslösa.!

Bedömningar!som!görs!på!individnivå!är!till!för!att!stödja!arbetssökande!så!att!de!så!fort!

som!möjligt!ska!kunna!återgå!till!anställning.!

! Inspektionen!för!Arbetslöshetsförsäkringen!fann!vid!sin!granskning!av!Af!att!”det!

fanns!ett!antal!skillnader!mellan!ersättningstagare!som!var!inskrivna!vid!

Arbetsförmedlingen!Kultur!Media!och!samtliga!ersättningstagare!som!var!inskrivna!vid!

Arbetsförmedlingen.”!(IAF,!2012:17)!Föreliggande!undersökning!utformades!därefter!

som!ett!sökande!efter!svar!på!frågan!om!Arbetsförmedlingen!har!ett!kulturpolitiskt!

åtagande!från!regeringen.!Om!så!varit!fallet!kunde!det!göra!skillnaderna!mellan!

kulturarbetssökande!och!andra!arbetssökande!begripliga.!Då!skulle!ju!den!”anpassade!

platsförmedlingsservice”!hos!Arbetsförmedlingen!Kultur!Media!kunna!hänvisas!till!
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uppfyllandet!av!kulturpolitiska!mål.!(IAF,!2012:17,!5)!Nu!har!emellertid!den!här!

undersökningen!visat!att!de!särskilda!arbetsformerna+för!matchning!av!inskrivna!

kulturarbetare!är!motiverade!av!att!det!råder!speciella!förutsättningar!inom!

kulturarbetsmarknaden.!Det!finns!således!inte!några!särskilda!föresatser!för!att!matcha!

arbetssökande!och!Af!har!inte!uppdrag!att!göra!kulturpolitiska!undantag!i!den!gängse!

arbetsmarknadspolitiska!verksamheten.!Myndighetens!åligganden!har!inte!haft!

kulturpolitiska!avsikter!ens!gällande!de!kriterier!som!används!för!att!bedöma!om!en!

person!ska!anses!etablerad!som!kulturarbetssökande.!

! Den!här!uppsatsens!avgränsade!syfte!och!frågeställning!har!inte!kunna!ge!någon!

direkt!lösning!på!IAF:s!problematik.!IAF:s!granskning!gällde!hur!Af!följt!upp!de!

arbetssökande!som!har!rätt!till!ersättning!från!aRkassa.!Undersökningen!har!inte!sökt!

några!svar!kring!Af:s!uppdrag!att!kontrollera!att!aRkassans!regler!följs.!Emellertid!finns!

det!anledning!att!påminna!om!den!avgörande!innebörd,!som!Arbetsförmedlingens!

avgränsningskriterier!har!för!att!bedöma!om!en!arbetssökande!får!skrivas!in!hos!Kultur!

Media!eller!inte.!Inskrivningen!har!i!sin!tur!betydelse!för!om!en!arbetslös!person!är!

berättigad!till!stöd!från!aRkassan!då!vederbörande!söker!sysselsättning!på!

kulturarbetsmarknaden.!Härmed!finns!det!skäl!till!att!närmare!studera!hur!kopplingen!

mellan!kriterier,!arbetsmarknadspolitiska!bedömningar!och!aRkassans!regelverk!

fungerar!i!det!individuella!handläggandet!av!kulturarbetssökande.!

! Frågeställningar!inom!ovanstående!områden!måste!söka!sina!svar!i!analyser!som!

hämtar!empiriskt!underlag!från!möten!mellan!Af!och!kulturarbetssökande,!mellan!

myndigheten!och!medborgare;!vid!matchningar,!kontroller,!uppföljningar!och!

beslutsfattande.!Det!är!en!viktig!uppgift!att!fördjupa!sig!i!framöver.!!

! I!bakgrunden!till!den!här!uppsatsen!finns!även!tidigare!nämnd!forskning.!Det!

politiska!resonemanget!och!det!beslutsfattande!som!utgör!grunden!för!dagens!

arbetsmarknadspolitiska!bedömningar!inom!kulturområdet!har!en!historia.!Det!

sammanhang!i!vilket!regeringsbeslutet!återfanns,!SOU!2003:21,!Konstnärerna!och!

trygghetssystemen,!har!utgjort!plats!för!diskussion!om!kriterier!för!kulturarbetssökande!

och!villkoren!på!kulturarbetsmarknaden.!En!idéhistorisk!undersökning!av!bland!annat!

detta!kulturpolitiska!dokument!skulle!kunna!ge!ytterligare!underlag!för!att!förstå!de!

arbetsmarknadspolitiska!bedömningar!som!Arbetsförmedlingen!gör!vid!matchning!av!

kulturarbetssökanden.!Vilket!därmed!skulle!kunna!ge!vidare!upplysning!kring!Af,!

kulturpolitiken!och!frågan!om!vilken!kulturpolitisk!inriktning!staten!har.!
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